
 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค 31103   รายวชิา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 

4. ความน่าจะเป็น 

1 การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ 

ค 3.2 ม 4/2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไปใช ้

นกัเรียนสามารถหาแซมเปิลสเปซ
และเหตุการณ์จากเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

117-

142 
4 ชัว่โมง 

 
 
 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2 ม 4/2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไปใช ้

นกัเรียนสามารถหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์จากเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

117-

142 
4 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  EN30212   รายวชิา English Translation 2  จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 

Thai-into-English  
Translation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism Blog Writing  
Example of Thai Famous 

Tourism Blog  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

 2 คาบ 

Some Interesting Phrases and 
genre of tourism blog writing 

(English and Thai Writing 
Comparison)  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

 
Tourism in Europe Blog 

Writing (Thai) 

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

Tourism in Europe Blog 
Writing  

(English Translation)  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

Tourism in Europe Blog 
Writing and Translation Quiz  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____JA 31201______   รายวชิา _________JAPANESE 1_________   จ านวน __0.5__ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

4. การระบุเวลาและ 
    ช่วงเวลา 
 

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเวลา 
2. การใช ้何時？何分？ 
3. การใชค้  าช่วย  
    に・から・まで 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ขอ้ความ หรือบทอ่านสั้นๆ 
          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และขอ้ความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน 

1. ระบุจุดของเวลาและช่วงเวลาได ้
    ถูกตอ้ง 
2. สามารถใชค้  าช่วยไดเ้หมาะสมกบั 
    รูปประโยค 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

4 

5. การระบุเก่ียวกบั 
    วนั/เดือน/ปี 
 

1. ค าศพัทว์นั/เดือน/ปี 
2. การใช ้何曜日？何日？   

      何月？何年？ 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ขอ้ความ หรือบทอ่านสั้นๆ 
          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และขอ้ความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน 

1. สามารถจดจ าค าศพัทว์นัเดือนปี 
    ไดอ้ยา่งแม่นย  า 
2. สามารถถามตอบเก่ียวกบัวนัเดือน 
    ปีไดแ้ม่นย  าและคล่องแคล่ว 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

4 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค 31103   รายวชิา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 

4. ความน่าจะเป็น 

1 การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ 

ค 3.2 ม 4/2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไปใช ้

นกัเรียนสามารถหาแซมเปิลสเปซ
และเหตุการณ์จากเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

117-

142 
4 ชัว่โมง 

 
 
 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2 ม 4/2 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไปใช ้

นกัเรียนสามารถหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์จากเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

117-

142 
4 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  EN30212   รายวชิา English Translation 2  จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 

Thai-into-English  
Translation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism Blog Writing  
Example of Thai Famous 

Tourism Blog  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

 2 คาบ 

Some Interesting Phrases and 
genre of tourism blog writing 

(English and Thai Writing 
Comparison)  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

 
Tourism in Europe Blog 

Writing (Thai) 

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

Tourism in Europe Blog 
Writing  

(English Translation)  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

Tourism in Europe Blog 
Writing and Translation Quiz  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพยสุภาษิต และบทกลอนของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 2 คาบ 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____JA 31201______   รายวชิา _________JAPANESE 1_________   จ านวน __0.5__ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

4. การระบุเวลาและ 
    ช่วงเวลา 
 

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเวลา 
2. การใช ้何時？何分？ 
3. การใชค้  าช่วย  
    に・から・まで 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ขอ้ความ หรือบทอ่านสั้นๆ 
          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และขอ้ความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน 

1. ระบุจุดของเวลาและช่วงเวลาได ้
    ถูกตอ้ง 
2. สามารถใชค้  าช่วยไดเ้หมาะสมกบั 
    รูปประโยค 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

4 

5. การระบุเก่ียวกบั 
    วนั/เดือน/ปี 
 

1. ค าศพัทว์นั/เดือน/ปี 
2. การใช ้何曜日？何日？   

      何月？何年？ 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ขอ้ความ หรือบทอ่านสั้นๆ 
          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และขอ้ความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน 

1. สามารถจดจ าค าศพัทว์นัเดือนปี 
    ไดอ้ยา่งแม่นย  า 
2. สามารถถามตอบเก่ียวกบัวนัเดือน 
    ปีไดแ้ม่นย  าและคล่องแคล่ว 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

4 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค31104  รายวชิา คณิตศาสตร์เพิม่เติม  จ านวน 2.0 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 

4. ฟังก์ช์เอกซ์โพเนน

เชียลและลอการิทึม 

1. เลขยกก าลงั  

- 

- นกัเรียนมีความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัเลขยกก าลงั 

148-

191 
2 ชัว่โมง 

 

 

 

2. ฟังกช์นัเอกซ์โพเนน

เชียล 

3. ฟังกช์นัลอการิทึม 

 

 

- 

- เขา้ใจลกัษณะกราฟของฟังกช์นั

เอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นั

ลอการิทึม 

98-118 2 ชัว่โมง 

 4. การหาค่าลอการิทึม 

5. การเปล่ียนฐานของ

ลอการิทึม 

 - นกัเรียนสามารถแกส้มการเอกซ์

โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม

และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

119-

125 

2 ชัว่โมง 



 6. สมการลอการิทึมและ

อสมการลอการิทึม 

7.การยกุตข์องฟังกช์นั

เอกซ์โพเนนเชียลและ

ฟังกช์นัลอการิทึม 

 - นกัเรียนสามารถแกส้มการเอกซ์

โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม

และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

126-

142 

2 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวชิา  ว 31322   รายวชิา เคมี 2  จ านวน 1 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ 

เร่ือง 
หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

ปริมาณสัมพนัธ์ใน
สมการเคมี (ต่อ) 

 
 

4 สารก าหนดปริมาณ 

5 การค านวณจากสมการ
เคมีมากกวา่หน่ึงสมการ 

ว 5.2 ม.4/4 

ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาตรแก๊ส 

ว 5.2 ม.4/5 

ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 

ว 5.2 ม.4/6 

ระบุสารก าหนดปริมาณและคานวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 

ว 5.2 ม.4/7 

ค านวณผลไดร้้อยละของผลิตภณัฑใ์นปฏิกิริยาเคมี 

4. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
ท่ี เก่ียวขอ้งกบัปริมาตรแก๊ส 

5. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
หลาย ขั้นตอน 

6. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณ
ปริมาณสาร ต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 

7. ค านวณผลไดร้้อยละของผลิตภณัฑใ์น
ปฏิกิริยา เคมี 

 8 คาบ 

สารละลาย 

 
 

1 ความเขม้ขน้ของ
สารละลาย 

2 การเตรียมสารละลาย 

3 สมบติับางประการของ
สารละลาย 

ว 5.3 ม.4/9 

ค านวณความเขม้ขน้ของสารละลายในหน่วยต่างๆ 

ว 5.3 ม.4/10 

อธิบายวธีิการและเตรียมสารละลายใหมี้ความเขม้ขน้ในหน่วยโมลาริตี 
และปริมาตรสารละลายตามท่ีก าหนด 

ว 5.3 ม.4/11 

เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ของสารละลายกบัสารบริสุทธ์ิ 
รวมทั้งค  านวณจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ของสารละลาย 

 

1. ค านวณความเขม้ขน้ของสารละลายใน
หน่วยต่าง ๆ 

2. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมี้
ความ เขม้ขน้ในหน่วยโมลาริตี และ
ปริมาตรสารละลาย ตามท่ีก าหนด 

3. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็
ของ สารละลายกบัสารบริสุทธ์ิ รวมทั้ง
ค  านวณจุด เดือดและจุดเยอืกแขง็ของ
สารละลาย 

 10 คาบ 

 



 

 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  _ว31222   รายวชิา ____    ชีววทิยา (เพิ่มเติม)_________________________________   จ านวน __1___ หน่วยกติ 
 

หน่วยการเรียนท่ี / เร่ือง หวัขอ้บทเรียน       มาตรฐาน
ตัวช้ีวดั 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลาเรียน  

พนัธุวศิวกรรม 
และการน าเทคโนโลยีทางดีเอน็เอ 

- พนัธุวิศวกรรม 
-การน าเทคโนโลยทีางดีเอน็เอไป 

ประยกุต ์
  
 

 - อธิบายหลกัการสร้างส่ิงมีชีวิตดดัแปร พนัธุกรรมโดยดี
เอน็เอรีคอมบิแนนท ์

- สืบคน้ขอ้มูล ยกตวัอยา่ง และอภิปราย การน าเทคโนโลยี
ทางดีเอน็เอไปประยกุต ์ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม นิติ

วิทยาศาสตร์ การแพทย ์การเกษตร และอุตสาหกรรม และ
ขอ้ควรค านึงถึงดา้นชีวจริยธรรม 

2  คาบ  
 
 
 

ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ - หลกัฐานการเกิด วิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

 - สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัหลกัฐานท่ี สนบัสนุน
และขอ้มูลท่ีใชอ้ธิบายการเกิดววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต 

         2   คาบ  

  -แนวคิดเก่ียวกบั ววิฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

 อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบั ววิฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิตของ ฌอง ลามาร์ก                        แล ะทฤษฎี
เก่ียวกบั วิ วฒัน าก า ร ของ ส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

   



  
 

- พนัธุศาสตร์ประชากร  - ระบุสาระส าคญัและอธิบายเง่ือนไขของ ภาวะสมดุลของ
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความถ่ี
ของแอลลีล ในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถ่ี ของ
แอลลีล และจีโนไทป์ของประชากรโดย ใชห้ลกัของฮาร์ดี-

ไวน์เบิร์ก 

2  คาบ  

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ช้ัยมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 31101____   รายวชิา ___ดนตรีและทศันศิลป์__   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book  
ปฏิบติั : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือ
ทฤษฎี 

2 คาบ 

การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ทฤษฏีดนตรี : เกบ็คะแนน Music Theory Book 
10 คะแนน, ทดสอบขอ้สอบกลางภาค  
5 คะแนน 
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี : ทดสอบเกบ็คะแนนปฏิบติั
เคร่ืองดนตรี 
 10 คะแนน 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือ
ทฤษฎี 

2 คาบ 

การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ทฤษฏีดนตรี : เกบ็คะแนน Music Theory Book 
10 คะแนน, ทดสอบขอ้สอบกลางภาค  
5 คะแนน 
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี : ทดสอบเกบ็คะแนนปฏิบติั
เคร่ืองดนตรี 
 10 คะแนน 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, ศ
2.2/ม.4-6/1-2 
ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือ
ทฤษฎี 

2 คาบ 

 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ช้ัยมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 31101____   รายวชิา ___ดนตรีและทศันศิลป์__   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

 
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

4.หวัขอ้การเรียนรู้สี 
INDIGO 

สัปดาห์หนา้ใหน้กัเรียน
เตรียมรูปภาพ ขนาด คร่ึง เอ

5มา  
พร้อมดว้ยอุปกรณ์ดงัน้ี  
1.กรรไกร 2.กาวเเท่ง 

 3.สี(เมจิก+ไม)้  

1.นกัเรียนออกเเบบโดยใชห้วัขอ้คือ ภาชนะของตนเอ 
งไม่วา่จะเป็น จาน ชาม เเกว้ กาน ้าชา 
2.นกัเรียนระบายสีตกเเต่งดว้ยการใชสี้ 3 สีคือ 
2.1 สีขาว 
2.2สีฟ้า 
2.3สีน ้ าเงิน  
3.นกัเรียนส่งงานในคาบเน่ืองจากงานช้ินเลก็ 
เเละย  ้าใหน้กัเรียนเตรียมอุปกรณ์มาในคร้ังหนา้ 

 

 1.นกัเรียนเรียนรู้สีอินดิโกผา่นการท างาน 

2.นกัเรียนถ่ายทอดความคิดสร้างสรรคด์ว้ย

การใชสี้อินดิโก 

  



5..หวัขอ้การเรียนรู้
ทศันียภาพเเละการ
สร้างสรรคภ์าพจาก
ทศันียภาพ 

(PERSPCETIVE) 

1.ความหมายของทศันียภาพ (โดยครูผูส้อนจะมีเกมส์
คนดูกใ็บ ้คนวาดกบ็อดใหน้กัเรียนเล่น คืออนัดบัเเรก 
จบัคู่กนัเล่น โดยเเบ่งเป็นคนวาดเเละคนดูภาพ จะตอ้ง
ใหเ้พื่อนวาดรูปท่ีตวัเองเห็น เเลว้มาเทียบกนัวา่ของ
ใครจะไดภ้าพทศันียภาพเเบบไหน) 
2.ประเภทของทศันียภาพ 
3.การเขียนภาพ องคป์ระกอบ จุด HP จุด VP 
4.ประโยชน์ของทศันียภาพ 
5.ในคาบเรียนจะมีใหว้าดตวัอยา่ง เเละลองออกเเบบ
หอ้งในเเบบท่ีตวัเองชอบ 

 1.นกัเรียนเรียนรู้ความหมายของภาพ

ทศันียภาพ 

2.นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานผา่นการวาด

ภาพทศันียภาพ 

3.นกัเรียนเรียนรู้เเละเขา้ใจจุดHP /VP 

  

6.สรุปบทเรียน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____________   รายวชิา _____________________________________   จ านวน _____ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3. สภาพสมดุล  
 

3.1 สภาพสมดุล  
3.2 สมดุลต่อการเคล่ือนท่ี  
3.3 สมดุลต่อการหมุน  
3.4 ศูนยก์ลางมวลและ
ศูนยถ่์วง  
3.5 สมดุลของวถัตุและ
เสถียรภาพของสมดุล  
3.6 การน าหลกัสมดุลไป
ประยกุต ์ 
 

ว 6.1 ม.4/8  
อธิบายสมดุลกลของวตัถุ โมเมนต ์และผลรวม ของ
โมเมนตท่ี์มีต่อการหมุนแรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบ
ท่ีมีต่อสมดุลของวตัถุเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทาต่อ
วตัถุอิสระเม่ือวตัถุอยูใ่นสมดุลกล และ  
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งทดลองและ
อธิบายสมดุลของแรงสามแรงได ้ 
ว 6.1 ม.4/9 สังเกตและอธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของ
วตัถุเม่ือแรงท่ีกระท าต่อวตัถุผา่นศูนยก์ลางมวลของวตัถุ 
และผลของศูนยถ่์วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวตัถุได ้ 

1. อธิบายสมดุลกลของวตัถุ โมเมนต ์
และผลรวมของโมเมนตท่ี์มีต่อการ
หมุนแรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบ
ท่ีมีต่อสมดุลของวตัถุเขียนแผนภาพ
ของแรงท่ีกระทาต่อวตัถุอิสระเม่ือ
วตัถุอยูใ่นสมดุลกล และค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ทดลองและอธิบายสมดุลของแรง
สามแรงได ้ 
2. สังเกตและอธิบายสภาพการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุเม่ือแรงท่ีกระท าต่อ
วตัถุผา่นศูนยก์ลางมวลของวตัถุ และ
ผลของศูนยถ่์วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของ
วตัถุได ้ 

 

อจท. 15 คาบ 

 

ว31202 1 ฟิสิกส์ 2 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รหัสวชิา  ท ๓๑๑๐๑              รายวชิา ภาษาไทยพืน้ฐาน               จ านวน  ๑ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ 

เร่ือง 
หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ 

หนังสือ

เรียน 

เวลา

เรียน 

๑.การเขียนโครงงานเพื่อ

การเรียนรู้ 

๑.๑ความหมายแนวคิดและ

หลกัการของโครงงานเพื่อ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

๑.๒ ประเภทของโครงงานเพื่อ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

๑.๓การด าเนินการจดัท า

โครงงานเพื่อพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ได ้

๑.๔การสะทอ้นความคิดเห็น

ต่อโครงงานเพ่ือพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียน

เรียงความ ยอ่ความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน

รายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ    

ตัวช้ีวดั 

ท ๒.๑ ม๔-๖/๑ เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆไดต้รงตาม

วตัถุประสงค ์ โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถกูตอ้งมีขอ้มูลและ

สาระส าคญัชดัเจน  

ท ๒.๑ ม๔-๖/๕ ประเมินงานเขียนของผูอ่ื้น  แลว้น ามาพฒันา

งานเขียนของตนเอง  

ท ๒.๑ ม๔-๖/๖ เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจ ตาม

หลกัการเขียนเชิงวิชาการ และใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่ง

๑.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 

ความหมายแนวคิดและหลกัการของ

โครงงานเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

๒.เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการจ าแนกประเภทของโครงงาน

เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

๓.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจและมี

ทกัษะในการท าโครงงานเพื่อพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้ 

๔.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 

สามารถเตรียมการด าเนินการจดัท า

โครงงานเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ได ้

๑.หลกัภาษา

และการใช้

ภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร 

หนา้ ๒๘๗ 

๒.พาวเวอร์

พอยตเ์ร่ือง 

การเรียนการ  

สอนดว้ย

โครงงาน 

 ๓ ชัว่โมง 



 ถกูตอ้ง 

ท ๒.๑ ม๔-๖/๘ มีมารยาทในการเขียน 

๕.เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ   

มีเจตคติท่ีดี และสะทอ้นความคิดเห็นต่อ

โครงงานเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

๒.ภูมิปัญญาทางภาษา ๒.๑ความหมายของภูมิปัญญา

ทางภาษา 

๒.๒ภูมิปัญญาไทยในภาษา 

- ศิลปะการใชถ้อ้ยค า 

- ลกัษณะเด่นทาง

ภาษา 

- ภูมิปัญญาไทยในค า

ประพนัธ์ 

๒.๓วรรณกรรมพ้ืนบา้น 

- ความหมายของ

วรรณกรรมพ้ืนบา้น 

- ลกัษณะของ

วรรณกรรมพ้ืนบา้น 

- ประเภทของ

มาตรฐาน  ท ๑.๑ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด 

เพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนิน ชีวติและมีนิสัยรัก

การอ่าน 

ท ๑.๑ ม๔-๖/๓ วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุกๆ ดา้น

อยา่งมีเหตุผล  

 ท ๑.๑ ม๔-๖/๔ คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และประเมิน

ค่า เพ่ือน าความรู้ ความคิด ไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา ในการ

ด าเนินชีวิต       

มาตรฐาน ท ๕.๑เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี

และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

จริง 

ท ๕.๑ ม๔-๖/๑ วิเคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ตามหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๒ วิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบั

การเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ และวถีิชีวิตของสังคมในอดีต  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๓ วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของ

๑.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายเร่ือง

ภูมิปัญญาทางภาษาประเภทความเช่ือ ค  าสู่

ขวญั และค าสอนจากวรรณคดี ได(้K) 

๒.นกัเรียนสามารถเขียนสรุปความรู้โดย

การเขียนแผนผงัความคิดในรูปแบบต่างๆ

ได(้P) 

๓.นกัเรียนสามารถน าความรู้เร่ืองภูมิ

ปัญญาทางภาษาประเภทความเช่ือ ค  าสู่

ขวญั และค าสอนจากวรรณคดี ไปปรับ

ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนขั้นสูงได(้A) 

 

๑.ใบความรู้

เร่ืองภูมิปัญญา

ทางภาษา 

 ๓ ชัว่โมง 



วรรณกรรมพ้ืนบา้น 

- การแบ่งถ่ิน

วรรณกรรมพ้ืนบา้น 

- การรวบรวม

วรรณกรรมพ้ืนบา้น 

วรรณคดี และ วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของชาติ           

ท ๕.๑ ม๔-๖/๔ สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

เพื่อน าไป ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๕ รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบา้นและอธิบายภมิู

ปัญญาทางภาษา  

 

๓.มหาเวสสันดรชาดก ๓.๑บทวเิคราะห์ 

- ความเป็นมาของ

เร่ืองมหาชาติ 

- เน้ือเร่ืองในมหาชาติ 

- มหาชาติส านวน

ต่างๆ 

- มหาชาติภาคกลาง 

- มหาชาติภาคเหนือ 

- มหาชาติภาคอีสาน 

- มหาชาติภาคใต ้

มาตรฐาน ท ๕.๑เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี

และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

จริง 

ท ๕.๑ ม๔-๖/๑ วิเคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ตามหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๒ วิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบั

การเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ และวถีิชีวิตของสังคมในอดีต  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๓ วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของ

วรรณคดี และ วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของชาติ           

ท ๕.๑ ม๔-๖/๔ สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

๑.อธิบายความเป็นมาของมหาชาติ หรือ

มหาเวสสันดรชาดกได ้ 

๒.บอกประวติัผูแ้ต่งของมหาชาติ หรือมหา

เวสสันดรชาดกได ้

๓.บอกลกัษณะค าประพนัธ์และรูปแบบ

ของมหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกได ้

 หนงัสือเรียน

วรรณคดีวิ

จกัษห์นา้ 

๑๗๒ - ๑๘๖ 

 ๓ ชัว่โมง 



- ลกัษณะเด่นของ

มหาชาติในทอ้งถ่ิน

ต่าง ๆ 

- มหาชาติภาคเหนือ

และภาคอีสาน 

- มหาชาติภาคใต ้

๓.๒อธิบายศพัทแ์ละขอ้ความ 

- ค าอธิบายศพัทใ์น

มหาชาติภาคกลาง 

- ค าอธิบายศพัทใ์น

มหาชาติภาคเหนือ 

- ค าอธิบายศพัทใ์น

มหาชาติภาคใต ้

เพื่อน าไป ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๖ ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 

และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใชอ้า้งอิง 

 

๔.มงคลสูตรค าฉนัท ์ ๑.หลกัการสร้างค าใน

ภาษาไทย 

๒.หลกัการสังเกตและอ่าน

ออกเสียงภาษาบาลีและ

สันสกฤต 

มาตรฐาน  ท ๔.๑   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  

การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทาง

ภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

ท  ๔.๑  ม. ๔ – ๖ / ๖      อธิบายและวเิคราะห์หลกัการสร้าง

ค าในภาษาไทย 

๑.บอกหลกัการสร้างค าในภาษาไทยได ้

๒.วิเคราะห์ และสังเคราะห์ค าในภาษาไทย

ได ้

๓.บอกหลกัการสังเกตภาษาบาลีและ

สันสกฤตได ้

 หนงัสือเรียน

วรรณคดีวิ

จกัษห์นา้ 

๑๕๒-๑๖๐ 

๓ ชัว่โมง 



๓.การท่องจ าบทร้อยกรอง

เร่ืองมงคลสูตรค าฉนัท ์  

(บทอาขยาน) 

๔.วเิคราะห์และประเมินคุณค่า

ดา้นเน้ือหาดา้นวรรณศิลป์ 

และดา้นสังคมเร่ืองมงคลสูตร

ค าฉนัท ์

 

มาตรฐาน ท ๕.๑เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี

และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

จริง 

ท ๕.๑ ม๔-๖/๑ วิเคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ตามหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๒ วิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกบั

การเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ และวถีิชีวิตของสังคมในอดีต  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๓ วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของ

วรรณคดี และ วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของชาติ           

ท ๕.๑ ม๔-๖/๔ สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

เพื่อน าไป ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  

ท ๕.๑ ม๔-๖/๖ ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 

และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใชอ้า้งอิง 

๔.อ่านภาษาบาลีและสันสกฤตจากเร่ือง

มงคลสูตรค าฉนัทไ์ด ้

๕.บอกความเป็นมา และประวติัผูแ้ต่งของ 

มงคลสูตรค าฉนัทไ์ด ้

๖.วเิคราะห์มงคลต่าง ๆ จากมงคลสูตร 

ค าฉนัทเ์พื่อน าไปปฏิบติัจริงได ้

๗.ท่องจ าบทอาขยานท่ีก าหนดใหไ้ด ้

๘.สรุปเน้ือหาและบอกขอ้คิดและคุณค่า 

ท่ีไดจ้ากมงคลสูตรค าฉนัท ์ได ้

 

 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  อ 31102   รายวชิา English Grammar 2   จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3 .ACTIVE & PASSIVE  
VOICE 
(CONSTRUCTION) 

 
 

TYPE 1 
He eats rice. =  
Rice is eaten (by him).  
 
TYPE 2 
He ate rice. =  
Rice was eaten (by 
him).  
 
TYPE 3 
He is eating rice. =  
Rice is being eaten (by 
him).  
 
TYPE 4 
He was eating rice. =  
Rice was being eaten 

ต 1.1  ม. 4/2   
อ่านออกเสียง ขอ้ความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 
และบทละครสั้น (skit) ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน  
ต 1.1  ม. 4/3   
อธิบายและเขียนประโยคและ
ขอ้ความใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ีอ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ใหส้มัพนัธ์
กบัประโยค และขอ้ความท่ีฟังหรือ
อ่าน 
ต 1.1  ม. 4/4   
จบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ 
สรุป ความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจาก การฟังและอ่านท่ีเป็น

- It is to practice students’  speaking & writing skill 
individually. 

Standard 
Grammar & 
Expression 

 

10 periods 



(by him).  
 
TYPE 5 
He will eat rice. =  
Rice will be eaten (by  
him).  
 
TYPE 6 
He must eat rice. =  
Rice must be eaten (by 
him).  
TYPE 7 
He has eaten rice. =  
Rice has been eaten (by 
him).  
TYPE 8 
He eats rice but she eats 
soup. = Rice is eaten (by 
him) but soup is eaten 
(by her).  
TYPE 9 
Do you eat rice? =  
Is rice eaten (by you)?  
TYPE 10 

สารคดี และบนัเทิงคดี พร้อมทั้งให ้
เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
ต1.2  ม. 4/5 
พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก 
และแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ กิจกรรม 
ประสบ การณ์ และข่าว/เหตุการณ์
อยา่งมีเหตุผล 
ต 1.3  ม. 4/2   
พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั/
แก่น สาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
เร่ือง ข่าว กิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ ตามความสนใจ 
ต 1.2   ม.4/1 
สนทนาและเขียนโตต้อบ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และเร่ือง
ต่างๆใกลต้วั ประสบการณ์ และ
ส่ือสาร อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 
ต 2.2  ม.4/1 
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งโครงสร้างประโยค 
ขอ้ความ ส านวน ค าพงัเพย และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 



Jack eats his food. =  
Right = Jack’s food is 
eaten (by him).  
Wrong = His food is 
eaten by Jack. 
TYPE 11 
Open your book. = 
Let your book be 
opened.  

ต 4.1  ม. 4/1 
ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนใหอ้ง
เรียน สถาน  ศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 

4. REVISION Revise lessons 
Final Exam 2  
(Foreigners’ Exam) 
Final Exam 2  
(Thai Teachers’ Exam) 

ต 2.2  ม.4/1 
อธิบาย/เปรียบเทียบความ 
แตกต่างระหวา่งโครงสร้าง 
ประโยค ขอ้ความ ส านวน ค า
พงัเพย และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

   

 

หมายเหตุ  
ในแต่ละภาคเรียน นกัเรียนจะตอ้งฝึกคดัสปีดบอล  A- Z  รวมทั้ง วนัทั้ง 7 วนั (Monday - Friday)  และเดือนทั้ง  12 เดือน  (January - December) ใหเ้ป็น และใหไ้ดทุ้กคน ส าหรับการ
เขียนวนัท่ีของงานในสมุดแบบฝึกหดั และยงัมีแบบฝึกหดัขอ้สอบ  2 ฉบบั ใหน้กัเรียนฝึกท า คือ  
                1  ขอ้สอบ O-NET   
                2  ขอ้สอบเพชรยอดมงกฏุภาษาองักฤษโดยทั้งหมดทั้งมวล ครูผูส้อนจะสอนสอดแทรกแบบฝึกหดัดงักล่าว ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงพอดีกบัจ านวนคาบเรียนตลอดภาคเรียน 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ส 30201     รายวชิา สังคมศึกษา 1   จ านวน 0.5 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3.  ศาสนาที่เกดิใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

ศาสนายดูาห์ 
คริสตศ์าสนา 

ส 1.2 ม.4-6/2 
ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลกัศาสนา
ท่ีตนนบัถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4 
วิเคราะห์หลกัธรรม  คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญั
ทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคญั ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

- อธิบายแนวทางการปฏิบติัตนท่ี
ถูกตอ้งตามศาสนพิธีพิธีกรรมตาม
หลกัศาสนายดูาห์และคริสตศ์าสนา
ได ้
- อธิบายประวติัความเป็นมา  
หลกัธรรม และพิธีกรรมของศาสนายู
ดาห์และคริสตศ์าสนาได ้

90 - 107 1 คาบ 

 ศาสนาอิสลาม ส 1.2 ม.4-6/2 
ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลกัศาสนา
ท่ีตนนบัถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4 
วิเคราะห์หลกัธรรม  คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญั
ทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคญั ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

-  อธิบายแนวทางการปฏิบติัตนท่ี
ถูกตอ้งตามศาสนพิธีพิธีกรรมตาม
หลกัศาสนาอิสลามได ้
- อธิบายประวติัความเป็นมา  
หลกัธรรม และพิธีกรรมของศาสนา
อิสลามได ้

108 - 119 1 คาบ 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  ว 32101              รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 6                จ านวน  2 หน่วยกติ 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3. เทคโนโลยอีวกาศ 
 
 

3.1กลอ้งโทรทรรศน์ 
3.2ดาวเทียมและยาน
อวกาศ 
3.3 การใชชี้วิตในอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ
ท่ีน ามาใชใ้นการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม       
ตัวช้ีวดั     

ม. 3/2-1 จรวดดาวเทียม และยานอวกาศ เป็น
เทคโนโลยอีวกาศท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ส ารวจขอ้มูลของวตัถุทอ้งฟ้า สภาวะอากาศ  การเกษตร 
และการส่ือสาร 

 

1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศท่ีใช้ส ารวจอวกาศ  วตัถุ

ท้องฟ้าสภาวะอากาศทรัพยากร
 ธรรมชาติ การเกษตร และการ

สื่อสาร     

  

 
 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ว31104__________   รายวชิา __________วิทยาการค านวณ 2___________________   จ านวน __0.5___ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

AS gotoAndPlay 
 
 

- ควบคุม Animation ดว้ยค าสัง่ 
gotoAndPlay 

ว 4.2 ม.4/1 - เพื่อใหน้กัเรียนน าการสร้างปุ่มจากความรู้เดิมมา 
ประยกุตใ์ช ้
- นกัเรียนสามารถใส่ Script ได ้

- 1 คาบ 
 
 

Mouse Pointer 
 
 

- Mouse Pointer (Graphic) ว 4.1 ม.4/3-4 
ว 4.2 ม.4/1 

- นกัเรียนสามารถออกแบบหนา้ตา Mouse Pointer ของ
ตวัเองได ้
- นกัเรียนสามารถเขียน Script และอธิบายได ้

- 1 คาบ 
 

Mouse Pointer - ActionScript Mouse Pointer 
แบบมี Object วิ่งตาม 

ว 4.2 ม.4/1 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถประยกุตใ์ช ้Script และสามารถ
ใช ้Affect เพิ่มความสวยงามใหช้ิ้นงานได ้

 1 คาบ 

Components - สร้างปุ่มควบคุมจาก 
Components 

ว 4.1 ม.4/2 เพื่อใหน้กัเรียนสร้างตวั Player ท่ีเอาไวเ้ล่นไฟลว์ีดีโอ
ของ Flash ได ้โดยเขียน Script ควบคุมการท างานของ
ปุ่ม 

 1 คาบ 

 สอบปลายภาคเรียน  1 คาบ 
 

 
 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ว  รายวชิา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน 
มาตรฐาน
ตัวช้ีวดั 

ผลการเรียนรู้ หนังสือเรียน 
เวลา
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
การด ารงชีวิตของพืช 

 
1. การสร้างอาหารของพืช 
   1.1 กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
   1.2 การสังเคราะห์จากพืช 

 
ว 1.2  ม.4/8 
ว 1.2  ม.4/9 

 

1.ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารท่ีพืชสังเคราะห์ได ้
2.สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และยกตวัอยา่งเก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ท่ีพืชบางชนิดสร้างข้ึน 

 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

หนา้ 81-86 

2 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช 
   2.1 ปัจจยัภายนอก 
   2.2 ปัจจยัภายใน 

 
ว 1.2  ม.4/10 
ว 1.2  ม.4/11 

3.ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเก่ียวกบัปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
4.สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ท่ีมนุษยส์งัเคราะห์ข้ึน และยกตวัอยา่งการน ามาประยกุตใ์ช้
ทางดา้นการเกษตรของพืช 

 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

หนา้ 87-92 

2 

3. การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
   3.1 ทรอปิกมูฟเมนต ์
   3.2 แนสติกมูฟเมนต ์

 
ว 1.2  ม.4/12 

5.สงัเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หนา้ 93-97 

2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม 

 
1. ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

 
ว 1.1  ม.4/1 

 
1.สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ของสภาพทางภูมิ 
ศาสตร์บนโลกกบัความ หลากหลายของไบโอม และ
ยกตวัอยา่งไบโอม ชนิดต่าง ๆ 

 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

หนา้ 2-9 

2 



 2. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบ
นิเวศ 

ว 1.1  ม.4/2 2.สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายสาเหตุ และยกตวัอยา่ง การเปล่ียน 
แปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หนา้ 10-11 

2 

 3. องคป์ระกอบของระบบนิเวศ 
   3.1 องคป์ระกอบทางกายภาพ 
   3.2 องคป์ระกอบทางชีวภาพ 

 
ว 1.1  ม.4/3 

3.สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและยกตวัอยา่งเก่ียวกบั การเปล่ียน 
แปลงขององคป์ระกอบทางกายภาพและทางชีวภาพท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 

 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

หนา้ 12-19 

2 

 4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    4.1 การใชท้รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
   4.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
   4.3 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
ว 1.1  ม.4/4 

4.สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบท่ี
มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งนาเสนอ
แนว ทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
หนา้ 20-33 

2 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  ___ส 31102_________   รายวชิา   เศรษฐศาสตร์         _______จ านวน ___1.0__ หน่วยกติ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 

4) สหกรณ์และการ

รวมกลุ่มเพือ่การพฒันา

ชุมชนของไทย 

4.1 สหกรณ์กบัการพฒันา

เศรษฐกจิไทย 

  

ส 3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึง

ความส าคญัของระบบ

สหกรณ์ในการพฒันา

เศรษฐกจิในระดับชุมชน

และประเทศ 

ส 3.1 ม.4-6/4 วเิคราะห์

ปัญหาทางเศรษฐกจิใน

ชุมชนและแนวทางแก้ไข 

1. อธิบายลกัษณะและหลกัการของสหกรณ์ได้ 

2. แยกประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทยได้ 

3. วเิคราะห์ความส าคญัของสหกรณ์ในการพฒันา

เศรษฐกจิได้ 

1 ช่ัวโมง 68-77 

4.2 เศรษฐกจิในชุมชนของ

ไทย 

1. วเิคราะห์ปัฐหาเศรษฐกจิในชุมชนได้ 

2. น าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน

ได้ 

  

1 ช่ัวโมง 78-86 



5) นโยบายการเงิน การ

คลงักบัการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศ 

5.1 นโยบายการเงินในการ

พฒันาเศรษฐกจิ 

  

ส 3.2 ม.4-6/1 อธิบาย

บทบาทของรัฐบาลที่

เกีย่วกบันโยบายการเงิน 

การคลงั ในการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศ 

1. อธิบายหน้าที่ของเงินได้ 

2. อธิบายลกัษณะประเภทของสถาบันการเงินได้ 

3. อธิบายความหมายและประเภทของนโยบาย

การเงินได้ 

4. อธิบายเคร่ืองมือของนโยบายการเงินได้ 

5. วเิคราะห์นโยบายการเงินที่เคยใช้ในประเทศไทย

ได้ 

6. อธิบายความหมายของเงินฝืดและเงินเฟ้อได้ 

2 ช่ัวโมง 88-99 

  5.2 นโยบายการคลงัในการ

พฒันาเศรษฐกจิ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของนโยบายการ

คลงัได้ 

4. อธิบายเคร่ืองมือของนโยบายการคลงัได้ 

5. วเิคราะห์นโยบายการคลงัทีเ่คยใช้ในประเทศไทย

ได้ 

  

2 ช่ัวโมง 100-107 



  5.3 บทบาทนโยบายการเงิน

และการคลงัของรับบาลใน

การพฒันาเศรษฐกจิ 

1. วเิคราะห์บทบาทของรัฐบาลในการใช้นโยบาย

การเงินและการคลงัในการพฒันาเศรษฐกจิ 

1 ช่ัวโมง 107-114 

6) เศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ 

6.1 การค้าและการลงทุน

ระหว่างประเทศ 

ส 3.2 ม.4-6/2 วเิคราะห์

ผลกระทบของการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกจิในยุคโลกาภิ

วตัน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 

ส 3.2 ม.4-6/3 วเิคราะห์ผลดี 

ผลเสียของความร่วมมือ

ทางเศรษฐกจิระหว่ง

ประเทศในรูปแบบต่างๆ 

1. อธิบายประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศได้ 

2. วเิคราะห์สาเหตุของการทีต้่องมีนโยบายการค้า

ระหว่างประเทศ 

3. อธิบายลกัษณะของการลงทุนระหว่างประเทศ

ได้ 

1 ช่ัวโมง 116-120 

  6.2 การเงินระหว่างประเทศ 1. วเิคราะห์ความส าคญัของเงินตราต่างประเทศ

และการและเปลีย่น 

2. อธิบายส่วนประกอบของดุลการช าระเงนิระหว่ง

ประเทศได้ 

1 ช่ัวโมง 120-123 

  6.3 การเปิดเสรีทาง

เศรษฐกจิไทยในยุคโลกาภิ

วตัน์ 

1. วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทย 

2. วเิคราะห์ผลกระทบที่เกดิขึน้จากการเปิดเสรี

ทางการค้าต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย 

1 ช่ัวโมง 124-135 



  6.4 องค์การความร่วมมือ

ทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัใน

ภูมิภาคต่างๆของโลก 

1. วเิคราะห์สาเหตุทีต้่องมีการร่วมมือทางเศรษฐกจิ

ของประเทศต่างๆ 

2. อธิบานนโยบายทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของ

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัใน

ภูมิภาคต่างๆของโลกได้ เช่น องค์การการค้าโลก 

สหภาพยุโรป อาเซียน กลุ่มโอเปก เป็นต้น 

3. วเิคราะห์ความส าคญัขององค์การการร่วมมือ

ทางเศรษฐกจิทีไ่ทยเข้าไปมส่ีวนร่วมได้ 

1 ช่ัวโมง 136-152 

  
 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___พ31101_________   รายวชิา   สุขศึกษา 2          _______จ านวน ___0.5__ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยท่ี 12 การช่วยฟ้ืน

คืนชีพ                                                    

-ความหมายและ

ความส าคญัของการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ                                                                 

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกวิธี -อธิบายความหมายและความส าคญั

ของการช่วยฟ้ืนคืนชีพ                                                                                                                                    

-แสดงวิธีการตรวจสัญญาณชีพได้

หนา้175-

181 

2 คาบ   



-การหายใจ ภาวะเน้ือเยือ่

สมองขาดออกซิเจนและ

การตรวจสัญญาณชีพ                        

-ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพกบัผูป่้วยทางเดิน

หายใจอุดตนั                                                                                                    

อยา่งถูกตอ้ง   -บอกขั้นตอนและ

ทกัษะในการช่วยชีวิตผูป่้วยเอาส่ิงท่ี

กีดกวางทางเดินหายใจ                              

-บอกขั้นตอนและทกัษะในการ

ช่วยชีวิตผูป่้วยท่ีหยดุหายใจดว้ยการ

ผายปอด การนวดหวัใจภายนอก                                                                                                                                       

                                                    

 

 

 

- ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพกบัผูป่้วยท่ีหยดุหายใจ

ดว้ยการผายปอด                                                 

-ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพกบัผูป่้วยท่ีหวัใจหยดุ

เตน้ดว้ยการนวดหวัใจ

ภายนอก                                                

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกวิธี  หนา้182-

186 

 

หน่วยท่ี 13 การสร้าง

เสริมสมรรถภาพทาง

กาย                                                                                 

- ความหมายของ

สมรรถภาพทางกาย                                      

-คุณค่าของการมี

สมรรถภาพทางกายท่ีดี                                                

-แนวทางการทดสอบ

พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบติัตามแผนพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 

-อธิบายความหมายของสมรรถภาพ

ทางกาย                                                                      

-บอกประเภทของสมรรถภาพทาง

กาย                        

-เลือกวิธีปฏิบติัทดสอบสมรรถภาพ

หนา้191-

193 

                                                        

2 คาบ    



สมรรถภาพทางกลไก                            

-วางแผนและปฏิบติัตาม

แผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกาย และ

สมรรถภาพทางกลไก 

ทางกลไก                                                     

-บอกขอ้ควรค านึงในการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย 

 

 

 

-แนวทางการทดสอบ

สมรรถภาพทางกลไก                            

-วางแผนและปฏิบติัตาม

แผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกาย และ

สมรรถภาพทางกลไก 

พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบติัตามแผนพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 

  หนา้193-

195 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___พ 31102_________   รายวชิา   บาสเกตบอล          _______จ านวน ___0.5__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ

เรียน 
เวลาเรียน 

หน่วยท่ี 7 การเล้ียงลูก

บาสเกตบอล                                                      

- การเล้ียงลูก

บาสเกตบอลระดบัสูง                                                                                                                                                                                   

- การเล้ียงลูก

บาสเกตบอลระดบัต ่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม                                                           

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

-อธิบายความส าคญัและหลกัการเล้ียงลูก

บาสเกตบอลได ้                                                

-ปฏิบติัทกัษะเล้ียงลูกบาสเกตบอล

ระดบัสูงและต ่าได ้                                                

-ปฏิบติัทกัษะเล้ียงลูกบาสเกตบอลชา้สลบั

เร็วได ้                                                                                                   

-รู้คุณค่าของการเล้ียงลูกบาสเกตบอล       

-มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษย

สัมพนัธ์                                                                   

    2 คาบ 

 



 - การเล้ียงลูก

บาสเกตบอลชา้สลบั

เร็ว                                                                                                                                                                                   

- การเล้ียงลูก

บาสเกตบอลดว้ยมือ

ขวาและซา้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม                                                           

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

   

หน่วยท่ี 8 การยงิประตู

บาสเกตบอล 

-การยงิประตูแบบมือ

เดียว 

-การกระโดดยงิประต ู

-การยงิประตูแบบเลย-์

อพั 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม                                                           

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

-อธิบายความส าคญัและหลกัการยงิประตู

บาสเกตบอล                                                

–ปฏิบติัทกัษะการยงิประตูบาสเกตบอล                                               

–รู้คุณค่าการยงิประตูบาสเกตบอล         

–ปฏิบติัทกัษะการยงิประตแูบบสองมือ

ของบาสเกตบอล 

–ปฏิบติัทกัษะการยนืและวิ่งกระโดดยงิ

ประตูแบบสองมือของบาสเกตบอล 

     2 คาบ 

 



  -การยงิประตูแบบ

สองมือ 

-การยนืยงิประต ู

-การวิ่งกระโดดยงิ

ประต ู

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม                                                           

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

   

หน่วยท่ี 9  การหลอกล่อและ

การบงัคู่ต่อสู ้

 -ความส าคญัของการ

หลอกล่อและบงัคู่

ต่อสู ้

-หลกัการหลอกล่อ

และบงัคู่ต่อสู ้

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม                                                           

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

-อธิบายความส าคญัและหลกัการหลอกล่อ

และการบงัคู่ต่อสูไ้ด ้

–ปฏิบติัทกัษะการหลอกล่อและการบงัคู่

ต่อสู ้                                                         

-อธิบายความส าคญัและหลกัการเล่นเป็น

ทีมบาสเกตบอลได ้

–ปฏิบติัทกัษะต าแหน่งการวางตวัผูเ้ล่น

และวิธีเล่นทีมบาสเกตบอล 

   2 คาบ 

 



  -การเล่นเป็นทีมของ

กีฬาบาสเกตบอล 

-ต าแหน่งและการ

วางตวัผูเ้ล่น                     

-วิธีเล่นทีมาบสเกต

บอล 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม                                                           

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

   

หน่วยท่ี 10 การเล่นเป็นทีม  -เทคนิคในการเล่น

เป็นทีมฝ่ายรับหรือ

ฝ่ายป้องกนั 

-เทคนิคในการเล่น

เป็นทีมฝ่ายรุกหรือฝ่าย

โจมตี 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม 

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

-อธิบายความส าคญัและหลกัการป้องและ

การบุกได ้

-ปฏิบติัทกัษะวิธีป้องกนัและการบุกของ

การเล่นบาสเกตบอลได ้

   2 คาบ 

 



 -สนามบาสเกตบอล 

-ลูกบาสเกตบอลและ

ทีมบาสเกตบอล                                           

-การรักษาประตูและ

เขตประตูบาสเกตบอล 

พ 3.2 ม.4-6/1 ออกก าลงักายและเล่นกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัตนเองอยา่งสม ่าเสมอและใช้

ความสามารถของตนเองเพิม่ศกัยภาพของทีม ลด

ความเป็นตวัตน ค านึงถึงผลท่ีเกิดต่อสงัคม                                                           

พ 3.2 ม.4-6/2 อธิบายและปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิ กฎ 

กติกา กลวิธีต่างๆในระหวา่งการเล่น การแข่งขนั

กีฬากบัผูอ่ื้นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบติัและใช้

ในชีวิตประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ส30242__________   รายวชิา _____Business Option_2_______________________________   จ านวน __1.0___ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

- Ethics in business 
 
  

-  Introduction 
- What is ethics 

  
  

- Students will be able to tell what kind of 

ethical behavior will be appropriate in the 

business world 

sheet 2  คาบ 

  - Ethics and Law   
  

- Students will be able to tell apart what sort 
of ethics will be acceptable not to go against 
the law 

sheet 2  คาบ 

  - Exercise 
  

  - Students will be able to analyze real world 
situation and how to deal with it 

sheet 2  คาบ 

  - Exercise 
  

  - Students will be able to analyze real world 
situation and how to deal with it 

sheet 2  คาบ 

  - Exercise 
  

  - Students will be able to analyze real world 
situation and how to deal with it 

sheet  

สอบปลายภาคเรียนที ่2/2561 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  EN 30202   รายวชิา English Option   จ านวน  1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
Vocabulary 

 
 
 
 

 
Meaning in Context 

ต 2.2 ม 4-6 /1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน ค าพงัเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

เลือกค าศพัทท่ี์เหมาะสมเพื่อเติมใน
ช่องวา่งและท าใหป้ระโยคมี
ความหมายสมบูรณ์ 

Worksheets 3 คาบ 

 
Meaning  Recognition 

เลือกค าท่ีมีความหมายเหมือนกบัค าท่ี
ขีดเสน้ใตใ้นประโยคท่ีก าหนดใหไ้ด้
ถูกตอ้ง 

Worksheets 2คาบ 

 
Structure and Writing 
 

 
Error Identification 

ต 2.2 ม 4-6 /1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวน ค าพงัเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

อ่านขอ้ความและเลือกค าตอบท่ีมีขอ้
ฝิดพลาดทางไวยากรณ์ไดถู้กตอ้ง 

Worksheets 3คาบ 
 

 
Cloze Test 

อ่านบทความและเลือกค าตอบเพื่อ
เติมในช่องวา่งและท าใหบ้ทความมี
ความสมบูรณ์ถูกตอ้ง 

Worksheets 2คาบ 
 

สอบปลายภาค เรียนท่ี 2 / 2561 
 
 
 
 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____JA 30201______   รายวชิา _____JAPANESE (OPTION) 1______   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3. การระบุวนั/เดือน/
ปี 
 

1. ค าศพัทว์นั/เดือน/ปี 

2. การใช ้何曜日？何日？   

      何月？何年？ 
 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ขอ้ความ หรือบทอ่านสั้นๆ 
          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และขอ้ความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน 

1. สามารถจดจ าค าศพัทว์นัเดือนปี 
    ไดอ้ยา่งแม่นย  า 
2. สามารถถามตอบเก่ียวกบัวนัเดือน 
    ปีไดค้ล่องแคล่ว 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

4 

4. การใชค้  ากริยา ไป/ 
    มา/กลบั 
 

1. การใช ้行く・来る・  

 帰る 

2. การใช ้どこへ？何で？ 

 だれと？ 

3. การใชค้  าช่วย へ・で・ 

 と 
 

ต 1.1 - ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค     
            บทสนทนา ขอ้ความ หรือบทอ่านสั้นๆ 
          - เลือกระบุภาพตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า  
            ประโยค และขอ้ความสั้นๆท่ีฟังหรืออ่าน 

1. ระบุวิธีการไปมากลบัไดถู้กตอ้ง 
2. ใชค้  าช่วยถูกตอ้งและเหมาะสม 
    กบัรูปประโยค 
3. สามารถถามตอบเก่ียวกบัวิธีการไป 
    มากลบัไดถู้กตอ้ง 

มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ 1 

4 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____ค31202  _______   รายวชิา ________คณิตศาสตร์เพิม่เติม  ___________   จ านวน __1.0___ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 

4. ฟังก์ช์เอกซ์โพเนน
เชียลและลอการิทมึ 

 

 

1. เลขยกก าลงั - นกัเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเลขยก
ก าลงั 

148-191 2 ชัว่โมง 

 
 
 

2. ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 

3. ฟังกช์นัลอการิทึม 

- เขา้ใจลกัษณะกราฟของฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม 

98-118 2 ชัว่โมง 

 4. การหาค่าลอการิทึม 

5. การเปล่ียนฐานของ
ลอการิทึม 

- นกัเรียนสามารถแกส้มการเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังกช์นัลอการิทึมและน าไปใช้

ในการแกปั้ญหาได ้

119-125 2 ชัว่โมง 

 6. สมการลอการิทึมและ
อสมการลอการิทึม 

7.การยกุตข์องฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังกช์นั

ลอการิทึม 

- นกัเรียนสามารถแกส้มการเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังกช์นัลอการิทึมและน าไปใช้

ในการแกปั้ญหาได ้

126-142 2 ชัว่โมง 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 31101____   รายวชิา ___ดนตรี Option__   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 

ปฏิบติั : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 

ศ2.2/ม.4-6/1-2 

ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือทฤษฎี 2 คาบ 

การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 
 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 

ปฏิบติั : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 

ศ2.2/ม.4-6/1-2 

ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 

ปฏิบติั : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 

ศ2.2/ม.4-6/1-2 

ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

ทฤษฏีดนตรี : Music Theory Book 

ปฏิบติั : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 
 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 

ศ2.2/ม.4-6/1-2 

ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 



การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

ทฤษฏีดนตรี : เกบ็คะแนน Music Theory Book 10 

คะแนน, ทดสอบขอ้สอบกลางภาค 

 

ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี : ทดสอบเกบ็คะแนนปฏิบติัเคร่ือง

ดนตรี 

ศ2.1/ม.4-6/6-8, 

ศ2.2/ม.4-6/1-2 

ศ2.1/ม.4-6/1-5 

1.นกัเรียนสามารถรู้ทฤษฎีดนตรี 

2.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

หนงัสือทฤษฎี 
 

2 คาบ 

 
 
 


