
 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____ค  23102     _______   รายวชิา _______________คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  6______________________   จ านวน __1.5___ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน 
เวลา
เรียน 

3.สถิต ิ
 

3.3การกระจายของข้อมลู 
 

ค 5.1  ม.3/3 -หาสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจากข้อมลูท่ีก าหนดให้ได้ 
-ตอบค าถามโจทย์เก่ียวกบัเส้นโค้งปกติได้ 

หน้า 127 -143      4 

4.ทกัษะและ 
   กระบวนการ 
   ทางคณิตศาสตร์ 

4.1กิจกรรมพฒันาทกัษะและ 
     กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

ค 6.1  ม.3/1-6 -แสดงวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ โดยใช้ทกัษะและ 
 กระบวนการแก้ปัญหาได้ 

หน้า 156 -182      2 

 4.2ทกัษะและกระบวนการทาง 
     คณิตศาสตร์เก่ียวกบัตรีโกณมิติ 

ค 6.1  ม.3/1-6 - บอกคา่ของอตัราสว่นตรีโกณมิติ  sin , cos และ tan   
   ของมมุท่ีมีขนาด  30 ,  45 และ  60 ได้ 

หน้า 183 -200      4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา  _____ง23102_____   รายวชิา __การงานอาชีพและเทคโนโลย_ี_   จ านวน __1.0__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยที ่4 : Labyrinth Puzzle 

 (เกมปริศนาเขาวงกต) 

ก าหนดปริศนา 
- ใหน้กัเรียนก าหนดค าใบป้ริศนาของเกม 5 ด่าน 
โดยก าหนดเป็นภาษาองักฤษ 

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

นกัเรียนสามารถสร้างค าใบถึ้งส่ิงของท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้ล่นเกบ็แต่ละด่าน โดยใช้
เคร่ืองมือกลุ่ม Drawing ได ้
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 สร้างส่ิงของปริศนา 
- ใหน้กัเรียนสร้างส่ิงของปริศนาท่ีตวัละคร
จะต้องเกบ็ในแต่ละด่าน 5 ช้ิน (ด่านละ 1 ช้ิน) 

- ใหน้กัเรียนสร้างส่ิงของปริศนาหลอกใหผู้เ้ล่น
เกบ็ 5 ช้ิน (ด่านละ 1 ช้ิน) 

สร้างตวัละคร 

- ใหน้กัเรียนสร้างตวัละคร 1 ตวั เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินเร่ือง 

สร้างด่าน 1-5 

- ใหน้กัเรียนสร้างด่าน 1-5 โดยก าหนดใหแ้ต่ละ

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

นกัเรียนสามารถสร้างส่ิงของปริศนาดว้ย
การวาดจากเคร่ืองมือกลุ่ม Drawing ได ้
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ด่านมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิด และการรายงานผล 
ง 3.1 ม. 3/3 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็น
แบบจ าลองความคิด  

 
 
 

 Labyrinth Puzzle (เกมปริศนาเขาวงกต) ต่อ 

สร้างฉาก Intro 

- ใหน้กัเรียนสร้างฉาก Intro เกม โดยมีปุ่ม Start 

ใชใ้นการกดเร่ิมเขา้ไปเล่นเกม 

- Script กลุ่ม Events 

ค าสั่ง when this sprite clicked 

ค าสั่ง Broadcast Game Start 

- Script กลุ่ม Looks 

ค าสั่ง hide 

ค าสั่ง show 

ค าสั่ง go to front 

- Script กลุ่ม Control 

ค าสั่ง repeat 

Key pressed/ตัวละคร 

- Script กลุ่ม Control 

ค าสั่ง forever 

ค าสั่ง if then 

- Script กลุ่ม Sensing 

ค าสั่ง key pressed 

- Script กลุ่ม Motion 

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

นกัเรียนสามารถคิดด าเนินเร่ิมเร่ือง Intro 
ได ้

นกัเรียนสามารถใชอุ้ปกรณ์กลุ่ม Drawing 
วาด และใส่รายละเอียดเพ่ืออธิบายเกมได ้

นกัเรียนสามารถก าหนดค าสั่งได ้       (เม่ือ
กดปุ่ม Start แลว้จะเขา้สู่เกม) 
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง ก าหนด
ตวัละครใหเ้คล่ือนท่ีไปตามทิศทางปุ่ม
ลกูศรบนคียบ์อร์ด ท่ีผูเ้ล่นใชง้านไดถ้กูตอ้ง 
ทั้ง 4 ทิศทาง 

นกัเรียนสามารถก าหนดตวัแปร เพ่ือใชใ้น
การนบัด่าน ท่ีผูเ้ล่น เล่นผา่นแลว้ได ้
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง ก าหนดค่า
ตวัแปรใหน้บัจ านวนชีวิต โดยก าหนดให ้3 
ชีวิต 
นกัเรียนสามารถตั้งเง่ือนไขไดว้า่หากผูเ้ล่น
ตกลาวา 1 คร้ัง ใหค้่าชีวิตลดลง 1 ค่า เม่ือ
ครบ 3 คร้ังใหข้ึ้น Game Over 
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดให ้Stage backdrop เปล่ียนไปยงั
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ค าสั่ง change x by 

ค าสั่ง change y by 

- Script กลุ่ม Data 

ค าสั่ง Make a Variable(Level) 

Lives/ตั้งค่านับชีวติผู้เล่น 

- Script กลุ่ม Even 

ค าสั่ง when Pclicked 

ค าสั่ง when I receive End Scene 

- Script กลุ่ม Control 

ค าสั่ง if then 

ค าสั่ง forever 

ค าสั่ง broadcast Game Over 

- Script กลุ่ม Looks 

ค าสั่ง hide 

ค าสั่ง switch costume to Dead 

- Script กลุ่ม Operators 

= 3(Lives) 

- Script กลุ่ม Data 

ค าสั่ง Make a Variable(Lives) 

ด่านถดัไป เม่ือผูเ้ล่นเกบ็ส่ิงของปริศนา
ถกูตอ้ง 
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดให ้Game Over ปรากฏท่ีหนา้จอ 
เม่ือผูเ้ล่นตกลาวาครบ 3 คร้ัง 
นกัเรียนสามารถใช ้Script ค าสั่ง 
ก าหนดให ้You Win ปรากฏท่ีหนา้จอ เม่ือ
ผูเ้ล่นเกบ็ส่ิงของปริศนาครบ 6 ช้ิน จาก
ด่าน 6 ด่าน 

 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _______ค  23203     _____   รายวชิา _________________คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 6____________________   จ านวน __0.5___ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3.วงกลม 
 

3.1วงกลม          ค 6.1 -ระบสุว่นตา่งๆ  ท่ีก าหนดให้เก่ียวกบัวงกลมได้    หน้า 86 -91         2 

 
 
 

3.2มมุท่ีจดุศนูย์กลางและ 
     มมุในสว่นโค้ง 

 

         ค 6.1 -น าทฤษฎีบทเก่ียวกบัมมุท่ีจดุศนูย์กลางและมมุในสว่นโค้ง 
  ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 

   หน้า 92 -110        4 

 
 
 

3.3คอร์ดและเส้นสมัผสัวงกลม 
 
 

         ค 6.1 -น าทฤษฎีบทเก่ียวกบัคอร์ดและเส้นสมัผสัวงกลมไปใช้ 
 ในการให้เหตผุลและแก้ปัญหาได้ 

 

หน้า 111 -148        4 

4.เศษสว่นของพหนุาม 
 

4.1การคณูและการหารเศษสว่น 
     ของพหนุาม 

        ค 6.1 - คณู และหารเศษสว่นของพหนุามท่ีก าหนดให้และ  
  เขียนผลลพัธ์เป็นเศษสว่นในรูปผลส าเร็จได้ 

หน้า 156 -162        4 

 4.2การบวกและการลบเศษสว่น 
     ของพหนุาม 

        ค 6.1 -บวก และลบเศษสว่นของพหนุามท่ีก าหนดให้และเขียน
ผลลพัธ์เป็นเศษสว่นในรูปผลส าเร็จได้ 

หน้า 162 -166        2 

 4.3สมการเศษสว่นของพหนุาม         ค 6.1 - แก้สมการเศษสว่นของพหนุามได้ หน้า 166 -172       2 
 4.4โจทย์ปัญหา 

 
        ค 6.1 -สามารถแก้โจทย์ปัญหาเศษสว่นของพหนุามได้ หน้า 173 -190       2 

 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ศ 23102____   รายวชิา ___ดนตรีและทศันศิลป์__   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

 

Insight Music : When a Child is Born  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

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 : When a Child is Born  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

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 : When a Child is Born  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

ศ2.1 / ม.3.1-2 

ศ2.1 / ม.3.3-7 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

Insight Music 

โนต้เพลง 

2 คาบ 



 3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

 

 

Insight Music : Let it Be Me  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

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 : Let it Be Me  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

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 : Let it Be Me  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

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 

 

 

InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลายภาคเรียน 

10 คะแนน 

ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, 

ทดสอบขอ้สอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ.2.1/ม.3.1-2 

ศ2.1/ม.3.3-7, ศ

2.2/ม.3.1-2 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 

โนต้เพลง 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลายภาคเรียน 

10 คะแนน 

ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, 

ทดสอบขอ้สอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ.2.1/ม.3.1-2 

ศ2.1/ม.3.3-7, ศ

2.2/ม.3.1-2 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight Music 

โนต้เพลง 

2 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 23102___   รายวชิา _____ดนตรีและทศันศิลป์_____   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การวาดภาพลายเส้นและลงสี ออกแบบลวดลายรูปปลาทะเลน ้าลึก 
ศ 1.1 ม.3/7 

 

-เพ่ือใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่างภาพการ
ฝึกทกัษะ ในการวาดรูปท่ีถูกตอ้ง 

และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา ลงสีตามความ
เหมาะสม 

ปฏิบติังานลงใน
สมุดวาดรูป 

1คาบ 

การวาดภาพลายเส้นและลงสี ออกแบบลวดลายรูปปลาคู ่ ศ 1.1 ม.3/7 

 

-เพ่ือใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่างภาพการ
ฝึกทกัษะ ในการวาดรูปท่ีถูกตอ้ง 

และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา ลงสีตามความ
เหมาะสม 

ปฏิบติังานลงใน
สมุดวาดรูป 

1คาบ 

การวาดภาพลายเส้นและลงสี ออกแบบลวดลายรูปนกเคา้แมว 
ศ 1.1 ม.3/7 

 

-เพ่ือใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่างภาพการ
ฝึกทกัษะ ในการวาดรูปท่ีถูกตอ้ง 

และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา ลงสีตามความ
เหมาะสม 

ปฏิบติังานลงใน
สมุดวาดรูป 

1คาบ 

การวาดภาพลายเส้นและลงสี วาดภาพลายเส้นการ์ตูนลอ้เลียนการเมือง 
ศ 1.1 ม.3/7 

 

-เพ่ือใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่างภาพการ
ฝึกทกัษะ ในการวาดรูปท่ีถูกตอ้ง 

และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา ลงสีตามความ
เหมาะสม 

ปฏิบติังานลงใน
สมุดวาดรูป 

1คาบ 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ รายวชิา  ภาษาไทย   จ านวน  ๑ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

๑. ความรักใดควร

ใฝ่หา 

วิวิธภาษา 

-ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 

-ฉนัทลกัษณ์ของโคลง 

-ค าท่ีใชใ้นกฏเกณฑข์อง

ฉนัทลกัษณ์ 

-ประโยคซบัซอ้น 

  

  

ท ๓.๑ ม.๓/๒ 

วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูเพื่อน าขอ้คิดมา

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

ท ๓.๑ม.๑/๓ 

พดูรายงานเร่ืองหรือประเดน็ท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง

การดูและการสนทนา 

ท ๔.๑ ม.๓/๒ 

วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซอ้น 

  

๑. สามารถจบัใจความส าคญัจากเร่ือง

ท่ีอ่านได ้

๒.วิเคราะห์วิจารณ์จากเร่ืองท่ีอ่านได ้

๓.อธิบายเร่ืองประโยคซบัซอ้นได้

อยา่งถูกตอ้ง 

หนา้ 

๑๕๕-๑๖๘ 

๓ ชัว่โมง 

๒. ค าขวญัโนม้จิต 

โนม้คิด ค าคม 

วิวิธภาษา 

-ขอ้คิดจากเร่ือง 

-ค าและส านวน. 

-ค าขวญั คติพจน์ ค  าคม 

และค าแสลง 

ท ๓.๑ ม.๓/๒ 

เขียนขอ้ความโดยใชถ้อ้ยค าไดถู้กตอ้งตามระดบัภาษา 

๑อ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้

๒ใชค้  าสนวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๓เขียนค าขวญั คติพจน์ ค  าคม และค า

แสลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

หนา้ 

๑๖๙-๑๘๒ 

 

๓ชัว่โมง 

 



  

๓.ลว้นบุญคุณอุม้ชีวิต

คิดทดแทน 

วิวิธภาษา 

-เราควรกตญัญูต่อผูมี้

พระคุณ 

-ขอ้คิดจากเร่ือง 

-การพดูในท่ีประชุมชน 

ท ๓.๑ ม.๓/๔ 

พดูในโอกาสต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

๑.พดูไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกาละเทศะ 

๒.สามารถตอบแทนผูมี้พระคุณได ้

๓. อ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้

หนา้ 

๑๘๓-๑๙๙ 

 

๓ชัว่โมง 

๔.บทพากยช์า้ง

เอราวณั 

วรรณคดีวิจกัษ ์

-บทวิเคราะห์ 

-ชา้งเอราวณั 

-ศึกอินทรชิต 

-บทละครเร่ิองรามเกียรต์ิ 

-บทพรรณนาในบทพากย์

เอราวณั 

ค าอธิบายศพัทแ์ละ

ขอ้ความ 

ท ๕.๑ ม.๓/๑ 

สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากข้ึน 

ท ๕.๑ ม.๓/๒ 

วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ท่ีอ่าน 

ท ๕.๑ ม.๓/๓ 

สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพื่อน าไปประยกุตใ์ช้

ในชีวิตจริง 

๑.อ่านท านองเสนาะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๒.ถอดค าประพนัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๓.อธิบายค าศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  

หนา้ 

๑๑๐-๑๓๑ 

๖ชัว่โมง 

 
 
 

 

 



 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  ว 32101              รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 6                 จ านวน  1.0 หน่วยกติ 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ 
เร่ือง 

หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หนังสือ
เรียน 

เวลาเรียน 

3. เทคโนโลยี
อวกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1กลอ้งโทรทรรศน ์
3.2ดาวเทียมและยาน
อวกาศ 
3.3 การใชชี้วิตใน
อวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยี
อวกาศท่ีน ามาใชใ้นการส ารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการ
ส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม       
ตัวช้ีวดั     
ม. 3/2-1 จรวดดาวเทียม และยานอวกาศ เป็น
เทคโนโลยอีวกาศท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ใน
การส ารวจขอ้มูลของวตัถุทอ้งฟ้า สภาวะอากาศ  
การเกษตร และการส่ือสาร 

1. สืบคน้และอภิปราย
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
อวกาศท่ีใชส้ ารวจอวกาศ  วตัถุ
ทอ้งฟ้าสภาวะอากาศทรัพยากร
 ธรรมชาติ การเกษตร 
และการส่ือสาร     
2.เทคโนโลยขีั้นสูงในปัจจุบนัท า
ใหน้กัวทิยาศาสตร์สร้างกลอ้ง
โทรทรรศน์ท่ีใชส้งัเกตการณ์
ในช่วงคล่ืนอ่ืนไดเ้เก่ กลอ้ง
โทรทรรศน์วิทย ุกลอ้ง
โทรทรรศน์รังสีเอกซ์ รังสีเเกรม

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ชัว่โมง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ระบบนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1ความสมัพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงเเวดลอ้ม 
4.2 การถ่ายทอด
พลงังานในระบบนิเวศ 
4.3มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวติใน
ระบบนิเวศ 
4.4 วฏัจกัรของสารใน
ระบบนิเวศ 
4.5 ความหลากหลาย

 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจส่ิงเเวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงเเวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวติ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่างๆ ในระบบ
นิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เเละจิต
วทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใขป้ระโยชน ์
 
ตวัช้ีวดั ว 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ว ม.3/3 
ม. 3/4ม. 5/5  
-ส ารวจระบบนิเวศต่างๆในทอ้งถ่ินเเละอธิบาย
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบภายในระบบนิเวศ 
-วิเคราะห์เเละอธิบายความสมัพนัธ์ของการ
ถ่ายทอดพลงังานในรูปของโซ่อาหารและสายใย
อาหาร 

มา รังสีอินฟราเรด 
3.บรรยากาศของโลกมีผลต่อการ
สงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 
 
1.ในเเต่ละทอ้งถ่ินมีสภาพทาง
ธรรมชาติท่ีเเตกต่างกนัมีทั้งภูเขา
ทะเล ท่ีราบ  
2.ส่ิงมีชีวติหลายๆชนิด ท่ีอาศยั
อยูร่วมกนัเเละมีความสัมพนัธ์กนั
เรียกวา่ กลุ่มส่ิงมีชีวติ 
3.ระบบนิเวศประกอบไปดว้ย
กลุ่มส่ิงมีชีวติเเละส่ิงไม่มีชีวติท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนั 
4.องคป์ระกอบท่ีมีชีวิตและ
องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวติในระบบ
นิเวศ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.มนุษยก์บัส่ิงเเว
ดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 

ทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
5.1 ปัญหาส่ิงเเวดลอ้ม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ิน 
5.2 การใชท้รัพยากรณ์
ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-น ้าและคาร์บอน เเละความส าคญัท่ีมีต่อระบบ
นิเวศ 

 
 

 
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจส่ิงเเวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงเเวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวติ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่างๆ ในระบบ
นิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เเละจิต
วทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใขป้ระโยชน ์
 
ตวัช้ีวดั ว 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ว ม.3/3 
ม. 3/4ม. 5/5  
-วเิคราะห์สภาพปัญหาส่ิงเเวดลอ้มทรัพยากรณ์
ธรรมชาติในทอ้งถ่ิน เเละเสนอเเนวทางในการเเก้
ไขปัญหา 
-อธิบายเเนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
-อภิปรายการใชท้รัพยากรณ์ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
-วิเคราะห์เเละอธิบายการใชท้รัพยากรณ์ธรรมชาติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ เเบ่งเป็น
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติท่ีใชไ้ม่
หมดส้ิน กบัทรัพยากรณ์ท่ีใช้
เเลว้หมดส้ิน เเละทรัพยากรณ์ทด
เเทน 
2.การใชท้รัพยากรณ์ธรรมชาติเเบ
บขาดความรู้ 
3.ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการเเก้
ไขปัญหาในการใชท้รัพยากรณ์
ธรรมชาติ 
4.การใชท้รัพยากรณ์ธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื 
5.การดูเเลเเละอนุรักษส่ิ์งเเว
ดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
1.ส่ิงมีชีวติมีลกัษณะต่างๆมีคลา้ย
กบัพอ่ เเม่ หรือปู่ ยา่ ตายาย ใน

 
 
 

14 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.การถ่ายทอด
ลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.1ลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
6.2โครโมโซม ดีเอน็เอ 
เเละยนี 
6.3กระบวนการ
ถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
6.4ความผิดปกติทาง
พนัธุกรรม 
6.5การใชป้ระโยชน์
ความรู้ทางดา้นพนัธุ
ศาตร์ 
 
 

 
มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการเเละ
ความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรมววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความ
หลากหลายของทางชีวภาพการใช้
เทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิง
เเวดลอ้ม 
 
ตวัช้ีวดั ว 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ว ม.3/3 
ม. 3/4ม. 5/5  
-สงัเกตเเละอธิบายลกัษณะของโครโมโซมท่ีมี
หน่วยพนัธุกรรมหรือยนีในนิวเครียส 
-อธิบายความส าคญัของสารพนัธุกรรมหรือDNA
เเละกระบวนการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
-อภิปรายโรคทางพนัธุกรรมท่ีเกิดความผดิปกติ
ของยนี 
-อภิปรายผลของเทคโนโลยชีีวภาพต่อการ
ด ารงชีวติของมนุษยเ์เละส่ิงเเวดลอ้ม 

 
 

สายเลือดเดียวกนั 
2.โครโมโซมในเซลลข์อง
ส่ิงมีชีวติ มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
3.คนมีโครโมโซม 46 เเท่ง เเละ
โครโมโซมจะอยูเ่ป็นคู่ๆมี 23 คู่ 
เป็นออโตโซม 22 คู่และ
โครโมโซมเพศ 1 คู่  
4.เม่ือมีการเเบ่งเซลลเ์พ่ือสร้าง
เซลลสื์บพนัธ์ุุโครโมโซมเเต่ละ
คู่จะเเยกออกจากกนัเม่ือเซลลสื์อ
พนัธ์ุรวมกนัในกระบวนการ
ปฏิสนธิ 
5.โครโมโซมประกอบไปดว้ยดี
เอน็เอท่ีก าหนดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 
6.ช่วงของดีเอน็เอท่ีก าหนด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมแต่ละ
ลกัษณะ คือหน่วยพนัธุกรรม 
หรือ ยนี  

 
 
8  

ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ชัว่โมง 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  EN23104   รายวชิา English Grammar 6  จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3. I love reading, but I 

hate drawing. 

3.1 Sentence connectors but, 

although, in spite of, whereas, to, in 

order to, so that and for 

Standard F1.3  

G.9/3     

Standard F4.2  

G.9/1   

 

1. To define and explain the purpose of conjunctions 

2. To introduce the concept of dependent clause and 

independent clause 

3. To use conjunctions to link the sentences correctly. 

page 360 - 

367 

 

5 

periods 

 

4. The dog chases the 

cat.    

              (Singular) 

    The dogs chase the 

cat.  

               (Plural)  

4.1 Subject verb agreement 

- adding of (s) after nouns 

Standard F1.3  

G.9/3     

Standard F4.2  

G.9/1 

1. To embed the understanding of subject and verb weather 

it is singular or plural. 

2. To use it correctly in the sentence. 

Worksheet 3 

periods 



4. 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 าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ____ส23102________   รายวชิา ____________สังคมศึกษาฯ 4_________________________   จ านวน __1___ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3  
พฒันาการชาติไทย
สมยัรัตนโกสินทร์ 

การสถาปนา และปัจจยัเสริมสร้างความ
เจริญมัน่คงของอาณาจกัร 

ส4.3 ม.3/2 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
มัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 

ประวติัศาสตร์ 2 

3  
พฒันาการชาติไทย
สมยัรัตนโกสินทร์ 

พฒันาการดา้นต่างๆ ของไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ 

 

ส4.3 ม.3/1 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์พฒันาการดา้นต่างๆ 
ของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

ประวติัศาสตร์ 2 

4 
บทบาทชาติไทยสมยั

ประชาธิปไตย 

-การเมืองการปกครอง-ระบบเศรษฐกิจ 
-การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม 
-ความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ 

ส4.3 ม.3/4 นกัเรียนอธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ได ้

ประวติัศาสตร์ 3 

5 
ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย 

 
 

 

-ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาชาติ
ไทยจนถึงปัจจุบนั 
-บุคคลส าคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทยจนถึงปัจจุบนั 

ส4.3 ม.3/3 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และอิทธิพล

ต่อการพฒันาชาติไทย 

ประวติัศาสตร์ 3 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _พ  23101_   รายวชิา _________บาสเกตบอล_2____________   จ านวน __0.5__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน 
เวลา

เรียน 

การยงิประตู

บาสเกตบอลแบบ

หลากหลาย 

การยงิประตูบาสเกตบอล 

- การถือลูกเตรียมยงิ 

- การยงิประตูโดยการ Shoot 

- การยงิประตูโดยการ Ray up 

- การยงิประตูโดยการ Air ball 

พ 3.1 

 

ม. 3/1    ม. 3/2 

1.นกัเรียนปฏิบติัการยงิประตูบาสเกตบอล 

   ท่าต่างๆ ได ้

 

1.การฝึกปฏิบติัตาม

แบบฝึกของ

นกัเรียน 

2 

ทกัษะส่วนบุคคลกีฬา

บาสเกตบอล 

- การเล่น Fast Beak 

- การเล่น Team One & One 

 

พ 3.1 

 

ม. 3/1    ม. 3/2 

1.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะส่วนบุคคลได ้ 1.การฝึกปฏิบติัตาม

แบบฝึกของ

นกัเรียน 

1 

ทกัษะการเร่ิมเล่นทีม - การเล่น Team Two & Two พ 3.1 พ 3.2 1.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะทีมได ้ 1.การฝึกปฏิบติัตาม

แบบฝึกของ

4 



กีฬาบาสเกตบอล - การเล่น Team Three & Three 

- การเล่น Team Four & Four 

- การเล่น Team Five & Five 

 

 

ม. 3/1    ม. 3/2 

นกัเรียน 

ทกัษะการเล่นเกมรับ

กีฬาบาสเกตบอล 

- การฝึก Team Defend 

- การฝึก Team Offend 

 

พ 3.1  

ม. 3/1 ม. 3/2  

 

พ 3.2 

ม. 3/1    ม. 3/2 

1.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะเกมรุกได ้

2.นกัเรียนปฏิบติัทกัษะเกมรับได ้

1.การฝึกปฏิบติัตาม

แบบฝึกของ

นกัเรียน 

2 

ทดสอบทกัษะกีฬา

บาสเกตบอล 

ทดสอบการเล้ียงบาสเกตบอล 

- การเล้ียงออ้มโคน  ระยะทาง 10 เมตร  

ไป-กลบั   ไม่เกิน 30 วินาที 

-  

ทดสอบการยงิประตูบาสเกตบอล 

- ยงิประตูใตแ้ป้น จบัเวลา 30 วินาที 

พ 3.1  

ม. 3/1 ม. 3/2 

ม.3/3 

 

พ 3.2 

ม. 3/1    ม. 3/2 

1.นกัเรียนรู้และเขา้ใจในทกัษะการแข่งขนั 1.ทดสอบและ

ปฏิบติัตามแบบ

ฝึกของนกัเรียน 

4 



- ผูช้าย ยงิประตลูง 15 คร้ัง  10 คะแนน 

- ผูห้ญิง ยงิประตูลง 10 คร้ัง 10 คะแนน 

 

การเล่นและการเคล่ือนท่ีเป็นทีม 

- แบ่งกลุ่ม จดัทีมแข่งขนั 

 
 
 


