
 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รหัสวิชา  ท ๓๑๑๐๑              รายวิชา ภาษาไทย               จ านวน  ๑ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

๑. อักษร ๑.๑ อักษรไทย 
๑.๒ การสะกดค า 
๑.๓ การอ่านออกเสียงค าไทย
ที่มาจากภาษาบาลีและ
สันสกฤต 

มาตรฐาน  
 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด 
  ม.๔-๖/๑   อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  
และลักษณะของภาษา 

๑.บอกธรรมชาติของภาษา          พลังของ
ภาษา  และลักษณะของภาษาได้ 
๒.วิเคราะห์ และสังเคราะห์ค าในภาษาไทย
ได้ 

    

๒. ค า ๒.๑ ความหมายของค า 
๒.๒ ชนิดของค า 
๒.๓ หน้าที่ของค า 
๒.๔ การใช้ค า 

มาตรฐาน  
  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด 
  ม. ๔-๖/๑   อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  
และลักษณะของภาษา 

๑.บอกธรรมชาติของภาษา           พลัง
ของภาษา  และลักษณะของภาษาได้ 
๒.วิเคราะห์ และสังเคราะห์ค าในภาษาไทย
ได้ 

    

๓. นิทานเวตาล ๓.๑ บทวิเคราะห์ 
๓.๒ เนื้อเรื่องนิทานเวตาลเรื่อง
ที่ ๑๐ 

มาตรฐาน 
  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต

๑. บอกความเป็นมา  และประวัติ  ผู้
แต่งเรื่อง นิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10) ได้ 
๒. อธิบายลักษณะค าประพันธ์เรื่อง นิทาน

    



จริง 
ตัวชี้วัด 
  ม. ๔-๖/๑ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี และ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
  ม. ๔-๖/๒ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
  ม. ๔-๖/๓ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ 
  ม. ๔-๖/๔  สังเคราะห์ข้อคิด           จากวรรณคดี  
และวรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ม. ๔-๖/๖  ท่องจ า และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 

เวตาล  (เรื่องที่ 10) ได้ 
๓. อธิบายลักษณะการด าเนินเรื่องของ
นิทานเวตาล  (เรื่องที่ 10) ได้ 

๔. หัวใจชายหนุ่ม ๔.๑ บทวิเคราะห์ 
๔.๒ เนื้อเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 

มาตรฐาน 
ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด 
  ม. ๔-๖/๑ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี และ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
ม. ๔-๖/๒ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
ม. ๔-๖/๓ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ 
ม. ๔-๖/๔ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรมเพื่อ

๑. สรุปเนื้อเรื่อง หัวใจชายหนุ่มได้ 
๒. บอกข้อคิดและสรุปคุณค่าที่ไดร้ับจาก
เรื่อง หัวใจชายหนุ่มได้ 
๓. น าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 
  

    



น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ม. ๔-๖/๖  ท่องจ า และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

๕. การส่งสารด้วยการ
เขียน 

๕.๑ กระบวนการเขียนและ
กระบวนการคิด 
๕.๒ รูปแบบการเขียน 
-          เขียนจดหมาย 
-         เขียนเรียงความ 
-         เขียนย่อความ 

มาตรฐาน 
  ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร      เขียน
เรียงความ ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้คว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด     
ม. ๔-๖/๑ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส าคัญชัดเจน 
ม. ๔-๖/๒ เขียนเรียงความ 
ม. ๔-๖/๓ เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหา
หลากหลาย  
ม. ๔-๖/๔ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  
ม. ๔-๖/๕ ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วน ามาพัฒนางานเขียน
ของตนเอง 
ม. ๔-๖/๘ มีมารยาทในการเขียน 

๑. เขียนจดหมายได้ถูกต้องตามรูปแบบ  
และตรงตามวัตถุประสงค ์
๒. เขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบ 
๓. เขียนเรียงความได้ถูกต้องครบถ้วนตาม
องค์ประกอบ 
๔. เขียนเรียงความได้อย่างสร้างสรรค์ 

    

๖. การเขียนผังมโนภาพ ๖.๑ มโนภาพกับความคิด 
๖.๒ วิธีเขียนผังมโนภาพ 
๖.๓ มโนภาพในบทประพันธ์ 

มาตรฐาน 
  ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน        เขียนสื่อสาร  
เขียนเรียงความ เขียน      ย่อความ  และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ               
ตัวชี้วัด 
  ม. ๔-๖/๗ บันทึกการศึกษาค้นคว้า เพื่อน าไปพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

๑. นักเรียนสามารถเขียนผังมโนภาพได้
อย่างสร้างสรรค ์
๒. นักเรียนสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกและค้นคว้ามาเขียนเป็นผังมโนทัศน์
ได้ 

    



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค 31103   รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรือ่ง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 
3.หลักการนับเบื้องต้น 

1. หลักการบวกและหลักการ
คูณ 

ค 3.2 ม 4/1 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา 

นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 

84-97 4 ชั่วโมง 

 
 
 

2 การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
ของสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมด 

ค 3.2 ม 4/1 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา 

นักเรียนสามารถหาการเรียงสับเปลี่ยนเชิง
เส้นของสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมด 

98-109 4 ชั่วโมง 

 
 
 

3 การจัดหมู่ของสิ่งที่แตกต่าง
กันทั้งหมด 

ค 3.2 ม 4/1 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา 

นักเรียนสามารถหาการจัดหมู่ของสิ่งที่
แตกต่างกันทั้งหมด 

110-116 4 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค 31103   รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 
4. ความน่าจะเป็น 

1 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ค 3.2 ม 4/2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นไปใช้ 

นักเรียนสามารถหาแซมเปิลสเปซและ
เหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 

117-142 4 ชั่วโมง 

 
 
 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2 ม 4/2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นไปใช้ 

นักเรียนสามารถหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 

117-142 4 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค31104  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
3. เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
- ระยะทางระหว่างจุดสองจุด 
- จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 
- ความชันของเส้นตรง 
- เส้นขนาน 
- เส้นตั้งฉาก 

 
 
 
- 

-    นักเรียนสามารถหาระยะทางระหว่าง
จุดสองจุด, จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด, 
ความชันของเส้นตรงจากสมการที่ก าหนดให้
ได้ 
- นักเรียนสามารถหาเส้นขนาน, เส้นตั้งฉาก 
จากสมการที่ก าหนดให้ได้ 

148-191 8 ชั่วโมง 

 
 
 

2. ภาคตัดกรวย 
-   พาราโบลา 
-   วงกลม 
-   วงร ี
-  ไฮเปอร์โบลา 

 
 
- 

นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่อง
ภาคตัดกรวยได้ 

192-256 8 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค31104  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
4. ฟังก์ช์เอกซ์โพเนน
เชียลและลอการิทึม 
 

1. เลขยกก าลัง  
 
 
- 

- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเลขยก
ก าลัง 

148-191 2 ชั่วโมง 

 
 
 

2. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
3. ฟังก์ชันลอการิทึม 

 
 
- 

เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 

98-118 2 ชั่วโมง 

 4. การหาค่าลอการิทึม 
5. การเปลี่ยนฐานของ
ลอการิทึม 

 นักเรียนสามารถแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการ
แกป้ัญหาได้ 

119-125 2 ชั่วโมง 

 6. สมการลอการิทึมและ
อสมการลอการิทึม 
7.การยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 

 นักเรียนสามารถแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

126-142 2 ชั่วโมง 

 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ว  รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ หนังสือเรียน 
เวลา
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

 
 

 
1.วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ 
   1.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

 
ว 1.3  ม.4/6 

 
1.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ 

 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หน้า 121 

2 

   1.2 อาณาจักรมอเนอรา ว 1.3  ม.4/6 2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นโดเมนและอาณาจักรได้ 

เอกสารชีววิทยา 2 

   1.3 อาณาจักรโพรทิสตา ว 1.3  ม.4/6 2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นโดเมนและอาณาจักรได้ 

เอกสารชีววิทยา 2 

   1.4 อาณาจักรพืช ว 1.3  ม.4/6 2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นโดเมนและอาณาจักรได้ 

เอกสารชีววิทยา 2 

   1.5 อาณาจักรฟังไจ ว 1.3  ม.4/6 2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นโดเมนและอาณาจักรได้ 

เอกสารชีววิทยา 2 

   1.6 อาณาจักรสัตว ์ ว 1.3  ม.4/6 2.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นโดเมนและอาณาจักรได้ 

เอกสารชีววิทยา 2 

2. วิวัฒนาการ ว 1.3  ม.4/6 1.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หน้า 122-125 

2 

3. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ว 1.3  ม.4/6 1.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หน้า 126-131 

2 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ว31104__________   รายวิชา __________วิทยาการค านวณ___________________   จ านวน __0.5___ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

สร้างเกมโดยใช้หลัก 
การสุ่ม 

 
 

ลักษณะชิ้นงานคอืบังคับโลก 
โดยใช้เมาส์เลื่อนหลบไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้
ดาวหางชนโลกโดย 
ดาวหางจะมาจากจอทางด้านซ้าย 
แล้ววิ่งตรงไปทางขวาเรื่อยๆต้อง 
เลื่อนเมาส์ขยับโลกขึ้น-ลงเพื่อหลบ 

ว 4.1 ม.4/1-2 
 

-เพื่อให้นักเรียนน าเนื้อหาบทเรียนที่แล้วมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างชิ้นงาน 
-นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองโดยใช้วิชาศิลปะเข้ามา
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชิ้นงานเกิดความสวยงาม 
- เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการท างานของ Animation ที่มี Script 
ควบคุม 

- 2 คาบ 

AS Loading Progress 
 
 

- Action Script สร้าง Loading 
Progress แบบ bar อย่างง่าย 
- ชิ้นงาน คือ แทบบาร์เปอร์เซ็นต์ บอก
ขณะโหลดว่าโหลดได้เท่าไหร่แล้ว 

ว 4.1 ม.4/3-4 - นักเรียนสามารถเขียน Script และอธิบายได้ 
- นักเรียนเรียนรู้ Code เพิ่มมากขึ้น 
- นักเรียนสามารถแก้ไข Script เมื่อเกิด Error ได้ 
 

- 1 คาบ 

AS Loading Progress 
 
 

- Action Script สร้าง Loading 
Progress แบบเข็มเกจหมุน 
- ชิ้นงาน เป็นการประยุกต์ Loading 
Progress ให้เป็นเข็มเกจ 

ว 4.1 ม.4/3-4 - เพื่อประยุกต์ใช้ Script ด้วยค าสั่ง _rotation 
- นักเรียนสามารถแก้ไข Script เมื่อเกิด Error ได้ 

- 2 คาบ 

AS gotoAndPlay 
 
 

- ควบคุม Animation ด้วยค าสั่ง 
gotoAndPlay 

ว 4.2 ม.4/1 - เพื่อให้นักเรียนน าการสร้างปุ่มจากความรู้เดิมมา 
ประยุกต์ใช้ 
- นักเรียนสามารถใส่ Script ได้ 

- 1 คาบ 

Mouse Pointer 
 

Mouse Pointer (Graphic) ว 4.1 ม.4/3-4 
ว 4.2 ม.4/1 

- นักเรียนสามารถออกแบบหน้าตา Mouse Pointer ของตัวเอง
ได้ 

- 1 คาบ 
 



 - นักเรียนสามารถเขียน Script และอธิบายได้ 

Mouse Pointer Action Script Mouse Pointer แบบมี 
Object วิ่งตาม 

ว 4.2 ม.4/1 เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ Script และสามารถใช้ 
Affect เพิ่มความสวยงามให้ชิ้นงานได้ 

 1 คาบ 

Components สร้างปุ่มควบคุมจาก Components ว 4.1 ม.4/2 เพื่อให้นักเรียนสร้างตัว Player ที่เอาไว้เล่นไฟล์วีดีโอของ Flash 
ได้ โดยเขียน Script ควบคุมการท างานของปุ่ม 

 1 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ว 32101              รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6                จ านวน  2 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1.ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ 

1.1ปรากฏการณท์ี่เกิดจากโลก
หมุนรอบตัวเอง 

1.2 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ 

1.3ปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้นใน
ระบบโลกดวงจันทร์ และดวง

อาทิตย์ 
1.4ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

1.5 พัฒนาการของแบบ  
จ าลองระบบสุริยะ 

มาตรฐานว7.1เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอก
ภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มี

กระบวนการสืบเสาะ   หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
ม 3/1 แรงโน้มถ่วงท าให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและดาวบริวาร

โคจรรอบดวงอาทิตย์เกิดเป็นระบบสุริยจักรวาล 

1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์
อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ

สิ่งมีชีวิตบนโลก    

  

2. ดวงดาวบนท้องฟ้า 
 

2.1การบอกต าแหน่งของวัตถุ
ท้องฟ้า 

2.2 กลุ่มดาว 

ตัวชี้วัด 
ม 3/2 แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์ กระท าต่อโลกท าให้

เกิดปรากฎการณ์  น้ าขึ้น น้ าลง 

2.สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอก
ภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 

  

 
 
 

 ตัวชี้วัด 
ม 3/2 เอกภพประกอบด้วย ระบบสุริยะ  กาแล็กซีจ านวนมาก  

ซึ่งแต่ละกาแลกซี 

3.ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาวและน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

 

  

 
 
 

 ประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายล้านดวงอยู่เป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง
กาแล็กซีจ านวนมาก  ซึ่งแต่ละกาแลกซีประกอบด้วยดาวฤกษ์

หลายล้านดวง อยู่เป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง 

-ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาวและน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

  



3. เทคโนโลยีอวกาศ 
 
 

3.1กล้องโทรทรรศน์ 
3.2ดาวเทียมและยานอวกาศ 

3.3 การใช้ชีวิตในอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่
น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน

การเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม       
ตัวชี้วัด     

ม. 3/2-1 จรวดดาวเทียม และยานอวกาศ เป็นเทคโนโลยีอวกาศ
ที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ในการส ารวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้า 

สภาวะอากาศ  การเกษตร และการสื่อสาร 
 

1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ  วัตถุ

ท้องฟ้าสภาวะอากาศทรัพยากร
 ธรรมชาติ การเกษตร และการ

สื่อสาร     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____________   รายวิชา _____________________________________   จ านวน _____ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1. งานและพลังงาน 
 
 

1.1 แรงและงาน 
1.2 พลังงาน  
1.3กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  
1.4การประยุกต์กฎการอนุรักษ์
พลังงานกล  
1.5 ก าลัง  
1.6 เครื่องกล  
1.7แหล่งพลังงานและการใช้
พลังงาน  
 

ว 6.1 ม.4/10 วิเคราะห์และค านวณงานของแรงคงตัวจากสมการ 
และ พื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับต าแหน่งรวมทั้ง
อธิบายและค านวณก าลังเฉลี่ยได้ 
ว 6.1 ม.4/11  
อธิบายและค านวณพลังงานจลน ์พลังงานศักย์ พลังงานกล 
ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงาน กับ พลังงานจลน์
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปรงิกับระยะที่สปริงยืดออกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นรวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์และ
ค านวณงานที่เกดิขึ้นจากแรงลัพธ์ได้ 
ว 6.1 ม.4/12 อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกลรวมทั้งวิเคราะห์ 
และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลได้ 
ว 6.1 ม.4/13 อธิบายการทางานประสิทธิภาพและการได้เปรียบ
เชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิดโดยใช้ความรู้เรื่องงาน และ
สมดุลกลรวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลได้ 

1. วิเคราะห์ และค านวณงานของแรงคงตัว
จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับต าแหน่งรวมทั้งอธิบายและ
ค านวณก าลังเฉลีย่ได้  
2. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ 
พลังงานศักย์ พลังงานกลทดลองหา
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
โน้มถ่วงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรง
ที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
ยืดหยุน่รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
งานของแรงลัพธแ์ละพลังงานจลน์และ
ค านวณงานที่เกดิขึ้นจากแรงลัพธ์ได้ 
3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
รวมทั้งวิเคราะห์ และคานวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง กับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์
พลังงานกลได ้

อจท. 12 คาบ 
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4. อธิบายการทางาน ประสิทธิภาพ และ
การได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย
บางชนิดโดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุล
กลรวมทั้งค านวณประสิทธิภาพ และการ
ได้เปรียบเชิงกลได้ 

2. โมเมนตัมและการชน 
 
 

2.1 โมเมนตัม 
2.2แรงและการเปลี่ยน
โมเมนตัม 
2.3 การดลและแรงดล 
2.4 การชน 

ว 6.1 ม.4/14 อธิบายและคานวณโมเมนตัมของวัตถุและการดล
จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลา
รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัมได้ 
ว 6.1 ม.4/15  
ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของ
วัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจาก
กันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ 

1.อธิบายและคานวณโมเมนตัมของวัตถุและ
การดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลารวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับ
โมเมนตัมได้  
2. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้ง
แบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยก
จากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัมได ้ 
 

อจท. 13 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____________   รายวิชา _____________________________________   จ านวน _____ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3. สภาพสมดุล  
 

3.1 สภาพสมดุล  
3.2 สมดุลต่อการเคลื่อนที่  
3.3 สมดุลต่อการหมุน  
3.4 ศูนย์กลางมวลและศูนย์
ถ่วง  
3.5 สมดุลของวัถตุและ
เสถียรภาพของสมดุล  
3.6 การน าหลักสมดุลไป
ประยุกต์  
 

ว 6.1 ม.4/8  
อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวม ของโมเมนต์ที่มีต่อ
การหมุนแรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ
เขียนแผนภาพของแรงที่กระทาต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุล
กล และ  
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุล
ของแรงสามแรงได้  
ว 6.1 ม.4/9 สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อ
แรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผลของศูนย์
ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุได้  

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และ
ผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุนแรงคู่
ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของ
วัตถุเขียนแผนภาพของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
อิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลอง
และอธิบายสมดุลของแรงสามแรงได้  
2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของ
วัตถุเม่ือแรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลาง
มวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อ
เสถียรภาพของวัตถุได้  
 

อจท. 15 คาบ 
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โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ว 31322   รายวิชา เคมี 2  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1. ปริมาณสัมพันธ์ 
 
 

1.1 มวลอะตอม 
1.2 มวลโมเลกุล 

1.3 โมล 
1.4 มวลเป็นร้อยละ 

1.5 สูตรเคมี 
 

ว 5.3 ม.4/5 
บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอม

เฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
ว 5.3 ม.4/6 

อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของ
โมล จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP 

ว 5.3 ม.4/7 
ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบ

ตามกฎสัดส่วนคงที่ 
ว 5.3 ม.4/8 

ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ 
และ ค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวล

โมเลกุล และมวลสูตร  
2. อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณ
หนึ่งจาก ความสัมพันธ์ของโมล จ านวน

อนุภาค มวล และ ปริมาตรของแก๊สที่ STP  
3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุ
องค์ประกอบ ของสารประกอบตามกฎ

สัดส่วนคงที่  
4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล

ของสาร 
 

 14 คาบ 

ปริมาณสัมพันธ์ในสมการ
เคม ี

 
 

1 มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 
2 ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยา

เคม ี
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ

สาร 
 

ว 5.2 ม.4/1 
แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมี

ของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
ว 5.2 ม.4/2 

ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
 
 

1. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี 
เขียน และดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี

บางชนิด 
2. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่ 

เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
3. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่

เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 

 6 คาบ 



 

 
สอบกลางภาคเรยีน 

 

ปริมาณสัมพันธ์ในสมการ
เคมี (ต่อ) 

 
 

4 สารก าหนดปริมาณ 
5 การค านวณจากสมการเคมี

มากกว่าหนึ่งสมการ 

ว 5.2 ม.4/4 
ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตร

แก๊ส 
ว 5.2 ม.4/5 

ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
ว 5.2 ม.4/6 

ระบุสารก าหนดปริมาณและคานวณปริมาณสารต่าง ๆ ใน
ปฏิกิริยาเคมี 
ว 5.2 ม.4/7 

ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

4. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่ 
เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 

5. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
หลาย ขั้นตอน 

6. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณ
ปริมาณสาร ต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 

7. ค านวณผลไดร้้อยละของผลิตภัณฑ์ใน
ปฏิกิริยา เคมี 

 8 คาบ 

สารละลาย 
 
 

1 ความเขม้ข้นของสารละลาย 
2 การเตรียมสารละลาย 
3 สมบัติบางประการของ

สารละลาย 

ว 5.3 ม.4/9 
ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ 

ว 5.3 ม.4/10 
อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโม

ลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่ก าหนด 
ว 5.3 ม.4/11 

เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสาร
บริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย 

 

1. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายใน
หน่วยต่าง ๆ 

2. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มี
ความ เข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร

สารละลาย ตามที่ก าหนด 
3. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
ของ สารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้ง
ค านวณจุด เดือดและจุดเยือกแข็งของ

สารละลาย 

 10 คาบ 

 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____________   รายวิชา ____    ชีววิทยา_________________________________   จ านวน __1___ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน    มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน  

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของเมนเดล 

- กฎแห่งการแยก และกฎ แห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ 

  

 - . สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการ ทดลองของ
เมนเดล 

- อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยก และกฎ แห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎ ของเมนเดลนี้ไป

อธิบายการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ใน
การ ค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ จีโน 

ไทป์แบบต่างๆ ของรุ่น F1 และ F2 

2  คาบ  

  - ลั กษณ ะ ท าง พันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์ เมนเดล 

 - . สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุป เ กี่ ย ว 
กั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ลั กษณ ะ ท าง พันธุกรรม

ที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์ เมนเดล 
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน ไม่ต่อเนื่อง และ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มี การแปรผันต่อเนื่อง 

2  คาบ  



ยีนและโครโมโซม -การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม 
-โครงสร้างและองค์ประกอบ ทางเคมี

ของ DNA และการจ าลอง DNA 

 - อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และ 
ยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูก ควบคุมด้วย
ยีนบนออโตโซมและยีนบน โครโมโซมเพศสืบค้น

ข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของ สารพันธุกรรม 
โครงสร้างและองค์ประกอบ ทางเคมีของ DNA และ

การจ าลอง DNA 

2  คาบ  

  -กระบวนการ สังเคราะห์โปรตีนและ
หน้าที่ของ DNA และ RNA 

 - อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการ สังเคราะห์
โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิด ใน

กระบวนการ สังเคราะห์โปรตีน 
 - สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล 
โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ

ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์ เมนเดล 

2  คาบ  

  - การเกิดมิวเทชัน  - สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน ระดับยีน
และระดับโครโมโซม สาเหตุการ เกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและ กลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิด

มิวเทชัน 

2  คาบ  

พันธุวิศวกรรม 
และการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 

- พันธุวิศวกรรม 
- การน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไป

ประยุกต์ 

 - อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรม
โดยดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 

- สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปราย การน า
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ ทั้งในด้าน

สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร 
และอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจรยิ

ธรรม 

2  คาบ  



วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต - หลักฐานการเกิด วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

 - สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่ 
สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด วิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต 

2                  
คาบ 

 

  -แนวคิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

 อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตของ ฌอง ลามาร์ก แล ะทฤษฎีเกี่ย วกับ 

วิ วัฒน าก า ร ของ สิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

   

  - พันธุศาสตร์ประชากร  - ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของ ภาวะสมดุล
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท า ให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ในประชากร พร้อม
ทั้งค านวณหาความถี่ ของแอลลีล และจีโนไทป์ของ

ประชากรโดย ใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

2  คาบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ส 30201     รายวิชา สังคมศึกษา 1   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1.  ศาสนาที่เกิดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

ศาสนาเต๋า ส 1.2 ม.4-6/2   
ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับ

ถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4   

วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้

ถูกต้อง 
 

 - อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาเต๋า

ได้ 
- อธิบายประวัติความเป็นมา  หลักธรรม 

และพิธีกรรมของศาสนาเต๋าได้ 

2 - 9 1 คาบ 

 
 
 

ศาสนาขงจื๊อ                                      
ศาสนาชินโต 

ส 1.2 ม.4-6/2 
ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับ

ถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4 

วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตนได้

ถูกต้อง 
 

- อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาขงจื๊อ

และศาสนาชินโตได้ 
- อธิบายประวัติความเป็นมา  หลักธรรม 
และพิธีกรรมของศาสนาขงจื๊อและศาสนา

ชินโตได้ 
 

10 - 25 1 คาบ 

2.  ศาสนาที่เกิดใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ 

 

ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
ศาสนาเชน 

ส 1.2 ม.4-6/2 
ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับ

ถือ 

- อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูและศาสนาเชนได ้

28 - 51   1 คาบ 



 
 

ส 1.2 ม.4-6/4 
วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 

และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

- อธิบายประวัติความเป็นมา  หลักธรรม 
และพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ

ศาสนาเชนได ้
 

 
 
 

พระพุทธศาสนา 
ศาสนาสิข 

ส 1.2 ม.4-6/2 
ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับ

ถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4 

วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้

ถูกต้อง 

- อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนาและศาสนาสิขได้ 
- อธิบายประวัติความเป็นมา  หลักธรรม 
และพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาสิขได ้

52 - 81 1 คาบ 

3.  ศาสนาที่เกิดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
 

ศาสนายูดาห์ 
คริสต์ศาสนา 

ส 1.2 ม.4-6/2 
ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับ

ถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4 

วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้

ถูกต้อง 

- อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนายูดาห์

และคริสต์ศาสนาได้ 
- อธิบายประวัติความเป็นมา  หลักธรรม 
และพิธีกรรมของศาสนายูดาห์และคริสต์

ศาสนาได ้

90 - 107 1 คาบ 

 ศาสนาอิสลาม ส 1.2 ม.4-6/2 
ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับ

ถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4 

วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้

ถูกต้อง 
 

-  อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนา

อิสลามได้ 
- อธิบายประวัติความเป็นมา  หลักธรรม 

และพิธีกรรมของศาสนาอิสลามได้ 

108 - 119 1 คาบ 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 31101____   รายวิชา ___ดนตรีและทัศนศิลป์__   จ านวน __1__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book  
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book  
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book  
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book  
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book  
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book  
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : เก็บคะแนน Music Theory Book 10 
คะแนน, ทดสอบข้อสอบกลางภาค  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 



5 คะแนน 
ปฏิบัติเครื่องดนตรี : ทดสอบเก็บคะแนนปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี 
 10 คะแนน 

ศ2.1/ม.4-6/1-5 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : เก็บคะแนน Music Theory Book 10 
คะแนน, ทดสอบข้อสอบกลางภาค  

5 คะแนน 
ปฏิบัติเครื่องดนตรี : ทดสอบเก็บคะแนนปฏิบัติเครื่อง

ดนตรี 
 10 คะแนน 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___พ31101_________   รายวิชา   สุขศึกษา 2          _______จ านวน ___0.5__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

หน่วยที่ 8 ใส่ใจความปลอดภัย                                 
  

-ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุ
และสร้างเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา                                                    
- ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุ
และสร้างเสริมความปลอดภัยใน 

พ 5.1 ม.4-6/4 วางแผนการลดอุบัติเหตุและสร้าง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน    
พ 5.1 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

-อธิบายภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร้าง
เสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา                    
-อธิบายภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร้าง
เสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา                                      
-อธิบายภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร้าง
เสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ                                                     
-อธิบายภัยและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยที่
ไม่คาดคิด                          
-จัดท าการวางแผนและการมีส่วนร่วมสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน                                           

หน้า105-
109 
                                                            

 2 คาบ      

 -ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุ
และสร้างเสริมความปลอดภัยใน
การประกอบอาชีพ                                                     
- ภัยและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัยที่ไม่คาดคิด                                                                 
-การวางแผนและการมีส่วนร่วม
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน                                                                    

พ 5.1 ม.4-6/4 วางแผนการลดอุบัติเหตุและสร้าง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน                           
  
พ 5.1 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

 หน้า110-
125 

 



หน่วยที่ 9 ป้องกันความเสี่ยง
ต่อการใช้ยา                                                                                                          

-ความหมายความเสี่ยงต่อการใช้ยา                                                                        
–พฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องเพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการใช้ยาที่ไม่พึง
ประสงค์                                      
–อาการอันไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา 

พ 5.1 ม.4-6/1  มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยง
ต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม                               
                            

-อธิบายความเสี่ยงต่อการใช้ยา                    -
อธิบายพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องและยาที่ไม่พึง
ประสงค์                                 
-ระบุยาที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา                          
-อธิบายแนวปฏิบัติภายหลังพบอาการผิดปกติจาก
การใช้ยา                                                  
-อธิบายแนวทางปฏิบัติตนเพื่อการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย                                
-เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันความ
เสี่ยงต่อการใช้ยา                                                                        

หน้า128-
135                                                                 

2 คาบ  

 -แนวปฏิบัติภายหลังพบอาการ
ผิดปกติจากการใช้ยา                                                              
-แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการใช้ยา
อย่างปลอดภัย                                                        
-กิจกรรมการมีส่วนร่วมป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการใช้ยา              

พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยง
ต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม                                                             

 หน้า136-
139 

 

หน่วยที่ 10 สารเสพติดให้โทษ                          -สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ใช้ยา                                    
-การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา                                                       

พ 5.1 ม.4-6/1  มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยง
ต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม                                                                                                   
พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครองการใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด 

-วิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยา                               
                 -วิเคราะห์แนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการใช้ยา                                                            
- ด าเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา                                            
-เห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด                                                                                        

หน้า142-
150 
                                                       

2 คาบ        

 -การด าเนินงานป้องกันสารเสพติด
ในสถานศึกษา                                                    
-การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

พ 5.1 ม.4-6/1  มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยง
ต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพื่อ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม                                                                                                   

  หน้า154-
156 

 



ต่อการใช้สารเสพติด                                                                      พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครองการใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด 

  หน่วยที่ 11 สัมพันธ์ดี มี
ไมตรี เลี่ยงความขัดแย้ง                                                                         

-  ปัจจัยในการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างบุคคล                                                            
-ความสัมพันธ์ในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล                                                    
-การสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
ครอบครัว                                
- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพื่อน                                      
-การสร้างและรักษาสัมพันธภาพใน
สังคม                             –
ทักษะที่จ าเป็นในการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคคล                                                               

พ 2.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการ
ป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว                                     
พ 2.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนใน
ชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา                             
พ 5.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลต่อสุขภาพหรือ
ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องพ5.1 
ม.4-6/5 

-อธิบายปัจจัยในการสร้าสมัพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล                                                                                                                          
-อธิบายความสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคคล                      -อธิบายการสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพครอบครัว                     
- อธิบายการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน                                       
-อธิบายการสร้างรกัษาสมัพันธภาพในสังคม                                               
–อธิบายทักษะรกัษาสัมพันธภาพท่ีดี   
-อธิบายความหมายความขัดแย้ง                                                                                                                        
- บอกสาเหตุและลักษณะปญัหาความขัดแย้งในกลุ่ม
นักเรียนและเยาชน                                                                                                 
-ตระหนักถงึผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหวา่ง
นักเรียนหรือ  เยาวชนในชุมชน                                                    
-ระบุแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ความขดัแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน                                                                            

หน้า160-
165                                                     

2 คาบ          

 -  ความขัดแย้ง                                                      
- ปัญหาความขัดแย้ง                                        
-สาเหตุของความขัดแย้ง                                          
-ผลกระทบของความขัดแย้ง                                     
-แนวทางในการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง                               

พ 2.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการ
ป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว                                      
พ 2.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุและผลของความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนใน
ชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา                                  
พ 5.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลต่อสุขภาพหรือ
ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้อง   พ 
5.1 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

  หน้า166-
171 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___พ31101_________   รายวิชา   สุขศึกษา 2          _______จ านวน ___0.5__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยที่ 12 การช่วยฟื้นคืน
ชีพ                                                    

-ความหมายและความส าคัญ
ของการช่วยฟื้นคืนชีพ           
                                                      
-การหายใจ ภาวะเนื้อเยื่อ
สมองขาดออกซิเจนและการ
ตรวจสัญญาณชพี                        
-ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพกับ
ผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดตัน                                                                                                    

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี -อธิบายความหมายและความส าคัญของการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ                                                                                                                                    
-แสดงวิธีการตรวจสัญญาณชีพได้อย่าง
ถูกต้อง   -บอกขั้นตอนและทักษะในการ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยเอาสิ่งที่กีดกวางทางเดิน
หายใจ                              -บอก
ขั้นตอนและทักษะในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่
หยุดหายใจด้วยการผายปอด การนวดหัวใจ
ภายนอก                                                                                                                                       

หน้า175-181 
                                                    

2 คาบ   

 
 
 

- ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพกับ
ผู้ป่วยที่หยุดหายใจด้วยการ
ผายปอด                                                 
-ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพกับ
ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นด้วย
การนวดหัวใจภายนอก                                                

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  หน้า182-186  

หน่วยที่ 13 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย                                                                                 

- ความหมายของสมรรถภาพ
ทางกาย                                      
-คุณค่าของการมีสมรรถภาพ

พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 

-อธิบายความหมายของสมรรถภาพทางกาย                                                                      
-บอกประเภทของสมรรถภาพทางกาย                   
     

หน้า191-193 
                                                        

2 คาบ    



ทางกายที่ดี                                                
-แนวทางการทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก                            
-วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย และสมรรถภาพทาง
กลไก 

-เลือกวิธีปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไก                                                     
-บอกข้อควรค านึงในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

 
 
 

-แนวทางการทดสอบ
สมรรถภาพทางกลไก                            
-วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย และสมรรถภาพทาง
กลไก 

พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 

  หน้า193-195  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___พ 31102_________   รายวิชา   บาสเกตบอล          _______จ านวน ___0.5__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

หน่วยที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย   

-การยืนกระโดดไกล-การ
วิ่งเก็บของ-การก้มแตะ
เท้า-การลุกนั่งและการดัน
พ้ืน 

พ 3.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา                                               
พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนา 
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 

-บอกความรู้ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ได้                                   
-อธิบายวิธีการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายได้ 

    1 คาบ 
 

หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกีฬา
บาสเกตบอล                     
  

-ประวัติความเป็นมาของ
กีฬาบาสเกตบอล                             
                                     
-ประโยชน์ขอกีฬา
บาสเกตบอล                                                  

พ 3.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา                                               
พ 3.1 ม.4-6/2ใช้ความสามารถของตนเอง เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพของทีมค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 

-รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬา
บาสเกตบอล                                                                     
-รู้และเข้าใจประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล                      
                                              

    1 คาบ 
 

หน่วยที่ 3 การเสริมสร้างร่างกาย
ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล                                                                                                           

-การบริหารร่างกายการ
ยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อ                                                                                
- การเสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย 

พ 3.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา                                  
พ 3.1 ม.4-6/2ใช้ความสามารถของตนเอง เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพของทีมค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 

-รู้และเข้าใจความส าคัญของการเสริมสร้าง
ร่างกายในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล                                                                                               
-ท าท่าบริหารร่างกายได้ทุกส่วน                                   
  

    1 คาบ 
 



หน่วยที่ 4 ทักษะการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล                      
  

-ท่าเตรียมพร้อมในการ
เล่นและการทรงตัว                                              
-การยืดและการเหยียด
กล้ามเนื้อในการเล่น   
  
         

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

-รู้และเข้าใจท่าเตรียมพร้อมในการเล่นและการ
ทรงตัวได้ดี                                
-รู้และเข้าใจการยืดและเหยียดร่างกาย    
  

    1 คาบ 
 

หน่วยที่ 5 การสร้างความคุ้นเคย                                                        –การสร้างความคุ้นเคยกับ
ลูกบอล                                                                      
-การบังคับลูก
บาสเกตบอล                                        
  

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                    พ 3.2 ม.4-6/2 
อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆใน
ระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและน าไปสรุปเป็น
แนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 

-รู้และปฏิบัติความคุ้นเคยกับลูกบอล                    
-รู้และปฏิบัติบังคับลูกบาสเกตบอล                                                                         
- รู้และปฏิบัติการปัดลูกบาสเกตบอล                                                         

     2 คาบ 
 

 -การบังคับลูก
บาสเกตบอล              
-การปัดลูกบาสเกตบอล 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม 
พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

   



หน่วยที่ 6 การส่งลุกบาสเกตบอล                                                          -การส่งลูกสองมอื 
 -การส่งลูกมือเดียว 
-การส่งลูกกระดอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

-อธิบายความส าคัญและหลักการส่งลูกสองมือได้                                                 
-ปฏิบัติทักษะการส่งลูกบาสเกตบอล         
-รู้คุณค่าของการส่งลูกบาสเกตบอล             -มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีนุษยสัมพันธ์                                                                   

        2 คาบ 

 -การส่งลูกสองมือ 
-การส่งลูกมือเดียว 
-การส่งลูกกระดอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___พ 31102_________   รายวิชา   บาสเกตบอล          _______จ านวน ___0.5__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

หน่วยที่ 7 การเลี้ยงลูก
บาสเกตบอล                                                      

- การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
ระดับสูง                                                                                                                                                                                   
- การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
ระดับต่ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

-อธิบายความส าคัญและหลักการเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลได้                                                 
-ปฏิบัติทักษะเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับสูงและ
ต่ าได้                                                 -
ปฏิบัติทักษะเลี้ยงลูกบาสเกตบอลช้าสลับเร็วได้               
                                                                                     
-รู้คุณค่าของการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล       
-มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์                                                                   

    2 คาบ 
 

 - การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
ช้าสลับเร็ว                                                                                                                                                                                   
- การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
ด้วยมือขวาและซ้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

   



หน่วยที่ 8 การยิงประตู
บาสเกตบอล 

-การยิงประตูแบบมือเดียว 
-การกระโดดยิงประตู 
-การยิงประตูแบบเลย์-อัพ 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

-อธิบายความส าคัญและหลักการยิงประตู
บาสเกตบอล                                                
–ปฏิบัติทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล                                               
–รู้คุณค่าการยิงประตูบาสเกตบอล         
–ปฏิบัติทักษะการยิงประตูแบบสองมือของ
บาสเกตบอล 
–ปฏิบัติทักษะการยืนและวิ่งกระโดดยิงประตูแบบ
สองมือของบาสเกตบอล 

     2 คาบ 
 

  -การยิงประตูแบบสองมือ 
-การยืนยิงประตู 
-การวิ่งกระโดดยิงประตู 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

หน่วยที่ 9  การหลอกล่อและการ
บังคู่ต่อสู้ 

 -ความส าคัญของการ
หลอกล่อและบังคู่ต่อสู้ 
-หลักการหลอกล่อและบัง
คู่ต่อสู้ 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

-อธิบายความส าคัญและหลักการหลอกล่อและ
การบังคู่ต่อสู้ได้ 
–ปฏิบัติทักษะการหลอกล่อและการบังคู่ต่อสู้                     
                                     -อธิบาย
ความส าคัญและหลักการเล่นเป็นทีมบาสเกตบอล
ได้ 
–ปฏิบัติทักษะต าแหน่งการวางตัวผู้เล่นและวิธี
เล่นทีมบาสเกตบอล 

   2 คาบ 
 



  -การเล่นเป็นทีมของกีฬา
บาสเกตบอล 
-ต าแหน่งและการวางตัวผู้
เล่น                     -วิธี
เล่นทีมาบสเกตบอล 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

หน่วยที่ 10 การเล่นเป็นทีม  -เทคนิคในการเล่นเป็น
ทีมฝ่ายรับหรือฝ่ายป้องกัน 
-เทคนิคในการเล่นเป็นทีม
ฝ่ายรุกหรือฝ่ายโจมตี 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม 
พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

-อธิบายความส าคัญและหลักการป้องและการบุก
ได้ 
-ปฏิบัติทักษะวิธีป้องกันและการบุกของการเล่น
บาสเกตบอลได้ 

   2 คาบ 
 

 -สนามบาสเกตบอล 
-ลูกบาสเกตบอลและทีม
บาสเกตบอล                                           
-การรักษาประตูและเขต
ประตูบาสเกตบอล 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อ
สังคม                                                           พ 
3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา 
กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
น าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  อ 31102   รายวิชา English Grammar 2   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

ORIENTATION - Introduction (contents, 
objectives, work, grading, 
attendance etc. 

ต1.1 ม.4/1 
ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี ้
แจงและฟังค าบรรยายของครู 

- Students are able to know how to behave themselves 
during class. 
- Students pay much attention while learning 

None ½ period 

1. IF-CLAUSES 
(IF-SENTENCES & 
SPECIAL VERB FORMS) 

TYPE 1 
If she comes punctually, 
she can give a speech. 
 
TYPE 2 
If she came punctually, 
she could give a speech. 
 
TYPE 3 
If she had come 
punctually, she could 
have given a speech. 
 
 
 
 

ต 1.1  ม. 4/2   
อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น 
(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 
ต 1.1  ม. 4/3   
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 
 
 
 
ต 1.1  ม. 4/4   

- Students know the uses of “If-Clauses” correctly. 
- Students are able to use the rules for the writing  
and speaking skills correctly. 
 
 

Standard 
Grammar & 
Expression 
Worksheets 
for testing 
Photos 
Model 
 
 

10 periods 



TYPE 4 
Had she come punctually, 
she could have given a 
speech. 
 
TYPE 5 
If she were to come 
punctually, she could give 
a speech. 
 
TYPE 6 
Were she to come 
punctually, she could  
give a speech. 
 
TYPE 7 
Give me tools and I shall 
repair this broken chair. 
 
TYPE 8 
Unless she comes 
punctually, she cannot 
given a speech. 
 
 
 
 
 

จับใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคดิเห็น
จากการฟังและอ่านที่เป็น 
สารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 
ต1.2  ม. 4/5 
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องราวต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 
ต 1.3  ม. 4/2   
พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว 
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ 
 
ต 1.2   ม.4/1 
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 
 
ต 2.2  ม.4/1 
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย และบทกลอนของ



 
 

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
ต 4.1  ม. 4/1 
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ที่เกิดขึ้นให้องเรียน 
สถาน ศึกษา ชุมชน และสังคม 

2 REVISION 
 
 

Revise lessons  
Midterm Exam 1  (English 
Exam) 
Midterm Exam 1  
(Thai Exam) 

 - Students get more understanding before taking the 
exam. 
- Students prepare themselves  
well. 
 
 

 2 periods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  อ 31102   รายวิชา English Grammar 2   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3 .ACTIVE & PASSIVE  
VOICE (CONSTRUCTION) 
 
 

TYPE 1 
He eats rice. =  
Rice is eaten (by him).  
 
TYPE 2 
He ate rice. =  
Rice was eaten (by him).  
 
TYPE 3 
He is eating rice. =  
Rice is being eaten (by 
him).  
 
TYPE 4 
He was eating rice. =  
Rice was being eaten 
(by him).  
 
TYPE 5 
He will eat rice. =  

ต 1.1  ม. 4/2   
อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น 
(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 
ต 1.1  ม. 4/3   
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 
ต 1.1  ม. 4/4   
จับใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุป 
ความ ตีความ และแสดงความคดิเห็นจาก 
การฟังและอ่านที่เป็นสารคดี และบันเทิง
คดี พร้อมทั้งให้ 
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
ต1.2  ม. 4/5 
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และ

- It is to practice students’  speaking & writing skill 
individually. 

Standard 
Grammar & 
Expression 
 

10 periods 



Rice will be eaten (by  
him).  
 
TYPE 6 
He must eat rice. =  
Rice must be eaten (by 
him).  
 
TYPE 7 
He has eaten rice. =  
Rice has been eaten (by 
him).  
 
TYPE 8 
He eats rice but she 
eats soup. = Rice is 
eaten (by him) but soup 
is eaten (by her).  
 
TYPE 9 
Do you eat rice? =  
Is rice eaten (by you)?  
 
TYPE 10 
Jack eats his food. =  
Right = Jack’s food is 
eaten (by him).  
Wrong = His food is 

แสดงความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องราวต่างๆ กิจกรรม ประสบ การณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 
ต 1.3  ม. 4/2   
พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่น 
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว 
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ ตาม
ความสนใจ 
 
ต 1.2   ม.4/1 
สนทนาและเขียนโต้ตอบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆใกล้
ตัว ประสบการณ์ และสื่อสาร อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 
 
ต 2.2  ม.4/1 
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
 
ต 4.1  ม. 4/1 
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ที่เกิดขึ้นให้องเรียน 
สถาน  ศึกษา ชุมชน และสังคม 
 



eaten by Jack. 
 
TYPE 11 
Open your book. = 
Let your book be 
opened.  

4. REVISION Revise lessons 
Final Exam 2  
(Foreigners’ Exam) 
Final Exam 2  
(Thai Teachers’ Exam) 

ต 2.2  ม.4/1 
อธิบาย/เปรียบเทียบความ 
แตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค 
ข้อความ ส านวน ค าพังเพย และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

   

 
หมายเหตุ  
ในแต่ละภาคเรียน นักเรียนจะต้องฝึกคัดสปีดบอล  A- Z  รวมทั้ง วันทั้ง 7 วัน (Monday - Friday)  และเดือนทั้ง  12 เดือน  (January - December) ให้เป็น และให้ได้ทุกคน ส าหรับการเขียนวันที่ของงานในสมุด
แบบฝึกหัด และยังมีแบบฝึกหัดข้อสอบ  2 ฉบับ ให้นักเรียนฝึกท า คือ  
                1  ข้อสอบ O-NET   
                2  ข้อสอบเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษโดยทั้งหมดทั้งมวล ครูผู้สอนจะสอนสอดแทรกแบบฝึกหัดดังกล่าว ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งพอดีกับจ านวนคาบเรียนตลอดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____________   รายวิชา English Translation 2  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 

Thai-into-English  
Translation 

 
 
 
 
 

Introduction to Thai-English Translation  
Language Pair Insight  

A source with multiple targets  
Specific terms paired with contexts  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพยสุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

 2 คาบ 

Basic phonetics knowledge / sound of 
alphabets and vowels / Thai and English 

vowels pairing  
Practices  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพยสุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

Strategies for translating Pali-Sanskrit 
language  

Transliterating names of places (Thai into 
English) 

Translation practices  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพยสุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

Transliterating first names and family 
names of people (Thai into English) 

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพยสุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

 
 
 

Midterm examination revision  
Thai and English basic alphabets and vowels 

sound pairing  
Transliteration of person names and places 

practices  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ส านวนค าพังเพยสุภาษิต และบทกลอน

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____JA 31201______   รายวิชา _________JAPANESE 1_________   จ านวน __0.5__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
1. การระบุต าแหน่ง 

    สิ่งของ 
 

1. ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ 

2. การใช้ これ・それ

・  
 あれ・どれ 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. ระบุต าแหน่งสิ่งของได้ถูกต้อง มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

1 คาบ 

 
1.1 การระบุต าแหน่ง 

      สิ่งของ 
 

1. การสร้างรูปประโยค 

    これ・それ・あ
れ・ 
 どれ 

 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. สามารถถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของได้  มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

1 คาบ 

 
2. การระบุต าแหน่ง   

    สถานที่ 
 

1. ค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ 

2. การใช้ ここ・そこ

・    
 あそこ・どこ 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. ระบุต าแหน่งสถานที่ได้ถูกต้อง มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

1 คาบ 

 
2.2 การระบุต าแหน่ง   

      สถานที่ 
 

1. การใช้ こちら・そ

ちら ・あちら・

どちら 
2. การสร้างรูปประโยค 

    ถาม-ตอบ 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. สามารถถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ 
    โดยใช้ค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

1 คาบ 

 1. ค าศัพท์เกี่ยวกับเวลา ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     1. ระบุจุดของเวลาและช่วงเวลาได้ มินนะ โนะ 1 คาบ 



3. การระบุเวลาและ 
    ช่วงเวลา 

 

2. การใช้ 何時？何分

？ 

            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 
          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  

            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

    ถูกต้อง นิฮงโกะ 1 

 
3.3 การระบุเวลาและ 

      ช่วงเวลา 
 

1. การใช้ค าช่วย  

    に・から・まで 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. สามารถใช้ค าช่วยได้เหมาะสมกับ 
    รูปประโยค 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

1 คาบ 

 
4. การระบุเกี่ยวกับ 

    วัน/เดือน/ป ี
 

1. ค าศัพท์วัน/เดือน/ป ี ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. สามารถจดจ าค าศัพท์วันเดือนปี 
    ได้อย่างแม่นย า 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

1 คาบ 

 
4.4 การระบุเกี่ยวกับ 

      วัน/เดือน/ป ี
 

1. การใช้ 何曜日？何

日？   
      何月？何年？ 

 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. สามารถถามตอบเกี่ยวกับวันเดือน 
    ปีได้แม่นย าและคล่องแคล่ว 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

1 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____ค31202  _______   รายวิชา ________คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ________   จ านวน __1.0___ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
3. เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
- ระยะทางระหว่างจุดสองจุด 
- จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 
- ความชันของเส้นตรง 
- เส้นขนาน 
- เส้นตั้งฉาก 

- -    นักเรียนสามารถหาระยะทางระหว่าง
จุดสองจุด, จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด, 
ความชันของเส้นตรงจากสมการที่ก าหนดให้
ได้ 
-  นักเรียนสามารถหาเส้นขนาน, เส้นตั้ง
ฉาก จากสมการที่ก าหนดให้ได้ 

148-191 8 ชั่วโมง 

 
 
 

2. ภาคตัดกรวย 
-   พาราโบลา 
-   วงกลม 
-   วงร ี
-  ไฮเปอร์โบลา 

- นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เรื่องภาคตัดกรวยได้ 

192-256 8 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____ค31202  _______   รายวิชา ________คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ___________   จ านวน __1.0___ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
4. ฟังก์ช์เอกซ์โพเนน
เชียลและลอการิทึม 
 
 

1. เลขยกก าลัง - นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเลขยก
ก าลัง 

148-191 2 ชั่วโมง 

 
 
 

2. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
3. ฟังก์ชันลอการิทึม 

- เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 

98-118 2 ชั่วโมง 

 4. การหาค่าลอการิทึม 
5. การเปลี่ยนฐานของ
ลอการิทึม 

- นักเรียนสามารถแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

119-125 2 ชั่วโมง 

 6. สมการลอการิทึมและ
อสมการลอการิทึม 
7.การยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 

- นักเรียนสามารถแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

126-142 2 ชั่วโมง 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  EN 30202   รายวิชา English Option   จ านวน  1 หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
Expressions 

 

 
Dialogue/ Conversation 

ต 1.1 ม 4-6 /4  จับใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ อ่านและเติมข้อความหรือส านวนในบท
สนทนาขนาดสั้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

Worksheets 4 คาบ 

 
Vocabulary 

 
 
 
 

 
Meaning in Context 

ต 2.2 ม 4-6 /1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบท

กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เลือกค าศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อเติมในช่องว่าง
และท าให้ประโยคมีความหมายสมบูรณ์ 

Worksheets 2 คาบ 

 
Meaning  Recognition 

เลือกค าที่มีความหมายเหมือนกับค าที่ขีด
เส้นใต้ในประโยคที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 

Worksheets 2คาบ 

 
Reading  

 

 
Passage Reading 

ต 1.1 ม 4-6 /4  จับใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ อ่านบทความที่ก าหนดให้จากแหล่งที่มา
ต่างๆและตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลที่

ปรากฎในบทความ ได้ถูกต้อง 

Worksheets 4 คาบ 

 
Structure and Writing 

 

 
Error Identification 

ต 2.2 ม 4-6 /1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและบท

กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

อ่านข้อความและเลือกค าตอบที่มีข้อฝิด
พลาดทางไวยากรณ์ได้ถูกต้อง 

Worksheets 2คาบ 
 

 
Cloze Test 

อ่านบทความและเลือกค าตอบเพื่อเติมใน
ช่องว่างและท าให้บทความมีความสมบูรณ์

ถูกต้อง 

Worksheets 2คาบ 
 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ส30242__________   รายวิชา _____  Business Option_2_______________________________   จ านวน __1.0___ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

Motivation and 
Marketing persuasion 

 
  

- Introduction 
- What makes people 

want to purchase certain 
products 

  

  
  

- Students will be able to 
understand what tools are being 

used to pull in customers to 
purchase products 

sheet   
2  คาบ 

- 5 Motivations pulls 
  

- Introduce why customers 
will purchase items at 

certain times even without 
planning 

  

  -Students will know the basic 
elements to play with people 

feelings 

sheet   
2  คาบ 

- 5 Motivations pulls 
  

-Feeling of Fear 
  

  -Students will know the basic 
elements to play with people 

feelings 

sheet   
2  คาบ 

- 5 Motivations pulls 
  

- Feeling of Love 
- Feeling of Getting things 
for free or cheap goods 

 
 

-Students will know the basic 
elements to play with people 

feelings 

sheet   
2  คาบ 



- 5 Motivations pulls 
  

- Feeling of Less work for 
easy money 

- Feeling of Making their 
dreams come true 

 
 

-Students will know the basic 
elements to play with people 

feelings 

sheet   
2  คาบ 

- Good survey and 
advertisement 

  

-Survey strategies and 
Advertisement analysis 

  

 
 

-Students will be able to analyze 
what sort of feelings are the 

advertisements are trying to convey 

sheet   
2  คาบ 

- Presentation -Presentations on their 
chosen advertisement 

 
 

-Present on their chosen topic and 
what it is trying to convey 

sheet 2  คาบ 

สอบกลางภาคเรยีนที่ 2/2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____________   รายวิชา ____ART AND OPTION____   จ านวน __1__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรือ่ง 

หัวข้อบทเรียน 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสื
อเรียน 

เวลาเรียน 

 
1. รายละเอียดของ

วิชา ART And 
Design 

 

อธิบายถึงรายละเอียดที่จะต้องท าในวิชาดังนี้ 
1.วิชาหลัก 2 ชิ้นงาน 

-Drawing stillife 1 ชิ้น 5 คะเเนน 
 4 คาบเรียน 

-Composition Reproduct 1 ชิ้น 5 คะเเนน  
4 คาบเรียน 

2.ตามสาขาที่ตนเองต้องการ 
 1 ชิ้นงาน 20 คะเเนน 

 4 คาบเรียน 
3.กิจกรรม Work shop (คะเเนนช่วย)  
-paper sculpture 1 ชิ้น 2.5 คะเเนน  

2 คาบเรียน 
-Painting skill 1 ชิ้น 2.5 คะเเนน 

2 คาบเรียน 
4.การทดสองกลางภาค 20 คะเเนน  

เเบ่งเป็น 2 รอบ 
-รอบที่ 1  เวลาการสอบ 2 คาบเรียน 

สอบวาด Drawing stillife 1 ชิ้น 10 คะเเนน 
-รอบที2่ เวลาการสอบ 2 คาบเรียน 

 1.นักเรียนสามารถเลือกชิ้นงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเอง
ได้ 

2.นักเรียนเรียนรู้โดยเริ่มจากการวางเเผนการท างานในสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างมี
ระบบมากขึ้น 

3.กิจกรรม Work Shop เป้นการเสริมสร้างความคิดสรรค์สรรค์ผ่านวัสถุ 
เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดไอเดียของตนเองได้อิสระ 

4.การทดสอบสองรอบเป็นการฝึกให้นักเรียนเตรียมตัวเพื่อวัดผลในระดับ
มหาวิทยาลัย เเละรู้จักจัดสรรเวลาในการท างาน 

 

สื่อ
ภาพนิ่

ง 

2 คาบ 



สอบวาดตามความถนัด 1ชิ้นงาน 10 คะเเนน 

 
2.Drawing stillife 

นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานวาดเส้น ผสมวัตถุ คือ หุ่นเหลี่ยม 
หอย ผ้ายับ 2 คาบเเรกร่างภาพ ขนาด a3 100 ปอนด์ 

 -นักเรียนเรียนรู้เเสงเงา สัดส่วน เเละพื้นผิวของวัตถุเเต่ละชนิดได้ 
-นักเรียนลงเเสงเงาเเละสังเกตุความเเตกต่างของวัตถุได้ 

 2 คาบ 

 
3.Drawing stillife 

 

นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานวาดเส้น ผสมวัตถุ คือ หุ่นเหลี่ยม 
หอย ผ้ายับ 2 คาบหลังลงเงา 

 ขนาด a3 100 ปอนด์ 

 -นักเรียนเรียนรู้เเสงเงา สัดส่วน เเละพื้นผิวของวัตถุเเต่ละชนิดได้ 
-นักเรียนลงเเสงเงาเเละสังเกตุความเเตกต่างของวัตถุได้ 

 2 คาบ 

 
4.Composition 

Reproduct 
 

นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานภาพองค์ประกอบศิลป์ ลงบน
เเคนวาส โดยเลือกชิ้นงานที่จะ Reproduct เพื่อพัฒนาการ

ใช้สีเเละเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์ 
รวมถึงค้นหาที่มาเเละเเนวความคิดของศิลปินที่นักเรียนสนใจ 

 -นักเรียนเรียนรู้ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบภาคได้ รวมถึงลักาณะการใช้สี
ของภาพตัวอย่างได้ 

 2 คาบ 

5.Composition ตาม
ความถนัด 

นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานภาพองค์ประกอบศิลป์ ลงบน
กระดาษ 100 ปอนด์เอ2 ตามเทคนิคของตัวเอง 

 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามจนิตนาการของตัวเองตามเเบบที่ตนสนใจเเละ
ถนัดได้ 

 2 คาบ 

6.กิจกรรม Work 
shop 

นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานpaper sculpture 1 ชิ้น 
โดยใช้ลักษณะการพับกระดาษมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

ว่าต้องพัฒนาเป็นรูปทรงตามจินตนาการ 

 นักเรียนสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านวัสดุ ที่ก าหนดได้  2 คาบ 

7. กิจกรรม Work 
shop 

 

นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานจิตรกรรม 1 ชิ้น 
ด้วยเทคนิคการใช้ เกียง ในการระบายสีอะคริลิคลงบน

เเคนวาส 

 นักเรียนเสริมทักษะการวาดภาพจิตรกรรมได้อีกรูปแบบซึ่งนอกเหนือจากการ
ใช่้พู่กันได้ 

 2 คาบ 

8.ทดสอบกลางภาค 
ครั้งที่ 1  

เทคนิค วาดเส้น 

นักเรียนลงมือสอบปฏิบัติชิ้นงานวาดเส้น ผสมวัตถุ คือ หุ่น
กระโหลก เเละผ้า ขนาด A4 ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40 นาที 

 

 -นักเรียนสามารถร่างภาพลงเเสงเงา สัดส่วน เเละพื้นผิวของวัตถุเเต่ละชนิดได้ 
 

 2 คาบ 

9.ทดสอบกลางภาค 
ครั้งที่ 1  

เทคนิค วาดภาพ
องค์ประกอบศิลป์ 

นักเรียนลงมือสอบปฏิบัติชิ้นงานภาพองค์ประกอบศิลป์ ลง
บนกระดาษปอนด์ ขนาด A4 ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40 นาที 

 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเองตามความถนัดในสาขาวิชาที่ตนเอง
ต้องการได้ 

 2 คาบ 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 31101____   รายวิชา ___ดนตรี Option__   จ านวน __1__ หน่วยกิต 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ทฤษฏีดนตรี : เก็บคะแนน Music Theory Book 10 คะแนน, 
ทดสอบข้อสอบกลางภา 
ปฏิบัติเครื่องดนตรี : ทดสอบเก็บคะแนนปฏิบัติเครื่องดนตรี 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 31101____   รายวิชา ___ดนตร ีOption__   จ านวน __1__ หน่วยกิต 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 
 

ทฤษฏีดนตรี : เก็บคะแนน Music Theory Book 10 คะแนน, 
ทดสอบข้อสอบกลางภาค 
 
ปฏิบัติเครื่องดนตรี : ทดสอบเก็บคะแนนปฏิบัติเครื่องดนตรี 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ 

หนังสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____JA 30201______   รายวิชา _____JAPANESE (OPTION) 1______   จ านวน __1__ หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / 
เรื่อง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
1. การระบุต าแหน่ง 

    สิ่งของ 
 

1. ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ 

2. การใช้ これ・それ

・  
 あれ・どれ 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. ระบุต าแหน่งสิ่งของได้ถูกต้อง 
2. สามารถถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของได้  

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

2 คาบ 

 
2. การระบุต าแหน่ง   

    สถานที่ 
 

1. ค าศัพท์เกี่ยวกบัสถานที่ 

2. การใช้ ここ・そこ

・    
 あそこ・どこ 

3. การใช้ こちら・そ

ちら ・あちら・

どちら 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. ระบุต าแหน่งสถานที่ได้ถูกต้อง 
2. สามารถถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ 

    ได้ 
3. ใช้ค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

2 คาบ 

 
3. การระบุเวลาและ 

    ช่วงเวลา 
 

1. ค าศัพท์เกี่ยวกับเวลา 

2. การใช้ 何時？何分

？ 
3. การใช้ค าช่วย に・   

 から・まで 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. ระบุจุดของเวลาและช่วงเวลาได้ 
    ถูกต้อง 

2. สามารถใช้ค าช่วยได้เหมาะสมกับ 
    รูปประโยค 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

2 คาบ 

 
4. การระบุวัน/เดือน/ป ี

 

1. ค าศัพท์วัน/เดือน/ป ี

2. การใช้ 何曜日？何

日？   

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  

1. สามารถจดจ าค าศัพท์วันเดือนปี 
    ได้อย่างแม่นย า 

2. สามารถถามตอบเกี่ยวกับวันเดือน 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

2 คาบ 



      何月？何年？ 
 

            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน     ปีได้คล่องแคล่ว 

 
5. การใช้ค ากริยา ไป/ 

    มา/กลับ 
 

1. การใช้ 行く・来る

・  
 帰る 

2. การใช้ どこへ？何

で？ 
 だれと？ 

3. การใช้ค าช่วย へ・で

・ 
 と 

 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสั้นๆ 

          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

1. ระบุวิธีการไปมากลับได้ถูกต้อง 
2. ใช้ค าช่วยถูกต้องและเหมาะสม 

    กับรูปประโยค 
3. สามารถถามตอบเกี่ยวกับวิธีการไป 

    มากลับได้ถูกต้อง 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

2 คาบ 

 
 
 


