
 
 

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  ค 33102   รายวชิา คณติศาสตร์พืน้ฐาน 6     จ านวน 1.0 หน่วยกติ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 
 2. ติว O-NET     

           
 

6.  อตัราส่วนตรีโกณมิติ 
7.  ล าดบัและอนุกรม 
8.  ความน่าจะเป็น 
9.  สถิติเบ้ืองตน้ 

    ค 6.1 ม.4-6 

    ค 6.2 ม.4-6 

6.  น าความรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   
7. น าความรู้เร่ืองล าดบัและอนุกรมไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   
8.  น าความรู้เร่ืองความน่าจะเป็นไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   
9. น าความรู้เร่ืองสถิติเบ้ืองตน้ไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   

Sheet O-
NET 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ก าหนดเน้ือหาบทเรียน มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2561 

                                   รหสัวชิา  อ 33102                                                                        รายวิชา ภาษาองักฤษหลกั 6                                                            จ านวน  1 หน่วยกิต 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี/เร่ือง หวัขอ้บทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เวลาเรียน 

11.English Usage 11.1Idioms ต1.1     ต1.2     ต1.3 ส านวนไทย-องักฤษ      2 คาบ 

14. Past Tense Regular and Irregular Verbs ต 2.1  ต2.2 พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก และแสดง
ความคิดเห็นของตวัเองได ้

 4 คาบ 

    O-Net/ Gat Tuition    2 คาบ 

 O-Net/ Gat Tuition    2 คาบ 

 
Review / สอบปลายภาค 

ต1.1     ต1.2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  EN30216   รายวชิา English Translation   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 / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
โครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย  

 2 คาบ 

Some Interesting Phrases and genre of 
tourism blog writing (English and Thai 

Writing Comparison)  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
โครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

 2 คาบ 

 
Tourism in Asia Blog Writing (Thai) 

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
โครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

 2 คาบ 

Tourism in Asia Blog Writing  
(English Translation)  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
โครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 
 

 2 คาบ 



Tourism in Asia Blog Writing and 
Translation Quiz  

ต 2.2 ม. 4-6 / 1 อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
โครงสร้างประโยค ขอ้ความ ส านวนค าพงัเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

 2 คาบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____JA 31201______   รายวชิา _________JAPANESE 5_________   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 าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ว33222____   รายวชิา ______เคมี 6_________   จ านวน _1.0__ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

สารชีวโมเลกลุ 
  

- โปรตีน   -  สามารถอธิบายสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชนแ์ละอธิบาย
โครงสร้างของโปรตีน  

Module 
วิชาเคมี5 

4 

 สารชีวโมเลกลุ - คาร์โบไฮเดรต   - สามารถอธิบายสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชนแ์ละอธิบาย
โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 

Module 
วิชาเคมี5 

4 

 สารชีวโมเลกลุ - ลิพิด   -สามารถอธิบายสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชนแ์ละอธิบาย
โครงสร้างของลิพิด 

Module 
วิชาเคมี5 

4 

 สารชีวโมเลกลุ - กรดนิวคลีอิก   -สามารถอธิบายสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชนแ์ละอธิบาย
โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 

Module 
วิชาเคมี5 

2 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 
 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ง33102  รายวชิา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี จ านวน  0.5 หน่วยกติ 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 

หน่วยที่ 1 เร่ืองVariable and 

Memory Concept 

 

- ชนิดตวัแปร 

- การก าหนดตวัแปร 

- ตวัด าเนินการทาง

คณิตศาสตร์ 

- Compound Assignment 

Operators 

ง 3.3 ม.4-6/7-8 

 

1. อธิบายคุณสมบติัของตวัแปรแต่ละชนิดได ้

2.    ก าหนดตวัแปรไดถู้กตอ้ง 

3.    ท าโจทยค์  านวณได ้

4.     เขียนโคด้ค านวณไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง 

 

- 3 

หมายเหต ุเน่ืองจากนกัเรียนชัน้ Year 12 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561 ในช่วงเวลา 11 - 14 กมุภาพนัธ์ 2562 ท าให้นกัเรียนมีเวลาเรียน  3 ครัง้  
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ค 33202    รายวชิา คณติศาสตร์เพิม่เติม 6   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 2. ติว PAT 1 / 9วิชาสามญั 
 

12.  ความน่าจะเป็น 
13.  สถิติเบ้ืองตน้ 
14.  แคลคูลสัเบ้ืองตน้ 
15.  ความสัมพนัธ์เชิง
ฟังกช์นัระหวา่งขอ้มูล 
16.  ก าหนดการเชิงเสน้ 
 

ค 6.1 ม.4-6 
ค 6.2 ม.4-6 

 

12.  น าความรู้เร่ืองความน่าจะเป็นไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   
13.  น าความรู้เร่ืองสถิติเบ้ืองตน้ไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   
14.  น าความรู้เร่ืองแคลคูลสัเบ้ืองตน้ไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   
15.  น าความรู้เร่ืองความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่งขอ้มูลไปใชห้าค าตอบได้
ถูกตอ้ง     
16.  น าความรู้เร่ืองก าหนดการเชิงเสน้ไปใชห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง   
 

Sheet  
PAT 1 และ 
9 วิชาสามญั 
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โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ว  รายวชิา ชีววิทยา 6  จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน ผลการเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 20 
ประชากร 

 
1.ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของ
ประชากร 
   1.1 ความหนาแน่นของประชากร 
   1.2 การแพร่กระจายของประชากร 

 
1.สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายความหมายของค าวา่
ประชากรพร้อมยกตวัอยา่ง 
2.สืบคน้ขอ้มูล และวิเคราะห์ความหนาแน่นของ
ประชากรแบบต่างๆ 
3.สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่กระจาย
ของประชากรในบริเวณต่างๆ 
4.สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายปัจจยัจ ากดัท่ีมีผลต่อ
การแพร่กระจายของประชากร 

 
ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 93-100 

 

2 

2.ขนาดของประชากร 5.สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายปัจจยัท่ีก าหนดขนาด
ของประชากร และการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร 
6.การสืบคน้ขอ้มูล และวิเคราะห์ พร้อมทั้งเสนอแนวทาง
ในการวางแผนควบคุมขนาดของประชากร 

ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 101-102 

 

2 

3.รูปแบบการเพิ่มของประชากร 
   3.1 การเพิ่มของประชากรแบบเอก็โพเนนเชียล 
   3.2 การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
 

7.อภิปรายและสรุปรูปแบบการเพิ่มประชากรของ
ส่ิงมีชีวิตแบบต่างๆ 
8.วิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัจ านวนประชากรของ
ส่ิงมีชีวิตในปัจจุบนัและอนาคตได ้

ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 103-105 

 
 

2 
 
 
 



 
 
4.การรอดชีวิตของประชากร 
 
 
 

 

9.สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเก่ียวกบัอายขุยัของส่ิงมีชีวิต
แต่ละชนิด 
10.วิเคราะห์และอธิบายแบบแผนการรอดชีวิตแบบต่างๆ 
ของส่ิงมีชีวิต 

 
 

ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 106-107 

 

 
 
2 

5.ประชากรมนุษย ์
   5.1 การเติบโตของประชากรมนุษย ์
   5.2 โครงสร้างอายปุระชากรมนุษย ์

11.สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ และอภิปรายสถานการณ์
เก่ียวกบัประชากรมนุษย ์การเติบโตของประชากรมนุษย์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและในอนาคต 
12.สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรมนุษย ์
13.วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายโครงสร้างของ
ประชากรมนุษย ์ผลกระทบของการเพิ่มประชากรมนุษย์
ต่อระบบนิเวศ 

ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 108-118 

 

2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 21 
มนุษยก์บัความยัง่ยนืของ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
1.ทรัพยากรธรรมชาติ การใชป้ระโยชน ์ ปัญหา 
และการจดัการ 
   1.1 ทรัพยากรน ้า 
   1.2 ทรัพยากรดิน 
   1.3 ทรัพยากรอากาศ 
   1.4 ทรัพยากรป่าไม ้
   1.5 ทรัพยากรสตัวป่์า 

 
1.สืบคน้ขอ้มูล และอภิปรายความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติ
ของมนุษย ์
2.สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และเปรียบเทียบความ
ตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน 
3.ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และศึกษา
ผลกระทบของปัญหาท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
4.เสนอแนวคิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืทั้ง

 
ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 119-157 

 

 
4 



ในระดบับุคคล ชุมชนและระดบัประเทศ 
 2.หลกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 5.มีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถึงการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
6.อธิบายความหมายและความส าคญัของการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
7.น าเสนอแนวคิดและกลยทุธ์ในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบั
คุณสมบติั ลกัษณะเฉพาะของทรัพยากรแต่ละประเภท 
8.น าเสนอหลกัการและแนวทางปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความ
ยัง่ยนื 

ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 158-161 

 

2 
 
 
 

 3.ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ี ส่งผลกระทบต่อ  
สภาพแวดลอ้ม 

9. สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายความหมาย และ
ยกตวัอยา่งชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย 
10.บอกผลกระทบของชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินในประเทศไทย 

ชีววิทยา เล่ม5 
หนา้ 162-169 

 

2 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ศ33101__   รายวชิา _ดนตรีและทศันศิลป์_   จ านวน __0.5__ 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 : 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 

5 คะแนน 

ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี : ทดสอบเกบ็คะแนน

ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

10 คะแนน 

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 

5 คะแนน 

ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี : ทดสอบเกบ็คะแนน

ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

10 คะแนน 

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 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวชิา  ว 33202 รายวชิา ฟิสิกส์ 6  จ านวน 1.0 หน่วยกติ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3. ฟิสิกส์นิวเคลยีร์ 

3.1 กมัมนัตรังสี และ

กมัมนัตภาพรังสี 

11. อธิบายกมัมนัตภาพรังสี และการเปล่ียน

สภาพนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี 

1. บอกความหมายของกมัมนัตรังสีและกมัมนัตภาพรังสีได ้

2. อธิบายชนิดของกมัมนัตภาพรังสี และสมบติัต่างๆ ได ้

2 คาบ p.29 - p.30 

3.2 การสลายของธาตุ

กมัมนัตรังสี 

12. อธิบายหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งการสลายของ

ธาตุกมัมนัตรังสี 

1. บอกการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีได ้

2. อธิบายแบบการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีได ้

3. บอกความหมายของคร่ึงชีวิตของธาตุกมัมนัตรังสีได ้

4. อธิบายและค านวณสภาพสมดุลของการสลายตวัได ้

2 คาบ p.32 - p.35 

3.3 ไอโซโทปและการแยก

ไอโซโทป 

13. อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 1. อธิบายไอโซโทป และหลกัการแยกไอโซโทปได ้ 1 คาบ p.31 

3.4 พลงังานยดึเหน่ียวของ

นิวเคลียส 

14. อธิบายแรงนิวเคลียร์ พลงังานยดึเหน่ียว 

และเสถียรภาพของนิวเคลียส 

1. บอกความหมายของแรงนิวเคลียร์ พลงังานยดึเหน่ียว และ

เปรียบเทียบเสถียรภาพของนิวเคลียสได ้

2. อธิบายและค านวณหาแรงยดึเหน่ียวได ้

2 คาบ p.36 



3.5 พลงังานจากปฏิกิริยา

นิวเคลียร์ 

15. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลงังาน

นิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งการใชป้ระโยชน ์

1. จ าแนกและค านวณปฏิกิริยานิวเคลียร์ประเภทต่างๆ ได ้

2. อธิบายหลกัการของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ได ้

2 คาบ p.37 - p.38 

3.6 การใชป้ระโยชนจ์ากธาตุ

กมัมนัตรังสี 

16. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและ

การป้องกนั 

1. อธิบายการน ากมัมนัตรังสีมาใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนัได ้ 1 คาบ p.38 

FINAL EXAMINATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา    ท 33102     รายวชิา     ภาษาไทย     จ านวน    1.0    หน่วยกติ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

ขอ้สอบ O-Net 
 

พ.ศ. 2560 = 100 

ขอ้ 
พ.ศ. 2559 = 100 

ขอ้ 
พ.ศ. 2558 = 100 

ขอ้ 
พ.ศ. 2557 = 100 

ขอ้ 
พ.ศ. 2556 = 100 

ขอ้ 

ท 1.1 ม.4-6/1 - ม.4- 6/9 

ท 2.1 ม.4-6/1 - ม.4- 6/8 

ท 3.1 ม.4-6/1 - ม.4- 6/6 

ท 4.1 ม.4-6/1 - ม.4- 6/7 

ท 5.1 ม.4-6/1 - ม.4- 6/6 

- วิเคราะห์ค าตอบขอ้ท่ีถูกตอ้งได ้
- อธิบายค าตอบขอ้ท่ีถูกตอ้งได ้
- บอกเหตุผลขอ้ท่ีไม่ถูกตอ้งได ้

- อธิบายเน้ือเร่ืองของขอ้สอบ
เหล่านั้นได ้

หลงักลาง
ภาคเรียนท่ี 
2 – ปลาย
ภาคเรียนท่ี 

2 

ขอ้สอบทั้ง 
5 พ.ศ. ท่ี
น ามา
วิเคราะห์
ค าตอบท่ี
ถูกตอ้ง 

 
 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

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

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
กลไกการรักษาดุลย
ภาพของส่ิงมีชีวิต 

- องคป์ระกอบของเซลล ์
- การรักษาดุลยภาพน ้าและ

แร่ธาตุของเซลล ์
- การรักษาดุลยภาพน ้าและ

แร่ธาตุของส่ิงมีชีวิต 
- การรักษาดุลภาพของ
อุณหภูมิในส่ิงมีชีวิต 

ว 1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของ
เซลลข์องส่ิงมีชีวิต 

ว 1.1 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลย
ภาพของน ้าในพืช 

ว 1.1 ม.4-6/3 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายกลไกการควบคุม
ดุลยภาพของน ้า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษยแ์ละสตัว์

อ่ืนๆ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
-นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้จาก
บทเรียนท าโจทย ์O-net ได ้

 
ชีทสรุป O-
net ชีววิทยา 

4 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย 

- ลกัษณะการท างานของ
ระบบภูมิคุม้กนั 

- ประเภทของระบบ
ภูมิคุม้กนัในร่างกาย 

- องคป์ระกอบระดบัเซลล์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

ภูมิคุม้กนั 
- โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

ภูมิคุม้กนั 

ว 1.1 ม.4-6/4 อธิบายเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัของ
ร่างกายและน าความรู้ไปใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพ 

 

 
-นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้จาก
บทเรียนท าโจทย ์O-net ได ้

ชีทสรุป O-
net ชีววิทยา 

4 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 - ลกัษณะทางพนัธุกรรม ว 1.2 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสาร   4 



กระบวนการถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรม 

- โครโมโซมและกรด
นิวคลิอิก 

- ประเภทของสาร
พนัธุกรรม 

- การแบ่งเซลล ์
- การถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรม 
- การเปล่ียนแปลงและการ
แปรผนัทางพนัธุกรรม 

- ความผดิปกติท่ีเกิดจาก
การแปรผนัทางพนัธุกรรม 
และโรคทางพนัธุกรรม 

พนัธุกรรม การแปรผนัทางพนัธุกรรม มิวเทชนั และการ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

-นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้จาก
บทเรียนท าโจทย ์O-net ได ้

ชีทสรุป O-
net ชีววิทยา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

- ระบบนิเวศ 
- ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
- ความสัมพนัธ์ของ

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
- ผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย ์
- แนวทางการดูแลและ

รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- เทคโนโลยชีีวภาพกบั
ความหลากหลายของส่ิง

ว 1.2 ม.4-6/2 สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายผลของ
เทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 1.2 ม.4-6/3 สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายผลของความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

ว 1.2 ม.4-6/4 อธิบายกระบวนการคดัเลือกตามธรรมชาติ 
และผลของการคดัเลือกตามธรรมชาติต่อความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
ว 2.1 ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 

ว 2.1 ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ี
ของส่ิงมีชีวิต 

ว 2.1 ม.4-6/3 อธิบายความส าคญัของความหลากหลาย

 
-นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้จาก
บทเรียนท าโจทย ์O-net ได ้

 
 

-นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้จาก
บทเรียนท าโจทย ์O-net ได ้

ชีทสรุป O-
net ชีววิทยา 

 
 

ชีทสรุป O-
net ชีววิทยา 

4 



ส่ิงมีชีวิต ทางชีวภาพ 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ส่ิงแวดลอ้ม 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ส่ิงมีชีวิต 

- ปัญหามลพิษ 
- สาเหตุของปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- แนวทางการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ว 2.2 ม.4-6/1วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน 

ระดบัประเทศและระดบัโลก 
ว 2.2 ม.4-6/2 อภิปรายแนวทางในการป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ว 2.2 ม.4-6/3 วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวงั อนุรักษ ์

และพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
-นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้จาก
บทเรียนท าโจทย ์O-net ได ้

 
ชีทสรุป O-
net ชีววิทยา 

4 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 
 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ส 30104___   รายวชิา __สังคมศึกษา 4___   จ านวน _1.0____ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หนา้ท่ีพลเมือง 
 
 

-สังคมมนุษย ์
-วฒันธรรมไทย 
- พลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสงัคม
โลก 
-สิทธิมนุษยชน 
-ระบอบการเมืองการ
ปกครอง 
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 

ส 2.1        ม.4-6/2      
ส 2.1        ม.4-6/5    
ส 2.1         ม.4-6/3       
 ส 2.1         ม.4-6/4      
 ส 2.2         ม.4-6/1       
                   ม.4-6/2       
                   ม.4-6/3       

-นกัเรียนสามารถประมวลความรู้เพื่อประมวลผลและสรุป
ความเพื่อขอ้สอบ O-net ได ้

ชีทสรุป O-
net วิชา

สังคมศึกษา 

14 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 
 
 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   6 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __พ 33102__   รายวชิา __________สุขศึกษา 6  _________   จ านวน _0.5_ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยท่ี 10 ห่างไกล

สารเสพติด                                                                                                                                                                                         

หน่วยท่ี 10 ห่างไกลสาร

เสพติด                                                                                                                                                                                        

-ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหติ้ดสาร

เสพติด                                                                       

-ผลกระทบจากการ

ครอบครอง การใช ้ และ

การจ าหน่ายสารเสพติด                                                                       

พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

ครอบครอง การใช ้และการจ าหน่ายสารเสพติด 

-ยกตวัอยา่งปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหติ้ดสาร

เสพติด                                                                                                                                          

-ตระหนกัถึงผลกระทบจากการ

ครอบครอง การใช ้ และการจ าหน่าย

สารเสพติด                                                          

-สรุปโทษทางกฎหมายท่ีเกิดจาก

ครอบครอง การใช ้ สารเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                            

หนา้119-

122  

2 คาบ 

 

 

 

 

-โทษทางกฎหมายท่ีเกิด

จากครอบครอง การใช ้ 

และการจ าหน่ายสารเสพ

ติด                               

- การแกไ้ขปัญหาสารเสพ

ติด            

พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

ครอบครอง การใช ้และการจ าหน่ายสารเสพติด 

 หนา้123-

127 

 



หน่วยท่ี 11 การช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ                              

                                                                                                                                                       

-ความส าคญัของการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน                                                                      

-วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน                                                                     

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกตอ้ง -ตระหนกัถึงความส าคญัของการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน                                                                                                         

-บอกวิธีการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั            

สึนามิ ตึกถล่มและแผน่ดินไหว              

-แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพพื้นฐาน                                                                                                             

-อธิบายการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใน

กรณีต่างๆและปฐมพยาบาลตามวิธีท่ี

เรียนมาได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                    

หนา้130-

131 

     

2 คาบ 

 

 

 

 

-การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั                                                                      

-วิธีการปฐมพยาบาล  

พ 5.1 ม.4-6/7 แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอยา่งถูกตอ้ง   หนา้132-

135 

 

หน่วยท่ี 12 สร้างเสริม

สมรรถภาพ 

-ความหมายของ

สมรรถภาพทางกาย                                                     

-การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายท่ีสมัพนัธ์กบั

สุขภาพ                        -

การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายท่ีสมัพนัธ์กบั

พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถทางกลไก 

ตระหนกัถึงความส าคญัของการน า 

หลกัของFITT มาใชใ้นการวางแผน

เพื่อพฒันาความแขง็แรง ความอดทน

และความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือ         

                -สามารถวางแผน

พฒันาสมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางกลไกดว้ยตนเอง                                                          

หนา้138-

154 

 

3 คาบ 



ทกัษะ -บอกวิธีวางแผนปรับปรุงสมรรถภาพ

ทางกายและสมรรถภาพทางกลไกใน

แต่องคป์ระกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 -การวางแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและ

สมรรถภาพทางทกัษะ 

พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถทางกลไก 

 หนา้155-

157 

 

 -การน าหลกัของFITT มา

ใชใ้นการวางแผนเพื่อ

พฒันาความแขง็แรง ความ

อดทนและความอ่อนตวั

ของกลา้มเน้ือ                                 

พ 4.1 ม.4-6/7 วางแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันา

สมรรถภาพทางกายและสมรรถทางกลไก 

  หนา้157-

164 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   6 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __พ 33102__   รายวชิา __________พลศึกษา 6    วอลเลย์บอล  _________   จ านวน _0.5_ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

หน่วยท่ี 7 การเล่นลูก

สองมือบน                                                       

–การเล่นลูกสองมือบนคน

เด่ียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต                                                           

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

-อธิบายความส าคญัและหลกัการเล่น

ลูกสองมือบน                                                

–ปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือบน                                    

                                                                                                                                                                                                                                                         

    2 คาบ 

                                                      

 -การเล่นลูกสองมือบนกบั

คู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต                                     

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

   



หน่วยท่ี 8 การส่งลูก 

(การเสิร์ฟ)                                                       

–ขั้นตอนในการส่งลูก 

(การเสิร์ฟ)  

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต                                                           

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

- อธิบายความส าคญัและหลกัการส่ง

ลูก (เสิร์ฟ)                                                  

–ปฏิบติัทกัษะการส่งลูก (เสิร์ฟ)                     

-รู้คุณค่าของการส่งลูก (เสิร์ฟ)        

-มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษย

สัมพนัธ์                                                                                                                                    

  2 คาบ 

 

 -การวางแผนของการส่งลูก 

(การเสิร์ฟ) 

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต                                                           

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

   

หน่วยท่ี 9 การเล่นลูก

ตบ                                                       

-ขั้นตอนการรับในการเล่น

ลูกตบ                                                                                                                             

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต                                                           

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

-อธิบายความส าคญัและหลกัการส่ง

ลูก (เสิร์ฟ)                                                               

-ปฏิบติัทกัษะการส่งลูก (เสิร์ฟ)                    

-ปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกตบ                  

-มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสมัพนัธ์                                                                                                                               

   2 คาบ 

 



 -การวางแผนของการเล่น

ลูกตบ 

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต                                                         

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

   

หน่วยท่ี 10 การเล่นลูก

สกดักั้น                                                        

-ขั้นตอนการรับในการเล่น

ลูกสกดักั้น                                                                

-การวางแผนของการเล่น

ลูกสกดักั้น                               

  

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต             

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

-อธิบายความส าคญัและหลกัการเล่น

ลูกสกดักั้น                                                         

-ปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสกดักั้น           

-รู้คุณค่าของการเล่นลูกสกดักั้น         

-มีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสมัพนัธ์                                                                                                                                      

 2 คาบ 

หน่วยท่ี 11 ทกัษะ

เฉพาะตวัของการเล่น

ลูกวอลเลยบ์อล                                                       

-ขั้นตอนการในการเล่น

วอลเลยบ์อล                                                                   

-การวางแผนของการเล่น

วอลเลยบ์อล 

พ 3.2 ม.2/1 อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออก

ก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวถีิชีวิต                                                           

พ 3.2 ม.2/2 เลือกเขา้ร่วมออกก าลงักายเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 

-อธิบายและแสดงทกัษะการเล่นลูก

สองมือล่างและสองมือบน                                                

–อธิบายและแสดงทกัษะการเสิร์ฟลูก

และการตบลูก                                    

-อธิบายและแสดงทกัษะการเล่นลูก

สกดักั้นลกัษณะต่างๆ                                                                           

    2 คาบ 


