
 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รหัสวชิา  ท ๒๓๑๐๒ รายวชิา ภาษาไทย  จ านวน  ๑ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

๑.เเร่ืองรู้ต านานสืบสาน
วฒันธรรม 

ววิธิภาษา 
  -   เร่ือง รู้ต  านานสืบสาน
 วฒันธรรม 
  - ขอ้คิดจากเร่ืองเปิงซงกราน 
  -   ต านาน 
  -   คตินิยมเร่ืองสิริ 
 -   ความเช่ือเร่ืองการมีบุตรชาย
สืบตระกลู 

ท ๑.๑ ๑ ,๕,  
-อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และ      บทร้อยกรองไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
-  วเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินเร่ือง    ท่ีอ่านโดยใชก้ลวธีิ
การเปรียบเทียบเพ่ือใหผู้อ้่านเขา้ใจไดดี้ข้ึน      
-  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดท่ีไดจ้ากงานเขียน
อยา่งหลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหา  ในชีวิต    

๑.อ่านและการจบัใจความส าคญัได ้
๒.สามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีเรียนได ้
๓.อธิบายค าศพัทไ์ด ้
๔.เปรียบเทียบวิถีชีวิตคนในอดีตและปัจุบนั
ได ้
๕.สามารถค ายมืภาษาต่างประเทศ 

หนา้ 
๘๓ – ๑๐๐ 

๒ ชัว่โมง 

๒.เร่ืองท่ีเรียกวก่า้วหนา้ ววิธิภาษา 
-   เร่ือง   ท่ีเรียกวา่กา้วหนา้ 
-  การอ่านและการจบัใจความ 
-  งานเขียนประเภทบทความ 
-  การน าเสนองานดว้ยบทความ 
  

ท ๑.๑  ๑,๓.๗  ท ๒.๑  ๒ 
-อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และ      บทร้อยกรองไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน                
-ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุน
จากเร่ืองท่ีอ่าน 
-วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดบัความ และความ
เป็นไปไดข้องเร่ือง   
-เขียนขอ้ความโดยใชถ้อ้ยค าไดถ้กูตอ้งตามระดบัภาษา 

๑.อ่านและการจบัใจความส าคญัได ้
๒สามารถเขียนประเภทบทความประเภท
ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๓.สามารถน าเสนองานดว้ยบทความได ้

หนา้ 
๑๐๑ –๑๑๒  

๒ ชัว่โมง 



๔.เร่ืองกรุงเทพเม่ือร้อย
กวา่ปี 

ววิธิภาษา 
-   เร่ือง   กรุงเทพเม่ือร้อยกวา่ปี 
-  การอ่านและการจบัใจความ 
-  ขอ้คิด 
-  การบอกทิศทาง 
-  การเปล่ียนแปลงภาษา 

ท ๑.๑  ๑,๓.๗  ท ๒.๑  ๒ 
-อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และ      บทร้อยกรองไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน                
-ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุน
จากเร่ืองท่ีอ่าน 

๑.อ่านและการจบัใจความส าคญัได ้
๒.สามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีเรียนได ้
๓.อธิบายค าศพัทไ์ด ้
  

หนา้ 
๑๑๓ –๑๒๒ 
  

 
๒ ชัว่โมง  

๕.เร่ือง คิดดีกไ็ดบุ้ญ ววิธิภาษา 
-   เร่ือง   คิดดีกไ็ดบุ้ญ 
-  การอ่านและการจบัใจความ 
-  ขอ้คิด 
-  การบอกทิศทาง 
-  องคป์ระกอบของการเขียน
สร้างสรรค ์

 -อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และ   บทร้อยกรองได้
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
-  วเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินเร่ือง    ท่ีอ่านโดยใชก้ลวธีิ
การเปรียบเทียบเพ่ือใหผู้อ้่านเขา้ใจไดดี้ข้ึน      

๑.อ่านและการจบัใจความส าคญัได ้
๒.สามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีเรียนได ้
๓.สามารถองคป์ระกอบของการเขียน
สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

หนา้ 
๑๒๓ –๑๓๘ 
  

 ๒ ชัว่โมง 
 

๖.เร่ืองปาร์ตีบ้าร์บีควิ 
  

ววิธิภาษา 
-ปาร์ต้ีปาร์บีคิว 
-ความรู้จากเร่ือง 
-ค ายมืภาษาต่างประเทศ 
-ความสัมพนัธ์ของนามกบักิริยา 
- ความรู้เก่ียวกบัการฟัง 

ท ๓.๑ ๑ ,๒,๓,๔,๕,  
-อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  และ      บทร้อยกรองไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
--วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดบัความ และความ
เป็นไปไดข้องเร่ือง   

๑.สามารถอธิบายค าภาษาต่างประเทศได้
อยา่งถกูตอ้ง 
๒.อ่านและการจบัใจความส าคญัได ้
๓สามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีเรียนได ้

หนา้ 
๑๓๙ – ๑๕๔ 
 
  

 ๒ ชัว่โมง 

 ๗.เร่ืองพระบรม
ราโชวาท 
  
  

วรรณคดวีจิักษ์ 
-ค าพอ่สอนลกูในพระบรม
ราโชวาท 
-คุณค่าทางวรรณศิลป์ในพระบรม
ราโชวาท 

ท ๕.๑ ม.๓/๑ 
สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถ่ิน
ในระดบัท่ียากข้ึน 
ท ๕.๑ ม.๓/๒ 
วเิคราะห์วถีิไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน 

๑.อ่านจบัใจความส าคญัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๒. วเิคราะห์เน้ือหาท่ีอ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๓. อธิบายค าศพัทไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

หนา้ 
๖๙ – ๙๔ 

๔ชัว่โมง 



-พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 
-อธิบายค าศพัทแ์ละขอ้ความ 

ท ๕.๑ ม.๓/๓ 
สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตจริง 

๘. เร่ืองอิศรญาณภาษิต 
  

วรรณคดวีจิักษ์ 
-อิศรญาณภาษิต 
-ค าสอนอิศรญาณภาษิต 
-โวหารเปรียบเทียบในอิศรญาณ
ภาษิต 
-อธิบายค าศพัทแ์ละขอ้ความ 

ท ๕.๑ ม.๓/๑ 
สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถ่ิน
ในระดบัท่ียากข้ึน 
ท ๕.๑ ม.๓/๒ 
วเิคราะห์วถีิไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน 
ท ๕.๑ ม.๓/๓ 
สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตจริง 

๑.สามารถอ่านท านองเสนาะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๒. ถอดค าประพนัธ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๓. อธิบายค าศพัทไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

หนา้ 
๙๑ – ๑๐๗ 

๖ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  _____ค  23102     _______   รายวชิา _______________คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  6______________________   จ านวน __1.5___ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน 
มาตรฐาน
ตัวช้ีวดั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1.อสมการ 
 

1.1อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ค 4.2  ม.3/1 -ระบุประโยคสัญลกัษณ์ใดเป็นอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
-เขียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ในรูปอสมการเชิงเส้น 
  ตวัแปรเดียวได ้

หนา้ 2 - 9      2 

 1.2การแกอ้สมการเชิงเส้น 
     ตวัแปรเดียว 

ค 4.2  ม.3/1 -เขียนกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวบนเส้น 
 จ านวนได ้

หนา้ 9 - 20      4 

 1.3โจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้น 
      ตวัแปรเดียว 

ค 4.2  ม.3/1 -หาค าตอบจากโจทยปั์ญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้
 

หนา้ 21 - 29      4 

2.ความน่าจะเป็น 
 

2.1การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
 

ค 5.2  ม.3/1 -อธิบายอตัราส่วนระหวา่งจ านวนสมาชิกของเหตุการณ์กบัจ านวน 
  สมาชิกของแซมเปิลสเปซได ้

หนา้ 32 -48      2 

 2.2ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ค 5.2  ม.3/1 -หาค่าของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กบัการทดลองสุ่ม หนา้ 49 -58      4 
 
 
 

2.3ความน่าจะเป็นกบัการตดัสินใจ ค 5.2  ม.3/1 -บอกความหมายผลตอบแทนของเหตุการณ์และค่าคาดหมายได ้
-สามารถอภิปรายความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความน่าจะเป็นกบั 
  ผลตอบแทนของเหตุการณ์เพ่ือพิจารณาค่าคาดหมายโดยขอ้ตกลงได ้

หนา้ 63 -74      4 

3.สถิติ 3.1ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล ค 5.1  ม.3/1 -จากขอ้มูลท่ีก าหนดสามารถตอบค าถามไดถ้กูตอ้ง หนา้ 78 -112       2 
 3.2ค่ากลางของขอ้มูล ค 5.1  ม.3/2 -หาค่าเฉล่ียเลขคณิต  มธัยฐาน  และฐานนิยมของขอ้มูลท่ีไม่ได ้

  แจกแจงความถ่ีได ้
หนา้113-126      4 

 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  _______ค  23203     _____   รายวชิา _________________คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6____________________   จ านวน __0.5___ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
1.การใหเ้หตุผลเก่ียว 
   กบัรูปสามเหล่ียม 
   และรูปส่ีเหล่ียม 

1.1ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัรูป 
     สามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม 

       ค 6.1 -บอกทฤษฎีบทพ้ืนฐานเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมได ้   หนา้ 2 - 9        2 

 
 

1.2ทฤษฎีบทเก่ียวกบัรูสามเหล่ียม 
      และรูปส่ีเหล่ียม 

       ค 6.1 -ใชส้มบติัหรือทฤษฎีบทเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม 
  และรูปส่ีเหล่ียมในการใหเ้หตุผลได ้

หนา้ 10 -25        4 

2.ระบบสมการ 
 

2.1ระบบสมการเชิงเส้นและ 
     สมการดีกรีสอง 

       ค 6.1 -แกร้ะบบสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองได ้  หนา้ 52 -68        4 

 
 
 

2.2ระบบสมการดีกรีสอง 
     ทั้งสองสมการ 
 

      ค 6.1 
 

-แกร้ะบบสมการดีกรีสองทั้งสองสมการได ้  หนา้ 69 -80       4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ว 32101              รายวชิา วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 6                 จ านวน  2 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

1.ปฏิสัมพนัธ์ในระบบ
สุริยะ 

1.1ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากโลก
หมุนรอบตวัเอง 
1.2 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย ์
1.3ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบโลกดวงจนัทร์ และดวง
อาทิตย ์
1.4ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
1.5 พฒันาการของแบบ  
จ าลองระบบสุริยะ 

มาตรฐานว7.1เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและ
เอกภพการปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวติบน
โลก มีกระบวนการสืบเสาะ   หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ตัวช้ีวดั 
ม 3/1 แรงโนม้ถ่วงท าใหด้วงจนัทร์โคจรรอบโลกและดาวบริวาร
โคจรรอบดวงอาทิตยเ์กิดเป็นระบบสุริยจกัรวาล 

1. สืบคน้และอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์และดาวเคราะห์
อ่ืน ๆ และผลท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ส่ิงมีชีวิตบนโลก    

  

2. ดวงดาวบนทอ้งฟ้า 
 

2.1การบอกต าแหน่งของวตัถุ
ทอ้งฟ้า 
2.2 กลุ่มดาว 

ตัวช้ีวดั 
ม 3/2 แรงโนม้ถ่วงท่ีดวงจนัทร์  ดวงอาทิตย ์กระท าต่อโลกท าให้
เกิดปรากฎการณ์  น ้าข้ึน น ้าลง 

2.สืบคน้และอธิบายองคป์ระกอบของเอก
ภพ กาแลก็ซี และระบบสุริยะ 

  

 
 
 

 ตัวช้ีวดั 
ม 3/2 เอกภพประกอบดว้ย ระบบสุริยะ  กาแลก็ซีจ านวนมาก  
ซ่ึงแต่ละกาแลกซี 

3.ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาวและน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
 

  

 
 
 

 ประกอบดว้ยดาวฤกษห์ลายลา้นดวงอยูเ่ป็นระบบดว้ยแรงโนม้
ถ่วงกาแลก็ซีจ านวนมาก  ซ่ึงแต่ละกาแลกซีประกอบดว้ยดาว
ฤกษห์ลายลา้นดวง อยูเ่ป็นระบบดว้ยแรงโนม้ถ่วง 

-ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาวและน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

  



3. เทคโนโลยอีวกาศ 
 
 

3.1กลอ้งโทรทรรศน์ 
3.2ดาวเทียมและยานอวกาศ 
3.3 การใชชี้วิตในอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ี
น ามาใชใ้นการส ารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดา้น
การเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม       
ตัวช้ีวดั     
ม. 3/2-1 จรวดดาวเทียม และยานอวกาศ เป็นเทคโนโลยอีวกาศท่ี
มนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ในการส ารวจขอ้มูลของวตัถุทอ้งฟ้า 
สภาวะอากาศ  การเกษตร และการส่ือสาร 
 

1. สืบคน้และอภิปรายความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยอีวกาศท่ีใชส้ ารวจอวกาศ  วตัถุ
ทอ้งฟ้าสภาวะอากาศทรัพยากร
 ธรรมชาติ การเกษตร และการ
ส่ือสาร     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  ____ส23102________   รายวชิา ____________ประวติัศาสตร์ 3_________________________   จ านวน __1___ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
1  
วิธีการทางประวติัศาสตร์
กบัการศึกษาเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์ 

การใชว้ิธีการทาง
ประวติัศาสตร์วิเคราะห์
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
 

ส4.1 ม.3/1 1.นกัเรียนเขา้ใจความหมายของวธีิการทางประวติัศาสตร์ 
2.นกัเรียนสามารถวเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งมี
เหตุผลตามวิธีการทางประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 2 

1  
วิธีการทางประวติัศาสตร์
กบัการศึกษาเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์ 

การศึกษาวเิคราะห์เหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์สมยั
รัตนโกสินทร์โดยใชว้ิธีการ
ทางประวติัศาสตร์ 

ส4.1 ม.3/2 นกัเรียนสามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตน
สนใจได ้ 
 

ประวติัศาสตร์ 4 

2 
พฒันาการของภูมิภาค
ต่างๆ 
 
 

พฒันาการของทวีปยโุรป 
-อเมริกาเหนือ-อเมริกาใต-้
แอฟริกา-ออสเตรเลียและหมู่
เกาะแปซิฟิก 

ส4.2 ม.3/1 นกัเรียนอธิบายพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภมิูภาคต่างๆ ได ้
  

ประวติัศาสตร์ 2 

2 
พฒันาการของภูมิภาค
ต่างๆ 
 
 
 
 

อิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการ
และการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก 

ส4.2 ม.3/2 1.นกัเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา และผลกระทบจากความร่วมมือและความ
ขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหาความ
ขดัแยง้ได ้
 
2.วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ และความขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหาความขดัแยง้ 

ประวติัศาสตร์ 2 



2 
พฒันาการของภูมิภาค
ต่างๆ 
 
 
 

ความร่วมมือและขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 

ส4.2 ม.3/2 วเิคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ และความขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจดัปัญหาความขดัแยง้ 

ประวติัศาสตร์ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  __ศ 23101____   รายวชิา ___ดนตรีและทศันศิลป์__   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  
 

Insight Music : Joy to the World  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1 / ม.3.1-2 
ศ2.1 / ม.3.3-7 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  
 

Insight Music : Joy to the World 
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1 / ม.3.1-2 
ศ2.1 / ม.3.3-7 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  
 
 

Insight Music : Praise to Joy  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1 / ม.3.1-2 
ศ2.1 / ม.3.3-7 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  
 
 

Insight Music : Praise to Joy  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1 / ม.3.1-2 
ศ2.1 / ม.3.3-7 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  
 
 

Insight Music : Shadows Fall  
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1 / ม.3.1-2 
ศ2.1 / ม.3.3-7 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 



 
 
การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 

Insight Music : Shadows Fall 
ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1 / ม.3.1-2 
ศ2.1 / ม.3.3-7 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลายภาคเรียน 10 
คะแนน 
ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ขอ้สอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ.2.1/ม.3.1-2 
ศ2.1/ม.3.3-7, ศ2.2/
ม.3.1-2 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 
และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
 
 

InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลายภาคเรียน 10 
คะแนน 
ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ขอ้สอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ.2.1/ม.3.1-2 
ศ2.1/ม.3.3-7, ศ2.2/
ม.3.1-2 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง เน้ือ
เพลงได ้
2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้
3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 
โนต้เพลง 

2 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  _____ง23102_____   รายวชิา __การงานอาชีพและเทคโนโลย_ี_   จ านวน __1.0__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
หน่วยที ่1 : Flowchart สัญลกัษณ์และความหมายของ Flowchart 

- สัญลกัษณ์ต่างๆ และความหมายของสัญลกัษณ์ 
- การโยงเส้น และใส่ลกูศรทิศทางต่างๆ 
- แบบทดสอบ เร่ือง สัญลกัษณ์ Flowchart 

ง 3.1 ม. 3/1 
อธิบายหลกัการท าโครงงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง 3.1 ม. 3/3 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็น
แบบจ าลองความคิด และการรายงาน
ผล 
 

นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ
สัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้ง 
นกัเรียนสามารถน าสัญลกัษณ์มาใชง้านได้
ถกูตอ้งตามท่ีโจทยก์ าหนด 

- 1 

หน่วยที ่2 : โปรแกรม  
Flowgorithm 

การใช้โปรแกรม Flowgorithm 
- ส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Flowgorithm 
- ขั้นตอนการแทรกสัญลกัษณ์ต่างๆ 
- ขั้นตอนการใส่ขอ้ความลงในสัญลกัษณ์ 
- ขั้นตอนการบนัทึกและการเปิดไฟลง์าน 
- ขั้นตอนการใส่ Comment 
- แบบทดสอบ เร่ือง Flowchart 

ง 3.1 ม. 3/1 
อธิบายหลกัการท าโครงงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง 3.1 ม. 3/3 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็น
แบบจ าลองความคิด และการรายงาน
ผล 

นกัเรียนสามารถแทรกสัญลกัษณ์ได้
ถกูตอ้งตามโจทย ์
นกัเรียนสามารถใส่รายละเอียดใน 
Flowchart ไดถ้กูตอ้งตามโจทย ์
นกัเรียนสามารถใส่ Comment ได ้

- 1 



 
 
 

การใช้สร้าง Flowchart แบบมเีงื่อนไข 
- ขั้นตอนการสร้าง 
- ขั้นตอนการใส่เง่ือนไขลงใน Flowchart 
- แบบทดสอบ เร่ือง Flowchart แบบมีเง่ือนไข 

ง 3.1 ม. 3/1 
อธิบายหลกัการท าโครงงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง 3.1 ม. 3/3 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็น
แบบจ าลองความคิด และการรายงาน
ผล 

นกัเรียนสามารถแทรกสัญลกัษณ์เง่ือนไข
การตดัสินใจไดถ้กูตอ้ง 
นกัเรียนสามารถใส่รายละเอียดของ
เง่ือนไขไดถ้กูตอ้ง 
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การใช้สร้าง Flowchart แบบท าซ ้า 
- ขั้นตอนการสร้าง 
- ขั้นตอนการใส่สัญลกัษณ์ท่ีแสดงการท าซ ้ าลงใน 
Flowchart 
- แบบทดสอบ เร่ือง Flowchart แบบท าซ ้ า 

ง 3.1 ม. 3/1 
อธิบายหลกัการท าโครงงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง 3.1 ม. 3/3 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็น
แบบจ าลองความคิด และการรายงาน
ผล 

นกัเรียนสามารถแทรกสัญลกัษณ์ลกูศร
แสดงการท าซ ้ า และสัญลกัษณ์เช่ือมต่อได้
ถกูตอ้ง 
นกัเรียนสามารถใส่รายละเอียดของการ
ท าซ ้ าไดถู้กตอ้ง 
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หน่วยที ่3 : Scratch Game 
 
 
 

Making Snake (เกมงู)สร้างตวังู  และเหยือ่ 
- ใหน้กัเรียนสร้างตวังู และเหยือ่ 
- ใหน้กัเรียนสร้างฉากท่ี Stage backdrop 

ง 3.1 ม. 3/1 
อธิบายหลกัการท าโครงงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง 2.1 ม. 3/2 
สร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวธีิการตาม
กระบวนการเทคโนโลย ีอยา่ง
ปลอดภยั ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างตน้แบบและแบบจ าลองของ

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือกลุ่ม Drawing 
วาดตวังูได ้
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือกลุ่ม Drawing 
วาดเหยือ่ได ้
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือกลุ่ม Drawing 
วาดฉากได ้
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือกลุ่ม Drawing 
สร้างขอ้ความ Game Overได ้

- 3 



ส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิด และการรายงานผล 
ง 3.1 ม. 3/3 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็น
แบบจ าลองความคิด  

 Key pressed/ตวังู 
- Script กลุ่ม Control 
ค าสั่ง forever 
ค าสั่ง if then 
ค าสั่ง create clone myself 
ค าสั่ง wait secs 
ค าสั่ง delete this clone 
- Script กลุ่ม Data 
ค าสั่ง set cloneDuration to 3 
ค าสั่ง hide variable cloneDuration 
ค าสั่ง set speed to 4 
ค าสั่ง set speed to 0 
ค าสั่ง speed 
ค าสั่ง cloneDuration 
- Script กลุ่ม Sensing 
ค าสั่ง key pressed 
- Script กลุ่ม Motion 
ค าสั่ง go to x:0  y:0 
ค าสั่ง point in direction 90 

ง 3.1 ม. 3/4 
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจาก
จินตนาการหรืองานท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวนั ตามหลกัการท า
โครงงานอยา่งมีจิตส านึกและความ
รับผดิชอบ 

นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดให ้ตวังูเดินตามทิศทางท่ีกด 
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดให ้ตวังูเดินชา้-หรือเร็วได ้จาก
จงัหวะการกดปุ่มคียบ์อร์ดคา้งนานเท่าไร 
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดให ้ตวังูยาวข้ึน เม่ือกินเหยือ่ได ้ 
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดใหค้ะแนนเพ่ิมข้ึน เม่ือผูเ้ล่นกิน
เหยือ่ได ้
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดให ้Game Over ปรากฏข้ึน เม่ือผู ้
เล่นบงัคบัตวังูชนขอบจอ 
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ค าสั่ง point in direction 180 
ค าสั่ง point in direction 0 
ค าสั่ง point in direction -90 
ค าสั่ง move steps 
- Script กลุ่ม Even 
ค าสั่ง when Pclicked 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  EN23104   รายวชิา English Grammar 6  จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 
1. I don't know who did it. 
 
 

1.1 Introduction of Relative clause 
1.2 Introduction of Relative pronouns 

Standard F1.1  G.9/3     
Standard F1.2  G.9/4    
Standard F2.2  G.9/2 

1. To use relative pronouns (which, who) to describe people or 
things. 
2. To use relative pronouns to link sentences correctly. 

page 330 - 331 
 

2 periods 
 

 1.3 The relative pronoun as object 
1.4 Prepositions in relative clauses 

 1. To connect sentences using relative pronouns correctly. 
 

page 332 - 335 
 

2 periods 

 
 

1.5 Defining relative clauses 
1.6 Non-defining relative clauses 

 1. To differentiate between defining and non-defining relative 
clauses 

worksheets 
 

2 periods 

 
 
 

1.7 Relative structures with whose, what 
and it 
1.8 The use of relative clauses 

 1. To use relative pronouns to link sentences correctly. 
 

page 336 - 339 
 

2 periods 

 
 
 

1.9 Relative pronouns and relative 
adverbs 
1.10 Relative clauses: participle and to-
infinitive 

 1. To use relative pronouns to link sentences correctly. 
2. To use relative adverbs for giving additional information about 
place, time  
 

page 340 - 343 
 

2 periods 

2. O-NET Tutorial 
 

O-NET Tutorial Standard F1.1  G.9/1     
Standard F1.1  G.9/4    

1. To revise the use of grammar structure 
2. To analyze reading comprehension 
3. To recognize more vocabularies 

O-NET 
worksheets 
 

6 periods 

 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  _พ  23101_   รายวชิา _________วอลเลย์บอล_____________   จ านวน __0.5__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี / เร่ือง หวัขอ้บทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หนงัสือเรียน 
เวลา
เรียน 

 
ทดสอบสมรรถภาพ 
 

การวิ่งเร็ว 50 เมตร 
การวิ่งเกบ็ของ 
การยนืกระโดด 
วิง่ระยะไกล 
สามารถดึงขอ้ 
แรงบีบมือขา้งท่ีถนดั 
การดึงขอ้/งอแขนหอ้ยตวั 
งอตวัขา้งหนา้ 

พ 3.1 
 
ม. 3/1  ม. 3/2   ม. 3/3 

นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 
นกัเรียนมีพฒันาการดา้นสมรรถภาพทางกายท่ีดีข้ึน 

ตารางบนัทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ 

1-2 

 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักีฬา
วอลเลยบ์อล 
 

ประวติักีฬาวอลเลยบ์อล 
ประโยชน์ของกีฬาวอลเลยบ์อล 
ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกีฬาวอลเลยบ์อล 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
กฎกติกาท่ีใชใ้นกีฬาวอลเลยบ์อล 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูช้มวอลเลยบ์อลท่ีดี 
 

พ 3.1 
 
ม. 3/1    ม. 3/2    

บอกประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล 
บอกประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล 
บอกวธีิการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยา่งปลอดภยั 
บอกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์บาสเกตบอลได ้
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของการท ากิจกรรม 
     เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของกีฬาบาสเกตบอลได ้
บอกถึงมารยาทของผูเ้ล่นและผูช้มกีฬาบาสเกตบอลได ้

ใบความรู้เก่ียวกบักีฬา
วอลเลยบ์อล 
 
ความรู้ความเขา้ใจในการ
อธิบาย 

1 

ทกัษะการทรงตวัและ
การเคล่ือนท่ี 
 

การบริหารร่างกาย  
ทกัษะท่ีเนน้การเคล่ือนท่ี 
การเคล่ือนไหว 

พ 3.1 
 
ม. 3/1    ม. 3/2    

บอกวธีิการบริหารร่างกาย การเคล่ือนไหว และการ
สร้างความคุน้เคยกบัลกูวอลเลยบ์อลได ้
ปฏิบติัทกัษะ การกลบัตวั การหมุนตวัรับบอล 

1.การฝึกปฏิบติัตามแบบ
ฝึกของนกัเรียน 
2.การอธิบาย 

2 



 การหมุนรับบอล 
การกลบัตวั 
การวิ่ง 
การสไลด ์
การกระโดด 
ท่าทางการทรงตวั 
การหยดุ 
การสร้างความคุน้เคยลกูวอลเลยบ์อล 

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของการท ากิจกรรมได ้

ทกัษะเบ้ืองตน้การเล่น
กีฬาวอลเลยบ์อล  

ลกัษณะการวางมือและการสัมผสับอล 
การเล่นลกูสองมือล่าง 
การเล่นลกูสองมือบน 
การรับบอล 

พ 3.1 
 
ม. 3/1    ม. 3/2  

 1.การฝึกปฏิบติัตามแบบ
ฝึกของนกัเรียน 
2.การอธิบาย 

 

ทกัษะวอลเลยบ์อล 
ขั้นพ้ืนฐาน  2 
 
 

การเล่นลกูสองมือบน 
การเล่นลกูสองมือล่าง 
การรับบอล 
 

พ 3.1 
 
ม. 3/1    ม. 3/2  

 1.การฝึกปฏิบติัตามแบบ
ฝึกของนกัเรียน 
2.การอธิบาย 

 
 
 
 
 

การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
พ้ืนฐานในกีฬา
วอลเลยบ์อล 

 พ 3.1 
 
ม. 3/1    ม. 3/2  

 1.การฝึกปฏิบติัตามแบบ
ฝึกของนกัเรียน 
2.การอธิบาย 

 

 


