
          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา  ค21101   รายวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน 1 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

1. เศษส่วนและทศนิยม 1.1 เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 

1.2 การบวกและการลบเศษส่วน 

1.3 การคูณและการหารเศษส่วน 

1.4 การน าความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ใน

การแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 

ค1.1 ม.1/1 

เข้าใจจ านวนตรรกยะและ

ความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ 

และใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง 

- ระบุเศษส่วนที่แทนด้วยจุดบนเส้น

จ านวนและหาจุดบนเส้นจ านวนที่แทน

เศษส่วนได้ 

- เปรียบเทียบเศษส่วนได้ 

- ค านวณผลลัพธ์การบวก การลบ การคูณ 

และการหารเศษส่วนได้ 

6 คาบ หน้า 36-58 

 1.5 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม 

1.6 การบวกและการลบทศนิยม 

1.7 การคูณและการหารทศนิยม 

1.8 การน าความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ใน

การแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

- บอกค่าประจ าหลักของทศนิยมต าแหน่ง

ต่าง ๆ ได้ 

- เปรียบเทียบทศนิยมได้ 

- ค านวณผลลัพธ์การบวก การลบ การคูณ 

และการหารทศนิยมได้ 

6 คาบ หน้า 59-83 

 1.9 จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวน

ตรรกยะ 

 - บอกความหมายของจ านวนตรรกยะได้ 

- ระบุหรือยกตัวอย่างจ านวนตรรกยะได้ 

- แยกแยะจ านวนตรรกยะได้ 

- เลือกใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต

จริงได้ 

6 คาบ หน้า 84-95 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

2. มิติสัมพันธ์ของรูป

เรขาคณิต 

2.1 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ค2.2 ม.1/2 

เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิต

ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

- อธิบายลักษณะหน้าตัดที่ได้จาการตัดรูป

เรขาคณิตสามมิติด้วยระนาบในทิศทางที่

ก าหนดให้ได้ 

2 คาบ หน้า130-139 

 2.2 การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการ

มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูป

เรขาคณิตสามมิติ 

- ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมอง

ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูป

เรขาคณิตสามมิติได้ 

2 คาบ หน้า140-147 

 2.3 รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก

ลูกบาศก์ 

- เขียนภาพสองมิติที่ได้จากการมอง

ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก

ลูกบาศก์ได้ 

2 คาบ หน้า148-165 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ว 21101   รายวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน 1 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

1.หน่วยของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ประเภทของสิ่งมีชีวิต   

ว 1.2 ม 1/1 เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้าง

ของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์  รวมทั้งบรรยาย

หน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทรพลาสซึม 

นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและ คลอ

โรพลาสต์ 

1. นักเรียนอธิบายลักษณะของเซลล์ ชนิดต่างๆได้  

2. จ าแนกเซลล์ตามเกณฑ์ที่คิดขึ้นเองได้ 3.อธิบาย

หน้าที่ของเซลล์จากรูปร่างลักษณะที่ศึกษาได้  

4.เปรียบเทียบขนาดและรูปร่างเซลล์ที่ศึกษาได้  

4 คาบ หน้า 31-33 

 กล้องจุลทรรศน์  ว 1.2 ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษา

เซลล์และโครงสร้าง ต่างๆ ภายในเซลล์ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้กล้อง 

จุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง 

2. นักเรียนสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ ส่องดูเซลล์

พืชและเซลล์สัตว์ได้ 

 หน้า 34-35 

 โครงสร้างของเซลล์ ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง

กับการท าหน้าที่ ของเซลล์ 

ว 8.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย

1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง เซลล์พืชและ

เซลล์สัตว์ได้ 

 2. นักเรียนสามารถบอกโครงสร้าง และหน้าที่ของ

 หน้า 36-40 



วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่

จ าเป็นน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น

เข้าใจวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

ว 8.1 ม.1/4 ทดสอบประเมินผล และระบุ

ข้อบกพร่องที่เกิดข้น พร้อมทั้งหาแนวทางการ 

 

 

 

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้  

3. นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองเซลล์พืชและ

เซลล์สัตว์ได้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

  ปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

ว 8.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ

ปลอดภัย 

   

 การล าเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์  

- การแพร่  

- การออสโมซิส 

 

ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 

โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ 

จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่และออสโม

ซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการ

แพร่และออสโมซิสในชีวิตประจ าวัน 

1. นักเรียนอธิบายการจัดระบบของ สิ่งมีชีวิตได้

อย่างถูกต้อง 

2. นักเรียนสามารถทดลองและอธิบาย การแพร่

และการออสซิสของพืชได้ 

 หน้า 41-47 

2.การด ารงชีวิตของพืช การสังเคราะห์ด้วย ว 1.2 ม.1/6 ระบุปัจจัยที่จ าเป็นในการสังเคราะห์ 1.นักเรียนอธิบายกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ 6 คาบ หนา้ 48-50 



แสง / กระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง  

ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์

ด้วยแสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

2. นักเรียนสามารถทดลอง เรื่องผลผลิต 

ที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงได้ 

 ปัจจัยที่ส าคัญต่อกระ 

บวนการสังเคราะห์

ด้วยแสง  

ว 1.2 ม.1/7 อธิบายความส าคัญของการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของ พืชต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกและ

ดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

1.นักเรียนอธิบายถึงความส าคัญของ 

กระบวนการสังเคราะห์แสงได้ 

2. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่ส าคัญ 

ต่อการสังเคราะห์แสงได้ถูกต้อง 

 หน้า 51-53 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 การล าเลียงสารในพืช 

การล าเลียงน ้าและแร่

ธาตุ  

ว 1.2 ม.1/9 บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซ

เล็มและโฟลเอ็ม 

1. นักเรียนอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เก่ียวข้องกับการ

ล าเลียงน้ าของพืชได้                 

2. อธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบล าเลียงน้ าของ

พืชได้ 

3. บอกความแตกต่างของการจัดเรียงตัวของท่อ

ล าเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ 

 

 หน้า 54-56 

 การล าเลียงอาหาร  ว 1.2 ม.1/10 เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศ 1. นักเรียนอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เก่ียวข้องกับการ  หน้า 57-58 



ทางการล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช ล าเลียงอาหารของพืชได้                 

2. นักเรียนอธิบายโครงสร้างที่เก่ียวกับระบบ

ล าเลียงอาหารของพืชได้ 

3. นักเรียนวาดรูปแสดงทิศทางการการล าเลียงสาร

ในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 

 

 การเจริญเติบโตของ

พืช/การสืบพันธุ์แบบ

ไม่อาศัยเพศของพืช  

 

ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 

 

 

 

 

1. นักเรียนอธิบายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ของพืช  

2. ระบุโครงสร้างของดอกท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุ์

แบบไม่อาศัยเพศของพืชได้ 

3. ท าการทดลองแยกส่วนประกอบของดอกไม้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 59-69 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 การสืบพันธุ์แบบอาศัย 

เพศของพืช  

 

 

ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอก

ที่มีส่วนท าให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยาย

การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด

กระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 

1. นักเรียนอธิบายโครงสร้างของดอกและการเกิด

ปฏิสนธิของดอกได้ 

2. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้

เกิดการปฏิสนธิของดอกได้ 

 หน้า70 



 

 

ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึงความส าคัญของสัตว์ที่

ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่

ท าลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 

ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร

บางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการ

ด ารงชีวิตของพืช 

ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร

เหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด 

3.นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของธาตุและ

เลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะต่อพืชได้ 

 -เทคโนโลยีชีวภาพ

ของพืช/การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ  

-เทคโนโลยีการดัด

แปรพันธุกรรมของพืช 

ว 1.2 ม.1/16 เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้

เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้

ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช 

ว 1.2 ม.1/17 อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้าน

ต่างๆ 

ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึงประโยชน์ของการ 

ขยายพันธุ์พืชโดยการน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ว 8.1 ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี

ในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1. นักเรียนบอกความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ

ส าหรับพืชได้  

2. อธิบายวิธีการที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพืช

ได้ 

3. นักเรียนรวบรวมข้อมูลท า PowerPoint แสดง

การศึกษา เรื่อง การควบคุมทางชีวภาพได้ 

 หน้า 71-72 

 



        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๑   รายวิชาภาษาไทย  จ านวน 1 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

๑.รอให้น้ าลายไหล

เสียก่อน 

๑.๑ การอ่านและพิจารณาเรื่องสั้น 

๑.๒ การใช้ภาษาวรรณศิลป์ 

 

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ 

บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

๑. อ่านจับใจความส าคัญของเรื่องได้  

๒. วิเคราะห์การใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์ได้ 

๓. ใช้ค าเปรียบเทียบได้ถูกต้องตามความหมาย 

๔. บอกความหมายของค าซ้ าและค าซ้อนได้ 

๕. บอกประเภทของค าซ้ าและค าซ้อนได้ 

๖. จ าแนกชนิดของค าซ้ าและค าซ้อนได้ถูกต้อง 

๗. ใช้ค าซ้ าและค าซ้อนได้ถูกต้องตามความหมาย 

๒ คาบ หน้า๖๔ - ๗๖ 

 ๑.๓ การใช้ค าเปรียบ ท ๑.๑ ม.๑/๔ 

ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ

และค าที่มีความหมายในบริบทจ

ต่าง ๆ จากการอ่าน 

   

 ๑.๔ การสร้างค าในภาษาไทย 

- ค าประสม 

- ค าซ้ า 

- ค าซ้อน 

ท ๔.๑ ม./๒  

สร้างค าในภาษาไทย 

   

๒. เก็บมาเล่าเอามาคุย ๒.๑ การพิจารณาคุณค่าของงานเขียน 

๒.๒ หลักการเขียนบรรยาย 

ท ๒.๑ ม.๑/๓ 

เขียนบรรยายปรสบการณ์โดย 

๑. บอกหลักการเขียนบรรยายได้ 

๒. เขียนบรรยายประสบการณ์ตามหัวข้อที่ 

๒ คาบ หน้า๘๐ - ๘๙ 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 ๑.๓ การเขียนบรรยาย 

๑.๔ ตัวอย่างการเขียนบรรยาย

ประสบการณ์ 

 

ระบุสาระส าคัญและรายละเอียด

สนับสนุน 

ก าหนดให้ได้ 

๓. อธิบายความหมายของค าพ้องรูป พ้องเสียง 

พ้องความหมายได้ 

๔. จ าแนกค าชนิดต่าง ๆ ได้ 

๕. ใช้ค าพ้องได้ถูกต้องตามความหมายของค า 

  

 ๒.๕ ค าพ้อง 

       - ค าพ้องรูป 

       - ค าพ้องเสียง 

       - ค าพ้องความหมาย 

 ท ๔.๑ ม./๒  

สร้างค าในภาษาไทย 

 

   

๓. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้อง

หลิ่วตาตาม 

๓.๑ การเขียนอธิบาย ขยายความ ท ๒.๑ ม.๑/๒ 

เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง

ชัดเจนเหสาะสม และสละสลวย 

๑. เขียนอธิบายขยายความได้ 

๒. สรุปเนื้อหาเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งบอกข้อคิดจาก

เรื่องได้ 

๔. อธิบายความหมายของส านวน สุภาษิต และค า

พังเพยได้ 

๕. จ าแนกส านวน สุภาษิต และค าพังเพยได้อย่าง

ถูกต้อง 

๖. ใช้ส านวนสุภาษิต และค าพังเพยได้อย่างถูกต้อง 

๒ คาบ หน้า 

๙๒ – ๑๐๑ 



ตรงตามความหมายของค า 

๗. อธิบายคุณค่าทางภาษาของส านวนไทยได้ 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 ๓.๒ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 

- ที่มาของสุภาษิตและค าพังเพย 

- คุณค่าทางภาษาของส านวน สุภาษิต 

- การน าส านวนสุภาษิตไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

ท ๔.๑ ม.๑/๖ 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวน

ที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

   

๔. สุภาษิตพระร่วง ๔.๑ ประวัติความเป็นมาของเรื่อง 

๔.๒ ลักษณะค าประพันธ์ของร่าย

สุภาพ 

 

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ     

บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 

พูดแสดงความคิดเห็นและ

ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

๑. อธิบายความหมายของส านวน สุภาษิต และค า

พังเพยได้ 

๒. จ าแนกส านวน สุภาษิต และค าพังเพยได้อย่าง

ถูกต้อง 

๓. ใช้ส านวนสุภาษิต และค าพังเพยได้อย่างถูกต้อง 

ตรงตามความหมายของค า 

๔. อธิบายคุณค่าทางภาษาของส านวนไทยได้ 

๕. บอกประวัติความเป็นมาของสุภาษิตพระร่วงได้ 

๔ คาบ หน้า๕๐ – ๖๙ 



๖. อธิบายลักษณะค าประพันธ์ได้ 

๗. พูดแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งได้ 

๘. ตีความจากสุภาษิตพระร่วงได้ 

๙. วิเคราะห์ความหมายจากสุภาษิตพระร่วงได้ 

๑๐. เขียนสรุปความจากสุภาษิตพระร่วงได้ 

๑๑. เขียนอธิบายความหมายของค าศัพท์ได้ 

๑๒. เขียนค าศัพท์ในสุภาษิตพระร่วงได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

   ๑๓. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน

ได้ 

๑๔. วิเคราะห์คุณค่าของสุภาษิตพระร่วงได้ 

๑๕. ใช้สุภาษิตพระร่วงได้ถูกต้องตามเหตุการณ์ 

  

 ๔.๓ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งอย่างมี

เหตุผล 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 

พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้าง 

สรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 

   

 ๔.๔ การอ่านตีความ 

๔.๕ การอ่านคิดวิเคราะห์ 

ท ๑.๑ ม.๑/๕ 

ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ 

   



โดยพิจารณาจากบริบท 

ท ๑.๑ ม.๑/๘ 

วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากงาน

เขียนอย่างหลากหลายเพื่อ

น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

 ๔.๖ การพูดสรุปความ ท ๓.๑ ม.๑/๑ 
พูดสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่
ฟังและดู 

   

 ๔.๗ การเปรียบเทียบสุภาษิตโบราณ

กับปัจจุบัน 

๔.๘ เขียนค าศัพท์ที่ปรากฏอยู่ใน

สุภาษิตพระร่วง 

 

 

 

ท ๔.๑ ม.๑/๖ 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวน

ที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

   

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 ๔.๙ วิเคราะห์คุณค่าของสุภาษิตพระ

ร่วงได้ 

ท ๕.๑ ม.๒/๒,๓ 

- วิเคราะห์วรรณคดีและ

วรรณกรรม   ที่อ่านพร้อมยก

เหตุผลประกอบ 

- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่าน 

   



๕. กาพย์พระไชยสุริยา ๕.๑ ประวัติความเป็นมาของเรื่อง 

๕.๒ ลักษณะค าประพันธ์ประเภท

กาพย์ 

๕.๓ จุดมุ่งหมายในการแต่ง 

 

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ     

บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 

พูดแสดงความคิดเห็นและ

ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

๑. บอกประวัติและความเป็นมาได้ 

๒. อธิบายลักษณะค าประพันธ์ได้ 

๓. บอกจุดมุ่งหมายในการแต่งได้ 

๔. อ่านออกสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

๕. อ่านท านองเสนะได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๖. ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดให้ได้ 

๗. ถอดค าประพันธ์ที่อ่านได้ 

๘. พูดเล่าเรื่องได้ตามล าดับเหตุการณ์ 

๙. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัว

ละครที่ปรากฎในเรื่องได้ 

๑๐. เขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดได้ 

๑๑. เขียนค าศัพท์ยากในบทเรียนได้ถูกต้อง 

๑๒. อธิบายความหมายของค าศัพท์ได้ถูกต้อง  

๑๓. บอกข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้ 

๑๔. อธิบายคุณค่าด้านภาษาได้ 

๑๕. อธิบายคุณค่าด้านสังคมได้ 

 

 

๕ คาบ หน้า 

๗๔ – ๙๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 ๕.๔ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ ท ๑.๑ ม.๑/๑ 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ     

   



บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

 ๕.๕ ท่องจ าบทอาขยาน ท ๕.๑ ม.๑/๕ 

ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด

และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม

ความสนใจ 

   

 ๕.๖ การถอดค าประพันธ์ 

๕.๗ การพูดเล่าเรื่อง 

 ท ๓.๑ ม.๑/๒ 

เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู 

   

 ๕.๘ การพูดอธิบายแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละครในเรือง 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 

พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง

สร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟังดู 

 

   

 ๕.๙ มาตราตัวสะกด 

๕.๑๐  การเขียนสะกดค าศัพท์ตามค า

บอก 

ท ๒.๑ ม.๑/๒ 

เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง

ชัดเจนเหมาะสม และสละสลวย 

   

 ๕.๑๑ วิเราะห์ข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน 

- คุณค่าด้านเนื้อหา 

- คุณค่าด้านภาษา 

- คุณค่าด้านสังคม 

ท ๕.๑ ม.๒/๒,๓ 

- วิเคราะห์วรรณคดีและ

วรรณกรรม  ที่อ่านพร้อมยก

เหตุผลประกอบ 

- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่าน 

   



 

 
         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา อ 21202    รายวิชาภาษาอังกฤษ(English-grammar)  จ านวน 1 หน่วยกิต   

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

1.Present perfect 

 -การใช้ since ,for ,just, 

already etc. 

-.การใช้ have been และ 

have gone 

Where  have   you been ? ต1.2  ตัวชี้วัดที1่.2ม 2/1   สนทนา

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ต 2.2 ตัวชี้วัดทื่ ม 2/1  เปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงและการล าดับค าตาม

โครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษ  

-บอกโครงสร้างและหลักการใช้ present  

tenseได้ 

-เขียนรูปประโยคในรูปค าถามและปฎิเสธได้ 

-น ารูปประโยคไปใช้ในการสนทนา

แลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันได้ 

4คาบ โมดุลการสอน

ที6่ 

2.Past  continuous..   

 

I was watching  T.V at 9 

p.m yesterday night. 

ต 1.2 ม 2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว

และสถาณการณ์การต่างๆใกล้ตัวได้

อย่างเหมาะสม 

-บอกโครงสร้างของรูปประโยคในpast 

con.ได ้

-น ารูปประโยคไปใช้ในการสนทนา

แลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันได้ 

2คาบ โมดุลการสอน

ที ่7 

3.Past continuous 

&Past simple 

I was watching T.V when 

the earthquake happened. 

ต 2.2 ม 2/1  เปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกต่างในการออกเสียง

ประโยคชนิดต่างๆการล าดับค าตาม

โครงสร้างของประโยคของภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 

-เปรียบเทียบการใช้verb formระหว่าง 

past  sim. & past  con. 

- น าค ากริยาของทั้ง2 tensesไปใช้ในรูป

ประโยคเพื่อบรรยายหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ

ได้ถูกต้อง 

4 คาบ 



4. Preposition of time, 

Place & ,movement. 

Is  there  a  bank  around  

here ? 

ต1.2 ม 2/1  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองเรื่องราวต่างๆใกล้ตัว

และสถาณการณ์ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างเหมาะสม 

- บอกลักษณะของค าบุพบทชนิดต่างๆได้

ถูกต้อง 

- น าค าบุพบทไปใช้ในการสนทนาสื่อสาร

แลกเปลี่ยนข้อมูลในชีวิตประจ าวัน 

2คาบ โมดุลการสอน

ที่ 8 

 
                                                                                                                                        โรงเรยีนสารสาสน์เอกตรา  

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รหัสวิชา ส21101    รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 
หน่วยเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

(สาระ เศรษฐศาสตร์) 

 

1. ท าความรู้จักเศรษฐศาสตร์ 

- ความหมาย ประโยชน์ของ
เศรษฐศาสตร์ 

- ทรัพยากรทางเศษฐศาสตร์ 
ส 3.1 ม.1/1 

1. สามารถอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์ได้ 

2. สามารถจ าแนกความหมาย ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มี

ความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

3. เห็นความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 

2 คาบ 129-134 

2.  อุปสงค์และอุปทาน 

- อุปสงค์/ อุปทาน 
ส 3.2 ม.1/3 

1. อธิบายความหมายของกฎของอุปสงค์และกฎของอุปทานได้ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 
2 คาบ 135-145 



3. สถาบันการเงิน 

- ท าความรู้จักทางสถาบันทางการเงิน 

- ธนาคารกลาง 

- ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง

การเงินกับผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ส 3.2 ม.1/1 

 

1. อธิบายความหมายและประเภทของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบ

เศรษฐกิจได้ 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันการเงินได้ 

3. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงิน

แต่ละประเภทได้ 

4. วิเคราะห์บทบาทส าคัญของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ

ธนาคารกลางได้ 

5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบัน

การเงินได้ 

 

 

 

 

2 คาบ 149-156 

หน่วยเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 4.มองดูเศรษฐกิจไทย 

- การแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ 

- ทรัพย์สินทางปัญญา 

ส 3.2 ม.1/2 

ส 3.2 ม.1/4 

1. อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 

2. ยกตัวอย่างการพ่ึงพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในประเทศไทยได้ 

3. ยกตัวอย่างการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศไทยได้ 

4. อธิบายความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

2 คาบ 163-171 

(สาระ หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรมและการ

ด าเนินชีวิตในสังคม) 

1. รัฐธรรมของเรา 

- ท าความรู้จักกับรัฐธรรมนูญ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ส 2.2 ม.1/1 

1. อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้ 

2. อธิบายสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ

2 คาบ 79-86 



พุทธศักราช 2560 ปัจจุบันโดยสังเขปได้ 

3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันได ้

4. สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญ 

2. อ านาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  

- ถ่วงดุลอ านวจอธิปไตย 

-อ า น า จ อ ธิ ป ไ ต ย ใ น ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตย ส 2.2 ม.1/2 

1. อธิบายการใช้อ านาจอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติ บริหารและ

ตุลาการได ้

2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของอ านาจอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติ 

บริหารและตุลาการได้ 

3. วิเคราะห์การถ่วงดุลอ านาจจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ

ฝ่ายตุลาการได ้

4. น ามาประยุกต์ใช้ในการเดินชีวิตประจ าวันได้ 

2 คาบ 90-96 

 3. กฎหมายใกล้ตัว ส 2.1 ม.1/1 

ส 2.1 ม.1/4 

1. วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ 

2. สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ 

2 คาบ 99-108 

 
  
 
 
 
  
       โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาศิลปะพื้นฐาน 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ศ21101   รายวิชาศิลปะและดนตรี  จ านวน 0.5 หน่วยกติ   



ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา : หัวข้อย่อย  มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ ภาระงาน 

1 1-4 ส.ค. -ออกแบบลายเส้นรูปผีเสื้อ  

(Draw pictures of butterflies) 

-การแรงเงาภาพลายเส้นรูปผีเสื้อ 

(Shading a pictures of a  

butterfly) 

ศ 1.1 ม.1/2 

ศ 1.1 ม.1/5 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการร่าง

ภาพลายเส้น การเลือกใช้เส้นต่างๆใน

หลักทัศนธาตุ และเข้าใจการลงน้ าหนัก-

แสงเงา 

 

- วาดเส้นดินสอด าบนกระดาษ

ขนาด A3 โดยวาดเส้นรอบ

นอกด้วยหลักการแบ่งตาม

สัดส่วนที่ชัดเจน จากนั้นมีการ

ลงน้ าหนักเส้นแรงเงา 

2 7-11 ส.ค. -ออกแบบลายเส้นรูปด้วง  

(Draw pictures of beetles) 

-การแรงเงาภาพลายเส้นรูปด้วง 

(Shading a pictures of a  

beetle) 

ศ 1.1 ม.1/2 

ศ 1.1 ม.1/5 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการร่าง

ภาพลายเส้น การเลือกใช้เส้นต่างๆใน

หลักทัศนธาตุ และเข้าใจการลงน้ าหนัก-

แสงเงา 

- วาดเส้นดินสอด าบนกระดาษ

ขนาด A3 โดยวาดเส้นรอบ

นอกด้วยหลักการแบ่งตาม

สัดส่วนที่ชัดเจน จากนั้นมีการ

ลงน้ าหนักเส้นแรงเงา 

3 15-18ส.ค. -ออกแบบลายเส้นรูปปลาทูน่า 

(Draw pictures of tunas) 

-การแรงเงาภาพลายเส้นรูปปลา

ทะเล (Shading a pictures of 

marine fish) 

 

 

ศ 1.1 ม.1/2 

ศ 1.1 ม.1/5 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการร่าง

ภาพลายเส้น การเลือกใช้เส้นต่างๆใน

หลักทัศนธาตุ และเข้าใจการลงน้ าหนัก-

แสงเงา 

- วาดเส้นดินสอด าบนกระดาษ

ขนาด A3 โดยวาดเส้นรอบ

นอกด้วยหลักการแบ่งตาม

สัดส่วนที่ชัดเจน จากนั้นมีการ

ลงน้ าหนักเส้นแรงเงา 

 

 

 

 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา : หัวข้อย่อย  มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ ภาระงาน 

4 21-25 ส.ค. -ออกแบบลวดลายบนตัวกุ้ง (Draw 

pictures of prawns) 

-การแรงเงาภาพลายเส้นรูปกุ้ง 

(Shading a pictures of a 

prawns) 

ศ 1.1 ม.1/2 

ศ 1.1 ม.1/5 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการร่าง

ภาพลายเส้น การเลือกใช้เส้นต่างๆใน 

หลักทัศนธาตุ และเข้าใจการลงน้ าหนัก-

แสงเงา 

- วาดเส้นดินสอด าบนกระดาษ 

ขนาด A3 โดยวาดเส้นรอบนอก 

ด้วยหลักการแบ่งตามสัดส่วนที่ 

ชัดเจน จากนั้นมีการลงน้ าหนัก 

เส้นแรงเงา 

5 28 ส.ค.-1 ก.ย. -การแรงเงาภาพลายเส้นใบหน้า

ผู้หญิง หรือใบหน้าผู้ชาย 

ศ 1.1 ม.1/2 

ศ 1.1 ม.1/5 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการร่าง

ภาพลายเส้น การลงน้ าหนัก-แสงเงา ของ

ใบหน้าบุคคล 

- วาดเส้นดินสอด าบนกระดาษ

ขนาด A3 โดยวาดเส้นรอบ

นอกด้วยหลักการแบ่งตาม

สัดส่วนที่ชัดเจน จากนั้นมีการ

ลงน้ าหนักเส้นแรงเงา 

6 4-27 ก.ย. - ทบบทวนบทเรียนและเน้นย้ าถึง

เป้าหมายของวิชา  

ศ 1.1 ม.1/1 

ศ 1.1 ม.1/2 

ศ 1.1 ม.1/6 

-เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการ

เรียน สามารถอธิบายความรู้เรื่องหลัก

ทัศนธาตุ และบรรยายหลักการออกแบบ

งานทัศนศิลป์ได้  สามารถบรรยายถึง

วิธีการท างานและปรับปรุงผลงานของ

ตนเองและผู้อื่นได้ 

-น าผลงานตลอดภาคเรียนมา

น าเสนอหน้าชั้นเรียน โดย

รวบรวมผลงานผ่านรูปแบบ 

Portfolio  

7 28 ก.ย.-4 ต.ค. ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1    

 
 



 
 
 
 
       

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาดนตรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รหัสวิชา ศ21101   รายวิชาศิลปะและดนตรี  จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

เดือน สัปดาห์ เนื้อหา มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

11 
Insight Music : เพลง Flag Song (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

สิงหาคม 
2561 

12 
Insight Music : เพลง Flag Song (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

 
13 

Insight Music : เพลง The Contest (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

 
14 

Insight Music : เพลง The Contest (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

 
15 

Insight Music : เพลง The Seven Steps (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

 
16 

Insight Music : เพลง The Seven Steps (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

กันยายน 
2561 

17 
Insight Music : เพลง Skating (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

 
18 

Insight Music : เพลง Skating (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 



 
19 

Insight Music : เพลง The Wind (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

 20 
Insight Music : เพลง The Wind (50 นาที) 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (50 นาที) 

ศ.2.1/ม.1.1-3, 5 
ศ.2.1/ม.1.8 

ตุลาคม 
2561 

 
 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2561 ศ.2.1/ม.1.4, ม.1.9 

 
 
 
 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

รหัสวิชา 21101     รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี    ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561   
หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

1. รู้จักโปรแกรม 
Microsoft Word 

1.1 แนะน าโปรแกรม 
Microsoft Word 

ง 3.1 ม. 1/3 

ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

1. อธิบายคุณสมบัติส าคัญของโปรแกรม Microsoft 
Word ได ้

2. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอโปรแกรม 
Microsoft Word ได ้

1 คาบ หน้า 1-6 

2. การจัดการเอกสาร 
 

2.1 การสร้างเอกสารแบบ
ต่างๆ 

ง 3.1 ม. 1/1 

อธิบายหลักการท างาน บทบาท และ

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

1. เลือกใช้รูปแบบเอกสารได้เหมาะสมกับงาน 
2. ก าหนด และใส่หมายเลขหน้าได้ 
3. ปรับมุมมองเอกสารแบบต่างๆ ได้ 
4. บันทึกไฟล์ และน ามาเปิดใช้งานได้ 

1 คาบ หน้า 14-15 

 2.2 การจัดการข้อความ ง 3.1 ม. 1/3 

ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

1. จัดย่อหน้าได้ 
2. แทรก และพิมพ์ทับข้อความได้ 

2 คาบ หน้า 30-45 



หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

3. เปลี่ยนรูปแบบ และขนาดอักษรได้ 
4. ใส่ลักษณะ และสีข้อความได้ 
5. จัดต าแหน่งข้อความได้เหมาะสม 

 2.3 การจัดการกับค า ง 3.1 ม. 1/2 

อภิปราย ลักษณะส าคัญ และ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ตรวจสอบค าผิด และละเว้นค าผิดได้ 
2. ค้นหาค า หรือประโยคในเอกสารได้ 
3. แทนที่ค า หรือประโยคในเอกสารได้ 

2 คาบ หน้า 46-50 

 2.4 การปรับแต่งเอกสาร ง 3.1 ม. 1/3 

ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

1. เลือกใช้รูปแบบอักษรอัตโนมัติได้เหมาะสม 
2. ใส่กรอบเอกสารได้ 
3. ตกแต่งพ้ืนหลังแบบต่างๆ ได้เหมาะสม 
4. แทรกรูปภาพลงในเอกสารได้ 

2 คาบ หน้า 54-70 

 2.5 Word Art ง 3.1 ม. 1/3 

ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

1. เลือกใช้รูปแบบ Word Art ได้เหมาะสม 
2. ใส่เอฟเฟ็กต์ Word Art ได้เหมาะสม 

2 คาบ หน้า 71-72 

 2.6 SmartArt ง 3.1 ม. 1/3 

ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

1. เลือกใช้รูปแบบไดอะแกรมได้เหมาะสม 
2. ใส่เอฟเฟ็กต์ และปรับแต่งไดอะแกรมได้

เหมาะสม 

2 คาบ หน้า 73-75 

 2.7 ตาราง ง 3.1 ม. 1/3 

ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

1. สร้างตารางได้ 
2. ปรับแต่งตารางได้ 

3 คาบ หน้า 76-83 

3. รู้จักโปรแกรม 
Microsoft Excel  

3.1 แนะน าโปรแกรม 
Microsoft Excel 

ง 3.1 ม. 1/1 

อธิบายหลักการท างาน บทบาท และ

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

1. อธิบายคุณสมบัติส าคัญของโปรแกรม Microsoft 
Excel ได ้

2. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอโปรแกรม 
Microsoft Excel ได ้

1 คาบ หน้า 94-99 



หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 3.2 การจัดการไฟล์ 
Microsoft Excel 

ง 3.1 ม. 1/1 

อธิบายหลักการท างาน บทบาท และ

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

1. บันทึก และน าไฟล์มาเปิดใช้งานได้ 1 คาบ หน้า100-104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เนื้อหาการเรียนรู้ ภาษาจีน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนรู้ 
学习单元 

บทที่ 
课程 

ค าศัพท ์
生词 

รูปประโยค 
句子 

โครงสร้างไวยากรณ์ 
语法结构 

กิจกรรม/ ใบ
งาน 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง 

第一课 

我的小脸 

头发、眉毛、眼睛、鼻

子、耳朵、嘴巴、脸、牙 

 

1. 我的鼻子很大，耳朵很小。 

2. 我有眉毛。 

3. 我有蓝眼睛，黄头发。 

1. การใช้ค าคุณศัพท์ 很大/很小 

2. การใช้ค ากริยา 有 

- 我的脸 

 



และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ 
ตรงตามความหมายของค า 
กลุ่มค า และประโยคจาการ
ฟังหรือการอ่าน 

 

บทที่ 1  ใบหน้า
เล็กๆ ของฉัน 

 

 4. 我有绿眼睛，红嘴巴。 

 
3. การใช้สีต่างๆ เป็นค าคุณศัพท์ขยาย
นามใบหน้าของฉัน 

第二课 我的身
体 

บทที่ 2 ร่างกาย
ของฉัน 

 

头、手、腿、脚、尾

巴、短、长 

 

1.我有两只手/ 脚。 

2.我也有两只手。 

3.这是腿吗? 

4.这不是腿,这是尾巴。 

5.那/ 这只猫的尾巴长/ 短。 

 

1.การใช้ค ากริยา 有และการแสดงจ านวน 

2.การใช้ค าเชื่อม 也 

3.การใช้รูปประโยค 是….. 吗? 

4.การใช้ประโยคปฏิเสธ 不是 

5.การใช้ 这/那 และค าคุณศัพท์ 长/短 

- 我的身体 

 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

1.ประโยคที่ใช้พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมประสบการณ์หรือ
เรื่องใกล้ตัว 

第三课 

他在唱歌 

บทที่ 3 เขาก าลัง
ร้องเพลง 

唱歌、跳舞、看书、做功

课、画画儿、听音乐、在 

 

1.A:他在做什么？ 

   B:他在唱歌。 

2.A:她在唱歌吗？ 

   B:不，她在跳舞。 

3.A:他们在做什么？ 

   B:他们在画画儿。 

4.A:他在做什么？ 

   B:他在做功课。 

1.การใช้รูปประโยค 在+ V -他在做什

么？ 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

1.ประโยคที่ใช้พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

第四课 

他们在做游戏 

บทที่ 4 พวกเขา
ก าลังเล่นเกม 

跑步、跳皮筋儿、早

操、游戏、踢足球、拍

皮球、会 

 

1.小猫会拍皮球。 

2.小狗在跑步。 

3.女生喜欢跳皮筋儿。 

4.男生喜欢踢足球。 

 

1. การใช้ค ากริยา 会 

2. การใช้ค ากริยา 喜欢 

3. การใช้รูปประโยค 在 

- 他们在做

什么？ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
学习单元 

บทที่ 
课程 

ค าศัพท ์
生词 

รูปประโยค 
句子 

โครงสร้างไวยากรณ์ 
语法结构 

กิจกรรม/ ใบ
งาน 

กิจกรรมประสบการณ์หรือ
เรื่องใกล้ตัว 

  5.他们在做早操。 

6.她们在做游戏。 
  

 第五课  
复习 

 1.我有眼睛、鼻子、耳朵、嘴 1.การใช้ค ากริยา 有และการแสดงจ านวน  



บทที่ 5 
ทบทวน 
 

巴、眉毛、头发、手。 
2.小狗有头、腿、脚、尾

巴。 

3.我们喜欢唱歌、跳舞、做

游戏。 

4.他们喜欢读书、写字 

2.การใช้ค ากริยา 喜欢 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

-ประโยคและส านวนภาษาท่ี
ใช้ในการพูดหรือเขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประ 
จ าวัน เพ่ือน สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว เช่วน ข้อมูล วัน เดือน ปี 

第六课 

今天是几月几

号 

บทที่ 6 วันนี้เป็น
วันที่เท่าไร เดือน
อะไร 

年、去年、今年、明年、

月、六月、七月、八月、

上个月、这个月、下个

月、号（日）、九号、十

号、十一号、昨天、今

天、明天 

1.A:今天是几月几号？ 

   B:今天是八月五号。 

2.A:昨天是几月几号？ 

   B: 昨天是八月四号。 

3.A: 明天是几月几号？ 

   B: 明天是八月六号。 

-การใช้รูปประโยควันที่ เดือน - 今天几月

几号星期

几？ 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

-ประโยคและส านวนภาษาท่ี
ใช้ในการพูดหรือเขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประ 
จ าวัน เพ่ือน สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว เช่วน ข้อมูล วัน เดือน ปี 

第七课 

今天是星期天 

บทที่ 7 วันนี้คือ
วันอาทิตย์ 

 

上星期、这星期、下星

期、星期一、星期二、

星期三、星期四、星期

五、星期六、星期天

（日）、公园、最、小

人儿书 

 

 

 

1.A:今天星期几？ 

   B: 今天星期一，我们去学

校。 

2.A:明天是星期六吗？ 

   B: 明天是星期六，我和妹

妹去公园。 

3.A:星期天来我家看小人儿书

好吗？ 

   B:好啊，我最喜欢看小人儿

书。 

 

-การใช้รูปประโยควันในสัปดาห์ 

 

- 今天星期

几 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
学习单元 

บทที่ 
课程 

ค าศัพท ์
生词 

รูปประโยค 
句子 

โครงสร้างไวยากรณ์ 
语法结构 

กิจกรรม/ ใบ
งาน 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

-ประโยคและส านวนภาษาท่ี
ใช้ในการพูดหรือเขียนข้อมูล

第八 课 现在几
点 

บทที่ 8 ขณะนี้
เป็นเวลาเท่าไร 

现在、十点、八点十五

分、七点半、中午、上

午、下午、早上、晚上 

 

1.A:现在几点？ 

   B:现在六点。 

2.A:现在几点几分？ 

   B:现在八点五分。 

-การใช้รูปประโยคเวลา - 你几做什

么？ 



เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประ 
จ าวัน เพ่ือน สิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว เช่วน ข้อมูล วัน เดือน ปี 

 3.A:大龙，几点了？ 

   B:下午四点半。 

 

 

 

 

 


