โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ระหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒
รายวิชา ภาษาไทย จานวน ๑ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ท/ี่ เรื่อง
๑. รื่ นเริ งเพลงรำวง

๒. พอใจให้สุข

หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

- กำรละเล่นพื้นบ้ำน

ท ๑.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๗ อ่ำนหนังสื อ บทควำม หรื อ
คำประพันธ์อย่ำงหลำกหลำยและประเมิน
คุณค่ำหรื อแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน เพื่อ
นำไปใช้แก้ปัญญำในชีวิต

- คำกริ ยำ คำวิเศษณ์

ท ๔.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๑ สร้ำงคำในภำษำไทย

- กำรอ่ำนบทร้อยกรอง

ท ๑.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๑ อ่ำนออกเสี ยงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ข้อ ๔ อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน

จุดประสงค์ การเรียนรู้

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

๑. จับใจควำมสำคัญจำกเรื่ องที่อ่ำนได้
๒. ประเมินคุณค่ำหรื อแนวคิดจำกเรื่ องที่อ่ำนได้
๓. นำแนวคิดจำกเรื่ องที่อ่ำนไปปรับใช้แก้ปัญหำใน
ชีวิตประจำวันได้
๔. อธิบำยควำมหมำยของคำกริ ยำและคำวิเศษณ์ได้
๕. จำแนกคำกริ ยำและคำวเศษณ์ ในประโยคได้

วิวธิ ภำษำ
หน้ำ
๑๐๗ – ๑๑๔

๒ คำบ

๑. อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำนได้
๒.วิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริ งข้อมูลสนับสนุนจำก
เรื่ องที่อ่ำนได้
๓. ประเมินข้อคิดและคุณค่ำจำกเรื่ องที่อ่ำนได้
๔.อธิบำยฉันทลักษณ์และลักษณะเฉพำะของคำ
ประพันธ์แต่ละประเภทได้
๕. พูดแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมวัตถุประสงค์

วิวธิ ภำษำ
หน้ำ
๑๒๔ - ๑๓๕

๒ คำบ

- พูดแสดงควำมคิดเห็น

ท ๓.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๔ พูดแสดงควำมคิดเห็นได้
ตรงตำมวัตถุประสงค์

๓. ถกประเด็น
ทำเป็ นรำยงำน

- รู ปแบบรำยงำนกำรประชุม
และกำรจดบันทึก

ท ๒.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๕ เขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ
ท ๓.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๔ พูดแสดงควำมคิดเห็นได้
ตรงตำมวัตถุประสงค์

๑. อธิบำยรู ปแบบกำรจัดกำรประชุมได้
๒. อธิบำยหลักกำรเขียนรำยงำนกำรประชุมได้
๓. เขียนบันทึกกำรประชุมได้
๔. ดำเนินกำรประชุมได้ตำมรู ปแบบที่ถกู ต้องได้
๕. มีมำรยำทในกำรร่ วมประชุม กำรฟัง และกำรพูด

วิวธิ ภำษำ
หน้ำ
๑๓๘ – ๑๕๑

๒ คำบ

๔. ควำมรับผิดชอบ

- กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ

ท ๑.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๒ จับใจควำมสำคัญ สรุ ป
ควำม และอธิบำยรำยละเอียดจำกเรื่ องที่
อ่ำน
ตัวชี้วดั ข้อ ๗ อ่ำนหนังสื อ บทควำม หรื อ
คำประพันธ์อย่ำงหลำกหลำยและประเมิน
คุณค่ำหรื อแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน เพื่อ
นำไปใช้แก้ปัญญำในชีวิต

๑. แสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่ องสั้นที่อ่ำนได้
๒. วิเครำะห์ วิจำรณ์วรรณกรรมที่อ่ำนได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์
๓. ประเมินคุณค่ำจำกเรื่ องที่อ่ำนได้
๔. นำข้อคิดและคุณค่ำจำกเรื่ องที่อ่ำนไปประยุกใช้ใน
กำรดำเนินชีวิตประจำวันได้
๕. อธิบำยรู ปแบบกำรเขียนเรี ยงควำมได้
๖. เขียนเรี ยงควำมจำกเรื่ องที่กำหนดให้ได้

วิวธิ ภำษำ
หน้ำ
๑๕๔ –๑๖๗

๒ คำบ

- กำรเขียนเรี ยงควำม

ท ๒.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๓ เขียนเรี ยงควำม
๑. อ่ำนออกเสี ยงบทร้อยกรองได้ถกู ต้องตำมอักขรวิธี
๒. อธิ บำยรู ปแบบกำรแต่งกำพย์ห่อโคลงได้
๓. สรุ ปควำมสำคัญและข้อคิดอขงเรื่ องที่อ่ำนได้
๔. วิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมคิดเห็นจำกกำพย์
ห่อโคลงได้

วรรณคดี
วิจกั ษ์
หน้ำ
๗๘- ๘๘

๒ คำบ

๕.กำพย์ห่อโคลงประพำสธำร - อ่ำนออกเสี ยงคำประพันธ์
ทองแดง
ประเภทกำพย์ห่อโคลง

ท ๑.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๑ อ่ำนออกเสี ยงบทร้อยแก้ว
ร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ข้อ ๔ อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำน

๖. โคลงสุ ภำษิต

- กำรวิเครำะห์วิจำรณ์ คำ
ประพันธ์ประเภทกำยพ์ห่อ
โคลง

ท ๕.๑
๕. อธิ บำยคุณค่ำของกำพย์ห่อโคลงประพำสธำร
ตัวชี้วดั ข้อ ๒ วิเครำะห์วิจำรณ์วรรณคดี ทองแดงได้
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อำ้ น
พร้อมยกเหตุผลประกอบ

- กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์
วรรณกรรม

ท ๕.๒
ตัวชี้วดั ข้อ ๒ วิเครำะห์ วิจำรณ์
วรรณกรรม และวรรณคดีทอ้ งถิ่นที่อ่ำน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ

- คุณค่ำงำนประพันธ์

ท ๕.๑
ตัวชี้วดั ข้อ ๓ อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่ำน

๑. วิเครำะห์ วิจำรณ์วรรณคดีที่อ่ำนได้
๒. อธิบำยและยกเหตุผลประกอบกำรอธิบำยได้
๓. บอกคุณค่ำวรรณคดีที่อ่ำนได้
๔. วิเครำะห์คุณค่ำ ด้ำนเนื้อหำ ภำษำ สำนวนโวหำรจำก
วรรณคดีที่อ่ำนได้
๕. นำข้อคิดและคุณที่ได้จำกกำรอ่ำนไปประยุกต์ใช้ใน
กำรดำเนินชีวิตประจำวันได้

วรรณคดี
วิจกั ษ์
หน้ำ
๙๑ - ๑๑๓

๒ คำบ

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา _22102_______ รายวิชา __คณิ ตศำสตร์ พ้นื ฐำน 4_______________ จานวน __1.5___ หน่ วยกิต

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับจานวน
จริง

หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์ การเรียนรู้

หนังสื อ
เรียน

เวลาเรียน

-จำนวนตรรกยะและ
จำนวนอตรรกยะ
-เขียนทศนิยมซ้ ำให้อยูใ่ นรู ป
เศษส่ วน

ค 1.1 ม.2/1
ค 1.1 ม.2/2

1. นักเรี ยนสำมำรถเขียนเศษส่ วนให้อยูใ่ นรู ปทศนิ ยมซ้ ำและบอกได้วำ่ ทศนิยมที่ 35-51
กำหนดให้เป็ นทศนิยมซ้ ำหรื อไม่
2. นักเรี ยนสำมำรถเขียนทศนิยมซ้ ำให้อยูใ่ นรู ปเศษส่ วน
3. นักเรี ยนสำมำรถบอกได้วำ่ จำนวนที่กำหนดให้เป็ นจำนวนตรรกยะหรื อไม่และ
บอกได้วำ่ จำนวนที่กำหนดให้เป็ นจำนวนอตรรกยะหรื อไม่
4. นักเรี ยนสำมำรถยกตัวอย่ำงจำนวนตรรกยะและอตรรกยะได้
5. นักเรี ยนสำมำรถบอกควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงจำนวนเต็มจำนวนตรรกยะ และ
จำนวนอตรรกยะได้

4 ชัว่ โมง

-รำกที่สองและรำกที่สำม

ค 1.1 ม.2/3
ค 1.2 ม.2/1

1. นักเรี ยนสำมำรถอธิบำยควำมหมำยของรำกที่สองและรำกที่สำมของจำนวน
จริ งบวกหรื อศูนย์ได้
2. นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนและใช้สัญลักษณ์ และ ได้ถกู ต้อง
3. นักเรี ยนสำมำรถอธิ บำยควำมสัมพันธ์ของกำรยกกำลังสองและกำลังสำมและ
กำรหำรำกที่สองรำกที่สำมของจำนวนจริ งบวกหรื อศูนย์ได้
4. นักเรี ยนสำมำรถหำรำกที่สอง รำกที่สำม ของจำนวนจริ งที่กำหนดให้โดยกำร
ประมำณ กำรเปิ ดตำรำง หรื อกำรใช้เครื่ องคำนวณ และนำไปใช้แก้ปัญหำได้
5. นักเรี ยนสำมำรถอธิ บำยผลที่เกิดขึ้นจำกกำรหำรำกที่สองของจำนวนจริ งบวก
หรื อศูนย์ได้อธิ บำยผลที่เกิดขึ้นจำกกำรหำรำกที่สำมของจำนวนจริ งได้

6 ชัว่ โมง

52-79

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

-สมบัติของรู ปสำมเหลี่ยมมุม
ฉำก

ค 3.2 ม.2/2

1. นักเรี ยนสำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมยำวของด้ำนทั้ง 1-8
สำมของรู ปสำมเหลี่ยมมุมฉำก
2. นักเรี ยนสำมำรถนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมยำวของด้ำนทั้งสำมของรู ป
สำมเหลี่ยมมุมฉำกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
3. นักเรี ยนสำมำรถเขียนควำมสัมพันธ์ของพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสบนด้ำนทั้ง
สำมของรู ปสำมเหลี่ยมมุมฉำกตำมทฤษฎีบทพีทำโกรัสได้
4. นักเรี ยนสำมำรถหำควำมยำวของด้ำนใดด้ำนหนึ่งของรู ปสำมเหลี่ยมมุมฉำก
เมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำนสองด้ำนให้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัสได้

3 ชัว่ โมง

-ทฤษฎีบทพีทำโกรัส

ค 3.2 ม.2/2

1. นักเรี ยนสำมำรถเขียนควำมสัมพันธ์ของพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสบนด้ำนทั้ง 9-22
สำมของรู ปสำมเหลี่ยมมุมฉำกตำมทฤษฎีบทพีทำโกรัสได้
2. นักเรี ยนสำมำรถหำควำมยำวของด้ำนใดด้ำนหนึ่งของรู ปสำมเหลี่ยมมุมฉำก
เมื่อกำหนดควำมยำวของด้ำนสองด้ำนให้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัสได้

4 ชัว่ โมง

-บทกลับของทฤษฎีบทพีทำ
โกรัส

ค 3.2 ม.2/2

1. นักเรี ยนสำมำรถเขียนบทกลับของทฤษฎีบทพีทำโกรัสได้
23-33
2.นักเรี ยนสำมำรถนำทฤษฎีบทและบทกลับของทฤษฎีบทพีทำโกรัสมำใช้ในกำร
แก้ปัญหำได้

3 ชัว่ โมง

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา _22202_______ รายวิชา __คณิ ตศำสตร์ เพิ่มเติม 4_______________ จานวน __0.5___ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง

หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

การแยกตัวประกอบของพหุนาม -กำรแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติกำร ค 6.1 ม.2/1-6
แจกแจง
ดีกรีสอง

สมการกาลังสองตัวแปรเดียว

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรี สองโดยใช้คุณสมบัติกำรแจกแจงได้

หนังสื อเรียน
1-6

เวลาเรียน
2 ชัว่ โมง

-กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรี
สองตัวแปรเดียว

ค 6.1 ม.2/1-6

1. แยกตัวประกอบของพหุ นำมดีกรี สองที่อยูใ่ นรู ป ax2 + bx + c เมื่อ a,b,c 7-18
เป็ นค่ำคงตัวและ ได้

4 ชัว่ โมง

-กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรี
สองที่อยูใ่ นรู ปกำลังสองสัมบูรณ์

ค 6.1 ม.2/1-6

1.แยกตัวประกอบของพหุ นำมดีกรี สองที่อยูใ่ นรู ปกำลังสองสมบูรณ์ได้

19-23

3 ชัว่ โมง

-กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรี
สองที่อยูใ่ นรู ปผลต่ำงของกำลังสอง

ค 6.1 ม.2/1-6

1.แยกตัวประกอบของพหุ นำมดีกรี สองที่อยูใ่ นรู ปผลต่ำงของกำลังสองได้ 24-31

2 ชัว่ โมง

-สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว

ค 6.1 ม.2/1-6

1.แก้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตัวประกอบได้

33-50

3 ชัว่ โมง

-โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรกำลังสอง
ตัวแปรเดียว

ค 6.1 ม.2/1-6

แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตัว
ประกอบได้

51-70

4 ชัว่ โมง

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ว 22101 รายวิชา วิทยำศำสตร์ พ้ืนฐำน จานวน 1 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
1. อำหำรกับกำร
ดำรงชีวิต

2. ระบบต่ำงๆในร่ ำงกำย
มนุษย์

หัวข้ อบทเรียน
1.1 อำหำรและสำรอำหำร
1.2 ควำมต้องกำรสำรอำหำร
และพลังงำนของร่ ำงกำย

2.1 ระบบย่อยอำหำร
2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด
2.3 ระบบหำยใจ
2.4 ระบบขับถ่ำย
2.5 ระบบประสำท
2.6 ระบบสื บพันธุ์

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์ การเรียนรู้

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

ว 1.1 ม.2/5
ทดลอง วิเครำะห์ และอธิบำยสำรอำหำรในอำหำรมีปริ มำณ
พลังงำนและสัดส่ วนที่
เหมำะสมกับเพศและวัย
ว 1.1 ม.2/6
อภิปรำยผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย และ
แนวทำงในกำรป้ องกันตนเองจำกสำรเสพติด

1. ทดลอง วิเครำะห์ และอธิบำยสำรอำหำร
ในอำหำรมีปริ มำณพลังงำนและสัดส่ วนที่
เหมำะสมกับเพศและวัย
2. อภิปรำยผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำง
ๆ ของร่ ำงกำย
3. อภิปรำยแนวทำงในกำรป้ องกันตนเอง
จำกสำรเสพติด

6 คำบ

ว 1.1 ม.2/1
อธิ บำยโครงสร้ำงและกำรทำงำนของระบบ ย่อยอำหำรระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบ
หำยใจ ระบบขับถ่ำย ระบบสื บพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์รวมทั้ง
ระบบประสำทของ
มนุษย์
ว 1.1 ม.2/2
อธิ บำยควำมสัมพันธ์ของระบบต่ำงๆ ของ มนุษย์และนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์
ว 1.1 ม.2/3

1. อธิบำยโครงสร้ำงและกำรทำงำนของ
ระบบต่ำงๆในร่ ำงกำย
2. อธิ บำยควำมสัมพันธ์ของระบบต่ำงๆ
ของ มนุษย์และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
3. สังเกตและอธิบำยพฤติกรรมของมนุษย์
และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำ
4. อธิบำยหลักกำรและผลของกำรใช้ทค
โนโลยีชีวภำพ

14 คำบ

สังเกตและอธิ บำยพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อ
สิ่ งเร้ำภำยนอกและภำยใน
ว 1.1 ม.2/4
อธิบำยหลักกำรและผลของกำรใช้ทคโนโลยีชีวภำพในกำร
ขยำยพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ส22102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 จานวน 1 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

หัวข้ อบทเรียน
มาตรฐานตัวชี้วัด
1.1. การประเมินความน่ าเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
1. หลักฐำนขั้นปฐมภูมิ
- หลักฐำนประเภทลำยลักษณ์อกั ษร
- หลักฐำนที่ไม่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ส 4.1 ม.2/1
2. หลักฐำนขั้นทุติยภูมิ
3. วีธีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์
- กำรประเมินหลักฐำนภำยนอก
- กำรประเมินหลักฐำนภำยใน
1.2. ความจริงกับข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์ ทาง
ประวัติศาสตร์
1. ข้อเท็จจริ งของเหตุกำรณ์ทำง
ส 4.1 ม.2/2-3
ประวัติศำสตร์
2. ควำมจริ งของเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์
3. วิเครำะห์ตวำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริ งกับ
ข้อเท็จจริ งของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
1.3. การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2.1 แหล่ งอารยธรรมโบราณในภูมภิ าคเอเชีย

จุดประสงค์ การเรียนรู้

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

1. อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ใน
หน้ำ 6-13
สมัยอยุธยำและสุ โขทัยได้
2. อธิบำยและวิเครำะห์กำรตรวจสอบ ประเมินและตีควำมหลักฐำนได้

1-4

1. ใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์วิเครำะห์เรื่ อง ประเภทของหลักฐำน
และตรวจสอบและประเมินหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้
2. มีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้เกี่ยวกับกำรตีควำมหลักฐำน

หน้ำ 14-20

5-6

1.อธิ บำยควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคเอเชียได้

หน้ำ 83-69

7-10

2. พัฒนาการของภูมภิ าค ลุ่มแม่น้ ำหวำงเหอ
ลุม่ แม่น้ ำสิ นธุ
เอเชีย
เมโสโปเตเมีย
2.2 อิธิพลของอารยธรรมโบราณทีม่ ตี ่ อภูมภิ าค
เอเชียในปัจจุบัน
ด้ำนศำสนำและลัทธิควำมเชื่อ
ด้ำนภำษำและอักษร
ด้ำนศิลปวิทยำกำร

ส 4.2 ม.2/2

1.อธิ บำยอิธิพลของแหล่งอำรยธรรมโบรำณที่ มีต่อภูมิภำคเอเชียใน
ปัจจุบนั

หน้ำ 97-99

11-12

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา __ศ 22101____ รายวิชา ___ดนตรี และทัศนศิลป์ __ จานวน __1__ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง

หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์ การเรียนรู้

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Silent Night
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Silent Night
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Old Johnny Goggabee
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Old Johnny Goggabee
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : The Happy Wanderer
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : The Happy Wanderer
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

InsightMusic :ทดสอบเก็บคะแนนปลำยภำคเรี ยน 10
คะแนน
ปฏิบตั ิ/ทฤษฏี : ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ข้อสอบปลำยภำคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

กำรร้องเพลง Insight Music
และกำรปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

InsightMusic :ทดสอบเก็บคะแนนปลำยภำคเรี ยน 10
คะแนน
ปฏิบตั ิ/ทฤษฏี : ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ข้อสอบปลำยภำคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5
ศ2.1 /ม.2.1, 3

1.นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อเพลง Insight Music
ได้
โน้ตเพลง
2.แปลคำศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

2 คำบ

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ง22102 รายวิชา คอมพิวเตอร์ จานวน 1 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
สร้ำง Storyboard

หัวข้ อบทเรียน
1 การสร้ าง Storyboard (เรื่อง สถานทีส่ าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดอยุธยา)
- วิธีกำรลำดับกำรดำเนิ นเรื่ องในแต่ละ
Scene
- วิธีใส่ รำยละเอียดต่ำงๆ ในแต่ละ Scene
Effect, Sound, Time
- วิธีกำรเขียน Scripts เพื่อใช้ในกำร
นำเสนอเนื้อหำ(ภำษำอังกฤษ)
- ขั้นตอนสร้ำงข้อควำมทั้งหมดตำม
Scripts ที่เขียนไว้
2 เขียน Scripts บท เพือ่ ใช้ ในการ Record
- ให้นกั เรี ยนเขียน Scripts เพื่อใช้ในกำร
นำเสนอเนื้อหำ
- ขั้นตอนสร้ำงข้อควำมทั้งหมดตำม
Scripts ที่เขียนไว้

มาตรฐานตัวชี้วัด
ง1.1 ม.2/1 ใช้ทกั ษะกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อ
พัฒนำ กำรทำงำน
ง1.1 ม.2/2 ใช้ทกั ษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ในกำรทำงำน
ง2.1 ม.2/2 สร้ำงสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีกำร
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยี อย่ำงปลอดภัย
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็ นภำพร่ ำง
๓ มิติ หรื อภำพฉำย เพื่อนำไปสู่ กำรสร้ำง
ต้นแบบของสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็ นแบบจำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อนำเสนอวิธีกำร
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
แก้ปัญหำหรื อสนองควำมต้องกำรในงำนที่
ผลิตเอง
ง2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำง
สร้ำงสรรค์ต่อชีวติ สังคม สิ่ งแวดล้อม และมี
กำรจัดกำรเทคโนโลยีดว้ ยกำรลดกำรใช้
ทรัพยำกรหรื อเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ง3.1 ม.2/3 ค้นหำข้อมูล และติดต่อสื่ อสำร

จุดประสงค์ การเรียนรู้
หนังสื อเรียน
นักเรี ยนสำมำรถจัดลำดับกำรดำเนินเรื่ องได้ นักเรี ยนสำมำรถใส่ รำยละเอียดต่ำงๆ ในแต่
ละ Scene ได้ถูกต้อง และเหมำะสม
นักเรี ยนสำมำรถเขียน Scripts กำรนำเสนอได้
เป็ นลำดับขั้นตอนที่ถกู ต้อง และเข้ำใจง่ำย
นักเรี ยนสำมำรถนำ Scripts ที่เขียน มำสร้ำง
ใส่ ใน Backdrops ได้สวยงำม อ่ำนง่ำย ชัดเจน
นักเรี ยนสำมำรถเขียน Scripts กำรนำเสนอได้
เป็ นลำดับขั้นตอนที่ถกู ต้อง และเข้ำใจง่ำย
นักเรี ยนสำมำรถนำ Scripts ที่เขียน มำสร้ำง
ใส่ ใน Backdrops ได้สวยงำม อ่ำนง่ำย ชัดเจน

เวลาเรียน
2

ผ่ำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ อย่ำงมีคุณธรรม
และ จริ ยธรรม
ง3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในกำรทำงำน
Scratch Record
1 ให้ นักเรียนอัดเสี ยงตาม Scripts ทีเ่ ขียนไว้
ง1.1 ม.2/2 ใช้ทกั ษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
- ขั้นตอนกำรอัดเสี ยง
ในกำรทำงำน
2 ให้ นักเรียนอัดเสี ยงตาม Scripts ทีเ่ ขียนไว้
ง2.1 ม.2/2 สร้ำงสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีกำร
- ขั้นตอนกำรนำไฟล์เสี ยงที่ใช้งำนเข้ำสู่
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยี อย่ำงปลอดภัย
โปรแกรม
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็ นภำพร่ ำง
๓ มิติ หรื อภำพฉำย เพื่อนำไปสู่ กำรสร้ำง
ต้นแบบของสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็ นแบบจำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อนำเสนอวิธีกำร
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
แก้ปัญหำหรื อสนองควำมต้องกำรในงำนที่
ผลิตเอง
ง3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในกำรทำงำน
Scratch animations tell a 1 Animations tell a story (เรื่องสถานทีส่ าคัญ
ง1.1 ม.2/2 ใช้ทกั ษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
story
ในกำรทำงำน
ทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดอยุธยา)
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
- ให้นกั เรี ยนวำด Intro นำเข้ำสู่ หน้ำเมนู
- ขั้นตอนกำรสร้ำงปุ่ ม Start และ Go เพื่อใช้เข้ำ แก้ปัญหำหรื อสนองควำมต้องกำรในงำนที่
สู่ กำรดำเนินเรื่ องไปยังสถำนที่ต่ำงๆ
ผลิตเอง
- ให้นกั เรี ยนค้นหำข้อมูล รู ปภำพ ที่จะต้องใช้ ง3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในกำรทำงำน
เป็ นตัวอย่ำงในกำรวำด (4 สถำนที่)
- วำดภำพสถำนที่ต่ำงๆ ออกมำเป็ นกำร์ ตนู แอน
นิเมชัน
- Key pressed
- Script กลุ่ม Events

1. นักเรี ยนสำมำรถอัดเสี ยงลงชิ้นงำน ได้ตำมต้องกำร
2. นักเรี ยนสำมำรถตัด-ต่อเสี ยงที่อดั
ได้
3. นักเรี ยนสำมำรถอัพโหลดไฟล์เสี ยง
เข้ำมำใช้งำนได้
4. นักเรี ยนสำมำรถอัดเสี ยงลงชิ้นงำนได้
ตำมต้องกำร
5. นักเรี ยนสำมำรถตัด-ต่อเสี ยงที่อดั
ได้
6. นักเรี ยนสมำรถอัพโหลดไฟล์เสี ยง
เข้ำมำใช้งำนได้
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1. นักเรี ยนสำมำรถใช้คำสัง่ Next
backdrop สร้ำง Intro ได้อย่ำงไหลลื่น และใช้
โทนสี ที่เหมำะสม
2. นักเรี ยนสำมำรถสร้ำงปุ่ ม Start และ
Go ได้สวยงำม และมีโทนสี ที่เหมำะสมกับ
งำน
3. นักเรี ยนสำมำรถวำดสถำนที่ออกมำ
เป็ นกำร์ ตนู และใส่ คำสั่ง Next backdrop
ควบคุม Animations ให้เล่นได้อย่ำงต่อเนื่อง
4. นักเรี ยนสำมำรถใส่ คำสั่งกำหนดให้
backdrop เปลี่ยนไปเลื่อยๆ เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ ม
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เรื่อง Stop bullying

คำสั่ง when clicked
คำสั่ง when space key pressed
- Script กลุ่ม Control
คำสั่ง repeat
คำสั่ง wait secs
- Script กลุ่ม Data
คำสั่ง change by 1
คำสั่ง hide variable
- Script กลุ่ม Looks
คำสั่ง switch backdrop to Front page
คำสั่ง change ghost effect by 12
คำสั่ง next backdrop
- Script กลุ่ม Sound
คำสั่ง play sound
1. การสร้ าง Storyboard (เรื่อง Stop bullying)
- วิธีกำรลำดับกำรดำเนินเรื่ องใน แต่ละ
Scene
- วิธีใส่ รำยละเอียดต่ำงๆ ในแต่ละ Scene
Effect, Sound, Time
- วิธีกำรเขียน Scripts เพื่อใช้ในกำรอัดเสี ยง
นำเสนอเรื่ องรำว(ภำษำอังกฤษ)
2. Scratch Record
- ให้นกั เรี ยนอัดเสี ยงตำม Scripts ที่เขียนไว้
- ขั้นตอนกำรอัดเสี ยง

space bar
5. นักเรี ยนสำมำรถกำหนด effect ใน
กำรเปลี่ยน backdrop ได้เหมำะสม
6. นักเรี ยนสำมำรถกำหนดระยะเวลำ
ในกำรเปลี่ยนหน้ำ backdrop ได้อย่ำง
เหมำะสม

ง1.1 ม.2/1 ใช้ทกั ษะกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อ
พัฒนำ กำรทำงำน
ง1.1 ม.2/2 ใช้ทกั ษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ในกำรทำงำน
ง2.1 ม.2/2 สร้ำงสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีกำร
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยี อย่ำงปลอดภัย
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็ นภำพร่ ำง
๓ มิติ หรื อภำพฉำย เพื่อนำไปสู่ กำรสร้ำง
ต้นแบบของสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็ นแบบจำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อนำเสนอวิธีกำร
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
แก้ปัญหำหรื อสนองควำมต้องกำรในงำนที่

1. นักเรี ยนสำมำรถจัดลำดับกำร
ดำเนินเรื่ องได้
2. นักเรี ยนสำมำรถใส่ รำยละเอียด
ต่ำงๆ ในแต่ละ Scene ได้ถกู ต้อง และ
เหมำะสม
3. นักเรี ยนสำมำรถเขียน Scripts ใน
กำรนำเสนอได้เป็ นลำดับขั้นตอนที่ถกู ต้อง
และเข้ำใจง่ำย
4. นักเรี ยนสำมำรถอัดเสี ยงลงชิ้นงำน
ได้ตำมต้องกำร
5. นักเรี ยนสำมำรถตัด-ต่อเสี ยงที่อดั
ได้
6. นักเรี ยนสมำรถอัพโหลดไฟล์เสี ยง

-
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Scratch animations tell a Animations tell a story (เรื่อง Stop bullying)
story
- วำดตัวละคร 3 ตัว
ตัวแกล้ง
ตัวถูกแกล้ง
ตัวคอยปลอบ ช่วยเหลือตัวถูกแกล้ง
- วำดฉำกหลังแต่ละฉำก
2. Animate until costume
- Script กลุ่ม Events
คำสั่ง when Pclicked
คำสัง่ when I receive
คำสั่ง broadcast
- Script กลุ่ม Control
คำสั่ง repeat until
คำสั่ง wait secs
คำสั่ง if else
- Script กลุ่ม Looks
คำสัง่ Next costume

ผลิตเอง
ง2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำง
สร้ำงสรรค์ต่อชีวติ สังคม สิ่ งแวดล้อม และมี
กำรจัดกำรเทคโนโลยีดว้ ยกำรลดกำรใช้
ทรัพยำกรหรื อเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ง3.1 ม.2/3 ค้นหำข้อมูล และติดต่อสื่ อสำร
ผ่ำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ อย่ำงมีคุณธรรม
และ จริ ยธรรม
ง3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในกำรทำงำน
ง1.1 ม.2/1 ใช้ทกั ษะกำรแสวงหำควำมรู้เพื่อ
พัฒนำ กำรทำงำน
ง1.1 ม.2/2 ใช้ทกั ษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ในกำรทำงำน
ง2.1 ม.2/2 สร้ำงสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีกำร
ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยี อย่ำงปลอดภัย
ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็ นภำพร่ ำง
๓ มิติ หรื อภำพฉำย เพื่อนำไปสู่ กำรสร้ำง
ต้นแบบของสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อถ่ำยทอด
ควำมคิดของวิธีกำรเป็ นแบบจำลองควำมคิด
และกำรรำยงำนผล เพื่อนำเสนอวิธีกำร
ง2.1 ม.2/3 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
แก้ปัญหำหรื อสนองควำมต้องกำรในงำนที่
ผลิตเอง
ง2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำง
สร้ำงสรรค์ต่อชีวติ สังคม สิ่ งแวดล้อม และมี
กำรจัดกำรเทคโนโลยีดว้ ยกำรลดกำรใช้

เข้ำมำใช้งำนได้

1. นักเรี ยนสำมำรถวำดตัวกำร์ ตนู ที่บ่ง บอกลักษณะนิสัยได้จำกบุคลิกภำยนอก
2. นักเรี ยนสำมำรถวำดสี หน้ำแสดง
อำรมณ์ต่ำงๆ ได้
3. นักเรี ยนสำมำรถวำดฉำกหลัง เพื่อ
ใช้ในกำรเล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้
4. นักเรี ยนสำมำรถวำดฉำกหลังให้มี
มิติได้ เช่น ฉำกในห้อง เมื่อมองแล้วรู ้สึก
เหมือนมีควำมลึกของฉำก
5. นักเรี ยนสำมำรถกำหนดระยะเวลำ
เปลี่ยน costume ของตัวกำร์ ตูนได้เหมำะสม
6. นักเรี ยนสำมำรถกำหนดระยะเวลำ
ไฟล์เสี ยงได้อย่ำงเหมำะสม
7. นักเรี ยนสำมำรถกำหนดระยะเวลำ
เปลี่ยน backdrop ได้อย่ำงเหมำะสม
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คำสั่ง switch costume to
คำสั่ง set size to %
คำสัง่ show
คำสั่ง hide
- Script กลุ่ม Sound
คำสั่ง play sound
คำสั่ง stop all sounds

ทรัพยำกรหรื อเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ง3.1 ม.2/3 ค้นหำข้อมูล และติดต่อสื่ อสำร
ผ่ำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ อย่ำงมีคุณธรรม
และ จริ ยธรรม
ง3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในกำรทำงำน

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา อ22102 รายวิชา ภาษาอังกฤษหลักพืน้ ฐาน จานวน 1 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
Modal verbs

Modal verbs

หัวข้ อบทเรียน
- Introduction: Modal verbs
Can(not), Could (not)

มาตรฐานตัวชี้วัด

เวลาเรียน

หนังสื อเรียน

- มีควำมรู้ เข้ำใจกำรใช้คำกริ ยำช่วย (modal verbs) 2 คำบ
กับกำรขอร้องให้บุคคลช่วยเหลือและใช้ในประโยค
บอกเล่ำและปฏิเสธ

p.86

-May (not), Might (not),

- มีควำมรู้ เข้ำใจกำรใช้คำกริ ยำช่วย (modal verbs)
ได้อย่ำงถูกต้อง
-บอกควำมน่ำจะเป็ นและขออนุญำตได้ถกู ต้องตำม
หลักโครงสร้ำง

p.96

- Should, ought to, had better, be supposed
to

- สำมำรถใช้เพื่อสื่ อสำรและให้คำแนะนำผ่ำนกำรใช้ 2 คำบ
ภำษำอังกฤษได้
- มีควำมรู้ เข้ำใจกำรใช้คำกริ ยำช่วย (modal verbs)
ได้อย่ำงถูกต้อง

p.98-102

- อธิ บำยควำมจำเป็ นและสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิผำ่ นกำรใช้
ภำษำอังกฤษ
- มีควำมรู้ เข้ำใจกำรใช้คำกริ ยำช่วย (modal verbs)
ได้อย่ำงถูกต้อง

p.90,102

-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

จุดประสงค์ การเรียนรู้

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

Modal verbs

-need, needn’t, needn’t have

- Reviewing : Modal verbs

Basic Greeting and speaking

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

- Asking people to do things
ต.1.3 ม.2/1
ต 4.1 ม.2/1

Questions

Questions

- อธิ บำยควำมจำเป็ นและสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิผำ่ นกำรใช้ 2 คำบ
ภำษำอังกฤษ
- มีควำมรู้ เข้ำใจกำรใช้คำกริ ยำช่วย (modal verbs)
ได้อย่ำงถูกต้อง

p. 102
-

- สำมำรถแยกแยะควำมตกต่ำงระหว่ำงคำ Modal
verbs ในแต่ละคำได้อย่ำงถูกต้อง
- สำมำรถใช้ Modal verbs ได้ถกู ต้องและเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
- สำมำรถพูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร 2 คำบ
ประจำวัน ประสบกำรณ์
- ใช้ภำษำสื่ อสำรในสถำนกำรณ์จริ ง/ สถำนกำรณ์
จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน

-

- Uses of How long, How far, How often? ต 1.1 ม.2/1
ต 1.1 ม.2/2
ต 1.2 ม.2/2
ต 2.2 ม.2/1

-เพื่อเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง คำถำม ที่ตำม
ด้วย adjective ที่ต่ำงกัน
-สำมำรถใช้ได้ถูกต้องตำมบริ บทและเหมำะสมกับสิ่ ง
ที่ตอ้ งกำรสื่ อสำร
-ถำมและตอบคำถำมได้อย่ำงถูกต้อง

p. 70

- Uses of Much, Many, How many, How
much?

-สำมำรถใช้ได้ถูกต้องตำมบริ บทและเหมำะสมกับสิ่ ง 2 คำบ
ที่ตอ้ งกำรสื่ อสำร

p.70

-ถำมและตอบคำถำมได้อย่ำงถูกต้อง

p.72

-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

Questions

-Whose is this?

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

- Question tags: positive statement

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

-สำมำรถใช้ได้ถูกต้องตำมบริ บทและเหมำะสมกับสิ่ ง 2 คำบ
ที่ตอ้ งกำรสื่ อสำร
-ถำมและตอบคำถำมได้อย่ำงถูกต้อง

p. 76

- ถำมและตอบประโยคคำถำมจำกโครงสร้ำง
Question tags ได้
- สำมำรถเปรี ยบเทียบและ เข้ำใจควำมแตกต่ำง
ระหว่ำง positive statement และ Negative statement

p.78

- ถำมและตอบประโยคคำถำมจำกโครงสร้ำง
2 คำบ
Question tags ได้
- สำมำรถเปรี ยบเทียบและ เข้ำใจควำมแตกต่ำง
ระหว่ำง positive statement และ Negative statement

p.78

- ถำมและตอบประโยคคำถำมจำกโครงสร้ำง
Question tags ได้
- สำมำรถเปรี ยบเทียบและ เข้ำใจควำมแตกต่ำง
ระหว่ำง positive statement และ Negative statement
- ตระหนักถึงข้อยกเว้นในโครงสร้ำงของ Question
tags

Sheet

Questions

-Interactive game to practice asking
question

ต 1.2 ม.2/3
ต 1.2 ม.2/4

- Reviewing : All lesson

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

- ใช้ภำษำสื่ อสำรในสถำนกำรณ์จริ ง/ สถำนกำรณ์
จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน

-เพื่อทบทวนเนื้ อหำ

2 คำบ

-

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ___พ_22102______ รายวิชา ______บาสเกตบอล_2_________________ จานวน __0.5__ หน่ วยกิต
หน่วยกำรเรี ยนรู ้ที่ / เรื่ อง หัวข้อบทเรี ยน

มำตรฐำนตัวชี้วดั

จุดประสงค์กำรเรี ยนรู้

หนังสื อเรี ยน

กำรวิ่งเร็ ว 50 เมตร
ทดสอบสมรรถภำพทำง กำรวิ่งเก็บของ
กำย
กำรยืนกระโดด
วิง่ ระยะไกล
สำมำรถดึงข้อ
แรงบีบมือข้ำงที่ถนัด
กำรดึงข้อ/งอแขนห้อยตัว
งอตัวข้ำงหน้ำ
ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬำ ประวัติกีฬำบำสเกตบอล
บำสเกตบอล
ประโยชน์ของกีฬำบำสเกตบอล
ควำมปลอดภัยในกำรเล่นกีฬำบำสเกตบอล
กำรบำรุ งรักษำอุปกรณ์กีฬำบำสเกตบอล
กฎกติกำที่ใช้ในกีฬำบำสเกตบอล
มำรยำทของกำรเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มบำสเกตบอลที่ดี

พ 3.1
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3

นักเรี ยนให้ควำมสำคัญกับกำรทดสอบสมรรถภำพทำง
กำย

ตำรำงบันทึกผลกำร
ทดสอบสมรรถภำพ

ทักษะกำรเคลื่อนที่
บำสเกตบอล

กำรเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว
กำรยืนป้ องกันคู่ต่อสู ้

เวลำ
เรี ยน
2

นักเรี ยนมีพฒั นำกำรด้ำนสมรรถภำพทำงกำยที่ดีข้ ึน

พ 3.1
ม. 2/1 ม. 2/2

บอกประวัติควำมเป็ นมำของกีฬำบำสเกตบอล
บอกประโยชน์ของกีฬำบำสเกตบอล
บอกวิธีกำรเล่นกีฬำบำสเกตบอลอย่ำงปลอดภัย
บอกวิธีกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ได้
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของกำรทำกิจกรรมเกี่ยวกับควำมรู ้
ทัว่ ไปของกีฬำบำสเกตบอลได้
บอกถึงมำรยำทของผูเ้ ล่นและผูช้ มกีฬำบำสเกตบอลได้
1.นักเรี ยนสำมำรถเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวใน ทักษะ
กีฬำบำสเกตบอลได้ถกู ต้อง
2.นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิทกั ษะ
กำรป้ องกันได้

ใบควำมรู ้เกี่ยวกับ
กี่ฬำบำสเกตบอล

1

ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรอธิบำย

1.ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรอธิบำย

1

ทักษะบำสเกตบอล

กำรรับ-ส่ งบำสเกตบอล

กำรเลี้ยงลูกบำสเกตบอล

กำรสร้ำงควำมคุน้ เคยกับกีฬำบำสเกตบอล
กำรใช้มือประคองลูกบำสเกตบอล
กำรเคำะลูกบำสเกตบอลจำกพื้น
กำรใช้นิ้วมือบังคับทิศทำงลูกบำสเกตบอล
กำรรับ-ส่ งลูกโดยมือข้ำงเดียวระยะใกล้
กำรรับ-ส่ งลูกโดยมือข้ำงเดียวระยะไกล
กำรรับ-ส่ งเคลื่อนที่สองคน
กำรรับ-ส่ งเคลื่อนที่สำมคน
กำรเลี้ยงซิ กแซก
กำรเลี้ยงสลับซ้ำย-ขวำ
กำรเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู ้
กำรเลี้ยงบอลหมุนตัวแบบเร็ ว

กำรยิงประตูบำสเกตบอล กำรยิงประตูบำสเกตบอล
แบบหลำกหลำย
กำรถือลูกเตรี ยมยิง
กำรยิงประตูโดยกำร Shoot
กำรยิงประตูโดยกำร Ray up
กำรยิงประตูโดยกำร Air ball
ทักษะส่ วนบุคคลกีฬำ
บำสเกตบอล

กำรเล่น Fast Beak
กำรเล่น Team One & One

ทักษะกำรเริ่ มเล่นทีมกีฬำ กำรเล่น Team Two & Two
บำสเกตบอล
กำรเล่น Team Three & Three
กำรเล่น Team Four & Four
กำรเล่น Team Five & Five

พ 3.1

นักเรี ยนปฏิบตั ิกำรสร้ำงควำมคุน้ เคยกับลูกบำสเกตบอล

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 1
ในกำรอธิบำย

พ 3.1

นักเรี ยนปฏิบตั ิกำรรับ-ส่ งลูกบำสเกตบอลได้

กำรฝึ กปฏิบตั ิตำม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

2

ม. 2/1 ม. 2/2

นักเรี ยนปฏิบตั ิกำรรับ-ส่ งแบบเคลื่อนที่ได้

พ 3.1
ม. 2/1 ม. 2/2

1. นักเรี ยนปฏิบตั ิทกั ษะกำรเลี้ยงบำสเกตบอลได้

1.กำรฝึ กปฏิบตั ิตำม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

2

พ 3.1

1.นักเรี ยนปฏิบตั ิกำรยิงประตูบำสเกตบอล
ท่ำต่ำงๆ ได้

1.กำรฝึ กปฏิบตั ิตำม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

2

1.นักเรี ยนปฏิบตั ิทกั ษะส่ วนบุคคลได้

1.กำรฝึ กปฏิบตั ิตำม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

1

1.นักเรี ยนปฏิบตั ิทกั ษะทีมได้

1.กำรฝึ กปฏิบตั ิตำม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

4

ม. 2/1 ม. 2/2

ม. 2/1 ม. 2/2

ทักษะกำรเล่นเกมรับกีฬำ
บำสเกตบอล
ทดสอบทักษะกีฬำ
บำสเกตบอล

กำรฝึ ก Team Defend
กำรฝึ ก Team Offend
ทดสอบกำรเลี้ยงบำสเกตบอล
กำรเลี้ยงอ้อมโคน ระยะทำง 10 เมตร ไป-กลับ ไม่เกิน
30 วินำที
ทดสอบกำรยิงประตูบำสเกตบอล
ยิงประตูใต้แป้ น จับเวลำ 30 วินำที
ผูช้ ำย ยิงประตูลง 15 ครั้ง 10 คะแนน
ผูห้ ญิง ยิงประตูลง 10 ครั้ง 10 คะแนน
กำรเล่นและกำรเคลื่อนที่เป็ นทีม
แบ่งกลุ่ม จัดทีมแข่งขัน

พ 3.1
ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3

1.นักเรี ยนปฏิบตั ิทกั ษะเกมรุ กได้
2.นักเรี ยนปฏิบตั ิทกั ษะเกมรับได้
1.นักเรี ยนรู ้และเข้ำใจในทักษะกำรแข่งขัน

กำรฝึ กปฏิบตั ิตำม
แบบฝึ กของนักเรี ยน
1.กำรฝึ กปฏิบตั ิตำม
แบบฝึ กของนักเรี ยน

1
3

