โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ___ท 32102____ รายวิชา _________ภาษาไทยพื้นฐาน____________ จานวน __1.0___ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

วิจารณญาณในการฟัง
และการอ่าน

วิจารณญาณในการฟัง
และการอ่าน

- สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสารที่ได้รับจัด
อยู่ในประเภทใด
- เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ส่งสารโดย
พิจารณาความเป็นไปได้
ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ที่ได้รับ แง่คิด
และวิธีการถ่ายทอด

หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5

2

การพูดต่อที่ประชุมชน

การพูดต่อที่ประชุมชน

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒,
ม.๔-๖/๓,
ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑,
ม.๔-๖/๓,
ม.๔-๖/๔
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕,
ม.๔-๖/๖

- สามารถแยกแยะประเภทของการพูด
ต่อที่ประชุมชนได้ถูกต้อง

2

ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕,
ม.๔-๖/๖

- สามารถพูดต่อที่ประชุมชนในหัวข้อที่
ได้รับได้ถูกต้อง
และประเมินการพูดของผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒

- อธิบายประวัติและความเป็นมาของ

หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5
หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5
วรรณคดี

การประเมินการพูด

มัทนะพาธา

มัทนะพาธา

2

2

- ความเป็นมาของเรื่อง
- เรือ่ งย่อ

วิจักษ์ ม.5

วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

ถอดคาประพันธ์
ของเรื่องมัทนะพาธา

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔

บทวิเคราะห์คณ
ุ ค่า
ของเรื่องมัทนะพาธา

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑

- วิเคราะห์คุณค่าในด้านต่าง ๆ ของ
มัทนะพาธาได้ถกู ต้อง

วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒

- อธิบายประวัติและความเป็นมาของ
เรื่อง โคลนติดล้อได้
- สามารถเล่าเรือ่ งย่อของเรื่องโคลนติด
ล้อได้ถูกต้องตามเค้าโครงเรื่อง
- ท่องอาขยานจากเรื่องมัทนะพาธาได้
อย่างถูกต้อง

วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕,
ม.๔-๖/๖

- สามารถอธิบายความหมายของศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในการประชุมได้
-สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารต่อที่
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖

-สามารถอธิบายส่วนประกอบของ
รายงานเชิงวิชาการได้

หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5
หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5

โคลนติดล้อ
ตอนความนิยมเป็น
เสมียน

โคลนติดล้อ
ตอนความนิยมเป็นเสมียน
- ความเป็นมาของเรื่อง
- เรื่องย่อ
โคลนติดล้อ
ตอนความนิยมเป็นเสมียน
บทวิเคราะห์คณ
ุ ค่า
การสื่อสารในการประชุม การสื่อสารในการประชุม

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ

มัทนะพาธาได้
- สามารถเล่าเรือ่ งย่อของมัทนะพาธาได้
ถูกต้องตามเค้าโครงเรื่อง
- สามารถถอดคาประพันธ์และวิเคราะห์
เนื้อเรื่องของมัทนะพาธาได้

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ
- ความหมายและ
ส่วนประกอบของรายงานเชิง
วิชาการ

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑

2

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ
- ขั้นตอนการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖

-สามารถอธิบายความหมายของแต่ละ
ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้
อย่างถูกต้อง

หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5
หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5
หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5
วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ
- การเขียนอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖

-สามารถเขียนอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งที่มาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ
- ประเมินการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖

-สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการใน
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตรง
ตามรูปแบบ

คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- ความเป็นมาของเรื่อง

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒

-อธิบายประวัตแิ ละความเป็นมาของ
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์

คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- เนื้อเรื่องย่อของ
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔

-สามารถเล่าเรือ่ งย่อของคัมภีร์
ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ได้
ถูกต้องได้ถูกต้องตามเค้าโครงเรื่อง

วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑

-สามารถถอดคาประพันธ์และวิเคราะห์

วรรณคดี

2

2

2

2

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- ถอดคาประพันธ์

เนื้อของเรื่อง
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ได้ถูกต้อง
-วิเคราะห์คุณค่าในด้านต่าง ๆ ของคัมภีร์
ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ได้
ถูกต้อง

วิจักษ์ ม.5

วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- บทวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของ
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- บทอาขยาน

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓

ท ๕.๑ ม.๔-๖/๖

-ท่องจาบทอาขยานจากเรื่องคัมภีร์
ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ได้
อย่างถูกต้องและไพเราะ

วรรณคดี
วิจักษ์ ม.5

2

การเขียนสื่อสาร
เชิงกิจธุระ

การเขียนสื่อสารเชิงกิจธุระ

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑

-สามารถออกแบบจดหมายเชิงกิจธุระได้
ถูกต้อง

2

การเขียนเรียงความ
เกี่ยวกับการมีจติ
สาธารณะ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับ
การมีจิตสาธารณะ

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒

-สามารถเขียนเรียงความในหัวข้อที่
กาหนดได้ถูกต้องตามรูปแบบ

หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5
หลักภาษา
และการใช้
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ม.5

2

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค32212 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง
1. สถิติและข้อมูล

หัวข้อบทเรียน
1.1 ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหา
ที่ต้องใช้สถิติ
1.2 ความหมายของสถิติ
1.3 สถิตกิ ับการตัดสินใจและ
วางแผน
1.4 ข้อมูลและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น 2.1 การแจกแจงความถี่สะสม
2.2 การแจกแจงความถี่โดยใช้
กราฟ
2.3 การวัดต่แหน่งทีข่ องข้อมูล

มาตรฐานตัวชี้วัด
ค 5.3 ม.4-6/1
ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติ
ช่วยในการตัดสินใจ

ค 5.1 ม.4-6/2
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล
2.4 การวัดค่ากลางของข้อมูล
ค 5.1 ม.4-6/3
2.5 การวัดการกระจายของข้อมูล เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม
กับข้อมูลและวัตถุประสงค์

3. การสารวจความคิดเห็น

3.1 วิธกี ารสารวจความคิดเห็น

ค 5.1 ม.4-6/1

จานวน 1 หน่วยกิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
- อธิบายความหมายของสถิติได้
- จาแนกประเภทของสถิติได้
- อฺธิบายความสาคัญการตัดสินใจได้
- อธิบายความหมายของข้อมูลได้
- จาแนกประเภทของข้อมูลได้
- เลือกการใช้ขอ้ มูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ได้
- สามารถสร้างตารางการแจกแจงความถี่
สะสมจากข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ได้
- สามารถสร้างตารางการแจกแจงความถี่
สัมพัทธ์จากข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ได้
- สามารถสร้างตารางการแจกแจงความถี่
สะสมสัมพัทธ์จากข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ได้
- สามารถสร้างฮีสโทแกรมขากข้อมูลที่ไม่ได้
แจกแจงความถี่ได้
-สามารถสร้างแผนภาพต้น – ใบจากข้อมูลที่
ไม่ได้แจกแจงความถี่ได้
- อธิบายขั้นตอนการสารวจความคิดเห็นได้

เวลาเรียน
1 คาบ
1 คาบ
1 คาบ
1 คาบ
2 คาบ
2 คาบ

2 คาบ
2 คาบ

1 คาบ

หนังสือเรียน
หน้า 1-116

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง

หัวข้อบทเรียน
3.2 ตัวอย่างเรือ่ งที่เคยมีการ
สารวจความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ต่างๆ
3.3 การนาผลการสารวจความ
คิดเห็นไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานตัวชี้วัด
เข้าใจวิธกี ารสารวจความ
คิดเห็นอย่างง่าย
ค 5.2 ม.4-6/1
นาผลที่ได้จากการสารวจ
ความคิดเห็นไปใช้คาดการณ์
ในสถานการณ์ที่กาหนดให้

จุดประสงค์การเรียนรู้
- สามารถเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมได้
- สามารถสร้างแบบสารวจความคิดเห็นได้
- สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ความ
คิดเห็นได้

เวลาเรียน
1 คาบ

1 คาบ

หนังสือเรียน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระหัสวิชา ค32202
หน่วยการเรียนรูท้ ี่/เรื่อง
1. จานวนเชิงซ้อน

หัวข้อบทเรียน

รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 จานวน 1 หน่วยกิต
มาตรฐานตัวชี้วัด

- ระบบจานวนเชิงซ้อน
- การสร้างจานวนเชิงซ้อน
ค 6.1 ม.4-6/1-6
- สมบัติเชิงพีชคณิตของ
จานวนเชิงซ้อน 1
- สมบัติเชิงพีชคณิตของ
จานวนเชิงซ้อน 2
- ค่าสัมบูรณ์
- กราฟของค่าสัมบูรณ์ของ
จานวนเชิงซ้อน

ค 6.1 ม.4-6/1-6

ค 6.1 ม.4-6/1-6

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลาเรียน

หนังสือเรียน

- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจที่มา เกิดความซาบซึ้งเห็น คุณค่า
ของคณิตศาสตร์เรื่องจานวนเชิงซ้อนตระหนักถึง
ความสาคัญและประโยชน์ ตลอดจนบทประยุกต์ของ
จานวนเชิงซ้อน
- บวก ลบและคูณจานวนเชิงซ้อนได้
- นาสมบัติเชิงพีชคณิตของจานวนเชิงซ้อนไปใช้
ในการบวก ลบและคูณจานวนเชิงซ้อนได้
- หาสังยุคและค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนได้
- หารจานวนเชิงซ้อนโดยใช้สังยุคของจานวนเชิงซ้อนได้
- สามารถหาค่าสัมบูนณ์ของจานวนเชิงซ้อนได้
- นาสมบัติของค่าสัมบูรณ์ไปใช้ประยุกต์การแก้โจทย์
ปัญหาได้
- นาสมบัติของสังยุคและค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อน
ไปประยุกต์ใช้ได้
- นาสมบัติของสังยุคและค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อน
ไปประยุกต์ใช้ได้
- เขียนกราฟของสมการและอสมการที่เกีย่ วข้อง

2 ชั่วโมง

หน้า
1–2

3 คาบ

หน้า
3–9

4 ชั่วโมง

หน้า
10 – 22

- จานวนเชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว

ค 6.1 ม.4-6/1-6

- รากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน

ค 6.1 ม.4-6/1-6

- สมการพหุนาม

ค 6.1 ม.4-6/1-6

กับค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนได้
- เขียนจานวนเชิงซ้อนในรูปแบบเชิงขั้วได้
- บวก ลบ คูณและหารจานวนเชิงซ้อนในรูปแบบเชิงขัว้
ได้
- เขียนกราฟของจานวนเชิงซ้อนในรูปแบบเชิงขั้วได้
- หารากที่สองของจานวนเชิงซ้อนได้
- หารากของจานวนเชิงซ้อนได้
- หาคาตอบของสมการพหุนามได้

3 ชั่วโมง

หน้า
23 – 29

2 ชั่วโมง

หน้า
30 – 34

2 ชัว่ โมง

หน้า
35 – 43

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

ลงชือ่ .....................................................ครูประจาวิชา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา _ว32242_ รายวิชา _ วิทยาศาสตร์ 4______ จานวน _1.0__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ธาตุและสารประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ธาตุและสารประกอบ

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

- วิวัฒนาการของ
แบบจาลองอะตอม

ว 3.1 ม.4-6/1สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และ
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

-แยกแยะประเภทของแบบจาลอง
อะตอมได้
-เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและ
อนุภาคมูลฐานจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธาตุที่กาหนดให้ได้
-เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุที่
กาหนดได้

สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)

2

สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)

2

-บอกแนวโน้มสมบัติของธาตุในตาราง
ธาตุได้

สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)
สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)

2

- อนุภาคมูลฐานของ
อะตอม
- เลขอะตอม เลขมวล และ ว 3.1 ม.4-6/1สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และ
ไอโซโทป
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน ว 3.1 ม.4-6/2วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม
อะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
นอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
- ตารางธาตุ
ว 3.1 ม.4-6/3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทานายแนวโน้ม
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ
- พันธะเคมี

ว 3.1 ม.4-6/4วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครง
ผลึกและในโมเลกุลของสาร
ว 3.1 ม.4-6/5 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยว

-เขียนพันธะเคมีของธาตุทกี่ าหนดให้แต่
ละประเภทได้

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ปฏิกิริยาเคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ปฏิกิริยาเคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ปฏิกิริยาเคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ปฏิกิริยาเคมี

ระหว่างอนุภาค ของสาร
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ว 3.2 ม.4-6/1ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยา -คานวณพลังงานการเกิดปฏิกริ ิยาเคมีได้
- พลังงานกับการ
เคมีทั่วไปทีพ่ บในชีวิตประจาวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมี
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ที่มีต่อสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้อม
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ว 3.2 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -คานวณอัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมีได้
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ ว 3.2 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -บอกปัจจัยที่ทาให้เกิดการเร่งปฏิกิริยา
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนาความรู้ไปใช้
เคมีได้
ประโยชน์
- ปฏิกิริยาเคมีใน
ว 3.2 ม.4-6/1ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยา -ยกตัวอย่าง และอธิบายปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจาวัน
เคมีทั่วไปทีพ่ บในชีวิตประจาวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมี
ชีวิตประจาวันได้
ที่มีต่อสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้อม
สอบกลางภาคเรียนที่ /2/2561

สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)
สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)
สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)
สารและ
สมบัติของ
สาร (อจท)

2

2

2

2

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา __ว32202____ รายวิชา ____ฟิสิกส์ 4_____ จานวน _1.0_ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง

หัวข้อบทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

12.1 การเกิดคลื่นเสียง และการ

1. อธิบาย และยกตัวอย่างเพื่อแสดงว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ

เรื่อง : เสียง

เคลื่อนที่ของคลื่นเสียง

และจะถ่ายโอนพลังงานการสั่นของแหล่งกาเนิดเสียงผ่านตัวกลาง

12.2 ความถี่ ความยาวคลื่น ของ

2. อธิบาย ความถี่ และความยาวคลื่นของคลืน่ เสียงได้

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

คลื่นเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

12.3 อัตราเร็วของคลื่นเสียง

1.บอกได้ว่าเมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงที่ อัตราเร็วของเสียงในตัวกลาง

เรื่อง : เสียง

12.4 สมบัติของคลื่นเสียง

นั้นจะคงที่ด้วย

12.4.1 การสะท้อนของคลื่นเสียง

2.อธิบายและ ยกตัวอย่างเพื่อแสดงว่าเสียงมีสมบัติการสะท้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

12.4.2 การหักเหของคลื่นเสียง

1. อธิบาย และยกตัวอย่างเพื่อแสดงว่าเสียงมีสมบัติการหักเห และการ

เรื่อง : เสียง

12.4.3 การแทรกสอดของคลื่น

แทรกสอด

เสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

12.4.4 การเลีย้ วเบนของคลื่น

เรื่อง : เสียง

เสียง

1. อธิบาย และยกตัวอย่างเพือ่ แสดงว่าเสียงมีสมบัติการเลี้ยวเบน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

12.5 ความเข้มของเสียง และการ

เรื่อง : เสียง

ได้ยิน

1. อธิบายความหมายเข้มเสียง และระดับความเข้มเสียงได้

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

module
ฟิสิกส์ ม.5
เล่ม2

2

12.5.1 ความเข้มเสียง
12.5.2 ระดับความเข้มเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

12.6 ระดับเสียง

1.อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของการได้ยินได้แก่ หูกับการได้ยิน

เรื่อง : เสียง

12.7 คุณภาพเสียง

ระดับหูเสียงสูง ต่า ของเสียง เสียงดนตรี คุณภาพเสียง

12.8 บีตส์

2. ทากิจกรรม และอธิบายปรากฎการณ์การเกิดบีตส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

12.9 คลื่นนิ่ง

1.อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง พร้อมทั้งบอกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้

เรื่อง : เสียง

12.10 การสั่นพ้องของเสียง

2. อธิบายลักษณะ และเงื่อนไขของการเกิด ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์

12.11 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์

และคลื่นกระแทก

12.12 คลื่นกระแทก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

13.1 ธรรมชาติของแสง

1.

ทดลอง และอธิบายได้ว่าแสงเป็นคลื่นซึ่งสามารถแสดงการ

เรื่อง : แสง 1

13.2 การแทรกสอดของแสง

แทรกสอดได้
2.

ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดเมื่อแสงผ่านช่องคู่
ทดลอง และอธิบายได้ว่าแสงเป็นคลื่นซึ่งสามารถแสดง การ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

13.3 การเลี้ยวเบนของแสง

1.

เรื่อง : แสง 1

13.4 เกรตติง

เลี้ยวเบนได้
2.

ทดลอง และอธิบายการเลี้ยวเบนของแสงเมื่อผ่านช่องเดียวได้

3.

ทดลองหาความยาวคลื่นของแสงโดยใช้เกรตติงได้

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา __ว32222_ รายวิชา ___เคมี4_____ จานวน __1.0__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
กรด-เบส

หัวข้อบทเรียน
-ปฏิกิริยาระหว่างกรดและ
เบส
-อินดิเคเตอร์
-การไทเทรต

กรด-เบส

กรด-เบส

-บัฟเฟอร์

ไฟฟ้าเคมี

- เลขออกซิเดชัน่
- ปฏิกิริยารีดอกซ์

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิรยิ าระหว่างกรดกับเบส และกรดหรือเบสกับ
สาร บางชนิด พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาและบอกสมบัติของ
เกลือที่เกิดขึ้น
-อธิบายความหมายของปฏิกิรยิ าการสะเทิน พร้อมทั้งเขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาได้
-อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้า พร้อมทั้งเขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยาได้
-อธิบายวิธกี ารไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรต
กรด-เบส ตลอดจนคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรต
ได้
-เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ พร้อมทั้งบอกค่า
pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูลได้
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในระบบบัฟเฟอร์
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้

Module
วิชาเคมี 3

4

Module
วิชาเคมี 3

2

Module
วิชาเคมี 3

2

-นักเรียนสามารถหาเลขออกซิเดชั่นจากธาตุหรือสารประกอบต่างๆได้
-นักเรียนสามารถแยกแยะปฏิกริ ิยารีดอกซ์ได้

Module
วิชาเคมี 4

2

-นักเรียนสามารถระบุได้ว่าปฏิกิริยาแบบใดเป็นปฏิกิริยารีดักชัน่ และ
ปฏิกิริยาใดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ไฟฟ้าเคมี - การดุลสมการรีดอกซ์

ไฟฟ้าเคมี

-เซลล์กัลวานิก

-นักเรียนสามารถดุลสมการรีดอกซ์ด้วยวิธีการใช้เลขออกซิเดชั่นและวิธี
ครึ่งปฏิกริ ิยาได้

Module
วิชาเคมี 4

4

-นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิกได้
-นักเรียนสามารถระบุได้ว่าขั้วใดเกิดปฏิกิริยารีดักชั่น ขั้วใดเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

Module
วิชาเคมี 4

4

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ____________ รายวิชา ______ ชีววิทยา_______________________________ จานวน __1___ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
เนื้อเยื่อพืช

โครงสร้างของพืช

หัวข้อบทเรียน

มาตราฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

เนื้อเยื่อพืช
- เนื้อเยื่อเจริญ
- เนื้อเยื่อถาวร

- ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช
- อธิบายโครงสร้างและทาปฏิบัติการศึกษาการเนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อเจริญ
- อธิบายโครงสร้างและทาปฏิบตั ิการศึกษาการเนื้อเยื่อพืชถาวร

2

โครงสร้าง หน้าที่ของราก
และลาต้น

- อธิบายโครงสร้าง หน้าที่ของรากและลาต้น

4

โครงสร้างภายนอก และ
หน้าที่ของใบ
ปากใบและการคายน้าของ
พืช
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการ
คายน้า

- จาแนกความแตกต่างของโครงสร้างภายนอกระหว่างรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
กับใบเลี้ยงคู่ได้
- จาแนกความแตกต่างของโครงสร้างภายนอกระหว่างลาต้นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ได้
- อธิบายโครงสร้างภายนอก และหน้าที่ของใบและสามารถจาแนกประเภท
ของใบได้
- อธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้าได้
- บอกความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนแก๊สและการค่ายน้า

2

2

การลาเลียงน้าของพืช
- การลาเลียงสารอาหารของ
พืช
- การเคลื่อนย้ายอาหารใน
พืช

อธิบายการลาเลียงน้า
- บอกความแตกต่างระหว่างการลาเลียงน้าและธาตุอาหารของพืช
- อธิบายการลาเลียงธาตุอาหารของพืช
- บอกความแตกต่างระหว่างการลาเลียงน้าและธาตุอาหารของพืช

2

กระบวนการสังเคราะห์ - กระบวนการสังเคราะห์แสง
- การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ
แสง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงและโครงสร้างของคลอ
โรพลาสต์

- อธิบายการค้นคว้าที่เกีย่ วข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
- อธิบายโครงสร้างของคลอโรพลาสต์
- อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
- บอกความแตกต่างของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลิตภัณฑ์ที่
ได้ระหว่างปฏิกิริยาแสงกับการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

2

- กลไกการเพิ่มความเข้มข้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์ของ
พืช C4 และ CAM

- อธิบายกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4
และ CAM
จาแนกระหว่างพืช C3 C4 และ CAM

2

โครงสร้างพืชดอก
- ชนิดของดอก
- การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
และการปฏิสนธิของพืชดอก

อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียในพืชดอก
-อธิบายกระบวนการปฏิสนธิของพืชดอก

2

- โครงสร้างของผล
ประเภทของผล
การเกิดเมล็ดและ

- อธิบายการเกิดผลและส่วนประกอบของผล
- อธิบายการเกิดเมล็ดและส่วนประกอบของเมล็ด

2

โครงสร้างพืชดอก

ส่วนประกอบของเมล็ด
- พืชดอก และการวัดการ
เจริญเติบโตของพืช
- สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช
-การตอบสนองของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม

คานวณการวัดการเจริญเติบโตของพืช
- อธิบายสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
- อธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

4

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาสังคมศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสวิชา ส 30111 รายวิชาสังคมศึกษา 3 จานวน 1.0 หน่วยกิต
กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู/้ เรื่อง

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

เวลาเรียน

หนังสือเรียน

4 ชั่วโมง

หน้า 1-20

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและการแบ่งยุคสมัยทาง

1.ความสาคัญของเวลาและยุค

ส 4.1 ม.4-6/1

1.วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

สมัยทางประวัติศาสตร์

ตระหนักถึงความสาคัญของ

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์สากล

2.การนับและการเทียบศักราชใน เวลาและ ยุคสมัยทาง

2.อธิบายการนับศักราชของโลกตะวันตกและโลก

ประวัติศาสตร์สากล

ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ ตะวันออก และสามารถเทียบศักราชแบบต่างๆ

3.การแบ่งยุคสมัยทาง

เปลี่ยนแปลงของ

3.อธิบายและยกตัวอย่างการแบ่งยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์

มนุษยชาติ

ประวัติศาสตร์สากล

4.ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่
ปรากฏอยูใ่ นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง

1.ความสาคัญและประโยชน์ของ

ส 4.1 ม.4-6/2

1.อธิบายความสาคัญและประโยชน์ของวิธกี าร

วิธีการทางประวัติศาสตร์

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง

ทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์สากล

2.ขั้นตอนของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์โดยใช้วธิ ีการ

2.อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น

3.อธิบายลักษณะของหลักฐานประวัติศาสตร์

3.หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ระบบ

แบะยกตัวอย่าง

สากล

4.สามารถนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ใน

4.ตัวอย่างการศึกษาโดยใช้วิธกี าร

การศึกษาประวัติศาสตร์สากล

4 ชั่วโมง

หน้า 23-34

ชั่วโมง

หนังสือเรียน

4 ชั่วโมง

หน้า 37-83

ทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู/้ เรื่อง
หน่วการเรียนรู้ที่ 3
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อารยธรรมสาคัญของโลก

ส 4.2 ม.4-6/1

1.อธิบายการสร้างสรรค์ความเจริญของอารย

ตะวันตก

วิเคราะห์อทิ ธิพลของอารย

ธรรมสาคัญของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก

2.อารยธรรมของโลกตะวันออก

ธรรรมโบราณ และการ

2.วิเคราะห์การติดต่อระหว่างโลกตะวันตกและ

3.การติดต่อระหว่างโลกตะวันตก ติดต่อระหว่างโลกตะวันออก โลกตะวันออก และอิทธิพลทางอารยธรรมที่มีต่อ
และอิทธิพลทางอารยธรรมที่มีต่อ กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ
กัน

พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

สอบกลางภาค

กัน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา _ศ31104_ รายวิชา ____ทัศนศิลป์ หัวข้อ การออกเเบบสร้างสรรค์____ จานวน __0.5__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง

หัวข้อบทเรียน
แนะนาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในเทอม 2

1.การออกเเบบสื่อเเละ
ผลิตภัณฑ์

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติระหว่างทางานในห้องเรียน
-แนะนาวิชาและหัวข้อที่จะศึกษาในภาคเรียนที่ 2
-การออกแบบคืออะไร?

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้รู้และเข้าใจในการวางแผนเตรียม
ตัวเรียน และพร้อมต่อการพัฒนาทักษะ
ต่อไป
-รู้จุดประสงค์หัวข้อในการเรียนศิลปะ
-กิจกรรมเพื่อสังเกตุจุดขายและ

-จุดมุ่งหมายและความสาคัญในการออกแบบ

สัญลักษณ์ของยีห่ ้อนั้นๆ

-กิจกรรมในห้องเรียนการทายสัญลักษณ์ของสินค้าต่างๆ โดยจะ

-เรียนรู้ความหมายของการออกแบบ

แบ่งนร.เป็น 2 กลุ่ม เมื่อทายภาพว่าเป็นแบรนด์อะไร โดยห้ามพูด
ชื่อนั้นออกมา
-นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่ม
-อาทิเช่น เด็กชาย จตุรพัชร์ชอบเล่นตุ๊กตายีราฟ พ่อแม่มักจะพา
ไปเที่ยวภูเขา เพราะเด็กชายชอบมองท้องฟ้า ห้องของเด็กน้อย

หนังสือเรียน เวลาเรียน

-เข้าใจถึงคุณสมบัติการใช้งาน
ฝึกการตีโจทย์จากลักษณะบุคคลิกของ
คน
-การร่วมกันหาแรงบันดาลและไอเดียใน

2 คาบ
Slide
PowerPoint
and activity

เป็นสีแดงและดาเนื่องจากติดการ์ตูนสไปเดอร์แมนมาก

การทางาน

- การเรียนรู้เรื่อง การออกเเบบ Collection

-การรู้จักต่อยอดไอเดียให้มีความน่าสนใจ
และเพิ่มมูลค่าของความคิดสร้างสรรค์
-ฝึกตีโจทย์เพื่อเรียนรู้วัตถุประสงค์ว่าการ
ออกเเบบมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

2. การปฏิบัติชนิ้ งาน

นักเรียนเรียนรู้การออกเเบบผ่านการเเต่งตัว
โดยนักเรียนเเบ่งกลุ่มมาในห้อง 4-5 กลุ่ม
เช่น collection : pony มีสมาชิกอะไรบ้าง
collection : Teletubies

นักเรียนเรียนรู้เเละเข้าใจการออกเเบบ

2 คาบ

เเบบ Collection ผ่านการเเต่งตัวได้
นักเรียนต่อความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
เลือกลักษณะทีส่ อดคล้องกับบุคคลิกเเละ
รสนิยมของตัวเอง
-นักเรียนต่อยอดเป็น FASHION
SLYLIST

3.การปฏิบัติชิ้นงาน

นักเรียนเตรียมจาน อุปกรณ์ตา่ งๆในการตกแต่งขนม เช่น ซอส

-การรู้จักต่อยอดไอเดียให้มีความน่าสนใจ ปฏิบัติงานที่

สตอเบอรี่ ชอคโกแลต วิปครีม ผลไม้ต่างๆ หรือ ใบไม้ในการ

และเพิ่มมูลค่าของความคิดสร้างสรรค์

ตกแต่ง

-นอกจากสายงานออกแบบแล้วยังเพิ่ม

ห้อง
Cooking

2 คาบ

ในสัปดาห์หน้าจะขอพื้นทีห่ ้อง COOKING ในการปฏิบัติงาน

สายงานเกี่ยวกับอาหาร FOOD
STLYLIST

นักเรียนเรียนรู้เรื่องสีที่จะนามาใช้ในการออกเเบบ ผ่านการทาผ้า
4.การปฏิบัติชิ้นงาน

มัดย้อม ว่าสีมีสว่ นสาคัญในการเรียกความน่าสนใจได้อย่างไร?
-นักเรียนออกเเบบ packet ห่อผ้ามัดย้อมของตัวเองดดย
สร้างสรรค์จากกระดาษเเผ่นเดียว
-ในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นการลงมือปฏิบัติทาผ้ามัดย้อม(เย็น )

2 คาบ

นักเรียนลงมือปฏิบัติทาผ้ามัดย้อม
5.การปฏิบัติชิ้นงาน

-นักเรียนเตรียมผ้าขาว ขนาด 80*100 เซนติเมตร
-ครูผู้สอนเปิดเพลง โดยนักเรียนใช้สีเเละลวดลายตามลักษณะ
เพลงที่เปิดไว้ให้
-นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงาน

6.การออกแบบนิเทศ

-ความหมาย

ศิลป์

-เป้าหมาย
-ความสาคัญของการออกแบบนิเทศน์ศิลป์

เรียนรู้การออกแบบเชิงนิเทศน์ศิลป์
-ความหมาย

ชมตัวอย่างโฆษณา

เรียนรู้เป้าหมายในการออกแบบเชิง

การจัดระบบความคิดสร้างสรรค์ผ่าน Mind map

นิเทศน์ศิลป์
การจัดระบบความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
Mind map ว่าในการออกแบบครั้งนี้
เห็นผลอย่างไรบ้าง
-มีแนวความคิด

กิจกรรมในคาบ
-เกมส์ทายชือ่ หนัง นักเรียนเเบ่งเป็น 2 กลุ่ม
-โดยดูโปสเตอร์หนังเเล้วใบ้ให้คนทาย

-มีกลุ่มเป้าหมาย
-มีจุดประสงค์อย่างไร
-ผลที่คาดว่าจะได้รับว่าตอบสนองใคร

ผลงานที่นักเรียนทาในคาบ

กลุ่มคนเเบบไหนได้

-นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

จากกิจกรรม จะมีการสรุปว่าผลที่ได้จาก

สีโปสเตอร์ /สีเมจิก พู่กัน จานสี กระดาษ 180 แกรม ขนาด
4*6 นิ้ว
-นักเรียนหัดออกเเบบโปสเตอร์หนังตามลักษณะของสมาชิกใน
กลุ่ม

เกมส์เป็นการสังเกตุ ลักษณะที่สาคัญ
ของโปสเตอร์ว่าจะต้องมีคุณสมบัติ
อะไรบ้าง?

power
point
ref.Pic

2 คาบ

7.การสร้างสรรค์ผลงาน ความหมายของทัศนียภาพ

นักเรียนเรียนรู้ความหมายของ

power

ผ่านมุมมองทัศนียภาพ

ทัศนียภาพเเละอธิบายได้

point

-หลักทัศนีย์วทิ ยาของเส้น (Linear

ref.Pic

ลักษณะของภาพ PERSPECTIVE
1. วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่อยู่ไกลตัวออกไปจะมี
ขนาดเล็กลง
2. ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ

Perspective)
ความหมายทัศนียภาพ (LAND SCAPE)

จนรวมเป็นจุดเดียวกัน

องค์ประกอบของการวาดทัศนียภาพ

3. เส้น หรือสิง่ ของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากัน

-หลักทัศนีย์วทิ ยาของเส้น (Linear

4. วัตถุ หรือสิ่งของต่าง ๆ เมือ่ อยู่ไกลตัวออกไป จะมี

Perspective) ต่อ

รายละเอียดและความชัดเจนลดลงไปตามลาดับ

มุมมองต่างๆของภาพ Perspective

หลักการเขียนภาพ Perspcetive

-มุมมองแบบมด (ANT EYE VIEW)

1).เส้นระดับสายตา หรือที่เรียกว่า Horizon Line ใช้ตัวย่อ

-มุมมองแบบนก (BIRD EYE VIEW)

HL
2).จุดรวมสายตาหรือเรียกว่า Vanishing point ใช้ตัวย่อ VP
กิจกรรม
นักเรียนเป็นออกเป็น 3 กลุ่ม เเล้วมาจับฉลากฟังเสียงที่เปิดให้
เเล้วนาไปวาด
ลักษณะของภาพ Perspcetive
1. Bird eye view

-มุมของของมนุษย์

+Activity

2 คาบ

8. สรุปเนื้อหาเเละ
บทเรียน

สรุปบทเรียน เรื่อง
หลักการออกเเบบ
หลักการออกเเบบนิเทศศิลป์
หลักการเขียนภาพทัศนียภาพ

9. สอบกลางภาค

นักเรียน เรียนรู้เเละเข้าใจ รวมถึงอธิบาย
ถึงลักษณะเนื้อหาของการออกเเบบ
ลักษณะต่างๆได้

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา _ศ32101_ รายวิชา ___ดนตรีและทัศนศิลป์____ จานวน __0.5__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง
การปฏิบัติเครื่องดนตรี

หัวข้อบทเรียน
ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

เวลา

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

ม.4-6/1-2

เรียน

2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/
ม.4-6/1-2

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/
ม.4-6/1-2

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

บ

2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ม.4-6/1-2

2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/
ม.4-6/1-2

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/
ม.4-6/1-2

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฏีดนตรี : เก็บคะแนน Music Theory Book 10 ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/
คะแนน, ทดสอบข้อสอบกลางภาค

ม.4-6/1-2

5 คะแนน

ศ2.1/ม.4-6/1-5

ปฏิบัติเครื่องดนตรี : ทดสอบเก็บคะแนนปฏิบัติเครื่องดนตรี
10 คะแนน

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ทฤษฏีดนตรี : เก็บคะแนน Music Theory Book 10 คะแนน, ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ2.2/
ทดสอบข้อสอบกลางภาค

ม.4-6/1-2

5 คะแนน

ศ2.1/ม.4-6/1-5

ปฏิบัติเครื่องดนตรี : ทดสอบเก็บคะแนนปฏิบัติเครื่องดนตรี
10 คะแนน

1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา __ง32102__ รายวิชา __การงานอาชีพและเทคโนโลยี__ จานวน __0.5__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ประกอบเสียงดนตรี

มหัศจรรย์งานศิลป์
การสร้างนิทาน

หัวข้อบทเรียน
• สารวจโปรแกรม Scratch
- ส่วนประกอบโปรแกรม Scratch
- Block ต่างๆ ในโปรแกรม Scratch
- Stage
• พื้นหลังและตัวละคร
- สร้างและสลับพื้นหลัง
- เพิ่ม ลบ หมุน ตัวละคร
- เรียนรู้การกาหนดทิศทางให้ตัวละคร
• สนุกกับเสียง
- สร้างสรรค์เสียง
- ควบคุมการทางานของเสียง
• งานศิลปะ
- สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
• เริ่มร่างสร้างนิทาน
- ใช้คาสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
- การรับค่าจาก Block Ask, Join
- การสร้างและใช้ตัวแปร

มาตรฐาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ง 2.1 ม.4-6/3 - อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้
ง 3.1 ม.4-6/5-6 - สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิเตอร์ได้
ง 3.1 ม.4-6/10 - พัฒนาทักษะด้านความคิดแบบเป็นขั้นตอน

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

-

1 คาบ

ง 2.1 ม.4-6/3 - เพิ่มและสร้างตัวละครใหม่
ง 3.1 ม.4-6/5-6 - เพิ่มและสลับฉากด้วย Block
ง 3.1 ม.4-6/10 - ลบตัวละครและพื้นหลัง
- ระบุตาแหน่งด้วยค่ะ x,y
- เพิ่มเสียงให้ตัวละคร
- เขียน script เพื่อควบคุมการทางานของเสียง

-

1 คาบ

ง 2.1 ม.4-6/3
ง 3.1 ม.4-6/5-6
ง 3.1 ม.4-6/10
ง 2.1 ม.4-6/3
ง 3.1 ม.4-6/5-6
ง 3.1 ม.4-6/10

- สร้างชิ้นงานโดยการประยุกต์ใช้กลุ่ม Block Pen,
Sensing และ คาสั่ง if-else

-

1 คาบ

- เขียน Script ด้วย Block Ask, Join
- สร้างและใช้ตัวแปรให้การเขียน Script

-

1 คาบ

• สร้างบทละครและโต้ตอบ
- เนื้อเรื่อง
- กาหนดตัวละครและพื้นหลัง
• การสร้างนิทาน
- Block broadcast
- Block broadcast and wait
- Block when I receive
Revision & Testing

ง 2.1 ม.4-6/3 - เขียน Script ด้วย Block broadcast,
ง 3.1 ม.4-6/5-6 broadcast and wait, when I receive
ง 3.1 ม.4-6/10 - สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

-

1 คาบ

-

1 คาบ

Christmas Rehearsal

-

-

Christmas Show

-

-

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา __อ32102_________ รายวิชา ____English Grammar 4____________ จานวน __1.0___ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
GAT

หัวข้อบทเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

- Students will be able to grasp the vocab which will be

Sheet

2 คาบ

- Students will be able to grasp the vocab which will be
commonly used in GAT exams

Sheet

2 คาบ

- Students will be able to grasp the vocab which will be
commonly used in GAT exams

Sheet

2 คาบ

- GAT reading and error
identifications

- Students will be able to practice and understand how to
quickly answer the reading and answer the questions.
- Students will be able to practice how to quickly
understand the concept of quick reading for finding errors

Sheet

- GAT reading and error

- Students will be able to practice and understand how to
quickly answer the reading and answer the questions.
- Students will be able to practice how to quickly

Sheet

2 คาบ

Sheet

2 คาบ

- GAT Vocab

มาตรฐานตัวชี้วัด

commonly used in GAT exams
- GAT Vocab
- GAT Vocab
- Practice Test

identifications

understand the concept of quick reading for finding errors
- GAT reading and error
identifications

- Students will be able to practice and understand how to
quickly answer the reading and answer the questions.

- Practice test

- Students will be able to practice how to quickly
understand the concept of quick reading for finding errors

- Revision

- สามารถนาเนือ้ หาจากที่เรียนมาใช้เพื่อสอบ

Sheet

2 คาบ

- Revision

- สามารถนาเนือ้ หาจากที่เรียนมาใช้เพื่อสอบ

Sheet

2 คาบ

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ____พ 32102 ____ รายวิชา ___________สุขศึกษา 4__________ จานวน _0.5__ หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ /

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หน่วยที่ 8 การพัฒนา

-การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพ

พ 4.1ม.4-6/6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

-อธิบายวิธกี ารปฏิบัติตนให้มีสขุ ภาพกาย

สุขภาพชุมชน

กายและจิตที่ดี

ของบุคคลในครอบครัว

และจิตที่ดี

เรื่อง

- การประเมินและจัดการกับ

-อธิบายวิธกี ารประเมินและจัดการกับ

ความเครียด

ความเครียด

หนังสือเรียน เวลาเรียน
หน้า92-99 2 คาบ

-บอกถึงความสาคัญในการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด
-วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อวางแผน
ปรับปรุงตนเองในการจัดการกับอารมณ์
และความเครียด
-จัดการกับอารมณ์และ

พ 4.1ม.4-6/6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

ความเครียด

ของบุคคลในครอบครัว

หน้า101-106

-การวางแผนปรับปรุงตนเอง
ในการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด
หน่วยที่ 9 สร้างเสริม

-อุบัติเหตุ

พ 5.1 ม.4-6/4 วางแผนกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุสร้าง

-อธิบายความหมายและสาเหตุของการ

ความปลอดภัยชุมชน

-พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

เสริมความปลอดภัยในชุมชน

เกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ

พ 5.1 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยใน -ระบุพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

หน้า109-112

2 คาบ

-การสร้างเสริมความ

ชุมชน

-

ปลอดภัยในชุมชน

วางแผนและกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ
และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

-พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

พ 5.1 ม.4-6/4 วางแผนกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุสร้าง

อุบัติเหตุ

เสริมความปลอดภัยในชุมชน

-การสร้างเสริมความ

5.1 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยใน

ปลอดภัยในชุมชน

ชุมชน

หน้า113-115

พ

หน่วยที่ 10 อย่าไปหา

-สภาพปัญหาการแพร่ระบาด พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การ -อธิบายชนิดและลักษณะของสารเสพติด หน้า118-127 3 คาบ

สารเสพติด

ของสารเสพติด

ใช้สารเสพติดและความรุ่นแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง

ให้โทษที่แพร่ระบาดในประเทศไทย

-ความหมายและการจาแนก

ครอบครัว และสังคม

-อธิบายอาการของผูใ้ ช้สารเสพติด

ประเภทของสารเสพติด
-ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่
แพร่ระบาดในปัจจุบัน

พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจาหน่ายสารเสพติด

ตลอดจนการป้องกัน บาบัด รักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เคยติดสารเสพติด อธิบายโทษและพิษภัยของสารเสพติด
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาสารเสพติด
-ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการใช้สารเสพติด

-บอกความ

รับผิดชอบต่อปัญหายาเสพติด

-

ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการใช้สารเสพติด

-อธิบายวิธดี าเนินการและบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบต่อปัญหายาเสพติด
-วิธีการสังเกตอาการของผูใ้ ช้ พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การ
สารเสพติด

ใช้สารเสพติดและความรุ่นแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง

-สาเหตุของการติดสารเสพ

ครอบครัว และสังคม

ติดให้โทษ
-โทษและพิษภัยของสารเสพ
ติด

พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจาหน่ายสารเสพติด

-การป้องกันสารเสพติด

พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การ

-การบาบัดรักษาและการ

ใช้สารเสพติดและความรุ่นแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ครอบครัว และสังคม

-บทบาทและหน้าที่ที่พึง
ปฏิบัติต่อสังคม

หน้า128-130

หน้า131-133

พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้ และการจาหน่ายสารเสพติด

หน่วยที่ 11 เฉียดเรื่อง

-พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

พ 5.1ม.4-6/1 มีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การ -อธิบายพฤติกรรมที่มีลักษณะเสี่ยงของ

เสี่ยง

-ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรม ใช้สารเสพติดและความรุ่นแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง

วัยรุ่น

เสี่ยง

ครอบครัว และสังคม

– บอกปัจจัยที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรม

พ 5.1ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความ

เสี่ยง

รุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน
พ 5.1ม.4-6/4 วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้าง

-บอกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

หน้า136142

2 คาบ

เสริมความปลอดภัยในชุมชน

เข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

พ 5.1ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยใน

-นาความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันตนเองจาก

ชุมชน

พฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ

พ 5.1ม.4-6/6 ใช้ทกั ษะในการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาใน
สถานการณ์ที่เสีย่ งต่อสุขภาพและความรุนแรง
- การแข่งขันรถจักรยานยนต์ พ 5.1ม.4-6/1 มีส่วนร่วมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การ
บนท้องถนน

ใช้สารเสพติดและความรุ่นแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง

-การเข้าไปในแหล่งอบายมุข

ครอบครัว และสังคม

ของวัยรุ่น

พ 5.1ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความ

-ทักษะและวิธีป้องกันตนเอง

รุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน

จากพฤติกรรมและ

พ 5.1ม.4-6/4 วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้าง

สถานการณ์เสี่ยง

เสริมความปลอดภัยในชุมชน
พ 5.1ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน
พ 5.1ม.4-6/6 ใช้ทกั ษะในการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาใน
สถานการณ์ที่เสีย่ งต่อสุขภาพและความรุนแรง

หน้า143-149

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ____พ 32102 ____ รายวิชา ___________สุขศึกษา 4__________ จานวน _0.5__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน เวลาเรียน

เรื่อง
หน่วยที่ 12 หลีกเลี่ยง

-ความขัดแย้งในกลุ่มนักเรียน

พ 5.1ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือ

-อธิบายความหมายและสาเหตุของความ

หน้า153-159 2 คาบ

ความรุนแรง

และเยาวชน

ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน

ขัดแย้งในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนได้อย่าง

-สาเหตุของความขัดแย้งใน

พ 5.1ม.4-6/6 ใช้ทกั ษะในการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาใน

ถูกต้อง

กลุ่มนักเรียนและเยาวชน

สถานการณ์ที่เสีย่ งต่อสุขภาพและความรุนแรง

-ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดของความ

-ผลกระทบที่เกิดจากความ

ขัดแย้งในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนได้อย่าง

ขัดแย้งในกลุ่มนักเรียนและ

ถูกต้อง

เยาวชน

ระบุทักษะที่เหมาะสมการแก้ไขปัญหาความ

-แนวทางในการแก้ไขปัญหา

ขัดแย้งในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน

ความขัดแย้งในกลุ่มนักเรียน

-ระบุปัญหาการใช้รุนแรงในครอบครัวและ

และเยาวชน

สังคม

-

-อธิบายแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้รุนแรงในครอบครัวและสังคม

-ปัญหาการใช้รุนแรงใน

พ 5.1ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือ

-ระบุปัญหาการใช้รุนแรงในครอบครัวและ

ครอบครัวและสังคม

ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน

สังคม

-แนวทางในการป้องกันและ

พ 5.1ม.4-6/6 ใช้ทกั ษะในการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาใน

-อธิบายแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

แก้ไขปัญหาการใช้รุนแรงใน

สถานการณ์ที่เสีย่ งต่อสุขภาพและความรุนแรง

ปัญหาการใช้รุนแรงในครอบครัวและสังคม

ครอบครัวและสังคม

หน้า160-163

หน่วยที่ 13 การช่วยฟื้น -หลักการปฐมพยาบาล
คืนชีพ

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง -อธิบายหลักการปฐมพยาบาลได้อย่าง

หน้า164-166 2 คาบ

ถูกต้อง

-หลักในการเคลือ่ นย้าย
ผู้บาดเจ็บ

-อธิบายหลักการปฐมพยาบาลด้วยการห้าม
เลือด

-วิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

-อธิบายหลักและวิธีการเคลื่อนย้าย

แบบต่างๆ

ผู้บาดเจ็บแบบต่างๆ
-บอกถึงความสาคัญของวิธีการเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บแบบต่างๆ

-วิธีการเคลื่อนย้าย

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการ

ผู้บาดเจ็บแบบต่างๆ

ช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง

หน่วยที่ 14 ทดสอบ

-การวางแผนสร้างเสริม

พ 4.1 ม.4-6/6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา

-อธิบายคุณค่าของการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย

สมรรถภาพทางกาย

สุขภาพของบุคคลในชุมชน

สมรรถภาพทางกาย

-

หน้า166-180

พ 4.1 ม.4-6/7วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถทางกลไก

หน้า182-190 2 คาบ

-อธิบายวิธกี ารวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กลไก

-บอกถึงการ

ปฏิบัติตนเพื่อดารงสมรรถภาพทางกาย
-แนวทางปฏิบัตเิ พื่อดารง

พ 4.1 ม.4-6/6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา

หน้า190-194

สมรรถภาพทางกาย

สุขภาพของบุคคลในชุมชน
พ 4.1 ม.4-6/7วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถทางกลไก

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ____พ 32102 ____ รายวิชา ___________พลศึกษา 4 ฟุตซอล__________ จานวน _0.5__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลา
เรียน

หน่วยที่ 1 การทดสอบ

-การยืนกระโดดไกล-การวิ่งเก็บ พ 3.1 ม.2/1 นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก

สมรรถภาพทางกาย

ของ-การก้มแตะเท้า-การลุกนั่ง และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล กายได้
และการดันพื้น

ที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธที ี่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง

-บอกความรู้ของการทดสอบสมรรถภาพทาง

1 คาบ

-อธิบายวิธกี ารประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายได้

หน่วยที่ 2 ความรู้

-ประวัติความเป็นมาของกีฬา

พ 3.1 ม.2/1 นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก

-รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุต

เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล

ฟุตซอล

และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล ซอล

-ประโยชน์ขอกีฬาฟุตซอล

ที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธที ี่เหมาะสมในบริบทของ

1 คาบ

-รู้และเข้าใจประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล

ตนเอง
พ 3.1 ม. 2/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด
หน่วยที่ 3 การ

-การบริหารร่างกายการยืด

พ 3.1 ม.2/1 นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก

-รู้และเข้าใจความสาคัญของการเสรืมสร้าง

เสริมสร้างร่างกายใน

กล้ามเนื้อและข้อต่อ

และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล ร่างกายในการเล่นกีฬา ฟุตซอล

การเล่นกีฬาฟุตซอล

- การเสริมสร้างความแข็งแรง

ที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธที ี่เหมาะสมในบริบทของ

1 คาบ

-ทาท่าบริหารร่างกายได้ทกุ ส่วน

ตนเอง
พ 3.1 ม. 2/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด
หน่วยที่ 4 ทักษะการ

-ท่าเตรียมพร้อมในการเล่นและ พ 3.1 ม.2/1 นาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก

เล่นกีฬาฟุตซอล

การทรงตัว

-รู้และเข้าใจท่าเตรียมพร้อมในการเล่นและ

และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล การทรงตัวได้ดี

1 คาบ
-

-การยืดและการเหยียด

ที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธที ี่เหมาะสมในบริบทของ

กล้ามเนื้อในการเล่น

ตนเอง

รู้และเข้าใจการยืดและเหยียดร่างกาย

พ 3.1 ม. 2/2 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด
หน่วยที่ 5 การสร้าง

–การสร้างความคุ้นเคยกับลูก

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

ความคุ้นเคย

บอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม

-รู้และปฏิบัติความคุ้นเคยกับลูกบอล

2 คาบ

-รู้และปฏิบัติการหยุดหรือบังคับลูกบอล
- รู้และปฏิบัติการเตะลูกบอล

ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
-การหยุดหรือบังคับลูกบอล

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

-การเตะลูกบอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

หน่วยที่ 6 การโหม่งและ –การโหม่งลูกบอล

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

-รู้และปฏิบัติการโหม่งลูกบอลได้

เลี้ยงลูกบอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-รู้และปฏิบัติการเลี้ยงลูกบอลได้

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต

-ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดการโหม่งและการเลี้ยง

-การเลี้ยงลูกบอล

2 คาบ

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม

ลูกบอลได้ถกู ต้อง

ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
-การโหม่งลูกบอล

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

-การเลี้ยงลูกบอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก
กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ____พ 32102 ____ รายวิชา ___________พลศึกษา 2 ฟุตซอล__________ จานวน _0.5__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลา
เรียน

หน่วยที่ 7 การยิงประตู

-การยิงประตูของกีฬาฟุตซอล

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

-รู้และปฏิบัติการยิงประตูของฟุตซอล

และเป็นผู้รักษาประตู

-การเป็นผูร้ ักษาประตูกีฬาฟุต

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-รู้และปฏิบัติการเป็นผู้รกั ษาประตูกีฬาฟุตซอล

ซอล

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต

2 คาบ

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
–การยิงประตูของกีฬาฟุตซอล พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย
-การเป็นผูร้ ักษาประตูกีฬาฟุต

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

ซอล

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต
พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

หน่วยที่ 8 การเล่นของ

–ขั้นตอนการรุกในการเล่นฟุต

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

-รู้และปฏิบัติขั้นตอนการรุกในการเล่นฟุตซอล

ฝ่ายรุก

ซอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-รู้และปฏิบัติการวางแผนของเกมฝ่ายรุกของ

-การวางแผนของการเกมฝ่าย

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต

กีฬาฟุตซอลได้

รุก

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

–ขั้นตอนการรุกในการเล่นฟุต

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

-ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดการเล่นฝ่ายรุกของกีฬา
ฟุตซอลได้ถูกต้อง

2 คาบ

ซอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-การวางแผนของการเกมฝ่าย

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต

รุก

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

หน่วยที่ 9 การเล่นของ

-ขั้นตอนการรับในการเล่นฟุต

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

ฝ่ายรับ

ซอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-การวางแผนของการเกมฝ่าย

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต พ 3.2

-รู้และปฏิบัติการวางแผนของเกมฝ่ายรับของ

รับ

ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตามความ

กีฬาฟุตซอลได้

ถนัดความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

-ขั้นตอนการรับในการเล่นฟุต

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

ซอล

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-การวางแผนของการเกมฝ่าย

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต

รับ

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม

-รู้และปฏิบัติขั้นตอนการรับในการเล่นฟุตซอล

2 คาบ

-ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดการเล่นฝ่ายรับของกีฬา
ฟุตซอลได้ถูกต้อง

ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
หน่วยที่ 10 กติกาการ

-ส่วนประกอบของอุปกรณ์การ พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย

แข่งขัน

แข่งขัน

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-รู้และเข้าใจส่วนประกอบของอุปกรณ์การ

2 คาบ

-การนับคะแนนของการกีฬา

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต

ฟุตซอล

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง

แข่งขันกีฬาฟุตซอลได้
- รู้และเข้าใจการนับคะแนนได้

ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
-ส่วนประกอบของอุปกรณ์การ พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย
แข่งขัน

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออก

-การนับคะแนนของการกีฬา

กาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจาจนเป็นวิถีชีวิต

ฟุตซอล

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจพร้อมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ____________ รายวิชา English Translation 4 จานวน 1 หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง

หัวข้อบทเรียน
Introduction to Thai-English Translation
Language Pair Insight
A source with multiple targets
Specific terms paired with contexts

มาตรฐานตัวชี้วัด
ต 2.2 ม. 4-6 / 1

จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวนคาพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

หนังสือเรียน

เวลาเรียน
2 คาบ

Thai-into-English
Translation

Basic phonetics knowledge / sound of
alphabets and vowels / Thai and English
vowels pairing
Transliteration practices
Thai rental agreement contract translation
1

ต 2.2 ม. 4-6 / 1

Thai rental agreement contract translation
2

ต 2.2 ม. 4-6 / 1

Midterm examination revision
Rental agreement contract translation
Law-related registers

ต 2.2 ม. 4-6 / 1

ต 2.2 ม. 4-6 / 1

อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวนคาพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวนคาพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวนคาพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

2 คาบ

อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวนคาพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

2 คาบ

2 คาบ

2 คาบ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา _____JA 32201______ รายวิชา _________JAPANESE 3_________ จานวน __0.5__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
1. การระบุตาแหน่ง
สิ่งของ

หัวข้อบทเรียน
1. คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ
2. การใช้ これ・そ
れ・
あれ・どれ

มาตรฐานตัวชี้วัด
ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

1. ระบุตาแหน่งสิ่งของได้ถูกต้อง

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1 คาบ

1. การสร้างรูปประโยค
これ・それ・
あれ・
どれ

ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

1. สามารถถามตอบเกีย่ วกับสิง่ ของได้

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1 คาบ

ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

1. ระบุตาแหน่งสถานที่ได้ถูกต้อง

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1 คาบ

1. สามารถถามตอบเกีย่ วกับสถานที่
โดยใช้คาสุภาพได้อย่างถูกต้อง

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1 คาบ

1. ระบุจุดของเวลาและช่วงเวลาได้
ถูกต้อง

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1. สามารถใช้คาช่วยได้เหมาะสมกับ
รูปประโยค

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1 คาบ

3.3 การระบุเวลาและ
ช่วงเวลา

1. การใช้คาช่วย
に・から・ま
で

ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

1 คาบ

3. การระบุเวลาและ
ช่วงเวลา

1. คาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่
2. การใช้ ここ・そ
こ・
あそこ・どこ
1. การใช้ こちら・
そちら ・あち
ら・どちら
2. การสร้างรูปประโยค
ถาม-ตอบ
1. คาศัพท์เกี่ยวกับเวลา
2. การใช้ 何時？何
分？

1. สามารถจดจาคาศัพท์วันเดือนปี
ได้อย่างแม่นยา

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1 คาบ

1.1 การระบุตาแหน่ง
สิ่งของ

2. การระบุตาแหน่ง
สถานที่

2.2 การระบุตาแหน่ง
สถานที่

1. คาศัพท์วัน/เดือน/ปี
4. การระบุเกี่ยวกับ
วัน/เดือน/ปี

4.4 การระบุเกีย่ วกับ
วัน/เดือน/ปี

ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
1. การใช้ 何曜日？
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
何日？
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
何月？何年？
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

1. สามารถถามตอบเกีย่ วกับวันเดือน
ปีได้แม่นยาและคล่องแคล่ว

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

1 คาบ

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

-

2

-

2

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ___ส 30244__ รายวิชา __เศรษฐศาสตร์และการวางแผนธุรกิจเบื้องต้น (Optional) 4__ จานวน__1__หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
หัวข้อบทเรียน
เรื่อง
1.ธุรกิจ SME และธุรกิจ - ความหมายของธุรกิจ SME
Start up
และ Startup
- ตัวอย่างธุรกิจ SME และ
Startup
2.ธุรกิจ Start up

- ศึกษาจุดเริ่มต้นของธุรกิจ

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
-

-

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะของธุรกิจ Startup ได้
2. นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะของธุรกิจ SME ได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup ได้
3. ยกตัวอย่างธุรกิจ SME และ Startup ได้
4. บอกข้อดีและข้อเสียของธุรกิจ SME และ Startup
1. นักเรียนสามารถมองเห็นปัญหาและสามารถหาแนวทางการแก้ไขได้

3.ธุรกิจ Startup

4.ธุรกิจ Startup

Startup ที่ประสบความสาเร็จ
- ศึกษาปัญหาทีเ่ กิดขึ้นภายใน
โรงเรียน พร้อมแนวทางการ
แก้ไข
- เลือกปัญหาทีส่ นใจ
- สร้างแบบจาลองธุรกิจ
Startup ของตนเอง

2. นักเรียนสามารถออกแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมโยงกับการทาธุรกิจได้

-

1.นักเรียนสามารถสร้างแบบจาลองธุรกิจ Startup ได้

-

-

2

2

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา __EN30224__ รายวิชา _______English Option______ จานวน _1_ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
Expressions

Vocabulary

หัวข้อบทเรียน
Dialogue/ Conversation

Meaning in Context

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

อ่านและเติมข้อความหรือสานวนในบท
สนทนาขนาดสัน้ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

Worksheets

4 คาบ

ต 2.2 ม 4-6 /1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เลือกคาศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อเติมใน
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิตและ ช่องว่างและทาให้ประโยคมีความหมาย
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
สมบูรณ์

Worksheets

2 คาบ

ต 1.1 ม 4-6 /4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ

เลือกคาที่มีความหมายเหมือนกับคาที่ขดี Worksheets
เส้นใต้ในประโยคที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง

2คาบ

อ่านบทความที่กาหนดให้จากแหล่งที่มา Worksheets
ต่างๆและตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลที่
ปรากฎในบทความ ได้ถูกต้อง
ต 2.2 ม 4-6 /1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อ่านข้อความและเลือกคาตอบที่มีข้อฝิด Worksheets
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิตและ พลาดทางไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
อ่านบทความและเลือกคาตอบเพื่อเติมใน Worksheets
ช่องว่างและทาให้บทความมีความ
สมบูรณ์ถกู ต้อง

4 คาบ

Meaning Recognition

Reading

Structure and
Writing

Passage Reading

Error Identification
Cloze Test

ต 1.1 ม 4-6 /4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ

2คาบ
2คาบ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ____________ รายวิชา ________ART AND DESIGN OPTION_________ จานวน __1__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง
1.รายละเอียดของวิชา
ART And Design

หัวข้อบทเรียน
อธิบายถึงรายละเอียดทีจ่ ะต้องทาในวิชาดังนี้
1.วิชาหลัก 2 ชิ้นงาน 4 คาบเรียน
-นักเรียนเลือกชิ้นงานตามความสนใจเเละถนัด
ทาลงขนาด A3 (20 คะเเนน)
2.แฟ้มสะสมงาน
-นักเรียนทาตามที่เลือกแบบฟอร์มไว้ให้ 10 คะเเนน
3.กิจกรรม Work shop (คะเเนนช่วย)

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้
หนังสือเรียน
1.นักเรียนสามารถเลือกชิ้นงานเพื่อ
สื่อภาพนิ่ง
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของ
ตนเองได้
2.นักเรียนเรียนรู้โดยเริ่มจากการวางเเผน
การทางานในสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างมี
ระบบมากขึ้น
3.กิจกรรม Work Shop เป็นการ

เวลาเรียน
2 คาบ

-paper sculpture 1 ชิ้น5 คะเเนน
2 คาบเรียน
-SCREEN PRINTING 1 ชิ้น 5 คะเเนน
2 คาบเรียน
4.การทดสองกลางภาค 20 คะเเนน
เเบ่งเป็น2 รอบ
-รอบที่ 1 เวลาการสอบ 2 คาบเรียน
สอบวาด Composition 1 ชิ้น
15คะเเนน
ตามความถนัดของนักเรียน ขนาด A4 ส่งในคาบ
รอบที่ 2
-สอบวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 5 คะเเนน
2.วิชาหลัก ชิ้นที่ 1
-นักเรียนเลือกชิ้นงานตาม
ความสนใจเเละถนัด ทาลง
ขนาด A3
(20 คะเเนน)
3.กิจกรรม Work shop

นักเรียนทางานองค์ประกอบศิลป์ตามความถนัดของตัวเอง
ลงขนาด A3

เสริมสร้างความคิดสรรค์สรรค์ผา่ นวัสถุ
เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดไอเดีย
ของตนเองได้อสิ ระ
4.การทดสอบทาชิ้นงานในคาบเรียนเป็น
การฝึกให้นกั เรียนเตรียมตัวเพือ่ วัดผลใน
ระดับมหาวิทยาลัย เเละรู้จักจัดสรรเวลา
ในการทางาน

1.นักเรียนสามารถเลือกชิ้นงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของ
ตนเองได้

สื่อภาพนิ่ง

2 คาบ

1.นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการทาภาพ
พิมพ์ จากวัสดุงา่ ยๆใกล้ตัวมาดัดเเปลง
การทางานภาพพิมพ์
2.นักเรียนได้ความรู้เสริมเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะของการทาภาพพิมพ์
ว่าเริ่มจากประเทศใดได้

สื่อภาพนิ่ง

2 คาบ

4.วิชาหลัก ชิ้นที่ 2
-นักเรียนเลือกชิ้นงานตาม
ความสนใจเเละถนัดทาลง
ขนาด A3
(20 คะเเนน)
5.กิจกรรม Work shop

นักเรียนทางานองค์ประกอบศิลป์ตามความถนัดของตัวเอง
ลงขนาด A3
เเละส่งชิ้นงานที่ 1

paper sculpture 1 ชิ้น5 คะเเนน
นักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานpaper sculpture 1 ชิ้น
โดยใช้ลักษณะการพับกระดาษมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ว่า
ต้องพัฒนาเป็นรูปทรงตามจินตนาการ

6.วิชาหลัก ชิ้นที่ 2
-นักเรียนเลือกชิ้นงานตาม
ความสนใจเเละถนัดทาลง
ขนาด A3
(20 คะเเนน)
7. ส่งเเฟ้มสะสมงาน

ส่งชิ้นงานที่ 2

ส่งเเฟ้มสะสมงาน

8. ทบทวนบทเรียน
9.สอบกลางภาค รอบที่ 1
วิชาองค์ประกอบศิลป์

ทบทวนบทเรียนเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
นักเรียนลงมือสอบปฏิบัติชิ้นงานภาพองค์ประกอบศิลป์ ลงบน
กระดาษปอนด์ ขนาด A4 ใช้เวลา 1ชั่วโมง30 นาที

10.สอบกลางภาค รอบที่
2
วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

นักเรียนลงมือสอบเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ เวลา 1ชั่วโมง
30 นาที

1.นักเรียนสามารถเลือกชิ้นงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของ
ตนเองได้

สื่อภาพนิ่ง

2 คาบ

1.นักเรียนสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
วัสดุ ที่กาหนดได้

สื่อภาพนิ่ง

2 คาบ

1.นักเรียนสามารถเลือกชิ้นงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของ
ตนเองได้

สื่อภาพนิ่ง

2 คาบ

นักเรียนสรุปผลงานที่ตนได้เรียนมาจาก
ภาคเรียนที่ 1 เเละกลางภาคเรียนที่ 2

สื่อภาพนิ่ง

2 คาบ

สื่อภาพนิ่ง

2 คาบ
2 คาบ

นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเองตาม
ความถนัดในสาขาวิชาทีต่ นเองต้องการ
ได้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

2 คาบ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ___ศ 31101____ รายวิชา ___ดนตรี Option__ จานวน __1__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
การปฏิบัติเครื่องดนต

หัวข้อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.2/ม.4-6/1-2 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนต

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.2/ม.4-6/1-2 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
ศ2.1/ม.4-6/1-5

การปฏิบัติเครื่องดนต

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.2/ม.4-6/1-2 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

หนังสือทฤษฎี

2 คาบ

ศ2.1/ม.4-6/1-5
การปฏิบัติเครื่องดนต

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ศ2.2/ม.4-6/1-2 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
ศ2.1/ม.4-6/1-5

การปฏิบัติเครื่องดนต

ทฤษฏีดนตรี : เก็บคะแนน Music Theory Book ศ2.1/ม.4-6/6-8, 1.นักเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี
10 คะแนน, ทดสอบข้อสอบกลางภา

ศ2.2/ม.4-6/1-2 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้

ปฏิบัติเครื่องดนตรี : ทดสอบเก็บคะแนนปฏิบัติ

ศ2.1/ม.4-6/1-5

เครื่องดนตรี

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
กาหนดเนื้อหาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ______JA 30203______ รายวิชา _____JAPANESE (OPTION) 3______ จานวน __1__ หน่วยกิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ /
เรื่อง
1. การระบุตาแหน่ง
สิ่งของ

หัวข้อบทเรียน
1. คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ
2. การใช้ これ・そ
れ・

มาตรฐานตัวชี้วัด
ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ระบุตาแหน่งสิ่งของได้ถูกต้อง
2. สามารถถามตอบเกีย่ วกับสิง่ ของได้

หนังสือเรียน

เวลาเรียน

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

2 คาบ

あれ・どれ
1. คาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
2. การระบุตาแหน่ง
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
2. การใช้ ここ・そ
สถานที่
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
こ・
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
あそこ・どこ
3. การใช้ こちら・
そちら ・あち
ら・どちら
1. คาศัพท์เกี่ยวกับเวลา
ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
3. การระบุเวลาและ
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
2. การใช้ 何時？何
ช่วงเวลา
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
分？
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
3. การใช้คาช่วย に・
から・まで
1. คาศัพท์วัน/เดือน/ปี
ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
4. การระบุวัน/เดือน/ปี 2. การใช้ 何曜日？
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
何日？
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
何月？何年？

5. การใช้คากริยา ไป/
มา/กลับ

ต 1.1 - ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค
1. การใช้ 行く・来
บทสนทนา ข้อความ หรือบทอ่านสัน้ ๆ
る・
- เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา
帰る
ประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
2. การใช้ どこへ？
何で？
だれと？
3. การใช้คาช่วย へ・で

1. ระบุตาแหน่งสถานที่ได้ถูกต้อง
2. สามารถถามตอบเกีย่ วกับสถานที่
ได้
3. ใช้คาสุภาพได้อย่างถูกต้อง

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

2 คาบ

1. ระบุจุดของเวลาและช่วงเวลาได้
ถูกต้อง
2. สามารถใช้คาช่วยได้เหมาะสมกับ
รูปประโยค

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

2 คาบ

1. สามารถจดจาคาศัพท์วันเดือนปี
ได้อย่างแม่นยา
2. สามารถถามตอบเกีย่ วกับวันเดือน
ปีได้คล่องแคล่ว

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

2 คาบ

1. ระบุวิธีการไปมากลับได้ถูกต้อง
2. ใช้คาช่วยถูกต้องและเหมาะสม
กับรูปประโยค
3. สามารถถามตอบเกีย่ วกับวิธีการไป
มากลับได้ถกู ต้อง

มินนะ โนะ
นิฮงโกะ 1

2 คาบ

・
と

