
 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____22102_______   รายวชิา ______คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4____________________________   จ านวน __1.5___ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

 
 
 

-ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว 

ค 4.2  ม.2/1   1. นกัเรียนสามารถบอกสมบตัิของการเทา่กนัได้ 
2.นกัเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใช้
สมบตัิของการเท่ากนัได้ 
3. นกัเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียวได้ 
4. นกัเรียนสามารถตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของ
ค าตอบท่ีได้ 

83-90 4 ชัว่โมง 

 
 
 

-การน าไปใช้ ค 4.2  ม.2/1   1. นกัเรียนสามารถบอกสมบตัิของการเทา่กนัได้ 
2.นกัเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใช้
สมบตัิของการเท่ากนัได้ 
3. นกัเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียวได้ 
4. นกัเรียนสามารถตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของ
ค าตอบท่ีได้ 

91-116 6 ชัว่โมง 

เส้นขนาน 
 

-เส้นขนานและมมุภายใน 
-เส้นขนานและมมุแย้ง 

ค 3.2  ม.2/1   1. บอกบทนิยามของเส้นขนานได้ 
2. บอกได้วา่ ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกนั แล้วระยะห่าง

119-139 3 ชัว่โมง 



 ระหวา่งเส้นตรงคูน่ัน้จะเท่ากนัเสมอ 
3. บอกได้วา่ ถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหวา่ง
เส้นตรงเท่ากนัเสมอ แล้วเส้นตรงคูน่ัน้จะขนานกนั 
4. บอกได้วา่ มมุคูใ่ดเป็นมมุภายในท่ีอยูบ่นข้างเดียวกนั
ของเส้นตดั เมื่อก าหนดให้เส้นตรงเส้นหนึง่ตดัเส้นตรงคู่
หนึง่ 

 
 
 

-เส้นขนานและมมุภายนอกกบัมมุ
ภายใน 

 

ค 3.2  ม.2/1   1. บอกได้วา่ เม่ือเส้นตรงเส้นหนึง่ตดัเส้นตรงคูห่นึง่ 
เส้นตรงคูน่ัน้ขนานกนั ก็ตอ่เม่ือ ขนาดของมมุภายในท่ีอยู่
บนข้างเดียวกนัของเส้นตดัรวมกนัเทา่กบั 180 องศา และ
น าสมบตันีิไ้ปใช้ได้ 
2. บอกได้วา่มมุคูใ่ดเป็นมมุแย้ง เม่ือก าหนดให้เส้นตรง
เส้นหนึง่ตดัเส้นตรงคูห่นึง่ 
3. บอกได้วา่เม่ือเส้นตรงเส้นหนึง่ตดัเส้นตรงคูห่นึง่ 
เส้นตรงคูน่ัน้ขนานกนั ก็ตอ่เม่ือ มมุแย้งมีขนาดเท่ากนั 
และน าสมบตันีิไ้ปใช้ได้ 
4. บอกได้วา่ มมุคูใ่ดเป็นมมุภายนอกและมมุภายในท่ีอยู่
ตรงข้ามบนข้างเดียวกนัของเส้นตดั เมื่อก าหนดให้
เส้นตรงเส้นหนึง่ตดัเส้นตรงคูห่นึง่ 
5.บอกได้วา่ เม่ือเส้นตรงเส้นหนึง่ตดัเส้นตรงคูห่นึง่ 
เส้นตรงคูน่ัน้ขนานกนั ก็ตอ่เม่ือมมุภายนอกและมมุ
ภายในท่ีอยูต่รงข้ามบนข้างเดียวกนัของเส้นตดัมีขนาด
เท่ากนั และน าสมบตัินีไ้ปใช้ได้ 

140-149 3 ชัว่โมง 

 -เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม ค 3.2  ม.2/1   1. บอกได้วา่ ขนาดของมมุภายในทัง้สามมมุของรูป 149-160 3 ชัว่โมง 



 
 

สามเหลี่ยมรวมกนัเท่ากบั 180 องศา และน าสมบตันีิไ้ป
ใช้ได้ 
2. บอกได้วา่ ถ้าตอ่ด้านใดด้านหนึง่ของรูปสามเหลี่ยม
ออกไป มมุภายนอกท่ีเกิดขึน้จะมีขนาดเท่ากบัผลบวก
ของขนาดของมมุภายในท่ีไมใ่ช่มมุประชิดของมมุภาย
นอกนัน้ และน าสมบตัินีไ้ปใช้ได้ 
3. บอกได้วา่ รูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ีมีความสมัพนัธ์กนั
แบบ มมุ – มมุ – ด้านเท่ากนัทกุประการและน าสมบตัินี ้
ไปใช้ได้ 
4. ใช้สมบตัิเก่ียวกบัเส้นขนานและความเทา่กนัทกุ
ประการของรูปสามเหลี่ยมในการให้เหตผุลและแก้ปัญหา
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  _____22202_______   รายวชิา ______คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4____________________________   จ านวน __0.5___ หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การแปรผัน 
 
 

-การแปรผนัตรง ค 6.1   ม.2/1-6 1. เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณตา่ง ๆ ท่ี
แปรผนัตอ่กนัได้ 
2. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้
เก่ียวกบัการแปรผนัได้ 
3.ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ 

73-91 5 ชัว่โมง 

 
 
 

-การแปรผกผนั ค 6.1   ม.2/1-6 1. เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณตา่ง ๆ ท่ี
แปรผนัตอ่กนัได้ 
2. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้
เก่ียวกบัการแปรผนัได้ 
3.ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ 

91-103 3 ชัว่โมง 

 
 
 

-การแปรผนัเก่ียวเน่ือง ค 6.1   ม.2/1-6  1. เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณตา่ง ๆ ท่ี
แปรผนัตอ่กนัได้ 
2. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้
เก่ียวกบัการแปรผนัได้ 
3.ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ 

103-112 4 ชัว่โมง 

 -การน าไปใช้ ค 6.1   ม.2/1-6  1. เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณตา่ง ๆ ท่ี 113-116 2 ชัว่โมง 



 
 

 
 

 

แปรผนัตอ่กนัได้ 
2. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้
เก่ียวกบัการแปรผนัได้ 
3.ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบท่ีได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ง32102  รายวชิา  คอมพิวเตอร์   จ านวน  1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

Scratch animations tell 

a story 

 

1 Animations tell a story (เร่ือง

สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ 

ของจังหวดัอยุธยา) 

- ใหน้กัเรียนวาด Intro น าเขา้สู่หนา้

เมนู 

- ขั้นตอนการสร้างปุ่ม Start และ 

Go เพื่อใชเ้ขา้สู่การด าเนินเร่ืองไป

ยงัสถานท่ีต่างๆ 

- ใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูล รูปภาพ 

ท่ีจะตอ้งใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวาด  

(4 สถานท่ี) 

- วาดภาพสถานท่ีต่างๆ ออกมาเป็น

การ์ตูนแอนนิเมชนั 

- Key pressed 

 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะ

กระบวนการแกปั้ญหาในการ

ท างาน 

ง2.1 ม.2/3 มีความคิด

สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา

หรือสนองความตอ้งการในงาน

ท่ีผลิตเอง 

ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในการ

ท างาน  

        1. นกัเรียนสามารถใชค้  าสัง่ Next backdrop 

สร้าง Intro ไดอ้ยา่งไหลล่ืน และใชโ้ทนสีท่ีเหมาะสม 

        2. นกัเรียนสามารถสร้างปุ่ม Start และ Go ได้

สวยงาม และมีโทนสีท่ีเหมาะสมกบังาน 

        3. นกัเรียนสามารถวาดสถานท่ีออกมาเป็น

การ์ตูน และใส่ค าสัง่ Next backdrop ควบคุม 

Animations ใหเ้ล่นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

        4. นกัเรียนสามารถใส่ค าสัง่ก าหนดให ้backdrop 

เปล่ียนไปเล่ือยๆ เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม space bar 

        5. นกัเรียนสามารถก าหนด effect ในการเปล่ียน 

backdrop ไดเ้หมาะสม 

        6. นกัเรียนสามารถก าหนดระยะเวลาในการ

เปล่ียนหนา้ backdrop ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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- Script กลุ่ม Events 

     ค าสัง่ when clicked 

     ค าสัง่ when space key pressed 

- Script กลุ่ม Control 

    ค าสัง่ repeat 

    ค าสัง่ wait secs 

- Script กลุ่ม Data 

    ค าสัง่ change by 1 

    ค าสัง่ hide variable 

- Script กลุ่ม Looks 

    ค าสัง่ switch backdrop to Front 

page 

    ค าสัง่ change ghost effect by 12 

    ค าสัง่ next backdrop 

- Script กลุ่ม Sound 

    ค าสัง่ play sound 

 

เร่ือง Stop bullying 

 

 

1.  การสร้าง Storyboard (เร่ือง 

Stop bullying) 

     - วิธีการล าดบัการด าเนินเร่ือง

ใน    แต่ละ Scene 

ง1.1 ม.2/1  ใชท้กัษะการ

แสวงหาความรู้เพื่อพฒันา การ

ท างาน 

 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะ

         1. นกัเรียนสามารถจดัล าดบัการด าเนินเร่ืองได ้

         2. นกัเรียนสามารถใส่รายละเอียดต่างๆ ในแต่

ละ Scene ไดถู้กตอ้ง และเหมาะสม 

         3. นกัเรียนสามารถเขียน Scripts ในการน าเสนอ
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    -  วิธีใส่รายละเอียดต่างๆ ในแต่

ละ Scene  Effect, Sound, Time 

    -  วิธีการเขียน Scripts เพื่อใชใ้น

การอดัเสียงน าเสนอเร่ืองราว

(ภาษาองักฤษ) 

2. Scratch Record 

- ใหน้กัเรียนอดัเสียงตาม Scripts ท่ี

เขียนไว ้

- ขั้นตอนการอดัเสียง 

 

กระบวนการแกปั้ญหาในการ

ท างาน 

ง2.1 ม.2/2  สร้างส่ิงของ

เคร่ืองใชห้รือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลย ีอยา่ง

ปลอดภยั ออกแบบโดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 

๓ มิติ หรือภาพฉาย เพื่อ

น าไปสู่การสร้างตน้แบบของ

ส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือถ่ายทอด

ความคิดของวธีิการเป็น

แบบจ าลองความคิดและการ

รายงานผล เพื่อน าเสนอวิธีการ 

ง2.1 ม.2/3 มีความคิด

สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา

หรือสนองความตอ้งการในงาน

ท่ีผลิตเอง 

ง2.1 ม.2/4  เลือกใชเ้ทคโนโลยี

อยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และมี การจดัการ

ไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง และเขา้ใจง่าย 

         4. นกัเรียนสามารถอดัเสียงลงช้ินงานไดต้าม

ตอ้งการ 

         5. นกัเรียนสามารถตดั-ต่อเสียงท่ีอดัได ้

         6. นกัเรียนสมารถอพัโหลดไฟลเ์สียงเขา้มาใช้

งานได ้

 

 



เทคโนโลยดีว้ยการลดการใช้

ทรัพยากรหรือเลือกใช้

เทคโนโลยท่ีีไม่มีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ง3.1  ม.2/3 คน้หาขอ้มูล  และ

ติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  อยา่งมีคุณธรรม

และ จริยธรรม 

ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในการ

ท างาน  

Scratch animations 

tell a story 

 

 

1. Animations tell a story (เร่ือง 

Stop bullying) 

- วาดตวัละคร 3 ตวั 

 ตวัแกลง้ 

 ตวัถูกแกลง้ 

 ตวัคอยปลอบ ช่วยเหลือ

ตวัถูกแกลง้ 

       - วาดฉากหลงัแต่ละฉาก 

ง1.1 ม.2/1  ใชท้กัษะการ

แสวงหาความรู้เพื่อพฒันา การ

ท างาน 

 ง1.1 ม.2/2 ใชท้กัษะ

กระบวนการแกปั้ญหาในการ

ท างาน 

ง2.1 ม.2/2  สร้างส่ิงของ

เคร่ืองใชห้รือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลย ีอยา่ง

         1. นกัเรียนสามารถวาดตวัการ์ตูนท่ีบ่งบอก

ลกัษณะนิสัยไดจ้ากบุคลิกภายนอก 

         2. นกัเรียนสามารถวาดสีหนา้แสดงอารมณ์

ต่างๆ ได ้

         3. นกัเรียนสามารถวาดฉากหลงั เพื่อใชใ้นการ

เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ได ้

         4. นกัเรียนสามารถวาดฉากหลงัใหมี้มิติได ้เช่น 

ฉากในหอ้ง เม่ือมองแลว้รู้สึกเหมือนมีความลึกของ

ฉาก 

         5. นกัเรียนสามารถก าหนดระยะเวลาเปล่ียน 
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2. Animate until costume 

- Script กลุ่ม Events 

                 ค าสั่ง when Pclicked 

                 ค าสั่ง when I receive 

                 ค าสั่ง broadcast 

- Script กลุ่ม Control 

                 ค าสั่ง repeat until 

                 ค าสั่ง wait secs 

                 ค าสั่ง if else 

- Script กลุ่ม Looks 

                 ค าสั่ง Next costume 

                 ค าสั่ง switch costume to 

                 ค าสั่ง set size to % 

                 ค าสั่ง show 

                 ค าสั่ง hide 

- Script กลุ่ม Sound 

ปลอดภยั ออกแบบโดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 

๓ มิติ หรือภาพฉาย เพื่อ

น าไปสู่การสร้างตน้แบบของ

ส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือถ่ายทอด

ความคิดของวธีิการเป็น

แบบจ าลองความคิดและการ

รายงานผล เพื่อน าเสนอวิธีการ 

ง2.1 ม.2/3 มีความคิด

สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา

หรือสนองความตอ้งการในงาน

ท่ีผลิตเอง 

ง2.1 ม.2/4  เลือกใชเ้ทคโนโลยี

อยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และมี การจดัการ

เทคโนโลยดีว้ยการลดการใช้

ทรัพยากรหรือเลือกใช้

เทคโนโลยท่ีีไม่มีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ง3.1  ม.2/3 คน้หาขอ้มูล  และ

costume ของตวัการ์ตูนไดเ้หมาะสม 

         6. นกัเรียนสามารถก าหนดระยะเวลาไฟลเ์สียง

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

         7. นกัเรียนสามารถก าหนดระยะเวลาเปล่ียน 

backdrop ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 



     ค าสั่ง play sound 

             ค าสั่ง stop all sounds 

ติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  อยา่งมีคุณธรรม

และ จริยธรรม 

ง3.1 ม.2/4 ใชซ้อฟตแ์วร์ในการ

ท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  __ศ 22102____   รายวชิา ___ดนตรีและทศันศิลป์__   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

Insight Music : If We hold on Together  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

Insight Music : If We hold on Together  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

Insight Music : If We hold on Together  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

2 คาบ 



   3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้  

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

Insight Music : Bela Bimba  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

Insight Music : Bela Bimba  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

Insight Music : Bela Bimba  

ปฏิบติั: ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

การร้องเพลง Insight Music InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลายภาคเรียน 

10 คะแนน 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

Insight 

Music 

2 คาบ 



และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, 

ทดสอบขอ้สอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

 

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

โนต้เพลง 

 

การร้องเพลง Insight Music 

และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

 

 

InsightMusic :ทดสอบเกบ็คะแนนปลายภาคเรียน 

10 คะแนน 

ปฏิบติั/ทฤษฏี : ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 10 คะแนน, 

ทดสอบขอ้สอบปลายภาคทฤษฏีดนตรี 5 คะแนน 

ศ2.1 / ม.2.2, 4, 5 

ศ2.1 /ม.2.1, 3 

 

 

1.นกัเรียนสามารถอ่านโนต้ ร้องโนต้เพลง 

เน้ือเพลงได ้

2.แปลค าศพัทใ์นบทเพลงได ้

3.นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีได ้

Insight 

Music 

โนต้เพลง 

 

2 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ___ศ 22102___   รายวชิา _____ดนตรีและทศันศิลป์_____   จ านวน __1__ หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี วาดภาพลายเสน้ ตา หู จมกู ปาก ศ 1.1 ม.2/3 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพรูปทรงเรขาคณิตและเขา้ใจการลง

น ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี ออกแบบลวดลายบนตวัปลา 
ศ 1.1 ม.2/3 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี ออกแบบลวดลายรูปกบ 
ศ 1.1 ม.2/3 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสง

เงา 

 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 



การวาดภาพลายเสน้และลงสี 
การวาดภาพลายเสน้ รูปทรงเรขาคณิต วงกลม 

ทรงกระบอก ส่ีเหล่ียม 

ศ 1.1 ม.2/3 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

      

การวาดภาพลายเสน้และลงสี ออกแบบลวดลายรูปดอกไม ้
ศ 1.1 ม.2/3 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี วาดภาพลายเสน้รูปตน้ไม ้
ศ 1.1 ม.2/3 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี วาดภาพลายเสน้ดินสอวางคู่กบัปากกา 
ศ 1.1 ม.2/3 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

การวาดภาพลายเสน้และลงสี ออกแบบลวดลายบนตวัหนู 
ศ 1.1 ม.2/3 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการร่าง

ภาพลายเสน้การเลือกใชเ้สน้ต่างๆในหลกั

ทศันธาตุ และเขา้ใจการลงน ้าหนกั-แสงเงา 

ปฏิบติังานลง

ในสมุดวาดรูป 
1คาบ 

 

 



  
 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาคเรียนที ่๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒ รายวชิา ภาษาไทย  จ านวน ๑ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที/่เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  

หนังสือเรียน เวลาเรียน 

๑. โชคดีท่ีมีภาษาไทย 
   

- ขอ้คิดในพระราชด ารัส ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๕  วิเคราะห์และจ าแนก
ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลสนบัสนุน และ
ขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน 

ท ๒.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๗  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  
และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โตแ้ยง้ในเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๘  มีมารยาทในการเขียน 

  

๑. วิเคราะห์ขอ้ความท่ีอ่านได ้
๒. ตีความ อธิบายความ จากเร่ืองท่ีอ่านได ้

๓. บอกชอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
๔. บอกความหมายของค าราชาศพัทไ์ด ้

๕. ใชค้  าราชาศพัทไ์ดท้ั้งการพดูและการเขียน 

๖. ใชค้  าราชาศพัทไ์ดถู้กตอ้งและน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

  

วิวิธภาษา 
หนา้ 

๑๗๒ – ๑๘๒ 

๒ คาบ 



- ค าราชาศพัท ์ ท ๔.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๔  ใชค้  าราชาศพัท ์

  

๒. วนัทีผ่มตื่นสาย - การอ่านและพิจารณา
บทความ 

ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๒  จบัใจความสรุปความ 
และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ี

อ่าน 

  

๑.สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองทีอ่านได ้
๒. วิเคราะคุณค่าจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

๓. อธิบายงานเขียนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงและ
ขอ้คิดเห็น 

๔. ระบุขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นได ้
  

วิวิธภาษา 
หนา้ 

๑๘๖ – ๑๙๖ 

๒ คาบ 

- ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๕  วิเคราะห์และจ าแนก
ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลสนบัสนุน และ
ขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน 

  



๓. เดก็ชายเจา้ปัญญา - นิทานชาดก ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๗  อ่านหนงัสือ บทความ 
หรือค าประพนัธ์อยา่งหลากหลาย
และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้
จากการอ่าน เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญญา

ในชีวิต 
ท ๕.๑ 

ตวัชีวดัขอ้ ๔  สรุปความรู้และขอ้คิด
ท่ีไดจ้ากการอ่านไปรประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติจริง 
  

๑.  บอกความหมายของนิทานชาดกไดถู้กตอ้ง 
๒. อ่านนิทานชาดกและบอกขอ้คิดท่ีไดจ้าก

นิทานได ้
๓. ประเมินค่าส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๔. สรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านและไปปรับ
ใชไ้ด ้

๕. เลือกอ่านหนงัสือท่ีมีสาระประโยชนไ์ด ้
๖. มีนิสยัรักการอ่านและการคน้ควา้ 

  

วิวิธภาษา 
หนา้ 

๒๐๐ – ๒๑๑ 

๒ คาบ 

๔. กลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าชา้ 

- ประวติัความเป็นมา 
ของกลอนดอกสร้อยร าพึง

ในป่าชา้ 

ท ๑.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๓  เขียนผงัความคิดเพื่แส
ดงความเขา้ใจบทเรียนต่าง ๆท่ีอ่าน 

ท ๕.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๔  สรุปความรู้และขอ้คิด
จากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

จริง 
  

๑. อธิบายลกัษณะค าประพนัธ์กลอนดอกสร้อย
ได ้

๒. เขียนแผนผงัความคิดเพื่อแสดงความเขา้ใจ
เร่ืองท่ีอ่านได ้

๓. พดูอธิบายประวติัความเป็นมาของกลอน
ดอกสร้อยร าพงึในป่าชา้ได ้

๔. สรุปความรู้และขอ้คิดจากกลอนดอกสร้อย
ได ้

๕. อธิบายคุณค่าดา้นเน้ือหา ภาษา การสรรค า 

วรรณคดี 
วิจกัษ ์

หนา้ 
๑๑๙- ๑๒๙ 

๔ คาบ 



- พินิจคุณค่าวรรณกรรม ท ๕.๑ 
ตวัช้ีวดัขอ้ ๓  อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

ส านวนโวหาร และน าขอ้คิดไปปรับใชไ้ด ้
  

                                                                                                                                              

  

     ลงช่ือ
.....................................................ครูประจ าวชิา 

                                                                                                                                            (ม. เจษฎา  พาเจริญ) 

  

  

 

 

 

                                                                                                                                              

  
     

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  ว 22101  รายวชิา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ 

เร่ือง 
หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

3. แสง 

 

 

3.1 การสะทอ้นของแสง 
3.2 การหกัเหของแสง 
3.3 สีของวตัถุ 
3.4 การมองเห็น 

3.5 การดูดกลืนแสง 

ว 5.1 ม.2/1 

ทดลองและอธิบายการสะทอ้นของแสง การหกัเหของแสงและ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ว 5.1 ม.2/2 

อธิบายผลของความสวา่งท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ 

ว 5.1 ม.2/3 

ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวตัถุและ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

1. ทดลองและอธิบายการสะทอ้นของ
แสง การหกัเหของแสง การเกิดภาพจาก 
กระจกเงาและเลนส์ ยกตวัอยา่งการใช้
ประโยชน์ 
2. อธิบายผลของความเขม้ของแสงต่อ
นยัน์ตามนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  
 

 

16 คาบ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  อ2201   รายวชิา ภาษาองักฤษหลกัพืน้ฐาน   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

If- clauses 

-Introduction and zero Conditional 
 

- First Conditional 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- เขา้ใจวิธีใชต้ามเง่ือนไขในแต่ละแบบ 
-สามารถเปรียบเทียบและเลือกใชไ้ดถู้กตอ้ง

ตามเง่ือนไขและบริบท 

2  คาบ P.212 

 

- Second Conditional 
 

- Third Conditional 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- เขา้ใจวิธีใชต้ามเง่ือนไขในแต่ละแบบ 
-สามารถเปรียบเทียบและเลือกใชไ้ดถู้กตอ้ง

ตามเง่ือนไขและบริบท 

2  คาบ p.214 
p.216 



 

- Mixing all together : Conditional 
 

- Practicing and reviewing 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- เขา้ใจวิธีใชต้ามเง่ือนไขในแต่ละแบบ 
-สามารถเปรียบเทียบและเลือกใชไ้ดถู้กตอ้ง

ตามเง่ือนไขและบริบท 

2  คาบ p.212-216 
 
- 

Conjunctions - Introduction : coordinating 
conjunctions ‘FANBOYS’ 

- and, or, but 
ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

- ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งค า กลุ่มค า 
หรือเช่ือมประโยคยอ่ยอิสระท่ีอยูภ่ายใน

ประโยค 
- สามารถเลือกค าเช่ือมไดถ้กูตอ้งและ

เหมาะสมกบับริบท 
- สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ค าเช่ือมทั้ง 7 ค าได ้

 
2  คาบ 

 
Sheet 



 - so, yet, nor, for 
 
 
 
 
 
 
 

- Interactive game 

ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

 
ต 1.2 ม.2/3 
ต 1.2 ม.2/4 
ต 2.1 ม.2/1 

- ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งค า กลุ่มค า 
หรือเช่ือมประโยคยอ่ยอิสระท่ีอยูภ่ายใน

ประโยค 
- สามารถเลือกค าเช่ือมไดถ้กูตอ้งและ

เหมาะสมกบับริบท 
- สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ค าเช่ือมทั้ง 7 ค าได ้
 

- สามารถน าเน้ือหาท่ีเรียนมาใชส่ื้อสารไดต้าม
บริบทจริงตามสถานการณ์ท่ีจ าลองข้ึนใน

หอ้งเรียน 
 

2  คาบ Sheet 

 

- Practicing and reviewing 
ต 1.1 ม.2/1 
ต 1.1 ม.2/2 
ต 2.2 ม.2/1 

-ทบทวนเน้ือหาท่ีไดเ้รียน 2  คาบ - 

 สอบปลายภาค     

 



 

 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนปลายภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ส22102   รายวชิา ประวัติศาสตร์ 2   จ านวน 1 หน่วยกติ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

 

1.พฒันาการของ

อาณาจักรอยุธยา 

 

1.1. การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

1.2 ปัจจัยความม่ันคงและความ

เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 4.3 ม.2/1-3 

1. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสถาปนากรุงศรีอยธุยาและ

ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา 

หนา้102-110 1-2 

 

 

 

1.3 พฒันาการของอาณาจักรอยุธยา 

- ดา้นการปกครอง 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- ดา้นพฒันาการของสังคม 

- ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ 

1.วิเคราะห์ลกัษณะการเมืองการปกครองสมยัอยธุยาได ้

2.วิเคราะห์การเปรียบเทียบเก่ียวกบัการเมือองการปกครอง

สมยัอธุยา 

3.อธิบายและวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจและความสมัพนั 

ธ์ระหวา่งประเทศของสมยัอยธุยาได ้

4.อธิบายและวเิคราะห์สภาพภูมิปัญญาและวฒันธรรมของ

หนา้ 111-151 3-6 



1.4 ภูมิปัญญาและศิลปวฒันธรรม 

- ศิลปกรรม 

- วรรณกรรม 

สมยัอยธุยาได ้

 

 

 

 

 

1.5 บทบาทและผลงานของบุคคลส าคญั 

- พระราชกรณียกิจ 

- บทบาทและผลงานส าคญั 

1.6 ความเส่ือมของอาณาจักรอยุธยา 

1. วิเคราะห์บทบาทและผลงานของบุคคลส าคญัในสมยั

อยธุยา 

2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ือมและสาเหตุของ

การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี1 และคร้ังท่ี2 

หนา้ 151-159 7-9 

 

 

 

 

2.พฒันาการของ

อาณาจักรธนบุรี 

 

2.1 การสถาปนาพระราชอ านาจของสมเดจ็

กรุงธนบุรี 

- กอบกูเ้อกราช 

- ข้ึนครองราชย ์

- สถาปนาราชธานี 

- รวบรมอาณาจกัร 

 

 

 

 

 

ส 4.3 ม.2/1,3 

1. บอกความเป็นมาของการสถาปนาอาณาจกัรธนบุรีได ้

2.ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรธนบุรี

ได ้

3.อธิบายสาเหตุของการเส่ือมอ านาจของอาณาจกัรธนบุรีได ้

4. วิเคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรธนบุรีในดา้นต่างๆ ได ้

 

 

 

หนา้165-176 

 

 

 

 

 

10-12 

 2.2 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญา 

1. เห็นคุณค่าของการสถาปนาพระราชอ านาจของสมเดจ็กรุง

ธนบุรี และการเสริมสร้างเสถียรภาพของอาณาจกัร 

หนา้ 177-180 



- ศาสนา 

- วรรณกรรม 

 

2. อธิบายเก่ียวกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ธนบุรี ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ก าหนดเนือ้หาบทเรียนกลางภาค  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
;.รหัสวิชา  ___พ_22102______   รายวชิา ______วอลเลยบ์อล__________________   จ านวน __0.5__ หน่วยกติ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่/ เร่ือง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตวัช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ หนังสือเรียน เวลาเรียน 

ทกัษะวอลเลยบ์อล 

ขั้นพื้นฐาน   2 ( ต่อ ) 

- การเล่นสองมือล่างแบบคู่ 

- การเล่นสองมือล่างแบบกลุ่ม 

พ 3.1 

ม. 2/1    ม. 2/2 

1. ปฏิบติัทกัษะการเล่นสองมือล่างแบบคู่ได ้

2.ปฏิบติัทกัษะการเล่นสองมือล่างแบบกลุ่มได ้

1.การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกของนกัเรียน 

2.การอธิบาย 

 

ทดสอบทกัษะกีฬา

วอลเลยบ์อล 

ทดสอบการ 

เล่นลูกสองมือล่าง 

- การรับบอลสองมือล่างแบบเด่ียว 

- การรับบอลสองมือล่างแบบคู่ 

ทดสอบการเล่นสองมือบน 

- การเล่นสองมือบนแบบคู่ 

- การเล่นสองมือบนแบบกลุ่ม 

พ 3.1 

ม. 2/1    ม. 2/2  

1.นกัเรียนรู้และเขา้ใจในทกัษะและปฏิบติัได ้ 1.การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกของนกัเรียน 

2.การอธิบาย 

3 

ฝึกทกัษะความแม่นย  า

การรับวอลเลยบ์อล 

- การสไลดรั์บบอลในระยะสั้น 

- การสไลดรั์บบอลในระยะไกล 

พ 3.1 

 

1.  ปฏิบติัทกัษะสไลดรั์บบอลในระยะใกลแ้ละ

ไกลได ้

1.การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกของนกัเรียน 

2.การอธิบาย 

4 



- การเซทบอลอยูก่บัท่ี 

- การเซทบอลแบบเคล่ือนท่ี 

- การเซทบอลระยะใกล ้

- การเซทบอลระยะไกล 

ม. 2/1    ม. 2/2  2. ปฏิบติัทกัษะการเซทบอลแบบเคล่ือนท่ีและ

อยูก่บัท่ีได ้

3. ปฏิบติัทกัษะการเซทบอลในระยะใกลแ้ละ

ไกลได ้

ทกัษะวอลเลยบ์อล 

ขั้นพื้นฐาน   3 

การส่งลูก (การเสิร์ฟ) 

- การเล่นลูกตบ 

 1. ปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกตบได ้

2. ปฏิบติัทกัษะการเสิร์ฟได ้

1.การฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกของนกัเรียน 2 

 
 
 


