
 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รหัสวชิา  ท ๒๑๑๐๒       รายวชิารายวชิา   ภาษาไทย    จ านวน ๑ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
 
๑. เสียงเพลงกบัเสียงกร๊ีด 
 
 

๑.๑   การอ่านเร่ือง และจบัใจความ 
๑.๒  ขอ้คิดจากเร่ือง 
๑.๓  การใชค้  าเปรียบ 

ท ๑.๑ ม.๑/๒,๔ 
- จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
- ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าท่ีมีบริต่าง 
ๆ จากการอ่าน 
  
 

๑.   อ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้
๒.   อธิบายค าเปรียบเทียบจากเร่ืองได ้
๓.   บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
๔.   มีมารยาทในการฟัง 
๕.   บอกความหมายของค าอุทานได ้
๖.   ใชค้  าอุทานไดถ้กูตอ้ง 
๗.   บอกหลกัการเขียนบรรยายได ้
๘.   เขียนบรรยายเก่ียวกบัประสบการณ์ได ้

วิวธิภาษา ๒ ชัว่โมง 

 
 

๑.๔ ค าอุทาน 
 

ท ๒.๑ ม.๑/๓ 
วิเคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค 

   

 
 
 

๑.๕ การเขียนบรรยาย 
 

ท ๔.๑ ม.๑/๓ 
เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคญั
และรายละเอียดสนบัสนุน 

   

๒. เท่ียวท่าเรือ 
 
 
 

๒.๑  การอ่านเร่ืองและจบัใจความ 
 ๒.๒  ขอ้คิดจากเร่ือง 
๒.๓  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
๒.๔  การเขียนแฝงความหมาย 
 

ท ๑.๑ ม.๑/๒ 
จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๒.๑ ม.๑/๒ 
เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถกูตอ้งชดัเจน 
เหมาะสม และสละสลวย   

๑.   อ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้
๒.   บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
๓.   เขียนเร่ืองท่ีก าหนดใหไ้ด ้
๔.   บอกความหมายของค าวเิศษณ์ 
๕.   บอกหนา้ท่ีของค าวเิศษณ์ได ้

วิวธิภาษา ๒ ชัว่โมง 



 

 
 

๖.   ใชค้  าวิเศษณ์ไดถ้กูตอ้ง 
๗.   บอกความหมายของประโยคได ้

 
 

๒.๕  ค าวเิศษณ์ 
๒.๖  ประโยค 

ท ๔.๑ ม.๑/๓ 
วิเคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค าในประโยค 

   

๓. คิดต่างกนัแต่อยูร่่วมกนัได ้
 

๓.๑  อ่านเอาเร่ืองและจบัใจความส าคญั  
๓.๒  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
      

ท ๑.๑ ม.๑/๒ 
จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
 

๑.   จบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้
๒.   บอกขอ้คิดจากเร่ืองได ้
๓.   พดูแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้
๔.   บอกเจตนาในการส่ือสารได ้
๕.   เขา้ใจในการใชภ้าษาในการส่ือสาร 

วิวธิภาษา    ๒ 
ชัว่โมง 

 ๓.๓  การพดูแสดงความคิดเห็น 
 

ท ๓.๑ ม.๑/๒ 
แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจการฟังและ
การดู 

   

 ๓.๔   เจตนาในการส่ือสาร 
๓.๕  การใชภ้าษาในการส่ือสาร 
 

ท ๓.๑ ม.๑/๕ 
พดูโนม้นา้วโดยน าเสนอหลกัฐานตามล าดบั
เน้ือหาอยา่งมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ 

   

๔. ราชาธิราช 
 

๔.๑ ประวติัความเป็นมาของเร่ือง 
๔.๒ ลกัษณะค าประพนัธ์ประเภทกาพย ์
๔.๓ จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
 

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และบทร้อยกรองได้
ถกูตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ม.๑/๓ 
พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟัง
และดู 

๑.   บอกประวติัและความเป็นมาจากเร่ืองได ้
๒.   อธิบายลกัษณะของค าประพนัธ์ได ้
๓.   บอกจุดมุ่งหมายในการแต่งค าประพนัธ์
ได ้
๔.   อ่านออกเสียงร้อยแกว้ไดถู้กตอ้ง 
๕.   สรุปใจความส าคญัของเร่ืองได ้
๖.   บอกขอ้คิดจากเร่ืองได ้
๗.   พดูเล่าเร่ืองไดต้ามล าดบัเหตุการณ์ 
๘.   แสดงความคิดเห็นพฤติกรรมตวัละคร
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

วรรณคดี- 
วิจกัษ ์

      ๖ 
  ชัว่โมง 



 

๙.   เขียนตามค าบอกในบทเรียนไดถ้กูตอ้ง 
๑๐.   อธิบายความหมายของค าศพัทไ์ด้
ถกูตอ้ง 
๑๑.   เขียนบรรยายภาพไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือ
เร่ือง 
๑๒. อ่านออกสียงบทร้อยกรองไดถ้กูตอ้ง 
๑๓. อ่านท านองเสนะไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 
๑๔. ท่องจ าบทอาขยานท่ีก าหนดใหไ้ด ้

 ๔.๔ การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ 
๔.๖ บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
 

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และบทร้อยกรองได้
ถกูตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

   

 ๔.๕ สรุปใจความส าคญัของเร่ือง 
 

ท ๓.๑ ม.๑/๑ 
พดูสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 

   

 ๔.๖  การพดูแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบั
พฤติกรรมของตวัละคร 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 
พดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์

   

 ๔.๗  เขียนบรรยายภาพดว้ยภาษาร้อยแกว้ ท ๔.๑ ม.๑/๓ 
เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคญั
และรายละเอียดสนบัสนุน 

   

 ๔.๘  คุณค่าทางดา้นภาษา 
๔.๙  คุณค่าดา้นสังคม 
๔.๑๐  คุณค่าดา้นคุณธรรวฒันธรรม
ประเพณี 
 

ท ๕.๑ ม.๒/๒,๓ 
- วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านพร้อม
ยกเหตุผลประกอบ 
- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน 

   

๕. กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 
 

๕.๑ ประวติัความเป็นมาของเร่ือง 
๕.๒ ลกัษณะค าประพนัธ์ประเภทกาพย ์

ท ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. บอกประวติัและความเป็นมาจากเร่ืองได ้
๒. อธิบายลกัษณะของค าประพนัธ์ได ้

วรรณคดี- 
วิจกัษ ์

     ๔ 
ชัว่โมง 



 

๕.๓ จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และบทร้อยกรองได้
ถกูตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๓.๑ ม.๑/๓ 
พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟัง
และดู 

๓. บอกจุดมุ่งหมายในการแต่งค าประพนัธ์
ได ้
๔. บอกหลกัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ได ้
๕. อ่านออกเสียงร้อยแกว้ได ้
๖. ถอดความหมายของค าประพนัธ์ได้
ถกูตอ้ง 
๗. พดูแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
๘. บอกคุณค่าจากเร่ืองได ้
๙. บอกขอ้คิดจากเร่ืองได ้
๑๐. น าเน้ือเร่ืองไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

 ๕.๔ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
๕.๕ การอ่านท านองเสนาะ 
๕.๖ การท่องอาขยาน 

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และบทร้อยกรองได้
ถกูตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ท ๕.๑ ม.๑/๕ 
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรอง
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

   

 ๕.๗  การถอดความหมายจากค าประพนัธ์
๕.๘  การอภิปรายแสดงความคิดเห็นจาก
ค าประพนัธ์ 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 
พดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์

   

 ๕.๙ วเิคราะห์ขอ้คิดท่ีไดจ้ากกาอ่าน 
    - คุณค่าดา้นเน้ือหา 
    - คุณค่าดา้นภาษา 
    - คุณค่าดา้นสังคม 

    

 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ค 21102   รายวชิา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  จ านวน 1.5 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
1.สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 

1.1แบบรูปและความสัมพนัธ์ ค1.3 ม.1/1   เขา้ใจและใชส้มบติัของการเท่ากนัและสมบติัของ
จ านวน เพ่ือวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชส้มการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 

- เขียนความสัมพนัธ์จากแบบรูปท่ี
ก าหนดใหโ้ดยใชต้วัแปรได ้
 

หนา้ 166-187 2 ชม. 

 
 
 

1.2ค าตอบของสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว 

ค1.3 ม.1/1   เขา้ใจและใชส้มบติัของการเท่ากนัและสมบติัของ
จ านวน เพ่ือวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชส้มการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 

- อธิบายความหมายค าตอบของสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวได ้
 

หนา้ 188-193 2 ชม. 

 
 
 

1.3สมบติัการเท่ากนั ค1.3 ม.1/1   เขา้ใจและใชส้มบติัของการเท่ากนัและสมบติัของ
จ านวน เพ่ือวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชส้มการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 

- เลือกใชส้มบติัการเท่ากนัในการแก้
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้

หนา้ 194-199 2 ชม. 

 
 
 

1.4การแกส้มการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว 

ค1.3 ม.1/1   เขา้ใจและใชส้มบติัของการเท่ากนัและสมบติัของ
จ านวน เพ่ือวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชส้มการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 

- น าสมบติัการเท่ากนัไปใชใ้นการแก้
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้

หนา้ 200-211 2 ชม. 

 
 
 

1.5การน าความรู้เก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวไป
ใชใ้นชีวิตจริง 

ค1.3 ม.1/1   เขา้ใจและใชส้มบติัของการเท่ากนัและสมบติัของ
จ านวน เพ่ือวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชส้มการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 

- น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว สมบติัของการเท่ากนั และสมบติัของ
จ านวนไปใชใ้นการคิดค านวณ วิเคราะห์ 
ในชีวิตจริงได ้

หนา้ 212-219 2 ชม. 

 
 



 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
2.สมการเชิงเส้นสองตวั
แปร 
 

2.1กราฟของความสัมพนัธ์เชิง
เส้น 

ค1.3 ม.1/2 เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบักราฟในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ค1.3 ม.1/3 เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงเส้นใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

- บอกความหมายของระบบสมการเชิงเส้น
สองตวัแปรได ้
- เขียนกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตวัแปร และแปลความหมายกราฟของ
ระบบสมการได ้ 

หนา้ 94-124 4 ชม. 

 
 
 

 2.2สมการเชิงเส้นสองตวัแปร ค1.3 ม.1/2 เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบักราฟในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ค1.3 ม.1/3เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงเส้นใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

- หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตวัแปรจากกราฟท่ีก าหนดใหไ้ด ้
- แกส้มการเชิงเส้นสองตวัแปรและน าไป
วาดกราฟได ้

หนา้ 125-139 4 ชม. 

 
 
 

2.3การน าความรู้เก่ียวกบักราฟ
ของความสัมพนัธ์เชิงเส้นไป
ใชใ้นชีวิตจริง 

ค1.3 ม.1/2เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบักราฟในการแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ค1.3 ม.1/3เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงเส้นใน
การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

- น าความรู้เก่ียวกบักราฟของความสัมพนัธ์
เชิงเส้นไปใชใ้นการค านวณ วิเคราะห์ 
แกปั้ญหาในชีวิตจริงได ้

หนา้ 140-149 2 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ว21102   รายวชิา วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

4  พลงังานความ 
ร้อน 

- อุณหภูมิและการวดั 
- เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ   
  
  

ว 2.3 ม.1/2 ใชเ้ทอมร์มอมิเตอร์ในการวดัอุณหภูมิของสสาร 1. นกัเรียนบอกชนิดของเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 
อุณหภูมิได ้
2. นกัเรียนวดัอุณหภูมิของพลงังานความ 
ร้อนในระดบัต่างๆ ได ้
3. นกัเรียนสามารถเปล่ียนหน่วยวดั 
อุณหภมิูระบบต่างๆ ได ้

หนา้ 
 3-5 

3  ชัว่โมง 

 
 
 

-ผลของความร้อนต่อการ 
เปล่ียนแปลงของสสาร 
-ผลของความร้อนต่อ 
การขยายตวัหรือหดตวัของ
สสาร 

 

ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการขยายตวัหรือหดตวัของ 

สสารเน่ืองจากได ้รับหรือสูญเสียความร้อน 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายการขยายตวั 
และหดตวัของสสารได ้
2. นกัเรียนสร้างแบบจ าลองการขยายตวั 
ของสสารเม่ือดูดและคายพลงังานได ้

หนา้ 
6-9 

3  ชัว่โมง 

 
 
 

-ผลของความร้อนต่อการ 
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
ของสสาร 
-ผลของความร้อนต่อการ
เปล่ียนสถานะของสาร 
-การดูด,คายความร้อน 

ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายขอ้มูล และค านวณปริมาณ
ความร้อนท่ีท าใหส้สารเปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียนสถานะโดยใช้
สมการ   และ 
ว 2.3 ม.1/4 ตระหนกัถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดตวัและ 
ขยายตวัของสสารเน่ืองจากความร้อนโดยวเิคราะห์สถานการณ์ 

1. นกัเรียนอธิบายการดูดกลืน การคาย
ความร้อน โดยการแผรั่งสีของวตัถุได ้
2. นกัเรียนบอกปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 
ดูดกลืน และการคายความร้อนได ้
3. นกัเรียนสามารถน าความรู้การดูดกลืน 
การคายความร้อนไปใชป้ระโยชน์ได ้

หนา้ 
10-11 

3  ชัว่โมง 



 

 
 

ปัญหาและเสนอแนะวธีิการน าความรู้มาแกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
 
 

การถ่ายโอนความร้อน 
-การน าความร้อน 
-การพาความร้อน 
-การแผรั่งสีความร้อน 

ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนพลงังาน 
ความร้อนโดยการน าความร้อน การพาความร้อน 
การแผรั่งสีความร้อน 
ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบเลือกใชแ้ละสร้างอุปกรณ์เพ่ือแกไ้ขปัญหา 
ในชีวติประจ าวนัโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการถ่ายโอนความร้อน 

1.นกัเรียนบอกความหมายของการถ่ายโอน
ความร้อนได ้
2. นกัเรียนอธิบายการถ่ายโอนพลงังาน 
ดว้ยการน าความร้อน การพาความร้อน 
และการแผรั่งสีความร้อนได ้
3. นกัเรียนบอกประโยชน์การถ่าย 
โอนความร้อนได ้

หนา้ 
12-23 

3 
ชัว่โมง 

 
 
 

-สมดุลความร้อน  ว 2.3 ม.1/5 วเิคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและ
ค านวณ 
ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอนระหวา่งสสารจนเกินสมดุลความ
ร้อน 
โดยใชส้มการ Qสูญเสีย=Qไดรั้บ 

1. นกัเรียนอธิบายสมดุลความร้อนได ้และ
ค านวณหาสมดุลความร้อนได ้
2. นกัเรียนบอกผลของความร้อนต่อการ
ขยายตวัของสารได ้
3. นกัเรียนสามารถน าความรู้สมดุลความ
ร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตวั
ของสารไปใชป้ระโยชน์ได ้

หนา้ 24 4 
ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  __ว21104____   รายวิชา ____วทิยาการค านวณ____   จ านวน __1.0__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
หน่วยที ่1: Scratch Record  การอดัเสียง และอพัโหลดจากไฟล์ 

- เขียนบท 
- ขั้นตอนการอดัเสียง 
- ขั้นตอนการตดั-ต่อเสียง 
- ขั้นตอนการอพัโหลดไฟล ์

ว 4.2 ม. 3/1 
พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการบูรณาการ
กบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์

นกัเรียนสามารถอดัเสียงลงช้ินงานไดต้ามตอ้งการ 
นกัเรียนสามารถตดั-ต่อเสียงท่ีอดัได ้
นกัเรียนสมารถอพัโหลดไฟลเ์สียงเขา้มาใชง้านได ้

- 2 

หน่วยที ่2: สร้าง 
Storyboard 
 
 

การสร้าง Storyboard 
- วธีิการล าดบัการด าเนินเร่ืองในแต่ละ Scene 
- วธีิใส่รายละเอียดต่างๆ ในแต่ละ Scene 
Effect, Sound, Time 
- วิธีการเขียน Scripts เพื่อใชใ้นการน าเสนอ
เน้ือหา 
- ขั้นตอนสร้างขอ้ความทั้งหมดตาม Scripts 
ท่ีเขียนไว ้

ว 4.2 ม. 3/1 
พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการบูรณาการ
กบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์
ว 4.2 ม. 3/3 
ประเมินความน่าเช่ือถือ ของขอ้มล ู
วิเคราะห์ส่ือ และ ผลกระทบจากการ
ใหข้่าวสารท่ีผิด เพ่ือการใชง้านอยา่ง
รู้เท่าทนั 

 นกัเรียนสามารถจดัล าดบัการด าเนินเร่ืองได ้
นกัเรียนสามารถรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละ Scene 
ไดถ้กูตอ้ง และเหมาะสม 
นกัเรียนสามารถเขียน Scripts การน าเสนอไดเ้ป็น
ล าดบัขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง และเขา้ใจง่าย 
นกัเรียนสามารถน า Scripts ท่ีเขียน มาสร้างใส่ใน 
Backdrops ไดส้วยงาม อ่านง่าย ชดัเจน 

- 1 

หน่วยที ่3: Scratch 
Tutorials เร่ือง anime eyes 
 

Tutorials draw anime eyes 
- ใหน้กัเรียนวาดตวัละคร(MC) ดว้ยเคร่ืองมือ
ใน Scratch 
- ใหน้กัเรียนวาดฉากหลงั 

ว 4.2 ม. 3/1 
พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการ บูรณาการ
กบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์

นกัเรียนสามารถวาดตวัละคร(MC) ดว้ยเคร่ืองมือ
ใน Scratch ได ้
นกัเรียนสามารถวาดฉากหลงัได ้

หนา้ 98-99 2 



 

 
 
 

Tutorials draw anime eyes (ต่อ) 
- ขั้นตอนวาดตาแอนนิเมะ ดว้ยโปรแกรม 
Paint ทีละขั้นตอน 
- ขั้นตอน Print Screen 
- ขั้นตอนบนัทึกไฟลห์นา้จอท่ี Print Screen 

ว 4.2 ม. 3/1 
พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการ บูรณาการ
กบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์

นกัเรียนสามารถวาดตาการ์ตูนแอนนิเมะแบบท่ี
ตอ้งการได ้
นกัเรียนสามารถ Print Screen หนา้จอได ้
นกัเรียนสามารถบนัทึกไฟล ์Print Screen หนา้จอ
เกบ็ไวใ้ชง้านในคร้ังหนา้ได ้

หนา้ 91-97 1 

 
 
 

Next backdrop & Change effect 
- Script กลุ่ม Even 
ค าสั่ง when Pclicked 
- Script กลุ่ม Looks 
ค าสั่ง Next backdrop 
ค าสั่ง Change effect 
- Script กลุ่ม Control 
ค าสั่ง Wait secs 
ค าสั่ง Repeat 

ว 4.2 ม. 3/1 
พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการ บูรณาการ
กบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์
ว 4.2 ม. 3/2 
รวบรวมขอ้มล ูประมวลผล 
ประเมินผล น าเสนอขอ้มูลและ 
สารสนเทศ ตามวตัถุประสงคโ์ดยใช ้
ซอฟตแวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 
ว 4.2 ม. 3/4 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
ปลอดภยั และมีความรับผดิชอบต่อ
สังคม ปฏิบติัตาม กฎหมายเก่ียวกบั
คอมพิวเเตอร์ ใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้นโดย
ชอบธรรม 

นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง ก าหนดระยะเวลา
ในการเปล่ียน Backdrop ไปเร่ือยๆ อตัโนมติัได ้
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง ก าหนดระยะเวลา
ในการเปล่ียนขอ้ความตามสคริปไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

หนา้ 101-103 2 

 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา ส21102  รายวชิา ประวติัศาสตร์ 1  จ านวน  1 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
1. ประวติัศาสตร์  
กาลเวลา และวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 
 

1.การแบ่งเวลาทางประวตัิศาสตร์และ 
การนับศักราชในประวัติศาสตร์ไทย 
  1.1 การแบ่งเวลาทางประวติัศาสตร์ 
  1.2 การนบัศกัราช 
2. การศึกษาประวตัิศาสตร์และวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ 
  2.1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวธีิการ
ทางประวติัศาสตร์ 
  2.2หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

ส 4.1  ม.1/1  วิเคราะห์ความส าคญัของ
เวลาในการศึกษาประวติัศาสตร์ 
ส 4.1 ม.1/2  เทียบศกัราชตามระบบ
ต่างๆ  ท่ีใชศึ้กษาประวติัศาสตร์ 
ส 4.1 ม.1/ 3 น าวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์    
 

1. อธิบายความส าคญัของเวลาใน
การศึกษาประวติัศาสตร์และการเทียบ
ศกัราชตามระบบต่าง ๆ ได ้ 
2. มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบั
ความส าคญัของเวลาในการศึกษา
ประวติัศาสตร์และการเทียบศกัราช
ระบบต่าง ๆ  
3. เทียบศกัราชตามระบบต่าง ๆ ได้
ถกูตอ้ง  
4. อธิบายหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
และวธีิการทางประวติัศาสตร์ได ้ 
5.  มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบั
ความส าคญัของหลกัฐานและวิธีการ
ทางประวติัศาสตร์  
6. น าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใช้
ศึกษาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ได้
อยา่งเหมาะสม 
 

หนา้ 5-22 6 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
2. พฒันาการของรัฐในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

1. ดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในสมัยอาณา
นิคม 
  1.1 สาเหตุการเขา้ยดึครองของชาติตะวนัตก 
2. แหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  2.1 แหล่งอารยธรรมท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลก 
  2.2 แหล่งอารยธรรมท่ีไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลก 
 

ส 4.2 ม. 1/1อธิบายพฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง 
ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ส 4.2 ม. 1/2ระบุความส าคญัของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้

1. อธิบายสาเหตุการเขา้ยดึครองของชาติ
ตะวนัตกได ้ 
2. บอกความส าคญัของแหล่งอารยธรรม
ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้ 
3. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งอารยธรรม
ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ด ้ 

หนา้49-50 
หนา้ 73-76 

2 

3. ความเป็นมาและการตั้ง
หลกัแหล่งในดินแดน
ประเทศไทย 

1. การตั้งหลกัแหล่งสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ 
  1.1 การตั้งถ่ินฐานในยคุหิน 
  1.2 การตั้งหลกัแหล่งในยคุโลหะ 
2. การตั้งถิ่นฐานสมัยประวตัิศาสตร์ในดินแดน
ประเทศไทย 
  2.1 รัฐโบราณก่อนรัฐไทย 
  2.2 รัฐโบราณของคนไทย 
3. อทิธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ทีม่ีผลต่อพฒันาการของไทย 
  3.1 การปกครอง 
  3.2 เศรษฐกิจ 
  3.3  ศิลปวฒันธรรม  

ส 4.3 ม. 1/1 อธิบายเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยัใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป  

1. อธิบายการตั้งหลกัแหล่งสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์สมยัประวติัศาสตร์ใน
ดินแดนไทยได ้
2. เห็นคุณค่าและความส าคญัของ
การศึกษาเร่ืองราวสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย และสมยั
ประวติัศาสตร์ได ้
3. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีผลต่อ
พฒันาการของไทยได ้
 
  

หนา้ 79-102 4 

 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ___ศ 21101___   รายวชิา _____ดนตรีและทศันศิลป์_____   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : He is Born, The Holy Child  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.8 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : He is Born, The Holy Child  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.8 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : Free America  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.8 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : Free America  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.8 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 



 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : Down in the Valley  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.8 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : Down in the Valley 
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.8 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : 
ทดสอบเกบ็คะแนนกลางภาคเรียน 10 คะแนน 
 ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน,   
ทดสอบขอ้สอบกลางภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.4, 8, 9 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : 
ทดสอบเกบ็คะแนนกลางภาคเรียน 10 คะแนน 
 ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน,   
ทดสอบขอ้สอบกลางภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 
ศ2.1 / ม.1.4, 8, 9 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 

2 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  อ21104   รายวชิา English Grammar 2  จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
What will you do this  
weekend? 

Future simple & to  be going 
to 
การใชF้uture simple 
การใช ้To be going to 

ต1.2 ม 2/1  
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองเร่ืองราวต่างๆใกลต้วั
และสถาณการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-บอกโรงสร้างของรูปประโยค future  simple 
ได ้
- น ารูปประโยค future  simple ไปใชใ้นการ
สนทนาส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

โมดุลการ
สอนท่ี 1 

6 คาบ 

May  I  come in?  Modal  verbs 
การใชก้ลุ่มค ากริยาในกล่ม 
Modal Verbs 

ต 2.2 ม 2/1 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างใน
การออกเสียงประโยดชนิดต่างๆการล าดบัค าตามโครงสร้าง
ของประโยค 

-บอกค ากริยาในกลุ่ม  Modal verb ได ้
-น าค ากริยาในกลุ่มค า Modal  verbไปใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆในการสนทนาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได ้

โมดุลการ
สอนท่ี 2 

6 คาบ 

Let’s  go shopping, shall 
we? 
 

Question tag 
การใชป้ระโยค Question Tags 
ในรูปแบบของประโยคต่างๆ 

ต1.2 ม 2/1 สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองเร่ืองราว
ต่างๆใกลต้วัและสถาณการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

-บอกโรงสร้างของรูปประโยค question  tags 
ได ้
- น ารูปประโยค question tagไปใชใ้นการ
สนทนาส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 
 

โมดุลการ
สอนท่ี 3 

4 คาบ 

 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____พ 21102________   รายวชิา __บาสเกตบอล_1__________________________________   จ านวน __0.5___ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี / เร่ือง หวัขอ้บทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หนงัสือเรียน 
เวลา
เรียน 

 
สมรรถภาพทางกาย 
 

การวิ่งเร็ว 50 เมตร 
การวิ่งเกบ็ของ 
การยนืกระโดด 
วิง่ระยะไกล 
สามารถดึงขอ้ 
แรงบีบมือขา้งท่ีถนดั 
การดึงขอ้/งอแขนหอ้ยตวั 
งอตวัขา้งหนา้ 

พ 3.1 
ม. 1/1    ม. 1/2    ม. 
1/3 

นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 
นกัเรียนมีพฒันาการดา้นสมรรถภาพทางกายท่ีดีข้ึน 

ตารางบนัทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ 

2 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬา
บาสเกตบอล 
 
 

ประวติักีฬาบาสเกตบอล 
ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล 
ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกีฬาบาสเกตบอล 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล 
 

พ 3.1 
 
ม. 1/1    ม. 1/2    

บอกประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล 
บอกประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลได ้
บอกวธีิการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยา่งปลอดภยั 
บอกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์บาสเกตบอลได ้

ใบความรู้เก่ียวกบั
ก่ีฬาบาสเกตบอล 
ความรู้ความเขา้ใจใน
การอธิบาย 

2 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬา
บาสเกตบอล(ต่อ) 
 

กฎกติกาท่ีใชใ้นกีฬาบาสเกตบอล 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูช้มบาสเกตบอลท่ีดี 

พ 3.1 
 
ม. 1/1    ม. 1/2 

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของการท ากิจกรรมเก่ียวกบั
ความรู้ทัว่ไปของกีฬาบาสเกตบอลได ้
บอกถึงมารยาทของผูเ้ล่นและผูช้มกีฬาบาสเกตบอลได ้

ความรู้ความเขา้ใจใน
การอธิบาย 

 
1 



 

 
การบริหารร่างกายในการ
เล่นกีฬาบาสเกตบอล 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารร่างกาย 
ก่อน-หลงัเล่นกีฬา และการเคล่ือนท่ี เคล่ือนไหว ของ
กีฬาบาสเกตบอล 

พ 3.1 ม. 1/2 มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหาร  
การเคล่ือนท่ี เคล่ือนไหวไดถ้กูตอ้ง 

1.ความรู้ความ 
เขา้ใจในการ 
อธิบาย 

1 

ทกัษะพ้ืนฐานของกีฬา
บาสเกตบอล  
 
 

การสร้างความคุน้เคยกบักีฬาบาสเกตบอล 
 
การใชมื้อประคองลกูบาสเกตบอล 
การยนืยอ่ตวัใชล้กูบาสเกตบอลหมุนลอดขา 
การเคาะลกูบาสเกตบอลจากพ้ืน 
การโยนลกูบาสเกตบอลข้ึนและรับเม่ือลกูตก 
การใชน้ิ้วมือบงัคบัลกูบาสเกตบอล 

พ 3.1 ม.1/1 นกัเรียนปฏิบติัการสร้างความคุน้เคยกบัลกูบาสเกตบอล 1.ความรู้ความเขา้ใจ
ในการอธิบาย 

2 

ทกัษะการเร่ิมเล่นและ
ทกัษะพ้ืนฐานของกีฬา
บาสเกตบอล 
 
 

เกมรับ-ส่ง  วงกลมสัมพนัธ์ 
แบ่งกลุ่มเรียกช่ือเพ่ือนแลว้วิง่มารับบอล 
 
การรับ-ส่งบาสเกตบอล 
การรับ-ส่งสองมือลกูระดบัอก 
การรับ-ส่งสองมือลกูกระดอนพ้ืน 
การรับ-ส่งสองมือลกูเหนือศีรษะ 
การรับ-ส่งเคล่ือนท่ีสองคน 
การรับ-ส่งเคล่ือนท่ีสามคน 

พ 3.1 ม.1/1 นกัเรียนปฏิบติัการรับ-ส่งลกูบาสเกตบอลได ้
 
นกัเรียนปฏิบติัการรับ-ส่งแบบเคล่ือนท่ีได ้

การฝึกปฏิบติัตาม
แบบฝึกของนกัเรียน 

4 

ทกัษะการเล้ียงลูก
บาสเกตบอล 

การเล้ียงลกูบาสเกตบอลต ่า 
การเล้ียงลกูบาสเกตบอลสูง 
การเล้ียงทางตรง 
การเล้ียงซิกแซก 
การเล้ียงสลบัซา้ย-ขวา 

พ 3.1 
 
ม. 1/1    ม. 1/2  

นกัเรียนปฏิบติัการเล้ียงและหยดุลกูบาสเกตบอลได ้
 
นกัเรียนปฏิบติัทกัษะการเล้ียงบาสเกตบอลได ้
 

1.การฝึกปฏิบติัตาม
แบบฝึกของนกัเรียน 
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ทกัษะพ้ืนฐานการยงิ
ประตูบาสเกตบอล 

ทกัษะการเร่ิมยงิประต ู
แบ่งกลุ่มแข่งกนัยงิประตบูาสเกตบอล 
 
การยงิประตบูาสเกตบอล 
การถือลกูเตรียมยงิ 
ท่าทางการยงิประตบูาสเกตบอล 
การยงิประตใูตแ้ป้นบาสเกตบอล 
การยงิประตจุูดโทษบาสเกตบอล 

พ 3.1 
 
ม. 1/1    ม. 1/2   

1.นกัเรียนปฏิบติัการยงิประตใูตแ้ป้นบาสเกตบอลได ้
 
 
2.นกัเรียนปฏิบติัการยงิประตจุูดโทษบาสเกตบอลได ้
 
 

1.การฝึกปฏิบติัตาม
แบบฝึกของนกัเรียน 
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ทดสอบทกัษะกีฬา
บาสเกตบอล 

ทดสอบการเล้ียงบาสเกตบอล 
การเล้ียงออ้มโคน  ระยะทาง 10 เมตร  ไป-กลบั   ไม่
เกิน 30 วินาที 
 
ทดสอบการยงิประตูบาสเกตบอล 
ยงิประตูใตแ้ป้น จบัเวลา 30 วินาที 
ผูช้าย ยงิประตลูง 15 คร้ัง  10 คะแนน 
ผูห้ญิง ยงิประตูลง 10 คร้ัง 10 คะแนน 
 
การเล่นและการเคล่ือนท่ีเป็นทีม 
แบ่งกลุ่ม จดัทีมแข่งขนั 

พ 3.1 
ม. 1/1 ม. 1/2 ม. 1/3 

1.นกัเรียนรู้และเขา้ใจในทกัษะการแข่งขนั 1.การฝึกปฏิบติัตาม
แบบฝึกของนกัเรียน 
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