โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒ รายวิชารายวิชา ภาษาไทย จานวน ๑ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
๑. เสี ยงเพลงกับเสี ยงกรี๊ ด

หัวข้ อบทเรียน
๑.๑ การอ่านเรื่ อง และจับใจความ
๑.๒ ข้อคิดจากเรื่ อง
๑.๓ การใช้คาเปรี ยบ

๑.๔ คาอุทาน
๑.๕ การเขียนบรรยาย

๒. เที่ยวท่าเรื อ

๒.๑ การอ่านเรื่ องและจับใจความ
๒.๒ ข้อคิดจากเรื่ อง
๒.๓ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
๒.๔ การเขียนแฝงความหมาย

มาตรฐานตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๑/๒,๔
- จับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน
- ระบุและอธิ บายคาเปรี ยบเทียบและคาที่มีบริ ต่าง
ๆ จากการอ่าน

ท ๒.๑ ม.๑/๓
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ท ๔.๑ ม.๑/๓
เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญ
และรายละเอียดสนับสนุน
ท ๑.๑ ม.๑/๒
จับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน
ท ๒.๑ ม.๑/๒
เขียนสื่ อสารโดยใช้ถอ้ ยคาถูกต้องชัดเจน
เหมาะสม และสละสลวย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

จุดประสงค์ การเรียนรู้
อ่านจับใจความสาคัญของเรื่ องได้
อธิบายคาเปรี ยบเทียบจากเรื่ องได้
บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่ อง
มีมารยาทในการฟัง
บอกความหมายของคาอุทานได้
ใช้คาอุทานได้ถกู ต้อง
บอกหลักการเขียนบรรยายได้
เขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ได้

หนังสื อเรียน เวลาเรียน
วิวธิ ภาษา
๒ ชัว่ โมง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อ่านจับใจความสาคัญของเรื่ องได้
บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่ อง
เขียนเรื่ องที่กาหนดให้ได้
บอกความหมายของคาวิเศษณ์
บอกหน้าที่ของคาวิเศษณ์ได้

วิวธิ ภาษา

๒ ชัว่ โมง

๖. ใช้คาวิเศษณ์ได้ถกู ต้อง
๗. บอกความหมายของประโยคได้

๓. คิดต่างกันแต่อยูร่ ่ วมกันได้

๒.๕ คาวิเศษณ์
๒.๖ ประโยค
๓.๑ อ่านเอาเรื่ องและจับใจความสาคัญ
๓.๒ ข้อคิดที่ได้จากเรื่ อง

ท ๔.๑ ม.๑/๓
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ท ๑.๑ ม.๑/๒
จับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน

๓.๓ การพูดแสดงความคิดเห็น

ท ๓.๑ ม.๑/๒
แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่ องจการฟังและ
การดู
ท ๓.๑ ม.๑/๕
พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับ
เนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
ท ๑.๑ ม.๑/๑
อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
ท ๓.๑ ม.๑/๓
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่ องที่ฟัง
และดู

๓.๔ เจตนาในการสื่ อสาร
๓.๕ การใช้ภาษาในการสื่ อสาร
๔. ราชาธิราช

๔.๑ ประวัติความเป็ นมาของเรื่ อง
๔.๒ ลักษณะคาประพันธ์ประเภทกาพย์
๔.๓ จุดมุ่งหมายในการแต่ง

๑. จับใจความสาคัญของเรื่ องได้
๒. บอกข้อคิดจากเรื่ องได้
๓. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่
กาหนดให้ได้
๔. บอกเจตนาในการสื่ อสารได้
๕. เข้าใจในการใช้ภาษาในการสื่ อสาร

วิวธิ ภาษา

๑. บอกประวัติและความเป็ นมาจากเรื่ องได้ วรรณคดี๒. อธิบายลักษณะของคาประพันธ์ได้
วิจกั ษ์
๓. บอกจุดมุ่งหมายในการแต่งคาประพันธ์
ได้
๔. อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วได้ถูกต้อง
๕. สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องได้
๖. บอกข้อคิดจากเรื่ องได้
๗. พูดเล่าเรื่ องได้ตามลาดับเหตุการณ์
๘. แสดงความคิดเห็นพฤติกรรมตัวละคร
ได้อย่างถูกต้อง

๒
ชัว่ โมง

๖
ชัว่ โมง

๙. เขียนตามคาบอกในบทเรี ยนได้ถกู ต้อง
๑๐. อธิบายความหมายของคาศัพท์ได้
ถูกต้อง
๑๑. เขียนบรรยายภาพได้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่ อง
๑๒. อ่านออกสี ยงบทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
๑๓. อ่านทานองเสนะได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
๑๔. ท่องจาบทอาขยานที่กาหนดให้ได้
๔.๔ การอ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว
๔.๖ บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่ อง

ท ๑.๑ ม.๑/๑
อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
๔.๕ สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ อง
ท ๓.๑ ม.๑/๑
พูดสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟังและดู
๔.๖ การพูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ท ๓.๑ ม.๑/๓
พฤติกรรมของตัวละคร
พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
๔.๗ เขียนบรรยายภาพด้วยภาษาร้อยแก้ว ท ๔.๑ ม.๑/๓
เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญ
และรายละเอียดสนับสนุน
๔.๘ คุณค่าทางด้านภาษา
ท ๕.๑ ม.๒/๒,๓
๔.๙ คุณค่าด้านสังคม
- วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อม
๔.๑๐ คุณค่าด้านคุณธรรวัฒนธรรม
ยกเหตุผลประกอบ
ประเพณี
- อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน
๕. กาพย์เห่ชมเครื่ องคาวหวาน ๕.๑ ประวัติความเป็ นมาของเรื่ อง
ท ๑.๑ ม.๑/๑
๕.๒ ลักษณะคาประพันธ์ประเภทกาพย์

๑. บอกประวัติและความเป็ นมาจากเรื่ องได้
๒. อธิบายลักษณะของคาประพันธ์ได้

วรรณคดีวิจกั ษ์

๔
ชัว่ โมง

๕.๓ จุดมุ่งหมายในการแต่ง

๕.๔ การอ่านออกเสี ยงบทร้อยกรอง
๕.๕ การอ่านทานองเสนาะ
๕.๖ การท่องอาขยาน

อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
ท ๓.๑ ม.๑/๓
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่ องที่ฟัง
และดู

ท ๑.๑ ม.๑/๑
อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๑/๕
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ
๕.๗ การถอดความหมายจากคาประพันธ์ ท ๓.๑ ม.๑/๓
๕.๘ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นจาก พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
คาประพันธ์
๕.๙ วิเคราะห์ขอ้ คิดที่ได้จากกาอ่าน
- คุณค่าด้านเนื้อหา
- คุณค่าด้านภาษา
- คุณค่าด้านสังคม

๓. บอกจุดมุ่งหมายในการแต่งคาประพันธ์
ได้
๔. บอกหลักการอ่านออกเสี ยงร้อยแก้วได้
๕. อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วได้
๖. ถอดความหมายของคาประพันธ์ได้
ถูกต้อง
๗. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องได้ถูกต้อง
๘. บอกคุณค่าจากเรื่ องได้
๙. บอกข้อคิดจากเรื่ องได้
๑๐. นาเนื้อเรื่ องไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ค 21102 รายวิชา คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
หัวข้ อบทเรียน
1.สมการเชิงเส้นตัวแปร 1.1แบบรู ปและความสัมพันธ์
เดียว
1.2คาตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
1.3สมบัติการเท่ากัน

1.4การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว
1.5การนาความรู ้เกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไป
ใช้ในชีวิตจริ ง

มาตรฐานตัวชี้วัด
ค1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของ
จานวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
ค1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของ
จานวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
ค1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของ
จานวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
ค1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของ
จานวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
ค1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของ
จานวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว

จุดประสงค์ การเรียนรู้
- เขียนความสัมพันธ์จากแบบรู ปที่
กาหนดให้โดยใช้ตวั แปรได้

หนังสื อเรียน เวลาเรียน
หน้า 166-187 2 ชม.

- อธิบายความหมายคาตอบของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวได้

หน้า 188-193 2 ชม.

- เลือกใช้สมบัติการเท่ากันในการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้

หน้า 194-199 2 ชม.

- นาสมบัติการเท่ากันไปใช้ในการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้

หน้า 200-211 2 ชม.

- นาความรู ้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร หน้า 212-219 2 ชม.
เดียว สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของ
จานวนไปใช้ในการคิดคานวณ วิเคราะห์
ในชีวิตจริ งได้

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
หัวข้ อบทเรียน
มาตรฐานตัวชี้วัด
2.สมการเชิงเส้นสองตัว 2.1กราฟของความสัมพันธ์เชิง ค1.3 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู ้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหา
แปร
เส้น
คณิ ตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริ ง
ค1.3 ม.1/3 เข้าใจและใช้ความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นใน
การแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และปั ญหาในชีวิตจริ ง
2.2สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ค1.3 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู ้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหา
คณิ ตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริ ง
ค1.3 ม.1/3เข้าใจและใช้ความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นใน
การแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และปั ญหาในชีวิตจริ ง
2.3การนาความรู ้เกี่ยวกับกราฟ ค1.3 ม.1/2เข้าใจและใช้ความรู ้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหา
ของความสัมพันธ์เชิงเส้นไป คณิ ตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริ ง
ใช้ในชีวิตจริ ง
ค1.3 ม.1/3เข้าใจและใช้ความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นใน
การแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และปั ญหาในชีวิตจริ ง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
- บอกความหมายของระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้
- เขียนกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร และแปลความหมายกราฟของ
ระบบสมการได้
- หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรจากกราฟที่กาหนดให้ได้
- แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนาไป
วาดกราฟได้
- นาความรู ้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้นไปใช้ในการคานวณ วิเคราะห์
แก้ปัญหาในชีวิตจริ งได้

หนังสื อเรียน เวลาเรียน
หน้า 94-124 4 ชม.

หน้า 125-139 4 ชม.

หน้า 140-149 2 ชม.

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ว21102 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน จานวน 1 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
4 พลังงานความ
ร้อน

หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

- อุณหภูมิและการวัด
- เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ

ว 2.3 ม.1/2 ใช้เทอมร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร

-ผลของความร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสสาร
-ผลของความร้อนต่อ
การขยายตัวหรื อหดตัวของ
สสาร
-ผลของความร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของสสาร
-ผลของความร้อนต่อการ
เปลี่ยนสถานะของสาร
-การดูด,คายความร้อน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนบอกชนิดของเครื่ องมือที่ใช้วดั
อุณหภูมิได้
2. นักเรี ยนวัดอุณหภูมิของพลังงานความ
ร้อนในระดับต่างๆ ได้
3. นักเรี ยนสามารถเปลี่ยนหน่วยวัด
อุณหภูมิระบบต่างๆ ได้

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

หน้า
3-5

3 ชัว่ โมง

1. นักเรี ยนสามารถอธิบายการขยายตัว
ว 2.3 ม.1/3 สร้างแบบจาลองที่อธิบายการขยายตัวหรื อหดตัวของ และหดตัวของสสารได้
2. นักเรี ยนสร้างแบบจาลองการขยายตัว
ของสสารเมื่อดูดและคายพลังงานได้
สสารเนื่องจากได้ รับหรื อสูญเสี ยความร้อน

หน้า
6-9

3 ชัว่ โมง

ว 2.3 ม.1/1 วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคานวณปริ มาณ
ความร้อนที่ทาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะโดยใช้
สมการ และ
ว 2.3 ม.1/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดตัวและ
ขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์

หน้า
10-11

3 ชัว่ โมง

1. นักเรี ยนอธิบายการดูดกลืน การคาย
ความร้อน โดยการแผ่รังสี ของวัตถุได้
2. นักเรี ยนบอกปั จจัยที่มีผลต่อการ
ดูดกลืน และการคายความร้อนได้
3. นักเรี ยนสามารถนาความรู้การดูดกลืน
การคายความร้อนไปใช้ประโยชน์ได้

ปั ญหาและเสนอแนะวิธีการนาความรู ้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
การถ่ายโอนความร้อน
-การนาความร้อน
-การพาความร้อน
-การแผ่รังสี ความร้อน

ว 2.3 ม.1/6 สร้างแบบจาลองที่อธิ บายการถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อนโดยการนาความร้อน การพาความร้อน
การแผ่รังสี ความร้อน
ว 2.3 ม.1/7 ออกแบบเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปั ญหา
ในชีวติ ประจาวันโดยใช้ความรู ้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน

-สมดุลความร้อน

ว 2.3 ม.1/5 วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและ
คานวณ
ปริ มาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกินสมดุลความ
ร้อน
โดยใช้สมการ Qสูญเสีย=Qได้รับ

1.นักเรี ยนบอกความหมายของการถ่ายโอน หน้า
ความร้อนได้
12-23
2. นักเรี ยนอธิ บายการถ่ายโอนพลังงาน
ด้วยการนาความร้อน การพาความร้อน
และการแผ่รังสี ความร้อนได้
3. นักเรี ยนบอกประโยชน์การถ่าย
โอนความร้อนได้
1. นักเรี ยนอธิบายสมดุลความร้อนได้ และ หน้า 24
คานวณหาสมดุลความร้อนได้
2. นักเรี ยนบอกผลของความร้อนต่อการ
ขยายตัวของสารได้
3. นักเรี ยนสามารถนาความรู้สมดุลความ
ร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัว
ของสารไปใช้ประโยชน์ได้

3
ชัว่ โมง

4
ชัว่ โมง

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา __ว21104____ รายวิชา ____วิทยาการคานวณ____ จานวน __1.0__ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
หน่ วยที่ 1: Scratch Record

หน่ วยที่ 2: สร้ าง
Storyboard

หน่ วยที่ 3: Scratch
Tutorials เรื่อง anime eyes

หัวข้ อบทเรียน
การอัดเสี ยง และอัพโหลดจากไฟล์
- เขียนบท
- ขั้นตอนการอัดเสี ยง
- ขั้นตอนการตัด-ต่อเสี ยง
- ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์
การสร้ าง Storyboard
- วิธีการลาดับการดาเนินเรื่ องในแต่ละ Scene
- วิธีใส่ รายละเอียดต่างๆ ในแต่ละ Scene
Effect, Sound, Time
- วิธีการเขียน Scripts เพื่อใช้ในการนาเสนอ
เนื้อหา
- ขั้นตอนสร้างข้อความทั้งหมดตาม Scripts
ที่เขียนไว้
Tutorials draw anime eyes
- ให้นกั เรี ยนวาดตัวละคร(MC) ด้วยเครื่ องมือ
ใน Scratch
- ให้นกั เรี ยนวาดฉากหลัง

มาตรฐานตัวชี้วัด
ว 4.2 ม. 3/1
พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการบูรณาการ
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
หนังสื อเรียน เวลาเรียน
นักเรี ยนสามารถอัดเสี ยงลงชิ้นงานได้ตามต้องการ 2
นักเรี ยนสามารถตัด-ต่อเสี ยงที่อดั ได้
นักเรี ยนสมารถอัพโหลดไฟล์เสี ยงเข้ามาใช้งานได้

ว 4.2 ม. 3/1
พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการบูรณาการ
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
ว 4.2 ม. 3/3
ประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมลู
วิเคราะห์สื่อ และ ผลกระทบจากการ
ให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งานอย่าง
รู ้เท่าทัน
ว 4.2 ม. 3/1
พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการ บูรณาการ
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

นักเรี ยนสามารถจัดลาดับการดาเนินเรื่ องได้
นักเรี ยนสามารถรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละ Scene
ได้ถกู ต้อง และเหมาะสม
นักเรี ยนสามารถเขียน Scripts การนาเสนอได้เป็ น
ลาดับขั้นตอนที่ถกู ต้อง และเข้าใจง่าย
นักเรี ยนสามารถนา Scripts ที่เขียน มาสร้างใส่ ใน
Backdrops ได้สวยงาม อ่านง่าย ชัดเจน

1

นักเรี ยนสามารถวาดตัวละคร(MC) ด้วยเครื่ องมือ
ใน Scratch ได้
นักเรี ยนสามารถวาดฉากหลังได้

2

หน้า 98-99

Tutorials draw anime eyes (ต่ อ)
- ขั้นตอนวาดตาแอนนิเมะ ด้วยโปรแกรม
Paint ทีละขั้นตอน
- ขั้นตอน Print Screen
- ขั้นตอนบันทึกไฟล์หน้าจอที่ Print Screen
Next backdrop & Change effect
- Script กลุ่ม Even
คาสัง่ when Pclicked
- Script กลุ่ม Looks
คาสั่ง Next backdrop
คาสั่ง Change effect
- Script กลุ่ม Control
คาสั่ง Wait secs
คาสั่ง Repeat

ว 4.2 ม. 3/1
นักเรี ยนสามารถวาดตาการ์ ตูนแอนนิเมะแบบที่
หน้า 91-97
1
พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการ บูรณาการ ต้องการได้
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
นักเรี ยนสามารถ Print Screen หน้าจอได้
นักเรี ยนสามารถบันทึกไฟล์ Print Screen หน้าจอ
เก็บไว้ใช้งานในครั้งหน้าได้
ว 4.2 ม. 3/1
นักเรี ยนสามารถใช้ Script คาสั่ง กาหนดระยะเวลา หน้า 101-103 2
พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการ บูรณาการ ในการเปลี่ยน Backdrop ไปเรื่ อยๆ อัตโนมัติได้
กับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
นักเรี ยนสามารถใช้ Script คาสั่ง กาหนดระยะเวลา
ว 4.2 ม. 3/2
ในการเปลี่ยนข้อความตามสคริ ปได้อย่าง
รวบรวมข้อมลู ประมวลผล
เหมาะสม
ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟตแวร์ หรื อบริ การบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย
ว 4.2 ม. 3/4
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปฏิบตั ิตาม กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเเตอร์ ใช้ลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นโดย
ชอบธรรม

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ส21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 จานวน 1 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
1. ประวัติศาสตร์
กาลเวลา และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

หัวข้ อบทเรียน
1.การแบ่ งเวลาทางประวัติศาสตร์ และ
การนับศักราชในประวัติศาสตร์ ไทย
1.1 การแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์
1.2 การนับศักราช
2. การศึกษาประวัติศาสตร์ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
2.2หลักฐานทางประวัติศาสตร์

มาตรฐานตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/1 วิเคราะห์ความสาคัญของ
เวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
ส 4.1 ม.1/2 เทียบศักราชตามระบบ
ต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์
ส 4.1 ม.1/ 3 นาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความสาคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์และการเทียบ
ศักราชตามระบบต่าง ๆ ได้
2. มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ความสาคัญของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์และการเทียบศักราช
ระบบต่าง ๆ
3. เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
4. อธิบายหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้
5. มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ความสาคัญของหลักฐานและวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
6. นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้
อย่างเหมาะสม

หนังสื อเรียน
หน้า 5-22

เวลาเรียน
6

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
หัวข้ อบทเรียน
2. พัฒนาการของรัฐในเอเชีย 1. ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยอาณา
ตะวันออกเฉี ยงใต้
นิคม
1.1 สาเหตุการเข้ายึดครองของชาติตะวันตก
2. แหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.1 แหล่งอารยธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก
2.2 แหล่งอารยธรรมที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลก

มาตรฐานตัวชี้วัด
ส 4.2 ม. 1/1อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง
ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ส 4.2 ม. 1/2ระบุความสาคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้

3. ความเป็ นมาและการตั้ง
หลักแหล่งในดินแดน
ประเทศไทย

ส 4.3 ม. 1/1 อธิบายเรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัยใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป

1. การตั้งหลักแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์
1.1 การตั้งถิ่นฐานในยุคหิ น
1.2 การตั้งหลักแหล่งในยุคโลหะ
2. การตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตร์ ในดินแดน
ประเทศไทย
2.1 รัฐโบราณก่อนรัฐไทย
2.2 รัฐโบราณของคนไทย
3. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทมี่ ีผลต่ อพัฒนาการของไทย
3.1 การปกครอง
3.2 เศรษฐกิจ
3.3 ศิลปวัฒนธรรม

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายสาเหตุการเข้ายึดครองของชาติ
ตะวันตกได้
2. บอกความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้
3. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ได้
1. อธิ บายการตั้งหลักแหล่งสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ใน
ดินแดนไทยได้
2. เห็นคุณค่าและความสาคัญของ
การศึกษาเรื่ องราวสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย และสมัย
ประวัติศาสตร์ได้
3. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีผลต่อ
พัฒนาการของไทยได้

หนังสื อเรียน
หน้า49-50
หน้า 73-76

เวลาเรียน
2

หน้า 79-102

4

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ___ศ 21101___ รายวิชา _____ดนตรี และทัศนศิลป์ _____ จานวน __1__ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

หัวข้ อบทเรียน
Insight Music : He is Born, The Holy Child
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

มาตรฐานตัวชี้วัด
ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.8

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

หนังสื อเรียน
Insight Music
โน้ตเพลง

เวลาเรียน
2 คาบ

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : He is Born, The Holy Child
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.8

1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Free America
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.8

1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Free America
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.8

1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Down in the Valley
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.8

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Down in the Valley
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.8

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music :
ทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรี ยน 10 คะแนน
ปฏิบตั ิ/ทฤษฏี : ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี 10 คะแนน,
ทดสอบข้อสอบกลางภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน
Insight Music :
ทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรี ยน 10 คะแนน
ปฏิบตั ิ/ทฤษฏี : ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี 10 คะแนน,
ทดสอบข้อสอบกลางภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.4, 8, 9

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5
ศ2.1 / ม.1.4, 8, 9

1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา อ21104 รายวิชา English Grammar 2 จานวน 1.0 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
หัวข้ อบทเรียน
What will you do this
Future simple & to be going
weekend?
to
การใช้Future simple
การใช้ To be going to

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์ การเรียนรู้
ต1.2 ม 2/1
-บอกโรงสร้างของรู ปประโยค future simple
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่ องราวต่างๆใกล้ตวั ได้
และสถาณการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
- นารู ปประโยค future simple ไปใช้ในการ
สนทนาสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ชีวิตประจาวันได้
May I come in?
Modal verbs
ต 2.2 ม 2/1 เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างใน
-บอกคากริ ยาในกลุ่ม Modal verb ได้
การใช้กลุ่มคากริ ยาในกล่ม
การออกเสี ยงประโยดชนิ ดต่างๆการลาดับคาตามโครงสร้าง -นาคากริ ยาในกลุ่มคา Modal verbไปใช้ใน
Modal Verbs
ของประโยค
สถานการณ์ต่างๆในการสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสื่ อสารในชีวิตประจาวันได้
Let’s go shopping, shall Question tag
ต1.2 ม 2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่ องราว -บอกโรงสร้างของรู ปประโยค question tags
we?
การใช้ประโยค Question Tags ต่างๆใกล้ตวั และสถาณการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันได้อย่าง ได้
ในรู ปแบบของประโยคต่างๆ เหมาะสม
- นารู ปประโยค question tagไปใช้ในการ
สนทนาสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ชีวิตประจาวันได้

หนังสื อเรียน เวลาเรียน
โมดุลการ
6 คาบ
สอนที่ 1

โมดุลการ
สอนที่ 2

6 คาบ

โมดุลการ
สอนที่ 3

4 คาบ

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ____พ 21102________ รายวิชา __บาสเกตบอล_1__________________________________ จานวน __0.5___ หน่ วยกิต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ / เรื่ อง หัวข้อบทเรี ยน

มาตรฐานตัวชี้วดั

จุดประสงค์การเรี ยนรู้

หนังสื อเรี ยน

การวิ่งเร็ ว 50 เมตร
สมรรถภาพทางกาย
การวิ่งเก็บของ
การยืนกระโดด
วิง่ ระยะไกล
สามารถดึงข้อ
แรงบีบมือข้างที่ถนัด
การดึงข้อ/งอแขนห้อยตัว
งอตัวข้างหน้า
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬา ประวัติกีฬาบาสเกตบอล
บาสเกตบอล
ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล
การบารุ งรักษาอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล

พ 3.1
ม. 1/1 ม. 1/2 ม.
1/3

นักเรี ยนให้ความสาคัญกับการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

ตารางบันทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬา กฎกติกาที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล
บาสเกตบอล(ต่อ)
มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มบาสเกตบอลที่ดี

พ 3.1

เวลา
เรี ยน
2

นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ ึน

พ 3.1
ม. 1/1 ม. 1/2

ม. 1/1 ม. 1/2

บอกประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอล
บอกประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอลได้
บอกวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างปลอดภัย
บอกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์บาสเกตบอลได้

ใบความรู ้เกี่ยวกับ
กี่ฬาบาสเกตบอล
ความรู้ความเข้าใจใน
การอธิบาย

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของการทากิจกรรมเกี่ยวกับ
ความรู้ทวั่ ไปของกีฬาบาสเกตบอลได้
บอกถึงมารยาทของผูเ้ ล่นและผูช้ มกีฬาบาสเกตบอลได้

ความรู้ความเข้าใจใน
การอธิบาย

2

1

การบริ หารร่ างกายในการ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารร่ างกาย
เล่นกีฬาบาสเกตบอล
ก่อน-หลังเล่นกีฬา และการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว ของ
กีฬาบาสเกตบอล
ทักษะพื้นฐานของกีฬา
การสร้างความคุน้ เคยกับกีฬาบาสเกตบอล
บาสเกตบอล
การใช้มือประคองลูกบาสเกตบอล
การยืนย่อตัวใช้ลกู บาสเกตบอลหมุนลอดขา
การเคาะลูกบาสเกตบอลจากพื้น
การโยนลูกบาสเกตบอลขึ้นและรับเมื่อลูกตก
การใช้นิ้วมือบังคับลูกบาสเกตบอล
ทักษะการเริ่ มเล่นและ
เกมรับ-ส่ ง วงกลมสัมพันธ์
ทักษะพื้นฐานของกีฬา
แบ่งกลุ่มเรี ยกชื่อเพื่อนแล้ววิง่ มารับบอล
บาสเกตบอล
การรับ-ส่ งบาสเกตบอล
การรับ-ส่ งสองมือลูกระดับอก
การรับ-ส่ งสองมือลูกกระดอนพื้น
การรับ-ส่ งสองมือลูกเหนือศีรษะ
การรับ-ส่ งเคลื่อนที่สองคน
การรับ-ส่ งเคลื่อนที่สามคน
ทักษะการเลี้ยงลูก
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลต่า
บาสเกตบอล
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลสู ง
การเลี้ยงทางตรง
การเลี้ยงซิ กแซก
การเลี้ยงสลับซ้าย-ขวา

พ 3.1 ม. 1/2

พ 3.1 ม.1/1

พ 3.1 ม.1/1

มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะการบริ หาร
การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวได้ถกู ต้อง

1.ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อธิบาย
นักเรี ยนปฏิบตั ิการสร้างความคุน้ เคยกับลูกบาสเกตบอล 1.ความรู้ความเข้าใจ
ในการอธิบาย

1

นักเรี ยนปฏิบตั ิการรับ-ส่ งลูกบาสเกตบอลได้

การฝึ กปฏิบตั ิตาม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

4

1.การฝึ กปฏิบตั ิตาม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

2

2

นักเรี ยนปฏิบตั ิการรับ-ส่ งแบบเคลื่อนที่ได้

พ 3.1

นักเรี ยนปฏิบตั ิการเลี้ยงและหยุดลูกบาสเกตบอลได้

ม. 1/1 ม. 1/2

นักเรี ยนปฏิบตั ิทกั ษะการเลี้ยงบาสเกตบอลได้

ทักษะพื้นฐานการยิง
ประตูบาสเกตบอล

ทักษะการเริ่ มยิงประตู
แบ่งกลุ่มแข่งกันยิงประตูบาสเกตบอล

พ 3.1

1.นักเรี ยนปฏิบตั ิการยิงประตูใต้แป้ นบาสเกตบอลได้

1.การฝึ กปฏิบตั ิตาม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

4

1.การฝึ กปฏิบตั ิตาม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

3

ม. 1/1 ม. 1/2

ทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอล

การยิงประตูบาสเกตบอล
การถือลูกเตรี ยมยิง
ท่าทางการยิงประตูบาสเกตบอล
การยิงประตูใต้แป้ นบาสเกตบอล
การยิงประตูจุดโทษบาสเกตบอล
ทดสอบการเลี้ยงบาสเกตบอล
การเลี้ยงอ้อมโคน ระยะทาง 10 เมตร ไป-กลับ ไม่
เกิน 30 วินาที
ทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอล
ยิงประตูใต้แป้ น จับเวลา 30 วินาที
ผูช้ าย ยิงประตูลง 15 ครั้ง 10 คะแนน
ผูห้ ญิง ยิงประตูลง 10 ครั้ง 10 คะแนน
การเล่นและการเคลื่อนที่เป็ นทีม
แบ่งกลุ่ม จัดทีมแข่งขัน

2.นักเรี ยนปฏิบตั ิการยิงประตูจุดโทษบาสเกตบอลได้
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1.นักเรี ยนรู ้และเข้าใจในทักษะการแข่งขัน

