
 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ค 21102   รายวชิา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  จ านวน 1.5 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1.สถิต ิ 1.1การตัง้ค าถามทางสถิต ิ ค3.1 ม.1/1เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู รวมทัง้น าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- บอกความหมายของสถิติได้ 
- อธิบายการตัง้ค าถามทางสถิติได้ 
 

หน้า 150-
156 

2 ชม. 

 
 
 

1.2การเก็บรวบรวมข้อมลู ค3.1 ม.1/1เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู รวมทัง้น าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- อธิบายความหมายของข้อมลูได้ 
- แยกแยะประเภทของข้อมลูได้ 
 

หน้า 157-
159 

2 ชม. 

 
 
 

1.3การน าเสนอและการ
แปลความหมายของ
ข้อมลู 

ค3.1 ม.1/1เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู รวมทัง้น าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- น าเสนอข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น 
ตาราง แผนภมูิแท่ง แผนภมูวิงกลม 
กราฟเส้น และแปลความหมายของ
ข้อมลูได้ 

หน้า 160-
189 

2 ชม. 

 
 
 

1.4การน าความรู้เก่ียวกบั
สถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ค3.1 ม.1/1เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู รวมทัง้น าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- น าความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู ไป
ใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมได้ 

หน้า 190-
203 

2 ชม. 

 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

2. อตัราสว่น 
 

2.1อตัราสว่นของจ านวน
หลาย ๆ จ านวน 

ค1.1 ม.1/3เข้าใจและประยกุต์ใช้อตัราสว่น สดัสว่นและ
ร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 

- อธิบายความหมายของอตัราสว่น
ได้ 
- เขียนอตัราสว่นของจ านวนหลายๆ 
จ านวน  แทนการเปรียบเทียบ
ปริมาณหลายปริมาณท่ีก าหนดให้ได้ 
- ใช้อตัราสว่นของหลายๆ จ านวนใน
การแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนดได้ 
- หาอตัราสว่นท่ีเท่ากบัอตัราสว่นท่ี
ก า หนดให้ได้ 
- ใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นท่ีเท่ากนัหา
คา่ของตวัแปรท่ีต้องการได้ 

หน้า 2-11 4 ชม. 

 
 
 

 2.2สดัสว่น ค1.1 ม.1/3เข้าใจและประยกุต์ใช้อตัราสว่น สดัสว่นและ
ร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 

- อธิบายความหมายของคา วา่
สดัสว่นได้อยา่งถกูต้อง 
- น าความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสดัสว่นไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

หน้า 12-20 2 ชม. 

 
 
 

2.3การน าความรู้เก่ียว
อตัราสว่น สดัสว่น และ
ร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง 

ค1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยกุต์ใช้อตัราสว่น สดัสว่น
และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

- น าความรู้เก่ียวกบัอตัราสว่น 
สดัสว่น และร้อยละไปใช้ในค านวณ 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

หน้า 21-37 2 ชม. 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 21102___   รายวชิา _____ดนตรีและทศันศิลป์_____   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music :  Must I Then  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.8 

 ศ2.1 / ม.3.1-2 

ศ2.1 / ม.3.3-7 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : Must I Then  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.8 

 ศ2.1 / ม.3.1-2 

ศ2.1 / ม.3.3-7 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : Must I Then  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.8 

 ศ2.1 / ม.3.1-2 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

2 คาบ 



ศ2.1 / ม.3.3-7 
 

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้  

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : Sakura 

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.8 

 ศ2.1 / ม.3.1-2 

ศ2.1 / ม.3.3-7 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music :  Sakura 

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.8 

 ศ2.1 / ม.3.1-2 

ศ2.1 / ม.3.3-7 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music :  Sakura 

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.8 

 ศ2.1 / ม.3.1-2 

ศ2.1 / ม.3.3-7 
 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : 

ทดสอบเกบ็คะแนนกลางภาคเรียน 10 คะแนน 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.4, 8, 9 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

Insight 

Music 

2 คาบ 



 ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน,   

ทดสอบขอ้สอบกลางภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

โนต้เพลง 

 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

Insight Music : 

ทดสอบเกบ็คะแนนกลางภาคเรียน 10 คะแนน 

 ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน,   

ทดสอบขอ้สอบกลางภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ2.1 / ม.1.1-3, 5 

ศ2.1 / ม.1.4, 8, 9 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 21101___   รายวชิา _____ดนตรีและทศันศิลป์_____   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี วาดภาพลายเสน้รูปปลาทะเล ศ 1.1 ม.1/1 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพรูปทรงเรขาคณิตและเขา้ใจการลง

น ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี ออกแบบลวดลายบนตวัหนอน 
ศ 1.1 ม.1/1 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี การแรเงาภาพลายเส้นรูปแมลง 
ศ 1.1 ม.1/1 

ศ 1.1 ม.1/2 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสง

เงา 

 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 



การวาดภาพลายเสน้และลงสี การออกแบบลวดลายบนหมวกสาน 
ศ 1.1 ม.1/1 

ศ 1.1 ม.1/2 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

      

การวาดภาพลายเสน้และลงสี หลกัการวิธีเขียนใบดอกพดุตาน 
ศ 1.1 ม.1/1 

ศ 1.1 ม.1/2 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี การแรเงาภาพลายเส้นรูปใบไม ้
ศ 1.1 ม.1/1 

ศ 1.1 ม.1/2 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี วาดภาพลายเสน้รูปดวงอาทิตย ์
ศ 1.1 ม.1/1 

ศ 1.1 ม.1/2 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี ออกแบบลายเส้นรูปชุดประจ าชาติจีน 
ศ 1.1 ม.1/1 

ศ 1.1 ม.1/2 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒  รายวชิา ภาษาไทย   จ านวน ๑ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

๑. บ.ก. ท่ีรัก 

  

๑.๑ การเลือกใชค้  า 

๑.๒ รูปแบบจดหมาย 

  

  

  

ท ๒.๑ ม.๑/๒ 

 เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถกูตอ้ง

ชดัเจน เหมาะสม และสละสลวย  

  

  

๑.   เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าไดถู้กตอ้ง 

๒.   บอกรูปแบบการเขียนจดหมายไดถู้กตอ้ง 

๓.   บอกหลกัการเขียนจดหมายไดถู้กตอ้ง 

๔.  เขียนจดหมายส่วนตวัได ้

๕.   เขียนจดหมายกิจธุระได ้

วิวิธภาษา ๒     

ชัว่โมง  

 
 
 

๑.๓ เขียนจดหมายส่วนตวั 

๑.๔ เขียนจดหมายกิจธุระ 

ท ๒.๑ ม.๑/๗ 

เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายกิธุระ 

   

๒. ท่องเวบ็เกบ็ความรู้ 
  
 
 
 

๑.๕ การรับสารจากอินเทอร์เน็ต 
๑.๖ ความรู้จากเร่ืองอินเทอร์เน็ต 
๑.๗ การส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต 
  
 

ท ๒.๑ ม.๑/๒ 
 เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถกูตอ้ง
ชดัเจน เหมาะสม และสละสลวย  
ท ๓.๑ ม.๑/๕ 
พดูรายงานเร่ืองหรือประเดน็ท่ีศึกษา
คน้ควา้จากการฟัง  การดู  และการ

๑.   ใชถ้อ้ยค าในการเขียนไดถู้กตอ้ง 
๒.   เขียนส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง 
 

วิวิธภาษา ๑      
ชัว่โมง 

  
 



สนทนา 
 

๓. โครงงานเด่นเขียน
เนน้กระบวนการ 
 
 
 

๓.๑ โครงงานกบัการเรียนรู้ 
๓.๒ ค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียง
กนั 

ท ๑.๑ ม.๑/๔ 
ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และค าท่ี

มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จาก

การอ่าน 

ท ๒.๑ ม.๑/๒ 
เขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าถกูตอ้งชดัเจน 
เหมาะสม และสละสลวย   

 วิวิธภาษา ๑     
ชัว่โมง 

  
 

๔. ค าเพราะเสนาะ
ท านอง 
 
 
 

๔.๑ กลอนสวด 
๔.๒ ท านองกลอนสวด 
๔.๓ กลอนสวดพระมาลยั 
๔.๔ กลอนสวดโอเ้อว้ิหารราย 

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และ  บท

ร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ี

อ่าน 

๑.   บอกลกัษณะค าประพนัธ์ประเภทกลอนสวด

ได ้

๒.   อ่านท านองเสนาะประเภทกลอนสวดพระ

มาลยัได ้

๓.   อ่านท านองเสนาะประเภทกลอนสวดโอเ้อ้

วิหารรายได ้

๔.   บอกลกัษณะค าประพนัธ์ประเภทกาพยไ์ด ้

๕.   อ่านท านองเสนาะประเภทกาพยไ์ด ้

๖.   แต่งกาพยย์านี๑๑ ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

  

วรรณคดี 
วิจกัษ ์

   ๓ 
ชัว่โมง 

 ๔.๕ กาพย ์
๔.๖ กาพยย์านี๑๑ 

ท๑.๑ ม.๑/๑ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และ  บท

 
 

  



๔.๗ กาพยฉ์บงั๑๖ 
๔.๘ กาพยสุ์รางคนางค ์๒๘ 

ร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ี
อ่าน 
ท ๔.๑ ม.๑/๕ 
แต่งบทร้อยกรอง 
 

๕. นิทานพื้นบา้น ๕.๑ ประวติัและความเป็นมา 

๕.๒ ความส าคญัของนิทาน

พื้นบา้น 

  

ท ๓.๑ ม.๑/๑ 

พดูสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟัง

และดู 

ท ๕.๑ ม.๑/๑ 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี

อ่าน 

๑.   บอกประวติัความเป็นมาของเร่ืองได ้

๒.   สรุปเน้ือหาท่ีไดจ้ากการอ่าน 

๓.   จบัใจความส าคญัจากเร่ืองได ้

๔.   บอกลกัษณะค าประพนัธ์ได ้

๕.   อ่านออกเสียงร้อยแกว้ไดถู้กตอ้ง 

๖.   บอกค าศพัทจ์ากนิทานพื้นบา้นได ้

๗.   บอกหลกัการแสดงความคิดเห็นได ้

๘.    บอกคุณค่าจากเร่ืองได ้

๙.   บอกขอ้คิดจากเร่ืองได ้

   ๓ 
ชัว่โมง 

 ๕.๓ ลกัษณะค าประพนัธ ์

๕.๔ การออกเสียงร้อยแกว้ 

ท๑.๑ ม.๑/๑ 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้   และ  บท

ร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ี

อ่าน 

   

 ๕.๕ การอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 

พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก

   



  เร่ืองท่ีฟังและดู 

 ๕.๖ วิเคราะห์ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการ

อ่าน 

    - คุณค่าดา้นเน้ือหา 

    - คุณค่าดา้นภาษา 

    - คุณค่าดา้นสงัคม 

ท ๕.๑ ม.๒/๒,๓ 

- วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ี

อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน 

   

 
 

 
 

ครูประจ าวิชา ม.ทิพย์วรรณ ค าเครือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ว__________   รายวชิา ____วทิยาการค านวณ____   จ านวน __1.0__ หน่วยกติ 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยที ่4: Scratch 

Tutorials เร่ืองการเกดิ

ฝน 

 การอดัเสียง และอพัโหลดจากไฟล์ 

- เขียนบท 

- ขั้นตอนการอดัเสียง 

- ขั้นตอนการตดั-ต่อเสียง 

- ขั้นตอนการอพัโหลดไฟล ์

ว 4.2 ม. 3/1 

พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการบูรณา

การกบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์

1. นกัเรียนสามารถอดัเสียงลงช้ินงาน

ไดต้ามตอ้งการ 

2. นกัเรียนสามารถตดั-ต่อเสียงท่ีอดัได ้

3. นกัเรียนสมารถอพัโหลดไฟลเ์สียง

เขา้มาใชง้านได ้

- 2 

 เร่ือง การเกดิฝน 

- ใหน้กัเรียนวาดตวัละคร(MC) ดว้ยเคร่ืองมือใน Scratch 

- ใหน้กัเรียนวาดฉากหลงั 

ว 4.2 ม. 3/1 

พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการบูรณา

การกบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์

1. นกัเรียนสามารถวาดตวัละคร(MC) 

ดว้ยเคร่ืองมือใน Scratch ได ้

2. นกัเรียนสามารถวาดฉากหลงัได ้

หนา้ 98-99 1 

 เร่ือง การเกดิฝน (ต่อ) 

- วาด Backdrop เล่าเร่ือง การเกิดฝน 

ว 4.2 ม. 3/1 

พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการบูรณา

1. นกัเรียนสามารถวาดตาการ์ตูนแอนนิ

เมะแบบท่ีตอ้งการได ้

2. นกัเรียนสามารถวาด Backdrop เล่า

หนา้ 91-97 3 



การกบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์ เร่ือง การเกิดฝนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และ

เหมาะสม 

 เร่ือง การเกดิฝน (ต่อ) 

Say for 

- Script กลุ่ม Even 

ค าสั่ง when Pclicked 

ค าสั่ง when I receive 

ค าสั่ง broadcast 

- Script กลุ่ม Looks 

ค าสั่ง Next backdrop 

ค าสั่ง Change effect 

ค าสั่ง say for secs 

- Script กลุ่ม Control 

ค าสั่ง wait secs 

ค าสั่ง repeat 

ค าสั่ง forver 

ว 4.2 ม. 3/1 

พฒันาแอพพลิเคชนัท่ีมีการ บูรณา

การกบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์

ว 4.2 ม. 3/2 

รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล 

ประเมินผล น าเสนอขอ้มูลและ 

สารสนเทศ ตามวตัถุประสงคโ์ดยใช ้

ซอฟตแวร์ หรือบริการบน

อินเทอร์เน็ต ท่ีหลากหลาย 

ว 4.2 ม. 3/4 

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง

ปลอดภยั และมีความรับผดิชอบต่อ

สังคม ปฏิบติัตาม กฎหมายเก่ียวกบั

คอมพิวเเตอร์ ใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้น

โดยชอบธรรม 

1. นกัเรียนสามารถใช ้ Script ค าสั่ง 

ก าหนดระยะเวลาในการเปล่ียน 

Backdrop ไปเร่ือยๆ อตัโนมติัได ้

2. นกัเรียนสามารถใช ้ Script ค าสั่ง 

ก าหนดระยะเวลาในการเปล่ียน

ขอ้ความตามสคริปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หนา้ 105, 

113, 114, 

118, 120 

3 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ว21102   รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
5  บรรยากาศ 

 

-องคป์ระกอบของ
บรรยากาศ   
-การแบ่งชั้นบรรยากาศ 

ว 3.2 ม.1/1 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการแบ่ง
ชั้นบรรยากาศและ 
เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น 

1. นกัเรียนอธิบายองคป์ระกอบ
ของบรรยากาศได ้
2. นกัเรียนบอกความส าคญัของ 
บรรยากาศไดแ้ละแบ่งชั้น
บรรยากาศได ้
 

 

 

หน้
า 

28-33 

 
2  

ชัว่โมง 

 
 
 

-องคป์ระกอบของลม 
ฟ้า อากาศ  อุณหภูมิ , 
ความดนั,ความช้ืน
อากาศ, 
ลม, เมฆ, ฝน 

ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ 

ของลมฟ้าอากาศจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้

1.บอกสาเหตุการเกิดอุณหภูมิ, 

ความดนั, ความช้ืนอากาศ,ลม, 

เมฆ, ฝน ได ้
2.อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่ออุณหภูมิ
,ความดนั, ความช้ืนอากาศ,ลม, 

เมฆ, ฝนได ้
3.สามารถวดัอุณหภูมิ, ความดนั, 

ความช้ืนอากาศ, ลม, เมฆ, ฝน 

โดยใชอุ้ปกรณ์การวดัได ้

 หนา้ 
34-55 

3  

ชัว่โมง 



 
 
 

ความดนัอากาศ   ว  2.2 ม.1/1 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ความดนัอากาศกบั ความสูงจากพื้นโลก 
ว 3.2 ม.1/2 อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ 

ของลมฟ้าอากาศจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้

1. อธิบายผลของความดนัอากาศ
ต่อ 
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศได ้
2. ค านวณหาค่าความดนัอากาศ
ได ้
3. ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง 
องคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ 
  

 หนา้ 
56 

3  

ชัว่โมง 

6 บรรยากาศ 
(ต่อ) 

-ความแปรปรวนของ
ลม ฟ้า อากาศ   
-พายฝุนฟ้าคะนอง 
-พายหุมุนเขตร้อน   

ว 3.2 ม.1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายฝุน
ฟ้าคะนองและ 
พายหุมุนเขตร้อน และผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มรวม 

ทั้งน าเสนอแนวทางการปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมและ
ปลอดภยั 
 

 

1. อธิบายการเกิดพายไุด ้
2. ระบุชนิดของพายไุด ้
3.บอกผลกระทบของพายตุ่อ
มนุษย ์
และส่ิงแวดลอ้มได ้
  

หนา้ 
57-61 

3  

ชัว่โมง 

 
 
 

-การพยากรณ์อากาศ   
-เกณฑก์ารรายงาน 

พยากรณ์อากาศ 
-แผนท่ีอากาศการ
เปล่ียน 

แปลงภูมิอากาศของ

ว 3.2 ม.1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศอยา่งง่าย
จากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้
ว 3.2 ม.1/5 ตระหนกัถึงคุณค่าของการพยากรณ์
อากาศโดยน าเสนอ 
แนวทางการปฏิบติัตนและการใชป้ระโยชน์จากค า
พยากรณ์อากาศ 

1. บอกความส าคญัของแผนท่ี
อากาศได ้
2. นกัเรียนสามารถรายงานสภาพ 

อากาศได ้
3. อภิปรายประโยชน์ของการ
พยากรณ์ได ้

 หนา้ 
62-67 

3  

ชัว่โมง 



โลก 
  

  

  -ปรากฏการณ์เรือน 

กระจก 
-รูโหวโ่อโซน 

ว 3.2 ม.1/6 อธิบายสถานะการณ์และผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงภูมิอกาศโลกจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้
ว 3.2 ม.1/7 ตระหนกัถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
โลก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบติัตนภายใตก้าร
เปล่ียนแปลงภูมิ 

อากาศโลก 
ว. 8.2 ม.1/1 ออกแบบอลักอริทึมท่ีใชแ้นวคิดเชิง
นามธรรมเพื่อแกปั้ญหาหรืออิบายการท างานท่ีพบใน
ชีวิตจริง 
ว. 8.2 ม.1/3 รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิประมวลผล
ประเมินผลน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศตาม
วตัถุประสงคโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร์หรือบริการบน
อินเตอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
ว. 8.2 ม.1/4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
ปลอดภยั ใชส่ื้อและแหล่งขอ้มูลตามขอ้ก าหนดและ
ขอ้ตกลง 

1.นกัเรียนบอกปรากฏการณ์ท่ีท า
ใหเ้กิดภาวะโลกร้อนได ้
2. นกัเรียนอภิปรายผลกระทบท่ี
เกิดจากการ 
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลกได ้
3. นกัเรียนระบุวิธีการท่ีช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได ้
4. นกัเรียนสามารถรวบรวม
ขอ้มูลเร่ืองปรากฏการณ์เรือน
กระจก แลว้เผยแพร่ผลงานทาง
อินเตอร์เน็ตได ้
  

 หนา้ 
68-70 

3  

ชัว่โมง 

 

ครูประจ าวชิา  ม.ณฐัภรณ์  อกัษรศกัด์ิ 
 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  อ21104   รายวชิา English Grammar 2  จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

How many children 

do  you have ? 

Nouns  

- C/N and Un/N 

- Singular & Plural 

ต 2.2  ม 1/1 เปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างของการออกเสืยงและการล าดบัค าตาม

โครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย 

- บอกความแตกต่างระหวา่งc/n &unc/n 

- เปล่ียนค านามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ได ้

- น าค านามชนิดต่างๆไปใชใ้นรูปประโยค

ได ้

โมดุลการ

สอนท่ี 4 

6 คาบ 

It’s the most beautiful 

place in Thailand . 

Articles  

- Indefinite 

- Definite 

ต 2.2 ม1/1 เปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างของการออกเสืยงและล าดบัค าตาม

โครงสร้างของประโยค 

- บอกค า article ท่ีใชก้บัค านามแต่ละชนิด

ได ้

- ใชค้  าarticle ท่ีเป็น definiteและ indefinite 

ได ้

โมดุลการ

สอนท่ี 5 

4 คาบ 

Please  put  a little 

sugar in it. 

Quantity words ต2.2 ม 1/1 เปรีบบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่างของกาล าดบัค าตามโครงสร้างของ

ประโยค 

- บอกชนิดของค า  quantity  words ได ้

- น าค า quantity words ไปใชใ้นโครงสร้าง

ของประโยคภาษาอง้กฤษได ้

โมดุลการ

สอนท่ี 6 

4 คาบ 



 Tenses review 

- Present  sim.& 

present perfect & past 

sim. 

 - ทบทวนความรู้เดิมท่ีไดเ้รียนมาแลว้เป็น

การต่อยอด 

- เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

Worksheet 2 คาบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ส21102  รายวชิา ประวติัศาสตร์ 1  จ านวน  1 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

4. อาณาจกัรสุโขทยั 
 

1. การตั้งถิ่นฐานก่อนสมัยอาณาจักร
สุโขทยั 
2.การสถาปนาอาณาจักรสุโขทยั 
   2.1 พระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระ
ร่วง 
  2.2 ปัจจยัความเติบโตแขง็แกร่งของ
สุโขทยั 
  2.3 ขอบเขตของอาณาจกัร 
 

ส 4.3 ม.1 /1 อธิบายเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์  สมยัก่อนสุโขทยัใน
ดินแดนไทยโดยสงัเขป 

1. อธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์  
สมยัก่อนสุโขทยัและสมยัสุโขทยัใน
ดินแดนไทยได ้
2. ระบุพระนามพระมหากษตัริยใ์น
สมยัก่อนสุโขทยัและสมยัสุโขทยัใน
ดินแดนไทยได ้
3.บอกคุณค่าของการศึกษาเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยั
ในดินแดนไทยได ้    

หนา้ 105-
116 

2 

 3. พฒันาการของอาณาจักรสุโขทยั 
  3.1 การปกครอง 
  3.2 ความสมัพนัธ์กบัต่างชาติ  
(ดา้นการเมือง) 
  3.3 เศรษฐกิจ 
  3.4 สภาพสังคม 

ส 4.3 ม.1 /2 วิเคราะห์พฒันาการของ
อาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่างๆ 

1.   บอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฒันาการในสมยัสุโขทยัได ้
2.  อธิบายพฒันาการทางดา้น
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ
ของสุโขทยัได ้              

หนา้ 116-
132 

3 



 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

 4. ภูมิปัญญาและวฒันธรรม 
  4.1 ลทัธิความเช่ือและศาสนา 
  4.2 ศิลปกรรม 
  4.3 ภาษาและวรรณกรรม 
  4.4 ดนตรีและนาฏกรรม 
  4.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ส 4.3 ม.1 /3 วิเคราะห์อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและสงัคมไทยในปัจจุบนั  

1. อธิบายความส าคญัของสังคม 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย
สมยัสุโขทยัได ้ 
2. เห็นคุณค่าและความส าคญัของ
สังคม ศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยสมยัสุโขทยั  
3. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสงัคม 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย
สมยัสุโขทยัได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หนา้ 133-
142 

3 

 5.การเสี่ือมของอาณาจักรสุโขทยั 
  5.1 สาเหตุของการเส่ือมของสุโขทยั 
  5.2 การล่มสลายของอาณาจกัร
สุโขทยั 
   

ส 4.3 ม.1 /3 วิเคราะห์อิทธิพลของ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสมยั
สุโขทยัและสงัคมไทยในปัจจุบนั 

1. อธิบายการเสี่ือมของอาณาจกัร
สุโขทยัได ้ 
2.  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกาัรเส่ือมของ
อาณาจกัรสุโขทยัได ้ 

หนา้ 142-
146 

2 

 
 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

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

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน 
เวลา

เรียน 

ทกัษะการเล้ียงลูก

บาสเกตบอล 

- การเล้ียงลูกบาสเกตบอลต ่า 

- การเล้ียงลูกบาสเกตบอลสูง 

- การเล้ียงทางตรง 

- การเล้ียงซิกแซก 

- การเล้ียงสลบัซา้ย-ขวา 

พ 3.1 

 

ม. 1/1    ม. 1/2  

1. นกัเรียนปฏิบติัการเล้ียงและหยดุลูก

บาสเกตบอลได ้

 

2. นกัเรียนปฏิบติัทกัษะการเล้ียง

บาสเกตบอลได ้

 

1.การฝึกปฏิบติั

ตามแบบฝึกของ

นกัเรียน 

3 

ทกัษะพื้นฐานการยงิ

ประตูบาสเกตบอล 

ทกัษะการเร่ิมยงิประตู 

- แบ่งกลุ่มแข่งกนัยงิประตูบาสเกตบอล 

 

การยงิประตูบาสเกตบอล 

พ 3.1 

 

ม. 1/1    ม. 1/2   

1.นกัเรียนปฏิบติัการยงิประตูใตแ้ป้น

บาสเกตบอลได ้

 

 

1.การฝึกปฏิบติั

ตามแบบฝึก

ของนกัเรียน 

4 



- การถือลูกเตรียมยงิ 

- ท่าทางการยงิประตูบาสเกตบอล 

- การยงิประตใูตแ้ป้นบาสเกตบอล 

- การยงิประตจุูดโทษบาสเกตบอล 

2.นกัเรียนปฏิบติัการยงิประตูจุดโทษ

บาสเกตบอลได ้

 

 

ทดสอบทกัษะกีฬา

บาสเกตบอล 

ทดสอบการเล้ียงบาสเกตบอล 

- การเล้ียงออ้มโคน  ระยะทาง 10 เมตร  

ไป-กลบั   ไม่เกิน 30 วินาที 

-  

ทดสอบการยงิประตูบาสเกตบอล 

- ยงิประตูใตแ้ป้น จบัเวลา 30 วินาที 

- ผูช้าย ยงิประตลูง 15 คร้ัง  10 คะแนน 

- ผูห้ญิง ยงิประตูลง 10 คร้ัง 10 คะแนน 

การเล่นและการเคล่ือนท่ีเป็นทีม 

- แบ่งกลุ่ม จดัทีมแข่งขนั 

พ 3.1 

ม. 1/1 ม. 1/2 ม. 1/3 

1.นกัเรียนรู้และเขา้ใจในทกัษะการแข่งขนั 1.การฝึกปฏิบติั

ตามแบบฝึก

ของนกัเรียน 

3 

 


