โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒ รายวิชา ภาษาไทย จานวน ๑ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง

หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์ การเรียนรู้

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

๑.เเรื่ องรู้ตานานสื บสาน
วัฒนธรรม

วิวธิ ภาษา
- เรื่ อง รู้ตานานสื บสาน
วัฒนธรรม
- ข้อคิดจากเรื่ องเปิ งซงกราน
- ตานาน
- คตินิยมเรื่ องสิ ริ
- ความเชื่อเรื่ องการมีบุตรชาย
สื บตระกูล

ท ๑.๑ ๑ ,๕,
-อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
และเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
- วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่ อง ที่อ่านโดยใช้กลวิธี
การเปรี ยบเทียบเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ดีข้ ึน
- ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียน
อย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต

๑.อ่านและการจับใจความสาคัญได้
๒.สามารถวิเคราะห์เรื่ องที่เรี ยนได้
๓.อธิบายคาศัพท์ได้
๔.เปรี ยบเทียบวิถีชีวิตคนในอดีตและปัจุบนั
ได้
๕.สามารถคายืมภาษาต่างประเทศ

หน้า
๘๓ – ๑๐๐

๒ ชัว่ โมง

๒.เรื่ องที่เรี ยกว่กา้ วหน้า

วิวธิ ภาษา
- เรื่ อง ที่เรี ยกว่าก้าวหน้า
- การอ่านและการจับใจความ
- งานเขียนประเภทบทความ
- การนาเสนองานด้วยบทความ

ท ๑.๑ ๑,๓.๗ ท ๒.๑ ๒
-อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
และเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
-ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่ องที่อ่าน
-วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ และความ
เป็ นไปได้ของเรื่ อง
-เขียนข้อความโดยใช้ถอ้ ยคาได้ถกู ต้องตามระดับภาษา

๑.อ่านและการจับใจความสาคัญได้
๒สามารถเขียนประเภทบทความประเภท
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
๓.สามารถนาเสนองานด้วยบทความได้

หน้า
๑๐๑ –๑๑๒

๒ ชัว่ โมง

๔.เรื่ องกรุ งเทพเมื่อร้อย
กว่าปี

วิวธิ ภาษา
- เรื่ อง กรุ งเทพเมื่อร้อยกว่าปี
- การอ่านและการจับใจความ
- ข้อคิด
- การบอกทิศทาง
- การเปลี่ยนแปลงภาษา

ท ๑.๑ ๑,๓.๗ ท ๒.๑ ๒
๑.อ่านและการจับใจความสาคัญได้
-อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถกู ต้อง ๒.สามารถวิเคราะห์เรื่ องที่เรี ยนได้
และเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
๓.อธิบายคาศัพท์ได้
-ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่ องที่อ่าน

หน้า
๑๑๓ –๑๒๒

๕.เรื่ อง คิดดีกไ็ ด้บุญ

วิวธิ ภาษา
- เรื่ อง คิดดีกไ็ ด้บุญ
- การอ่านและการจับใจความ
- ข้อคิด
- การบอกทิศทาง
- องค์ประกอบของการเขียน
สร้างสรรค์

-อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ
บทร้อยกรองได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
- วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่ อง ที่อ่านโดยใช้กลวิธี
การเปรี ยบเทียบเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ดีข้ ึน

๑.อ่านและการจับใจความสาคัญได้
๒.สามารถวิเคราะห์เรื่ องที่เรี ยนได้
๓.สามารถองค์ประกอบของการเขียน
สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง

หน้า
๑๒๓ –๑๓๘

๒ ชัว่ โมง

๖.เรื่องปาร์ ตบี้ าร์ บีควิ

วิวธิ ภาษา
-ปาร์ ต้ ีปาร์ บีคิว
-ความรู้จากเรื่ อง
-คายืมภาษาต่างประเทศ
-ความสัมพันธ์ของนามกับกิริยา
- ความรู ้เกี่ยวกับการฟัง

ท ๓.๑ ๑ ,๒,๓,๔,๕,
-อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
และเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
--วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ และความ
เป็ นไปได้ของเรื่ อง

๑.สามารถอธิ บายคาภาษาต่างประเทศได้
อย่างถูกต้อง
๒.อ่านและการจับใจความสาคัญได้
๓สามารถวิเคราะห์เรื่ องที่เรี ยนได้

หน้า
๑๓๙ – ๑๕๔

๒ ชัว่ โมง

๗.เรื่องพระบรม
ราโชวาท

วรรณคดีวจิ ักษ์
-คาพ่อสอนลูกในพระบรม
ราโชวาท
-คุณค่าทางวรรณศิลป์ ในพระบรม
ราโชวาท

ท ๕.๑ ม.๓/๑
สรุ ปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ในระดับที่ยากขึ้น
ท ๕.๑ ม.๓/๒
วิเคราะห์วถิ ีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน

๑.อ่านจับใจความสาคัญได้อย่างถูกต้อง
๒. วิเคราะห์เนื้อหาที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
๓. อธิ บายคาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

หน้า
๖๙ – ๙๔

๔ชัว่ โมง

๒ ชัว่ โมง

๘. เรื่ องอิศรญาณภาษิต

-พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
-อธิบายคาศัพท์และข้อความ

ท ๕.๑ ม.๓/๓
สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริ ง

วรรณคดีวจิ ักษ์
-อิศรญาณภาษิต
-คาสอนอิศรญาณภาษิต
-โวหารเปรี ยบเทียบในอิศรญาณ
ภาษิต
-อธิบายคาศัพท์และข้อความ

ท ๕.๑ ม.๓/๑
สรุ ปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ในระดับที่ยากขึ้น
ท ๕.๑ ม.๓/๒
วิเคราะห์วถิ ีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน
ท ๕.๑ ม.๓/๓
สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริ ง

๑.สามารถอ่านทานองเสนาะได้อย่างถูกต้อง หน้า
๒. ถอดคาประพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
๙๑ – ๑๐๗
๓. อธิ บายคาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

๖ ชัว่ โมง

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา _____ค 23102 _______ รายวิชา _______________คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน 6______________________ จานวน __1.5___ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง

หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค 4.2 ม.3/1

1.อสมการ

1.1อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ค 4.2 ม.3/1

2.ความน่าจะเป็ น

1.2การแก้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
1.3โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
2.1การทดลองสุ่ มและเหตุการณ์
2.2ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
2.3ความน่าจะเป็ นกับการตัดสิ นใจ

ค 5.2 ม.3/1
ค 5.2 ม.3/1

3.1ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
3.2ค่ากลางของข้อมูล

ค 5.1 ม.3/1
ค 5.1 ม.3/2

3.สถิติ

ค 4.2 ม.3/1
ค 5.2 ม.3/1

จุดประสงค์ การเรียนรู้

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

-ระบุประโยคสัญลักษณ์ใดเป็ นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-เขียนประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ในรู ปอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวได้
-เขียนกราฟแสดงคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบนเส้น
จานวนได้
-หาคาตอบจากโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้

หน้า 2 - 9

2

หน้า 9 - 20

4

หน้า 21 - 29

4

-อธิ บายอัตราส่ วนระหว่างจานวนสมาชิกของเหตุการณ์กบั จานวน
สมาชิกของแซมเปิ ลสเปซได้
-หาค่าของความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์กบั การทดลองสุ่ ม
-บอกความหมายผลตอบแทนของเหตุการณ์และค่าคาดหมายได้
-สามารถอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างค่าความน่าจะเป็ นกับ
ผลตอบแทนของเหตุการณ์เพื่อพิจารณาค่าคาดหมายโดยข้อตกลงได้
-จากข้อมูลที่กาหนดสามารถตอบคาถามได้ถกู ต้อง
-หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้
แจกแจงความถี่ได้

หน้า 32 -48

2

หน้า 49 -58
หน้า 63 -74

4
4

หน้า 78 -112
หน้า113-126

2
4

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา _______ค 23203 _____ รายวิชา _________________คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม 6____________________ จานวน __0.5___ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง หัวข้ อบทเรียน
1.การให้เหตุผลเกี่ยว
1.1ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับรู ป
กับรู ปสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยมและรู ปสี่ เหลี่ยม
และรู ปสี่ เหลี่ยม
1.2ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรู สามเหลี่ยม
และรู ปสี่ เหลี่ยม
2.ระบบสมการ
2.1ระบบสมการเชิงเส้นและ
สมการดีกรี สอง
2.2ระบบสมการดีกรี สอง
ทั้งสองสมการ

มาตรฐานตัวชี้วัด
ค 6.1

จุดประสงค์ การเรียนรู้
-บอกทฤษฎีบทพื้นฐานเกี่ยวกับรู ปสามเหลี่ยมและรู ปสี่ เหลี่ยมได้

หนังสื อเรียน
หน้า 2 - 9

เวลาเรียน
2

หน้า 10 -25

4

ค 6.1

-ใช้สมบัติหรื อทฤษฎีบทเกี่ยวกับรู ปสามเหลี่ยม
และรู ปสี่ เหลี่ยมในการให้เหตุผลได้
-แก้ระบบสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี สองได้

หน้า 52 -68

4

ค 6.1

-แก้ระบบสมการดีกรี สองทั้งสองสมการได้

หน้า 69 -80

4

ค 6.1

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ว 32101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน 6
จานวน 2 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง หัวข้ อบทเรียน

มาตรฐานตัวชี้วัด

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1.ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุ ริยะ

1.1ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก
หมุนรอบตัวเอง
1.2 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์
1.3ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระบบโลกดวงจันทร์ และดวง
อาทิตย์
1.4ดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะ
1.5 พัฒนาการของแบบ
จาลองระบบสุ ริยะ

มาตรฐานว7.1เข้าใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี และ
เอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุ ริยะและผลต่อสิ่ งมีชีวติ บน
โลก มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ม 3/1 แรงโน้มถ่วงทาให้ดวงจันทร์ โคจรรอบโลกและดาวบริ วาร
โคจรรอบดวงอาทิตย์เกิดเป็ นระบบสุ ริยจักรวาล

1. สื บค้นและอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์
อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สิ่ งมีชีวิตบนโลก

2. ดวงดาวบนท้องฟ้ า

2.1การบอกตาแหน่งของวัตถุ
ท้องฟ้ า
2.2 กลุ่มดาว

ตัวชี้วดั
ม 3/2 แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ กระทาต่อโลกทาให้
เกิดปรากฎการณ์ น้ าขึ้น น้ าลง
ตัวชี้วดั
ม 3/2 เอกภพประกอบด้วย ระบบสุ ริยะ กาแล็กซี จานวนมาก
ซึ่ งแต่ละกาแลกซี
ประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายล้านดวงอยูเ่ ป็ นระบบด้วยแรงโน้ม
ถ่วงกาแล็กซี จานวนมาก ซึ่ งแต่ละกาแลกซี ประกอบด้วยดาว
ฤกษ์หลายล้านดวง อยูเ่ ป็ นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง

2.สื บค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอก
ภพ กาแล็กซี และระบบสุ ริยะ
3.ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาวและนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์
-ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาวและนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์

หนังสื อเรียน

เวลาเรียน

3. เทคโนโลยีอวกาศ

3.1กล้องโทรทรรศน์
3.2ดาวเทียมและยานอวกาศ
3.3 การใช้ชีวิตในอวกาศ

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่
นามาใช้ในการสารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
การเกษตรและการสื่ อสาร มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
อย่างมีคุณธรรมต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ตัวชี้วดั
ม. 3/2-1 จรวดดาวเทียม และยานอวกาศ เป็ นเทคโนโลยีอวกาศที่
มนุษย์นามาใช้ประโยชน์ในการสารวจข้อมูลของวัตถุทอ้ งฟ้ า
สภาวะอากาศ การเกษตร และการสื่ อสาร

1. สื บค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สารวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟ้ าสภาวะอากาศทรัพยากร
ธรรมชาติ การเกษตร และการ
สื่ อสาร

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ____ส23102________ รายวิชา ____________ประวัติศาสตร์ 3_________________________ จานวน __1___ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
1
วิธีการทางประวัติศาสตร์
กับการศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์
1
วิธีการทางประวัติศาสตร์
กับการศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์
2
พัฒนาการของภูมิภาค
ต่างๆ

หัวข้ อบทเรียน
การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์วิเคราะห์
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

มาตรฐานตัวชี้วัด
ส4.1 ม.3/1

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.นักเรี ยนเข้าใจความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
2.นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์เรื่ องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมี
เหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

หนังสื อเรียน
ประวัติศาสตร์

เวลาเรียน
2

การศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์สมัย
รัตนโกสิ นทร์โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของทวีปยุโรป
-อเมริ กาเหนือ-อเมริ กาใต้แอฟริ กา-ออสเตรเลียและหมู่
เกาะแปซิ ฟิก

ส4.1 ม.3/2

นักเรี ยนสามารถใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่ องราวต่างๆ ที่ตน
สนใจได้

ประวัติศาสตร์

4

ส4.2 ม.3/1

นักเรี ยนอธิ บายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ได้

ประวัติศาสตร์

2

2
พัฒนาการของภูมิภาค
ต่างๆ

อิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

ส4.2 ม.3/2

1.นักเรี ยนสามารถอธิ บายความเป็ นมา และผลกระทบจากความร่ วมมือและความ
ขัดแย้งในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งได้

ประวัติศาสตร์

2

2.วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ ความร่ วมมือ และความขัดแย้งใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

2
พัฒนาการของภูมิภาค
ต่างๆ

ความร่ วมมือและขัดแย้งใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 20

ส4.2 ม.3/2

วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ ความร่ วมมือ และความขัดแย้งใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

ประวัติศาสตร์

2

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา __ศ 23101____ รายวิชา ___ดนตรี และทัศนศิลป์ __ จานวน __1__ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

หัวข้ อบทเรียน
Insight Music : Joy to the World
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

มาตรฐานตัวชี้วัด
ศ2.1 / ม.3.1-2
ศ2.1 / ม.3.3-7

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Joy to the World
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.3.1-2
ศ2.1 / ม.3.3-7

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Praise to Joy
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.3.1-2
ศ2.1 / ม.3.3-7

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Praise to Joy
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.3.1-2
ศ2.1 / ม.3.3-7

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Shadows Fall
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.3.1-2
ศ2.1 / ม.3.3-7

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

หนังสื อเรียน
Insight Music
โน้ตเพลง

เวลาเรียน
2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

Insight Music : Shadows Fall
ปฏิบตั ิ: ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

InsightMusic :ทดสอบเก็บคะแนนปลายภาคเรี ยน 10
คะแนน
ปฏิบตั ิ/ทฤษฏี : ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ข้อสอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน
InsightMusic :ทดสอบเก็บคะแนนปลายภาคเรี ยน 10
คะแนน
ปฏิบตั ิ/ทฤษฏี : ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี 10 คะแนน, ทดสอบ
ข้อสอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน

การร้องเพลง Insight Music
และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี

ศ2.1 / ม.3.1-2
ศ2.1 / ม.3.3-7

1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
เพลงได้
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
ศ.2.1/ม.3.1-2
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
ศ2.1/ม.3.3-7, ศ2.2/ เพลงได้
ม.3.1-2
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้
ศ.2.1/ม.3.1-2
1.นักเรี ยนสามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ตเพลง เนื้อ
ศ2.1/ม.3.3-7, ศ2.2/ เพลงได้
ม.3.1-2
2.แปลคาศัพท์ในบทเพลงได้
3.นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ได้

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

Insight Music
โน้ตเพลง

2 คาบ

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา _____ง23102_____ รายวิชา __การงานอาชีพและเทคโนโลยี__ จานวน __1.0__ หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
หน่ วยที่ 1 : Flowchart

หัวข้ อบทเรียน
สั ญลักษณ์ และความหมายของ Flowchart
- สัญลักษณ์ต่างๆ และความหมายของสัญลักษณ์
- การโยงเส้น และใส่ ลกู ศรทิศทางต่างๆ
- แบบทดสอบ เรื่ อง สัญลักษณ์ Flowchart

มาตรฐานตัวชี้วัด
ง 3.1 ม. 3/1
อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1 ม. 3/3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ น
แบบจาลองความคิด และการรายงาน
ผล

จุดประสงค์ การเรียนรู้
หนังสื อเรียน
นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของ
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง
นักเรี ยนสามารถนาสัญลักษณ์มาใช้งานได้
ถูกต้องตามที่โจทย์กาหนด

เวลาเรียน
1

หน่ วยที่ 2 : โปรแกรม
Flowgorithm

การใช้ โปรแกรม Flowgorithm
- ส่ วนประกอบหน้าจอโปรแกรม Flowgorithm
- ขั้นตอนการแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ
- ขั้นตอนการใส่ ขอ้ ความลงในสัญลักษณ์
- ขั้นตอนการบันทึกและการเปิ ดไฟล์งาน
- ขั้นตอนการใส่ Comment
- แบบทดสอบ เรื่ อง Flowchart

ง 3.1 ม. 3/1
อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1 ม. 3/3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ น
แบบจาลองความคิด และการรายงาน
ผล

นักเรี ยนสามารถแทรกสัญลักษณ์ได้
ถูกต้องตามโจทย์
นักเรี ยนสามารถใส่ รายละเอียดใน
Flowchart ได้ถกู ต้องตามโจทย์
นักเรี ยนสามารถใส่ Comment ได้

1

-

ง 3.1 ม. 3/1
อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1 ม. 3/3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ น
แบบจาลองความคิด และการรายงาน
ผล
ง 3.1 ม. 3/1
การใช้ สร้ าง Flowchart แบบทาซ้า
อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้
- ขั้นตอนการสร้าง
- ขั้นตอนการใส่ สัญลักษณ์ที่แสดงการทาซ้ าลงใน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1 ม. 3/3
Flowchart
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
- แบบทดสอบ เรื่ อง Flowchart แบบทาซ้ า
ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ น
แบบจาลองความคิด และการรายงาน
ผล
ง 3.1 ม. 3/1
Making Snake (เกมงู)สร้ างตัวงู และเหยือ่
อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้
- ให้นกั เรี ยนสร้างตัวงู และเหยือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้นกั เรี ยนสร้างฉากที่ Stage backdrop
ง 2.1 ม. 3/2
สร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี อย่าง
ปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็ นภาพฉาย เพื่อนาไปสู่ การ
สร้างต้นแบบและแบบจาลองของ
การใช้ สร้ าง Flowchart แบบมีเงื่อนไข
- ขั้นตอนการสร้าง
- ขั้นตอนการใส่ เงื่อนไขลงใน Flowchart
- แบบทดสอบ เรื่ อง Flowchart แบบมีเงื่อนไข

หน่ วยที่ 3 : Scratch Game

นักเรี ยนสามารถแทรกสัญลักษณ์เงื่อนไข
การตัดสิ นใจได้ถกู ต้อง
นักเรี ยนสามารถใส่ รายละเอียดของ
เงื่อนไขได้ถกู ต้อง

-

1

นักเรี ยนสามารถแทรกสัญลักษณ์ลกู ศร
แสดงการทาซ้ า และสัญลักษณ์เชื่อมต่อได้
ถูกต้อง
นักเรี ยนสามารถใส่ รายละเอียดของการ
ทาซ้ าได้ถูกต้อง

-

1

นักเรี ยนสามารถใช้เครื่ องมือกลุ่ม Drawing วาดตัวงูได้
นักเรี ยนสามารถใช้เครื่ องมือกลุ่ม Drawing
วาดเหยือ่ ได้
นักเรี ยนสามารถใช้เครื่ องมือกลุ่ม Drawing
วาดฉากได้
นักเรี ยนสามารถใช้เครื่ องมือกลุ่ม Drawing
สร้างข้อความ Game Overได้

3

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

สิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็ นแบบจาลอง
ความคิด และการรายงานผล
ง 3.1 ม. 3/3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองาน
ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ น
แบบจาลองความคิด
ง 3.1 ม. 3/4
ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรื องานที่ทาใน
ชีวิตประจาวัน ตามหลักการทา
โครงงานอย่างมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบ

นักเรี ยนสามารถใช้ Script คาสั่ง
กาหนดให้ ตัวงูเดินตามทิศทางที่กด
นักเรี ยนสามารถใช้ Script คาสั่ง
กาหนดให้ ตัวงูเดินช้า-หรื อเร็ วได้ จาก
จังหวะการกดปุ่ มคียบ์ อร์ ดค้างนานเท่าไร
นักเรี ยนสามารถใช้ Script คาสั่ง
กาหนดให้ ตัวงูยาวขึ้น เมื่อกินเหยือ่ ได้
นักเรี ยนสามารถใช้ Script คาสั่ง
กาหนดให้คะแนนเพิ่มขึ้น เมื่อผูเ้ ล่นกิน
เหยือ่ ได้
นักเรี ยนสามารถใช้ Script คาสั่ง
กาหนดให้ Game Over ปรากฏขึ้น เมื่อผู ้
เล่นบังคับตัวงูชนขอบจอ

-

2

คาสั่ง point in direction 180
คาสั่ง point in direction 0
คาสัง่ point in direction -90
คาสั่ง move steps
- Script กลุ่ม Even
คาสั่ง when Pclicked

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา EN23104 รายวิชา English Grammar 6 จานวน 1.0 หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ / เรื่อง
1. I don't know who did it.

2. O-NET Tutorial

หัวข้ อบทเรียน
1.1 Introduction of Relative clause
1.2 Introduction of Relative pronouns
1.3 The relative pronoun as object
1.4 Prepositions in relative clauses
1.5 Defining relative clauses
1.6 Non-defining relative clauses
1.7 Relative structures with whose, what
and it
1.8 The use of relative clauses
1.9 Relative pronouns and relative
adverbs
1.10 Relative clauses: participle and toinfinitive
O-NET Tutorial

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

Standard F1.1 G.9/1
Standard F1.1 G.9/4

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

หนังสื อเรียน
page 330 - 331

เวลาเรียน
2 periods

page 332 - 335

2 periods

1. To differentiate between defining and non-defining relative
clauses
1. To use relative pronouns to link sentences correctly.

worksheets

2 periods

page 336 - 339

2 periods

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

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

O-NET
worksheets

6 periods

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา
กาหนดเนือ้ หาบทเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา _พ 23101_ รายวิชา _________วอลเลย์บอล_____________ จานวน __0.5__ หน่ วยกิต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ / เรื่ อง หัวข้อบทเรี ยน

มาตรฐานตัวชี้วดั

จุดประสงค์การเรี ยนรู้

หนังสื อเรี ยน

การวิ่งเร็ ว 50 เมตร
ทดสอบสมรรถภาพ
การวิ่งเก็บของ
การยืนกระโดด
วิง่ ระยะไกล
สามารถดึงข้อ
แรงบีบมือข้างที่ถนัด
การดึงข้อ/งอแขนห้อยตัว
งอตัวข้างหน้า
ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬา ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล
การบารุ งรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล
กฎกติกาที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล
มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มวอลเลย์บอลที่ดี

พ 3.1

นักเรี ยนให้ความสาคัญกับการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

ตารางบันทึกผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ

ทักษะการทรงตัวและ
การเคลื่อนที่

พ 3.1

การบริ หารร่ างกาย
ทักษะที่เน้นการเคลื่อนที่
การเคลื่อนไหว

เวลา
เรี ยน
1-2

ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3
นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ ึน

พ 3.1
ม. 3/1 ม. 3/2

ม. 3/1 ม. 3/2

บอกประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอล
บอกประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล
บอกวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างปลอดภัย
บอกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์บาสเกตบอลได้
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของการทากิจกรรม
เกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปของกีฬาบาสเกตบอลได้
บอกถึงมารยาทของผูเ้ ล่นและผูช้ มกีฬาบาสเกตบอลได้

ใบความรู ้เกี่ยวกับกีฬา
วอลเลย์บอล

บอกวิธีการบริ หารร่ างกาย การเคลื่อนไหว และการ
สร้างความคุน้ เคยกับลูกวอลเลย์บอลได้
ปฏิบตั ิทกั ษะ การกลับตัว การหมุนตัวรับบอล

1.การฝึ กปฏิบตั ิตามแบบ
ฝึ กของนักเรี ยน
2.การอธิบาย

1

ความรู้ความเข้าใจในการ
อธิบาย

2

ทักษะเบื้องต้นการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอล

ทักษะวอลเลย์บอล
ขั้นพื้นฐาน 2

การเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
พื้นฐานในกีฬา
วอลเลย์บอล

การหมุนรับบอล
การกลับตัว
การวิ่ง
การสไลด์
การกระโดด
ท่าทางการทรงตัว
การหยุด
การสร้างความคุน้ เคยลูกวอลเลย์บอล
ลักษณะการวางมือและการสัมผัสบอล
การเล่นลูกสองมือล่าง
การเล่นลูกสองมือบน
การรับบอล
การเล่นลูกสองมือบน
การเล่นลูกสองมือล่าง
การรับบอล

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของการทากิจกรรมได้

พ 3.1
ม. 3/1 ม. 3/2
พ 3.1
ม. 3/1 ม. 3/2

พ 3.1
ม. 3/1 ม. 3/2

1.การฝึ กปฏิบตั ิตามแบบ
ฝึ กของนักเรี ยน
2.การอธิบาย
1.การฝึ กปฏิบตั ิตามแบบ
ฝึ กของนักเรี ยน
2.การอธิบาย

1.การฝึ กปฏิบตั ิตามแบบ
ฝึ กของนักเรี ยน
2.การอธิบาย

