
  

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาคเรียนที่ ๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระหัสวชิา ท ๒๒๑๐๒ รายวชิา ภาษาไทย  จ านวน ๑ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที/่เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

๑. ร่ืนเริงเพลงร ำวง - กำรละเล่นพ้ืนบำ้น ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๗  อ่ำนหนงัสือ บทควำม หรือ
ค ำประพนัธ์อยำ่งหลำกหลำยและประเมิน
คุณค่ำหรือแนวคิดท่ีไดจ้ำกกำรอ่ำน เพ่ือ
น ำไปใชแ้กปั้ญญำในชีวิต 

๑. จบัใจควำมส ำคญัจำกเร่ืองท่ีอ่ำนได ้
๒. ประเมินคุณค่ำหรือแนวคิดจำกเร่ืองท่ีอ่ำนได ้
๓. น ำแนวคิดจำกเร่ืองท่ีอ่ำนไปปรับใชแ้กปั้ญหำใน
ชีวิตประจ ำวนัได ้
๔. อธิบำยควำมหมำยของค ำกริยำและค ำวเิศษณ์ได ้
๕. จ ำแนกค ำกริยำและค ำวเศษณ์ ในประโยคได ้
  

วิวธิภำษำ 
หนำ้ 
๑๐๗ – ๑๑๔ 

๒ คำบ 

- ค ำกริยำ ค  ำวเิศษณ์ ท ๔.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๑  สร้ำงค ำในภำษำไทย 

๒. พอใจใหสุ้ข - กำรอ่ำนบทร้อยกรอง ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๑  อ่ำนออกเสียงบทร้อยแกว้ 
และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๔  อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
และขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่ำน 
  

๑. อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่ำนได ้
๒.วิเครำะห์และจ ำแนกขอ้เทจ็จริงขอ้มูลสนบัสนุนจำก
เร่ืองท่ีอ่ำนได ้
๓. ประเมินขอ้คิดและคุณค่ำจำกเร่ืองท่ีอ่ำนได ้
๔.อธิบำยฉนัทลกัษณ์และลกัษณะเฉพำะของค ำ
ประพนัธ์แต่ละประเภทได ้
๕. พดูแสดงควำมคิดเห็นไดต้ำมวตัถุประสงค ์

วิวธิภำษำ 
หนำ้ 
๑๒๔ - ๑๓๕ 

๒ คำบ 



- พดูแสดงควำมคิดเห็น ท ๓.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๔  พดูแสดงควำมคิดเห็นได้
ตรงตำมวตัถุประสงค ์

๓. ถกประเดน็ 
  ท ำเป็นรำยงำน 

- รูปแบบรำยงำนกำรประชุม
และกำรจดบนัทึก 

ท ๒.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๕  เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
คน้ควำ้ 
ท ๓.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๔  พดูแสดงควำมคิดเห็นได้
ตรงตำมวตัถุประสงค ์

๑. อธิบำยรูปแบบกำรจดักำรประชุมได ้
๒. อธิบำยหลกักำรเขียนรำยงำนกำรประชุมได ้
๓. เขียนบนัทึกกำรประชุมได ้
๔. ด ำเนินกำรประชุมไดต้ำมรูปแบบท่ีถกูตอ้งได ้
๕. มีมำรยำทในกำรร่วมประชุม กำรฟัง และกำรพดู 
  

วิวธิภำษำ 
หนำ้ 
๑๓๘ – ๑๕๑ 

๒ คำบ 

๔. ควำมรับผิดชอบ - กำรอ่ำนจบัใจควำมส ำคญั ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๒  จบัใจควำมส ำคญั สรุป 
ควำม และอธิบำยรำยละเอียดจำกเร่ืองท่ี
อ่ำน 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๗  อ่ำนหนงัสือ บทควำม หรือ
ค ำประพนัธ์อยำ่งหลำกหลำยและประเมิน
คุณค่ำหรือแนวคิดท่ีไดจ้ำกกำรอ่ำน เพื่อ
น ำไปใชแ้กปั้ญญำในชีวิต 

๑. แสดงควำมคิดเห็นจำกเร่ืองสั้นท่ีอ่ำนได ้
๒. วเิครำะห์ วจิำรณ์วรรณกรรมท่ีอ่ำนไดอ้ยำ่ง
สร้ำงสรรค ์
๓. ประเมินคุณค่ำจำกเร่ืองท่ีอ่ำนได ้
๔. น ำขอ้คิดและคุณค่ำจำกเร่ืองท่ีอ่ำนไปประยกุใชใ้น
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัได ้
๕. อธิบำยรูปแบบกำรเขียนเรียงควำมได ้
๖. เขียนเรียงควำมจำกเร่ืองท่ีก ำหนดใหไ้ด ้

วิวธิภำษำ 
หนำ้ 
๑๕๔ –๑๖๗ 

๒ คำบ 

- กำรเขียนเรียงควำม ท ๒.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๓  เขียนเรียงควำม   

๕.กำพยห่์อโคลงประพำสธำร
ทองแดง 

- อ่ำนออกเสียงค ำประพนัธ์
ประเภทกำพยห่์อโคลง 

ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๑  อ่ำนออกเสียงบทร้อยแกว้
ร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๔  อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
และขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่ำน 

๑. อ่ำนออกเสียงบทร้อยกรองไดถ้กูตอ้งตำมอกัขรวธีิ 
๒. อธิบำยรูปแบบกำรแต่งกำพยห่์อโคลงได ้
๓. สรุปควำมส ำคญัและขอ้คิดอขงเร่ืองท่ีอ่ำนได ้
๔. วิเครำะห์ วจิำรณ์ และแสดงควำมคิดเห็นจำกกำพย์
ห่อโคลงได ้

วรรณคดี 
วิจกัษ ์
หนำ้ 
๗๘- ๘๘ 

๒ คำบ 



- กำรวเิครำะห์วิจำรณ์      ค  ำ
ประพนัธ์ประเภทกำยพห่์อ
โคลง 

ท ๕.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๒   วิเครำะห์วิจำรณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีอำ้น 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

๕. อธิบำยคุณค่ำของกำพยห่์อโคลงประพำสธำร
ทองแดงได ้
  

๖. โคลงสุภำษิต - กำรวเิครำะห์ วิจำรณ์
วรรณกรรม 

ท ๕.๒ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๒  วิเครำะห์ วจิำรณ์
วรรณกรรม และวรรณคดีทอ้งถ่ินท่ีอ่ำน 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

๑. วิเครำะห์ วจิำรณ์วรรณคดีท่ีอ่ำนได ้
๒. อธิบำยและยกเหตุผลประกอบกำรอธิบำยได ้
๓. บอกคุณค่ำวรรณคดีท่ีอ่ำนได ้
๔. วเิครำะห์คุณค่ำ ดำ้นเน้ือหำ ภำษำ ส ำนวนโวหำรจำก
วรรณคดีท่ีอ่ำนได ้
๕. น ำขอ้คิดและคุณท่ีไดจ้ำกกำรอ่ำนไปประยกุตใ์ชใ้น
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัได ้
  

วรรณคดี 
วิจกัษ ์
หนำ้ 
๙๑ - ๑๑๓ 

๒ คำบ 

- คุณค่ำงำนประพนัธ์ ท ๕.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๓  อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดี
และวรรณกรรมท่ีอ่ำน 

                                                                                                                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  _22102_______   รายวชิา __คณิตศำสตร์พ้ืนฐำน 4_______________   จ านวน __1.5___ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัจ านวน
จริง 
 
 
 
 

-จ ำนวนตรรกยะและ
จ ำนวนอตรรกยะ 
-เขียนทศนิยมซ ้ ำใหอ้ยูใ่นรูป
เศษส่วน 

ค 1.1  ม.2/1 
 ค 1.1  ม.2/2 

1. นกัเรียนสำมำรถเขียนเศษส่วนใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมซ ้ ำและบอกไดว้ำ่ทศนิยมท่ี
ก ำหนดใหเ้ป็นทศนิยมซ ้ ำหรือไม่ 
2. นกัเรียนสำมำรถเขียนทศนิยมซ ้ ำใหอ้ยูใ่นรูปเศษส่วน 
3. นกัเรียนสำมำรถบอกไดว้ำ่จ ำนวนท่ีก ำหนดใหเ้ป็นจ ำนวนตรรกยะหรือไม่และ
บอกไดว้ำ่จ ำนวนท่ีก ำหนดใหเ้ป็นจ ำนวนอตรรกยะหรือไม่ 
4. นกัเรียนสำมำรถยกตวัอยำ่งจ ำนวนตรรกยะและอตรรกยะได ้
5. นกัเรียนสำมำรถบอกควำมเก่ียวขอ้งระหวำ่งจ ำนวนเตม็จ ำนวนตรรกยะ และ
จ ำนวนอตรรกยะได ้

35-51 4 ชัว่โมง 

 
 
 

-รำกท่ีสองและรำกท่ีสำม ค 1.1 ม.2/3  
ค 1.2  ม.2/1 

1. นกัเรียนสำมำรถอธิบำยควำมหมำยของรำกท่ีสองและรำกท่ีสำมของจ ำนวน
จริงบวกหรือศนูยไ์ด ้
2. นกัเรียนสำมำรถอ่ำนและใชส้ัญลกัษณ์ และ ไดถ้กูตอ้ง 
3. นกัเรียนสำมำรถอธิบำยควำมสัมพนัธ์ของกำรยกก ำลงัสองและก ำลงัสำมและ
กำรหำรำกท่ีสองรำกท่ีสำมของจ ำนวนจริงบวกหรือศนูยไ์ด ้
4. นกัเรียนสำมำรถหำรำกท่ีสอง รำกท่ีสำม ของจ ำนวนจริงท่ีก ำหนดใหโ้ดยกำร
ประมำณ กำรเปิดตำรำง หรือกำรใชเ้คร่ืองค ำนวณ และน ำไปใชแ้กปั้ญหำได ้
5. นกัเรียนสำมำรถอธิบำยผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรหำรำกท่ีสองของจ ำนวนจริงบวก
หรือศนูยไ์ดอ้ธิบำยผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรหำรำกท่ีสำมของจ ำนวนจริงได ้

52-79 6 ชัว่โมง 



ทฤษฎบีทพทีาโกรัส 
 
 
 

-สมบติัของรูปสำมเหล่ียมมุม
ฉำก 

ค 3.2   ม.2/2 1. นกัเรียนสำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมยำวของดำ้นทั้ง
สำมของรูปสำมเหล่ียมมุมฉำก 
2. นกัเรียนสำมำรถน ำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมยำวของดำ้นทั้งสำมของรูป
สำมเหล่ียมมุมฉำกไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำ 
3. นกัเรียนสำมำรถเขียนควำมสัมพนัธ์ของพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสบนดำ้นทั้ง
สำมของรูปสำมเหล่ียมมุมฉำกตำมทฤษฎีบทพีทำโกรัสได ้
4. นกัเรียนสำมำรถหำควำมยำวของดำ้นใดดำ้นหน่ึงของรูปสำมเหล่ียมมุมฉำก 
เม่ือก ำหนดควำมยำวของดำ้นสองดำ้นใหโ้ดยใชท้ฤษฎีบทพีทำโกรัสได ้

1-8  3 ชัว่โมง 

 
 
 

-ทฤษฎีบทพีทำโกรัส ค 3.2   ม.2/2 1. นกัเรียนสำมำรถเขียนควำมสัมพนัธ์ของพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสบนดำ้นทั้ง
สำมของรูปสำมเหล่ียมมุมฉำกตำมทฤษฎีบทพีทำโกรัสได ้
2. นกัเรียนสำมำรถหำควำมยำวของดำ้นใดดำ้นหน่ึงของรูปสำมเหล่ียมมุมฉำก 
เม่ือก ำหนดควำมยำวของดำ้นสองดำ้นใหโ้ดยใชท้ฤษฎีบทพีทำโกรัสได ้

9-22 4 ชัว่โมง 

 
 
 

-บทกลบัของทฤษฎีบทพีทำ
โกรัส 

ค 3.2   ม.2/2 1. นกัเรียนสำมำรถเขียนบทกลบัของทฤษฎีบทพีทำโกรัสได ้
2.นกัเรียนสำมำรถน ำทฤษฎีบทและบทกลบัของทฤษฎีบทพีทำโกรัสมำใชใ้นกำร
แกปั้ญหำได ้

23-33 3 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  _22202_______   รายวชิา __คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม  4_______________   จ านวน __0.5___ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การแยกตวัประกอบของพหุนาม
ดกีรีสอง 

-กำรแยกตวัประกอบโดยใชส้มบติักำร
แจกแจง 

ค 6.1   ม.2/1-6 1.แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรีสองโดยใชคุ้ณสมบติักำรแจกแจงได ้ 1-6 2 ชัว่โมง 

 
 

-กำรแยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรี
สองตวัแปรเดียว 

ค 6.1   ม.2/1-6 1. แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรีสองท่ีอยูใ่นรูป ax2 + bx + c เม่ือ a,b,c 
เป็นค่ำคงตวัและ ได ้

7-18 4 ชัว่โมง 

 
 

-กำรแยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรี
สองท่ีอยูใ่นรูปก ำลงัสองสัมบูรณ์ 

ค 6.1   ม.2/1-6 1.แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรีสองท่ีอยูใ่นรูปก ำลงัสองสมบูรณ์ได ้ 19-23 3  ชัว่โมง 

 
 

-กำรแยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรี
สองท่ีอยูใ่นรูปผลต่ำงของก ำลงัสอง 

ค 6.1   ม.2/1-6 1.แยกตวัประกอบของพหุนำมดีกรีสองท่ีอยูใ่นรูปผลต่ำงของก ำลงัสองได ้ 24-31 2 ชัว่โมง 

สมการก าลงัสองตัวแปรเดยีว -สมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียว ค 6.1   ม.2/1-6 1.แกส้มกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ำรแยกตวัประกอบได ้ 33-50  3 ชัว่โมง 

 -โจทยปั์ญหำเก่ียวกบัสมกำรก ำลงัสอง
ตวัแปรเดียว 

ค 6.1   ม.2/1-6 แกโ้จทยปั์ญหำเก่ียวกบัสมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ำรแยกตวั
ประกอบได ้

51-70  4 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ว 22101  รายวชิา วทิยำศำสตร์พ้ืนฐำน   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1. อำหำรกบักำร
ด ำรงชีวิต 
 

 1.1   อำหำรและสำรอำหำร 
1.2   ควำมตอ้งกำรสำรอำหำร 
และพลงังำนของร่ำงกำย 

ว 1.1 ม.2/5 
ทดลอง วเิครำะห์ และอธิบำยสำรอำหำรในอำหำรมีปริมำณ
พลงังำนและสัดส่วนท่ี 
เหมำะสมกบัเพศและวยั 
ว 1.1 ม.2/6 
อภิปรำยผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย และ
แนวทำงในกำรป้องกนัตนเองจำกสำรเสพติด 

1. ทดลอง วเิครำะห์ และอธิบำยสำรอำหำร
ในอำหำรมีปริมำณพลงังำนและสัดส่วนท่ี 
เหมำะสมกบัเพศและวยั 
2. อภิปรำยผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำง 
ๆ ของร่ำงกำย 
3. อภิปรำยแนวทำงในกำรป้องกนัตนเอง
จำกสำรเสพติด 

 6 คำบ 

2. ระบบต่ำงๆในร่ำงกำย
มนุษย ์
 
 

  
2.1 ระบบยอ่ยอำหำร 
2.2 ระบบหมุนเวยีนเลือด 
2.3 ระบบหำยใจ 
2.4 ระบบขบัถ่ำย 
2.5 ระบบประสำท 
2.6 ระบบสืบพนัธ์ุ 

ว 1.1 ม.2/1 
อธิบำยโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของระบบ ยอ่ยอำหำรระบบ
หมุนเวยีนเลือด ระบบ 
หำยใจ ระบบขบัถ่ำย ระบบสืบพนัธ์ุ ของมนุษยแ์ละสัตวร์วมทั้ง
ระบบประสำทของ 
มนุษย ์
ว 1.1 ม.2/2 
อธิบำยควำมสัมพนัธ์ของระบบต่ำงๆ ของ มนุษยแ์ละน ำควำมรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
ว 1.1 ม.2/3 

1. อธิบำยโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของ
ระบบต่ำงๆในร่ำงกำย 
2. อธิบำยควำมสัมพนัธ์ของระบบต่ำงๆ 
ของ มนุษยแ์ละน ำควำมรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
3. สังเกตและอธิบำยพฤติกรรมของมนุษย์
และสัตวท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงเร้ำ 
4. อธิบำยหลกักำรและผลของกำรใชท้ค
โนโลยชีีวภำพ 

 14 คำบ 



สังเกตและอธิบำยพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตวท่ี์ตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้ำภำยนอกและภำยใน 
ว 1.1 ม.2/4 
อธิบำยหลกักำรและผลของกำรใชท้คโนโลยชีีวภำพในกำร
ขยำยพนัธ์ุ ปรับปรุงพนัธ์ุ และเพ่ิมผลผลิตของสัตวแ์ละน ำควำมรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา ส22102   รายวชิา ประวตัิศาสตร์ 2   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
 
หลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ 
 
 

1.1. การประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ 
1. หลกัฐำนขั้นปฐมภมิู 
       - หลกัฐำนประเภทลำยลกัษณ์อกัษร 
       - หลกัฐำนท่ีไม่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
2. หลกัฐำนขั้นทุติยภมิู 
3. วธีีกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของหลกัฐำน
ทำงประวติัศำสตร์ 
- กำรประเมินหลกัฐำนภำยนอก 
- กำรประเมินหลกัฐำนภำยใน 

 
 
 
 
 
ส 4.1 ม.2/1 

 
 
 
1. อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทของหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ใน
สมยัอยธุยำและสุโขทยัได ้
2. อธิบำยและวิเครำะห์กำรตรวจสอบ ประเมินและตีควำมหลกัฐำนได ้

 
 
 
หนำ้ 6-13 

 
 
 
1-4 

 
 
 

1.2. ความจริงกบัข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ 
1. ขอ้เทจ็จริงของเหตุกำรณ์ทำง 
ประวติัศำสตร์ 
2. ควำมจริงของเหตุกำรณ์ทำง 
ประวติัศำสตร์ 
3. วเิครำะห์ตวำมแตกต่ำงระหวำ่งควำมจริงกบั
ขอ้เทจ็จริงของเหตุกำรณ์ทำงประวติัศำสตร์ 
1.3. การตีความหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ 

 
 
 
ส 4.1 ม.2/2-3 

1. ใชว้ิธีกำรทำงประวติัศำสตร์วิเครำะห์เร่ือง ประเภทของหลกัฐำน 
และตรวจสอบและประเมินหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ได ้
2. มีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวกบักำรตีควำมหลกัฐำน  

หนำ้ 14-20 5-6 

 2.1 แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมภิาคเอเชีย  1.อธิบำยควำมส ำคญัของแหล่งอำรยธรรมในภมิูภำคเอเชียได ้ หนำ้ 83-69 7-10 



2. พฒันาการของภูมภิาค
เอเชีย 
 

ลุ่มแม่น ้ำหวำงเหอ 
ลุ่มแม่น ้ำสินธุ 
เมโสโปเตเมีย 

 
 
 
 
ส 4.2 ม.2/2 

 

 
 
 

2.2 อธิิพลของอารยธรรมโบราณทีม่ต่ีอภูมภิาค
เอเชียในปัจจุบัน 
ดำ้นศำสนำและลทัธิควำมเช่ือ 
ดำ้นภำษำและอกัษร 
ดำ้นศิลปวิทยำกำร 
 

1.อธิบำยอิธิพลของแหล่งอำรยธรรมโบรำณท่ี มีต่อภมิูภำคเอเชียใน
ปัจจุบนั 
 

หนำ้ 97-99 11-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  __ศ 22101____   รายวชิา ___ดนตรีและทศันศิลป์__   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

Insight Music : Silent Night  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 

กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

Insight Music : Silent Night  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 

กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

Insight Music : Old Johnny Goggabee  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 

กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

Insight Music :  Old Johnny Goggabee 
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 



กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

Insight Music : The Happy Wanderer  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 

กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

Insight Music :  The Happy Wanderer  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 

กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลำยภำคเรียน 10 
คะแนน 
ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ขอ้สอบปลำยภำคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 

กำรร้องเพลง Insight Music 
และกำรปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลำยภำคเรียน 10 
คะแนน 
ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ขอ้สอบปลำยภำคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 
ศ2.1 /ม.2.1, 3 
 
 

1.นกัเรียนสำมำรถอ่ำนโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือเพลง
ได ้
2.แปลค ำศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 
 
 

2 คำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค   ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ง22102  รายวชิา  คอมพิวเตอร์   จ านวน  1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
 
สร้ำง Storyboard 
 

1 การสร้าง Storyboard (เร่ือง สถานทีส่ าคัญ
ทางประวตัิศาสตร์ ของจังหวดัอยุธยา) 
        - วธีิกำรล ำดบักำรด ำเนินเร่ืองในแต่ละ 
Scene 
        - วธีิใส่รำยละเอียดต่ำงๆ ในแต่ละ Scene 
Effect, Sound, Time 
        - วิธีกำรเขียน Scripts เพื่อใชใ้นกำร
น ำเสนอเน้ือหำ(ภำษำองักฤษ) 
       - ขั้นตอนสร้ำงขอ้ควำมทั้งหมดตำม 
Scripts ท่ีเขียนไว ้
2 เขียน Scripts บท เพือ่ใช้ในการ Record 
       - ใหน้กัเรียนเขียน Scripts เพื่อใชใ้นกำร
น ำเสนอเน้ือหำ 
       - ขั้นตอนสร้ำงขอ้ควำมทั้งหมดตำม 
Scripts ท่ีเขียนไว ้

ง1.1 ม.2/1  ใชท้กัษะกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อ
พฒันำ กำรท ำงำน 
 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะกระบวนกำรแกปั้ญหำ
ในกำรท ำงำน 
ง2.1 ม.2/2  สร้ำงส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิกำร
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลย ีอยำ่งปลอดภยั 
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง 
๓ มิติ หรือภำพฉำย เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำง
ตน้แบบของส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็นแบบจ ำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อน ำเสนอวิธีกำร 
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำร
แกปั้ญหำหรือสนองควำมตอ้งกำรในงำนท่ี
ผลิตเอง 
ง2.1 ม.2/4  เลือกใชเ้ทคโนโลยอียำ่ง
สร้ำงสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมี 
กำรจดักำรเทคโนโลยดีว้ยกำรลดกำรใช้
ทรัพยำกรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
ง3.1  ม.2/3 คน้หำขอ้มูล  และติดต่อส่ือสำร

นกัเรียนสำมำรถจดัล ำดบักำรด ำเนินเร่ืองได ้
นกัเรียนสำมำรถใส่รำยละเอียดต่ำงๆ ในแต่
ละ Scene ไดถู้กตอ้ง และเหมำะสม 
นกัเรียนสำมำรถเขียน Scripts กำรน ำเสนอได้
เป็นล ำดบัขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง และเขำ้ใจง่ำย 
นกัเรียนสำมำรถน ำ Scripts ท่ีเขียน มำสร้ำง
ใส่ใน Backdrops ไดส้วยงำม อ่ำนง่ำย ชดัเจน 
นกัเรียนสำมำรถเขียน Scripts กำรน ำเสนอได้
เป็นล ำดบัขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง และเขำ้ใจง่ำย 
นกัเรียนสำมำรถน ำ Scripts ท่ีเขียน มำสร้ำง
ใส่ใน Backdrops ไดส้วยงำม อ่ำนง่ำย ชดัเจน 
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ผำ่นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  อยำ่งมีคุณธรรม
และ จริยธรรม 
ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในกำรท ำงำน  

Scratch Record 
 
 

1   ให้นักเรียนอดัเสียงตาม Scripts ทีเ่ขียนไว้ 
        -  ขั้นตอนกำรอดัเสียง 
2  ให้นักเรียนอดัเสียงตาม Scripts ทีเ่ขียนไว้ 
        - ขั้นตอนกำรน ำไฟลเ์สียงท่ีใชง้ำนเขำ้สู่
โปรแกรม 

 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะกระบวนกำรแกปั้ญหำ
ในกำรท ำงำน 
ง2.1 ม.2/2  สร้ำงส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิกำร
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลย ีอยำ่งปลอดภยั 
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง 
๓ มิติ หรือภำพฉำย เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำง
ตน้แบบของส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็นแบบจ ำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อน ำเสนอวิธีกำร 
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำร
แกปั้ญหำหรือสนองควำมตอ้งกำรในงำนท่ี
ผลิตเอง 
ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในกำรท ำงำน  

        1. นกัเรียนสำมำรถอดัเสียงลงช้ินงำน
ไดต้ำมตอ้งกำร 
        2. นกัเรียนสำมำรถตดั-ต่อเสียงท่ีอดั
ได ้
        3. นกัเรียนสำมำรถอพัโหลดไฟลเ์สียง
เขำ้มำใชง้ำนได ้
        4.  นกัเรียนสำมำรถอดัเสียงลงช้ินงำนได้
ตำมตอ้งกำร 
        5. นกัเรียนสำมำรถตดั-ต่อเสียงท่ีอดั
ได ้
        6. นกัเรียนสมำรถอพัโหลดไฟลเ์สียง
เขำ้มำใชง้ำนได ้
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Scratch animations tell a 
story 
 

1 Animations tell a story (เร่ืองสถานทีส่ าคัญ
ทางประวตัิศาสตร์ ของจังหวดัอยุธยา) 
- ใหน้กัเรียนวำด Intro น ำเขำ้สู่หนำ้เมนู 
- ขั้นตอนกำรสร้ำงปุ่ม Start และ Go เพื่อใชเ้ขำ้
สู่กำรด ำเนินเร่ืองไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ 
- ใหน้กัเรียนคน้หำขอ้มูล รูปภำพ ท่ีจะตอ้งใช้
เป็นตวัอยำ่งในกำรวำด  (4 สถำนท่ี) 
- วำดภำพสถำนท่ีต่ำงๆ ออกมำเป็นกำร์ตนูแอน
นิเมชนั 
- Key pressed 
- Script กลุ่ม Events 

 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะกระบวนกำรแกปั้ญหำ
ในกำรท ำงำน 
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำร
แกปั้ญหำหรือสนองควำมตอ้งกำรในงำนท่ี
ผลิตเอง 
ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในกำรท ำงำน  

        1. นกัเรียนสำมำรถใชค้  ำสั่ง Next 
backdrop สร้ำง Intro ไดอ้ยำ่งไหลล่ืน และใช้
โทนสีท่ีเหมำะสม 
        2. นกัเรียนสำมำรถสร้ำงปุ่ม Start และ 
Go ไดส้วยงำม และมีโทนสีท่ีเหมำะสมกบั
งำน 
        3. นกัเรียนสำมำรถวำดสถำนท่ีออกมำ
เป็นกำร์ตนู และใส่ค ำสั่ง Next backdrop 
ควบคุม Animations ใหเ้ล่นไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
        4. นกัเรียนสำมำรถใส่ค ำสั่งก ำหนดให ้
backdrop เปล่ียนไปเล่ือยๆ เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม 
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     ค ำสั่ง when clicked 
     ค ำสั่ง when space key pressed 
- Script กลุ่ม Control 
    ค ำสั่ง repeat 
    ค ำสั่ง wait secs 
- Script กลุ่ม Data 
    ค ำสั่ง change by 1 
    ค ำสั่ง hide variable 
- Script กลุ่ม Looks 
    ค ำสั่ง switch backdrop to Front page 
    ค ำสั่ง change ghost effect by 12 
    ค ำสั่ง next backdrop 
- Script กลุ่ม Sound 
    ค ำสั่ง play sound 

space bar 
        5. นกัเรียนสำมำรถก ำหนด effect ใน
กำรเปล่ียน backdrop ไดเ้หมำะสม 
        6. นกัเรียนสำมำรถก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรเปล่ียนหนำ้ backdrop ไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม 
 

เร่ือง Stop bullying 
 
 

1.  การสร้าง Storyboard (เร่ือง Stop bullying) 
     - วธีิกำรล ำดบักำรด ำเนินเร่ืองใน    แต่ละ 
Scene 
    -  วธีิใส่รำยละเอียดต่ำงๆ ในแต่ละ Scene  
Effect, Sound, Time 
    -  วิธีกำรเขียน Scripts เพื่อใชใ้นกำรอดัเสียง
น ำเสนอเร่ืองรำว(ภำษำองักฤษ) 
2. Scratch Record 
- ใหน้กัเรียนอดัเสียงตำม Scripts ท่ีเขียนไว ้
- ขั้นตอนกำรอดัเสียง 
 

ง1.1 ม.2/1  ใชท้กัษะกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อ
พฒันำ กำรท ำงำน 
 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะกระบวนกำรแกปั้ญหำ
ในกำรท ำงำน 
ง2.1 ม.2/2  สร้ำงส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิกำร
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลย ีอยำ่งปลอดภยั 
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง 
๓ มิติ หรือภำพฉำย เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำง
ตน้แบบของส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็นแบบจ ำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อน ำเสนอวิธีกำร 
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำร
แกปั้ญหำหรือสนองควำมตอ้งกำรในงำนท่ี

         1. นกัเรียนสำมำรถจดัล ำดบักำร
ด ำเนินเร่ืองได ้
         2. นกัเรียนสำมำรถใส่รำยละเอียด
ต่ำงๆ ในแต่ละ Scene ไดถ้กูตอ้ง และ
เหมำะสม 
         3. นกัเรียนสำมำรถเขียน Scripts ใน
กำรน ำเสนอไดเ้ป็นล ำดบัขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง 
และเขำ้ใจง่ำย 
         4. นกัเรียนสำมำรถอดัเสียงลงช้ินงำน
ไดต้ำมตอ้งกำร 
         5. นกัเรียนสำมำรถตดั-ต่อเสียงท่ีอดั
ได ้
         6. นกัเรียนสมำรถอพัโหลดไฟลเ์สียง
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ผลิตเอง 
ง2.1 ม.2/4  เลือกใชเ้ทคโนโลยอียำ่ง
สร้ำงสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมี 
กำรจดักำรเทคโนโลยดีว้ยกำรลดกำรใช้
ทรัพยำกรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
ง3.1  ม.2/3 คน้หำขอ้มูล  และติดต่อส่ือสำร
ผำ่นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  อยำ่งมีคุณธรรม
และ จริยธรรม 
ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในกำรท ำงำน  

เขำ้มำใชง้ำนได ้
 
 

Scratch animations tell a 
story 
 
 

Animations tell a story (เร่ือง Stop bullying) 
- วำดตวัละคร 3 ตวั 
 ตวัแกลง้ 
 ตวัถูกแกลง้ 
 ตวัคอยปลอบ ช่วยเหลือตวัถูกแกลง้ 
       - วำดฉำกหลงัแต่ละฉำก 
2. Animate until costume 
- Script กลุ่ม Events 
                 ค ำสั่ง when Pclicked 
                 ค ำสั่ง when I receive 
                 ค ำสั่ง broadcast 
- Script กลุ่ม Control 
                 ค ำสั่ง repeat until 
                 ค ำสั่ง wait secs 
                 ค ำสั่ง if else 
- Script กลุ่ม Looks 
                 ค ำสั่ง Next costume 

ง1.1 ม.2/1  ใชท้กัษะกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อ
พฒันำ กำรท ำงำน 
 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะกระบวนกำรแกปั้ญหำ
ในกำรท ำงำน 
ง2.1 ม.2/2  สร้ำงส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิกำร
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลย ีอยำ่งปลอดภยั 
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง 
๓ มิติ หรือภำพฉำย เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำง
ตน้แบบของส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็นแบบจ ำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อน ำเสนอวิธีกำร 
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำร
แกปั้ญหำหรือสนองควำมตอ้งกำรในงำนท่ี
ผลิตเอง 
ง2.1 ม.2/4  เลือกใชเ้ทคโนโลยอียำ่ง
สร้ำงสรรคต่์อชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมี 
กำรจดักำรเทคโนโลยดีว้ยกำรลดกำรใช้

         1. นกัเรียนสำมำรถวำดตวักำร์ตนูท่ีบ่ง
บอกลกัษณะนิสัยไดจ้ำกบุคลิกภำยนอก 
         2. นกัเรียนสำมำรถวำดสีหนำ้แสดง
อำรมณ์ต่ำงๆ ได ้
         3. นกัเรียนสำมำรถวำดฉำกหลงั เพื่อ
ใชใ้นกำรเล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได ้
         4. นกัเรียนสำมำรถวำดฉำกหลงัใหมี้
มิติได ้เช่น ฉำกในหอ้ง เม่ือมองแลว้รู้สึก
เหมือนมีควำมลึกของฉำก 
         5. นกัเรียนสำมำรถก ำหนดระยะเวลำ
เปล่ียน costume ของตวักำร์ตูนไดเ้หมำะสม 
         6. นกัเรียนสำมำรถก ำหนดระยะเวลำ
ไฟลเ์สียงไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
         7. นกัเรียนสำมำรถก ำหนดระยะเวลำ
เปล่ียน backdrop ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
 

- 4 



                 ค ำสั่ง switch costume to 
                 ค ำสั่ง set size to % 
                 ค ำสั่ง show 
                 ค ำสั่ง hide 
- Script กลุ่ม Sound 
     ค ำสั่ง play sound 
             ค ำสั่ง stop all sounds 

ทรัพยำกรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
ง3.1  ม.2/3 คน้หำขอ้มูล  และติดต่อส่ือสำร
ผำ่นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  อยำ่งมีคุณธรรม
และ จริยธรรม 
ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในกำรท ำงำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  อ22102   รายวชิา ภาษาองักฤษหลกัพืน้ฐาน   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

Modal verbs - Introduction: Modal verbs 
Can(not), Could (not) 
 
 
-May (not), Might (not),  

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- มีควำมรู้ เขำ้ใจกำรใชค้  ำกริยำช่วย (modal verbs) 
กบักำรขอร้องใหบุ้คคลช่วยเหลือและใชใ้นประโยค
บอกเล่ำและปฏิเสธ 
 
- มีควำมรู้ เขำ้ใจกำรใชค้  ำกริยำช่วย (modal verbs) 
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
-บอกควำมน่ำจะเป็นและขออนุญำตไดถ้กูตอ้งตำม
หลกัโครงสร้ำง 

2  คำบ p.86 
 
 
 
p.96 

Modal verbs - Should, ought to, had better, be supposed 
to 
 
 
 
-Must, mustn’t, have to 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- สำมำรถใชเ้พ่ือส่ือสำรและใหค้  ำแนะน ำผำ่นกำรใช้
ภำษำองักฤษได ้
- มีควำมรู้ เขำ้ใจกำรใชค้  ำกริยำช่วย (modal verbs) 
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
 
- อธิบำยควำมจ ำเป็นและส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัผำ่นกำรใช้
ภำษำองักฤษ 
- มีควำมรู้ เขำ้ใจกำรใชค้  ำกริยำช่วย (modal verbs) 
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

2  คำบ p.98-102 
 
 
 
 
p.90,102 



Modal verbs 
 
 

 -need, needn’t, needn’t have 
 
 
 
 
- Reviewing : Modal verbs 
 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 
 

- อธิบำยควำมจ ำเป็นและส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัผำ่นกำรใช้
ภำษำองักฤษ 
- มีควำมรู้ เขำ้ใจกำรใชค้  ำกริยำช่วย (modal verbs) 
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
 
- สำมำรถแยกแยะควำมตกต่ำงระหวำ่งค ำ Modal 
verbs ในแต่ละค ำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
- สำมำรถใช ้Modal verbs ไดถ้กูตอ้งและเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

2  คำบ p. 102 
 
-  

Basic Greeting and speaking  
 
 
Questions 

- Asking people to do things 
  
 
 
 
- Uses of How long, How far, How often? 
 

ต.1.3  ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1  
 
 
ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- สำมำรถพดูและเขียนบรรยำยเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ ำวนั ประสบกำรณ์  
- ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/  สถำนกำรณ์
จ ำลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
 
-เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหวำ่ง ค  ำถำม ท่ีตำม
ดว้ย adjective ท่ีต่ำงกนั 
-สำมำรถใชไ้ดถู้กตอ้งตำมบริบทและเหมำะสมกบัส่ิง
ท่ีตอ้งกำรส่ือสำร 
-ถำมและตอบค ำถำมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

2  คำบ  
- 
 
 
 
p. 70 

Questions - Uses of Much, Many, How many, How 
much? 
 
-What… like? 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

-สำมำรถใชไ้ดถู้กตอ้งตำมบริบทและเหมำะสมกบัส่ิง
ท่ีตอ้งกำรส่ือสำร 
 
-ถำมและตอบค ำถำมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

2  คำบ p.70 
 
 
p.72 



Questions -Whose is this? 
 
 
 
 
- Question  tags: positive statement 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

-สำมำรถใชไ้ดถู้กตอ้งตำมบริบทและเหมำะสมกบัส่ิง
ท่ีตอ้งกำรส่ือสำร 
-ถำมและตอบค ำถำมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 
 
- ถำมและตอบประโยคค ำถำมจำกโครงสร้ำง 
Question tags ได ้
- สำมำรถเปรียบเทียบและ เขำ้ใจควำมแตกต่ำง
ระหวำ่ง positive statement และ Negative statement 

2  คำบ p. 76 
 
 
 
 
p.78 

Questions - Question tags: Negative statement 
 
 
 
 
 
- Exceptions and intonation of Question 
tags 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- ถำมและตอบประโยคค ำถำมจำกโครงสร้ำง 
Question tags ได ้
- สำมำรถเปรียบเทียบและ เขำ้ใจควำมแตกต่ำง
ระหวำ่ง positive statement และ Negative statement 
 
- ถำมและตอบประโยคค ำถำมจำกโครงสร้ำง 
Question tags ได ้
- สำมำรถเปรียบเทียบและ เขำ้ใจควำมแตกต่ำง
ระหวำ่ง positive statement และ Negative statement 
- ตระหนกัถึงขอ้ยกเวน้ในโครงสร้ำงของ Question 
tags 

2  คำบ p.78 
 
 
 
 
 
Sheet 



Questions -Interactive game to practice asking 
question 
 
- Reviewing : All lesson 

ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/4 
 
ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/  สถำนกำรณ์
จ ำลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
 
 
-เพ่ือทบทวนเน้ือหำ 

2  คำบ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ___พ_22102______   รายวชิา ______บาสเกตบอล_2_________________   จ านวน __0.5__ หน่วยกติ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี / เร่ือง หวัขอ้บทเรียน มำตรฐำนตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ หนงัสือเรียน 
เวลำ
เรียน 

 
ทดสอบสมรรถภำพทำง
กำย 
 

กำรวิ่งเร็ว 50 เมตร 
กำรวิ่งเกบ็ของ 
กำรยนืกระโดด 
วิง่ระยะไกล 
สำมำรถดึงขอ้ 
แรงบีบมือขำ้งท่ีถนดั 
กำรดึงขอ้/งอแขนหอ้ยตวั 
งอตวัขำ้งหนำ้ 

พ 3.1  
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 

นกัเรียนใหค้วำมส ำคญักบักำรทดสอบสมรรถภำพทำง
กำย 
 
นกัเรียนมีพฒันำกำรดำ้นสมรรถภำพทำงกำยท่ีดีข้ึน 

ตำรำงบนัทึกผลกำร
ทดสอบสมรรถภำพ 

2 

ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬำ
บำสเกตบอล 
 
 

ประวติักีฬำบำสเกตบอล 
ประโยชน์ของกีฬำบำสเกตบอล 
ควำมปลอดภยัในกำรเล่นกีฬำบำสเกตบอล 
กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์กีฬำบำสเกตบอล 
กฎกติกำท่ีใชใ้นกีฬำบำสเกตบอล 
มำรยำทของกำรเป็นผูเ้ล่นและผูช้มบำสเกตบอลท่ีดี 
 

พ 3.1 
 
ม. 2/1    ม. 2/2    

 บอกประวติัควำมเป็นมำของกีฬำบำสเกตบอล 
บอกประโยชน์ของกีฬำบำสเกตบอล 
บอกวธีิกำรเล่นกีฬำบำสเกตบอลอยำ่งปลอดภยั 
บอกวิธีกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ได ้
ปฏิบติัตำมกฎระเบียบของกำรท ำกิจกรรมเก่ียวกบัควำมรู้
ทัว่ไปของกีฬำบำสเกตบอลได ้
บอกถึงมำรยำทของผูเ้ล่นและผูช้มกีฬำบำสเกตบอลได ้

ใบควำมรู้เก่ียวกบั
ก่ีฬำบำสเกตบอล 
 
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
กำรอธิบำย 

1 

ทกัษะกำรเคล่ือนท่ี
บำสเกตบอล 

กำรเคล่ือนท่ี เคล่ือนไหว  
กำรยนืป้องกนัคู่ต่อสู ้

 1.นกัเรียนสำมำรถเคล่ือนท่ี เคล่ือนไหวใน        ทกัษะ
กีฬำบำสเกตบอลไดถ้กูตอ้ง 
2.นกัเรียนสำมำรถปฏิบติัทกัษะ 
กำรป้องกนัได ้

1.ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในกำรอธิบำย 

1 



ทกัษะบำสเกตบอล  
 

กำรสร้ำงควำมคุน้เคยกบักีฬำบำสเกตบอล 
กำรใชมื้อประคองลกูบำสเกตบอล 
กำรเคำะลกูบำสเกตบอลจำกพ้ืน 
กำรใชน้ิ้วมือบงัคบัทิศทำงลกูบำสเกตบอล 

พ 3.1 
 
ม. 2/1    ม. 2/2   

นกัเรียนปฏิบติักำรสร้ำงควำมคุน้เคยกบัลกูบำสเกตบอล 1. ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในกำรอธิบำย 

1 

กำรรับ-ส่งบำสเกตบอล 
 

กำรรับ-ส่งลกูโดยมือขำ้งเดียวระยะใกล ้
กำรรับ-ส่งลกูโดยมือขำ้งเดียวระยะไกล 
กำรรับ-ส่งเคล่ือนท่ีสองคน 
กำรรับ-ส่งเคล่ือนท่ีสำมคน 

พ 3.1 
 
ม. 2/1    ม. 2/2  

นกัเรียนปฏิบติักำรรับ-ส่งลกูบำสเกตบอลได ้
 
นกัเรียนปฏิบติักำรรับ-ส่งแบบเคล่ือนท่ีได ้
 

กำรฝึกปฏิบติัตำม
แบบฝึกของนกัเรียน 

2 

กำรเล้ียงลกูบำสเกตบอล กำรเล้ียงซิกแซก 
กำรเล้ียงสลบัซำ้ย-ขวำ 
กำรเล้ียงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ 
กำรเล้ียงบอลหมุนตวัแบบเร็ว 
 

พ 3.1 
ม. 2/1    ม. 2/2  

1. นกัเรียนปฏิบติัทกัษะกำรเล้ียงบำสเกตบอลได ้ 1.กำรฝึกปฏิบติัตำม
แบบฝึกของนกัเรียน 

2 

กำรยงิประตบูำสเกตบอล
แบบหลำกหลำย 

กำรยงิประตบูำสเกตบอล 
กำรถือลกูเตรียมยงิ 
กำรยงิประตโูดยกำร Shoot 
กำรยงิประตโูดยกำร Ray up 
กำรยงิประตโูดยกำร Air ball 
 

พ 3.1 
 
ม. 2/1    ม. 2/2  

1.นกัเรียนปฏิบติักำรยงิประตบูำสเกตบอล 
   ท่ำต่ำงๆ ได ้
 
 
 

1.กำรฝึกปฏิบติัตำม
แบบฝึกของนกัเรียน 

2 

ทกัษะส่วนบุคคลกีฬำ
บำสเกตบอล 

กำรเล่น Fast Beak 
กำรเล่น Team One & One 
 

 1.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะส่วนบุคคลได ้ 1.กำรฝึกปฏิบติัตำม
แบบฝึกของนกัเรียน 

1 

ทกัษะกำรเร่ิมเล่นทีมกีฬำ
บำสเกตบอล 

กำรเล่น Team Two & Two 
กำรเล่น Team Three & Three 
กำรเล่น Team Four & Four 
กำรเล่น Team Five & Five 

 1.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะทีมได ้ 1.กำรฝึกปฏิบติัตำม
แบบฝึกของนกัเรียน 
 

4 



ทกัษะกำรเล่นเกมรับกีฬำ
บำสเกตบอล 

กำรฝึก Team Defend 
กำรฝึก Team Offend 

 1.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะเกมรุกได ้
2.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะเกมรับได ้

กำรฝึกปฏิบติัตำม
แบบฝึกของนกัเรียน 

1 

ทดสอบทกัษะกีฬำ
บำสเกตบอล 

ทดสอบกำรเล้ียงบำสเกตบอล 
กำรเล้ียงออ้มโคน  ระยะทำง 10 เมตร  ไป-กลบั   ไม่เกิน 
30 วินำที 
 
ทดสอบกำรยงิประตูบำสเกตบอล 
ยงิประตูใตแ้ป้น จบัเวลำ 30 วินำที 
ผูช้ำย ยงิประตลูง 15 คร้ัง  10 คะแนน 
ผูห้ญิง ยงิประตูลง 10 คร้ัง 10 คะแนน 
 
กำรเล่นและกำรเคล่ือนท่ีเป็นทีม 
แบ่งกลุ่ม จดัทีมแข่งขนั 

พ 3.1 
ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3 

1.นกัเรียนรู้และเขำ้ใจในทกัษะกำรแข่งขนั 
 

1.กำรฝึกปฏิบติัตำม
แบบฝึกของนกัเรียน 

3 

 
 
 


