โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส31102 ชื่อวิชา สังคมศึกษา2 จานวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นายไกรสร หม้อแหละ หัวหน้ารายวิชา 2. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
3. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
4. นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

หน่วยที่ 1. สิทธิพลเมือง
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
- กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ
ครอบครัว
-กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
-กฎหมายอาญา
-โมฆกรรมและโมฆียกรรม
-กฎหมายอื่นๆ
-ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ใบงาน
(5 คะแนน)
แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
โครงงาน
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

23 พ.ย. 59

รายบุคคล

1

23 – 27 พ.ย. 59

รายกลุ่ม

1

18 ม.ค. 59

หน่วยที่ 2 ประชาธิปไตยนาไทย
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ
-การปกครองแบบประชาธิปไตย
-การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-ปัญหาการเมืองที่สาคัญ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบอานาจรัฐ
-ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

ใบงาน
(5 คะแนน)
กิจกรรมกลุ่ม
(5 คะแนน)

รายบุคคล

1

21 ธ.ค. 59

รายกลุ่ม

1

14 ธ.ค. 59

สอบระหว่างภาคหน่วยที่ 1 – 2

แบบทดสอบ
10 คะแนน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 3 ชาดกสอนใจ
-ทศชาดก
-คติธรรมที่เกี่ยวข้อง

ใบงาน
(5 คะแนน)
กิจกรรมกลุ่ม
(5 คะแนน)
ใบงาน
(5 คะแนน)
ทดสอบปากเปล่า
(5 คะแนน)

รายบุคคล

1

15 ม.ค. 59

รายกลุ่ม

1

10 ม.ค. 59

รายบุคคล

1

5 ก.พ. 59

รายกลุ่ม

1

25 ม.ค. 59

หน่วยที่ 5 ศาสนาสากล
-องค์ประกอบ
-ประเภทของศาสนา
-ศาสนาพุทธ
-ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
-ศาสนาสิกข์
-ศาสนาอิสลาม
-ศาสนาคริสต์

ใบงาน
(5 คะแนน)
กิจกรรมกลุ่ม
(5 คะแนน)

รายบุคคล

1

7 มี.ค. 59

รายกลุ่ม

1

22 ก.พ. 59

สอบปลายภาคเรียนหน่วยที่ 3 – 5

แบบทดสอบ
30 คะแนน

หน่วยที่ 4 บุคคลตัวอย่าง
-ประวัติพุทธสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกา
-พระอัสสชิ
-พระกีสาโคตรมีเถรี
-พระนางมัลลิกา
-หมอชีวกโกมารภัจ
-พระอนุรุทธะ
-พระองคุลิมาล
-พระธัมมทินนาเถรี
-จิตตคหบดี
-พระอานนท์
-พระปฏาจาราเถรี
-จูฬสุภัททา
-สุมนมาลาการ
-คุณธรรมตัวอย่าง

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส30202 ชื่อวิชา หลักการดารงชีวิตในสังคม จานวน 2 คาบ /สัปดาห์ จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ หัวหน้ารายวิชา นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : มนุษย์กับหลักการ
ดารงชีวิตในสังคม
- ความหมายและการกาเนิดมนุษย์
- ธรรมชาติและความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์
- มนุษย์กับค่านิยมในสังคม
- ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและ
ศาสนากับการดารงชีวิตในสังคม
หน่วยที่ 2 : มนุษย์กับหลักการ
การพัฒนาชีวิต
- ปัญหาของชีวิตและแนวทางแก้ไข
- มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง
- หลักปรัชญาทางศาสนากับการ
พัฒนาสังคม
- คุณธรรมกับอาชีพ

วิธีเก็บคะแนน
20 คะแนน
- แผนผังความคิด
10 คะแนน
- แบบทดสอบ
10 คะแนน

30 คะแนน
- นาเสนอผลงาน
แผ่นพับบุคคล
ตัวอย่างกับการ
พัฒนาตนเองและ
การพัฒนาสังคม
20 คะแนน
- แบบทดสอบ
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล

- 1 ชิ้น

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน

1–8 พฤศจิกายน
2559
21–25
พฤศจิกายน
2559

28 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2559

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล

1 - 9 ธันวาคม
2559

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 3 : จุดหมายสูงสุดใน
ชีวิตของมนุษย์
- จุดหมายสูงสุดในชีวิตของ
มนุษย์
- จุดหมายสูงสุดในชีวิตตนเอง

สอบปลายภาคหน่วยที่ 1-3

วิธีเก็บคะแนน
20 คะแนน
- การนาเสนอผลงาน
เปูาหมายในชีวิตและ
การแนวทางสู่
ความสาเร็จของ
ตนเอง
10 คะแนน
- แบบทดสอบ
10 คะแนน
30 คะแนน
- แบบทดสอบ
ปลายภาค
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

- รายบุคคล

1 ชิ้น

- รายบุคคล

1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน

16 -31 มกราคม
2560

1-10 กุมภาพันธ์
2560
ปรนัย 60 ข้อ หน่วยที่ 1-3
สอบปลายภาค ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รหัสวิชา ส30224 ชื่อรายวิชา สิทธิมนุษยชน จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น
1.ความหมายและความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน
2.ขอบเขตของมนุษยชน
3.หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
4.สิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตย

วิธีการเก็บคะแนน
15 คะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- งานกลุ่ม
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 : สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
15 คะแนน
1.ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
- ใบงาน
2.พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
- แบบทดสอบ
ประเทศที่ไทยต้องปฏิบัติตาม
(5 คะแนน)
3.กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - งานกลุ่ม
4.กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
(10 คะแนน)
สิทธิมนุษยชน
สอบกลางภาค

แบบทดสอบ
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดส่ง

- รายบุคคล
- รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายบุคคล
- รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

อัตนัย
หน่วยที่ 1 - 2

3 ข้อ

สอบใน
ชั่วโมงเรียน
มีต่อหน้า 2

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 : กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
1.รัฐธรรมนูญ
2.พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
3.นิยามศัพท์ด้านสิทธิมนุษยชน
4.องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
หน่วยที่ 4 : เหตุการณ์ปัจจุบันกับสิทธิ
มนุษยชน
1.ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
และต่างประเทศ
2. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
สอบกลางภาค

วิธีการเก็บคะแนน
15 คะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- งานกลุ่ม
(10 คะแนน)
15 คะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- งานกลุ่ม
(10 คะแนน)

แบบทดสอบ
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดส่ง

- รายบุคคล
- รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายบุคคล
- รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

อัตนัย
หน่วยที่ 3 - 4

5 ข้อ

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2559 รหัสวิชา ก31901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน นายมงคล

หน่วยการเรียน
1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

วิธีการเก็บ
คะแนน
-

2. เครียด...ภัยใกล้ตัว

20

3. การฟังอย่างเข้าใจ

20

4. รักใสๆ ใส่ใจคิด

30

5. คุณค่าของเงินและเวลา

30

ทองงาม

ชิ้นงาน/ลักษณะ
กิจกรรมในชั้นเรียน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1

25 – 28 ต.ค. 59

1

31 ต.ค. 59 – 25 พ.ย. 59

1

28 พ.ย. 59 – 23 ธ.ค. 59

1

26 ธ.ค. 59 – 27 ม.ค. 60

1

30 ม.ค. 60 – 3 มี.ค. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท 31102 ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ ผู้สอน 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ 2. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
โดยสังเขป
คะแนน
สาระที่ 1 : การอ่าน
ตลอดภาคเรียน
1. อ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว ร้ อ ย
10 คะแนน
กรอง
2. ตีความ แปลความ และขยายความ
3. วิเคราะห์ วิจารณ์
4. อ่านเรื่องแล้วเขียนบันทึกย่อ
5. น าความรู้ ที่ อ่ า นมาพั ฒ นาตน
ทางการเรียน
6. มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ 2 : การเขียน
1. เขียนเรียงความ
10 คะแนน
2. ประเมิ น งานเขี ย นของผู้ อื่ น แล้ ว
นามาพัฒนางานเขียนของตน
3. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไป
พัฒนาตนเอง
4. มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ 3 : การฟัง การดู การพูด
1. สรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็นจาก
10 คะแนน
เรื่องที่ฟัง,ดู
2. วิเคราะห์เรื่องที่ฟังดู ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
3. มีวิจารณญาณในการเลื อกเรื่องที่
ฟังและดู
4. พูดอย่างไม่เป็นทางการได้
5. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษา

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
- อ่านออกเสียงร้อย
แก้ว ร้อยกรอง
- ใบงานและ
แบบทดสอบ
- หนังสือทามือ
ประกอบวรรณคดี

กาหนดส่ง

4 ชิ้น

พ.ย. – ธ.ค. 59

2 ชิ้น

ม.ค. 60

- เขียนเรียงความ
- บันทึกการอ่าน

- พูดรายงาน
- พูดในโอกาสต่าง ๆ
ก.พ. 60
2 ครั้ง

3 ชิ้น

ม.ค. 60

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
1. รู้จักใช้คา กลุ่มคาสร้างประโยคได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
2. ใช้ ภ าษาเหมาะสมแก่ โ อกาส
กาลเทศะและบุคคล
3. แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
1. บอกหลั ก วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
วรรณคดี วรรณกรรม เบื้องต้น
2. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้า น
วรรณศิลป์ของวรรณกรรม
3. ท่องอาขยาน

วิธีการเก็บ
คะแนน
10 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- ชิ้นงาน

20 คะแนน

- ท่องอาขยาน
- ใบงานและ
แบบทดสอบ

* ทดสอบกลางภาค
* ทดสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

ทดสอบกลางภาค
ทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง

3 ชิ้น

พ.ย. 59

1 ครั้ง
1 ครั้ง

ธ.ค. 59
ก.พ. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๑
ชื่อวิชา เสริมสร้างทักษะการเขียน
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
รายบุคคล
๑
๗ พ.ย. ๕๙

หน่วยที่ ๑ : ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การเขียนเบื้องต้น
- ความหมายของการเขียน
- จุดมุ่งหมายของการเขียน
- ระดับความสามารถในการเขียน

แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
สรุปความรู้เรื่องทักษะ
การเขียนเบื้องต้น
(๑๐ คะแนน)

หน่วยที่ ๒ : การพัฒนาทักษะการเขียน
- การพัฒนาทักษะการเขียน
- ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข
ในการเขียน

วิเคราะห์วิจารณ์
งานเขียนตามหัวข้อ
ที่กาหนด และนาเสนอ
ความรู้หน้าชั้นเรียน
(๑๐ คะแนน)

รายกลุ่ม

๑

๑๔ - ๒๕ พ.ย.
๕๙

หน่วยที่ ๓ : เรียงร้อยถ้อยภาษา
- ลักษณะภาษาในการเขียน
- ระดับภาษาในการเขียน
- ข้อบกพร่องของภาษาในการเขียน

- นาเสนอความรู้เรื่อง
การใช้ภาษาในการเขียน
ตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐ คะแนน)
- ชิ้นงานการเขียน
ข้อความ ๑ ย่อหน้า
(๑๐ คะแนน)

รายกลุ่ม

๑

๒๘ พ.ย.๙ ธ.ค. ๕๙

รายบุคคล

๑

๗ ม.ค. ๖๐

หน่วยที่ ๔ : ฝึกพัฒนาการเขียน
- ตัวอย่างงานเขียน ๑ ย่อหน้า
- ความหมายและขนาดความสั้นยาว
ของย่อหน้า
- ลักษณะของย่อหน้าที่ดี
- ตาแหน่งประโยคใจความสาคัญของ
ย่อหน้า
- การฝึกเขียนข้อความ ๑ ย่อหน้า
สอบระหว่างภาค

แบบทดสอบ

๒๖ – ๓๐

(๑๐ คะแนน)
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนนเต็ม

หน่วยที่ ๕ : พัฒนาการเขียนเรียงความ
- ตัวอย่างงานเขียนเรียงความ ๑ เรื่อง
- ความหมายของเรียงความ
- องค์ประกอบในการเขียนเรียงความ
- ฝึกเขียนเรียงความ ๑ เรื่อง

- ชิ้นงานการวิเคราะห์
วิจารณ์เรียงความ
ตัวอย่าง ๑ เรื่อง
(๑๐ คะแนน)
- ชิ้นงานการเขียน
เรียงความ ๑ เรื่อง
(๑๐ คะแนน)

สอบปลายภาค

แบบทดสอบ
(๓๐ คะแนน)
๑๐๐ คะแนน

รวม

ธ.ค. ๕๙
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
- รายกลุ่ม
๑

- รายบุคคล

๒๔ ม.ค. ๕๙
๑ ก.พ. ๖๐

๑

๑๘ – ๒๕
ก.พ. ๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๗ ชื่อวิชา วรรณคดีมรดกเฉพาะเรื่อง จานวน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

๑.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีมรดก

๑๐

๒. ความสาคัญและความหมายของวรรณคดีมรดก

๑๐

๓. ประเภทของวรรณคดีมรดก

๑๐

๔. บทร้อยกรองในวรรณคดีมรดก

๑๐

๕. วรรณคดีมรดก

๑๐

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

นาเสนอและ
ส่งรูปเล่มรายงาน
เรื่อง วรรณคดีมรดก

๑ ชิ้น

สอบกลางภาค ๒ / ๒๕๕๙
- แบบทดสอบ

กาหนดส่ง

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

๑.รามเกียรติ์
๒. พระอภัยมณี

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐

อภิปรายและนาเสนอ
วรรณคดีมรดก

๓.อิเหนา
๔.ขุนช้าง ขุนแผน

๖. แนวทางการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีมรดก

๑๐

๗.วรรณคดีมรดกสร้างสรรค์

๑๐

๘. การแสดงเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย
ในวรรณคดีมรดก

๓๐

นาเสนอและ
ส่งรูปเล่มรายงาน
แนวทางการวิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีมรดก
สอบปลายภาค ๒ / ๒๕๕๙
- แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท 30214 ชื่อวิชา วรรณกรรมพื้นบ้านอาเซียน จานวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน ปณีต จิตต์นุกุลศิริ หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ความเข้าใจและพื้นฐาน

-

นาเสนอหน้าชั้นเรียน

-

6 พ.ย.
2559

2. แนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้าน
อาเซียนในอดีต
3. แนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมอาเซียน
และวรรณกรรมพื้นบ้านอาเซียนใน
ปัจจุบัน

30

รายงานค้นคว้าอิสระทั้งอดีตและปัจจุบัน

1 ชิ้น

4 ธ.ค. 2559

10

สอบกลางภาค 2 / 2559
- แบบทดสอบ
นาเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน
ค้นคว้าอิสระ

4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวรรณกรรม
พื้นบ้านอาเซียน

20

5. ต่อยอดและพัฒนา

10

ส่งหัวข้อโครงงานเกี่ยวกับรายวิชา

30

สอบปลายภาค 2 / 2559
- แบบทดสอบ

21 - 25 ธ.ค.
2559
1 ชิ้น
1 ชิ้น

29 ม.ค. 2560
12 ก.พ.
2560
25 – 26,29
ก.พ. 2560
1 – 4 มี.ค.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว31105 ชื่อรายวิชา ดุลยภาพของสิ่งมีชีวติ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : อยู่ดีมีสุข
1.1 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
1.2 การลาเอียงสารเข้าและออกจากเซลล์
1.2.1 การแพร่
1.2.2 การออสโมซิส
1.2.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต
1.2.4 การลาเลียงสารโดยใช้พลังงาน
1.2.5 การลาเลียงสารขนาดใหญ่
1.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ
1.3.1 การรักษาดุลยภาพของน้าในพืช
1.3.2 การรักษาดุลยภาพของน้าและแร่ธาตุ
ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
1.3.3 การรักษาดุลยภาพของน้าและแร่ธาตุ
ในสัตว์
1.3.4 การรักษาดุลยภาพของน้าและแร่ธาตุ
ในร่างกาย
1.3.5 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสใน
ร่างกาย
1.3.6 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิใน
ร่างกาย
หน่วยที่ 2 : อยู่อย่างปลอดภัย
2.1 การปูองกันและกาจัดเชื้อโรคอย่างง่าย
2.1.1 ด่านแรก : ผิวหนัง
2.1.2 ด่านที่สอง : แนวปูองกันโดยทั่วไป
2.1.3 ด่านที่สาม : ระบบภูมคิ ุ้มกัน
2.2 การเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกัน
2.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ระหว่างภาค (70 คะแนน)
- Science project หรือสื่อ
บทเรียนสาเร็จรูป 20 คะแนน

สืบค้นข้อมูล ,
ออกแบบชิ้นงาน
/งานกลุ่ม

1 ชิ้นงาน

1-2 ธ.ค. 2559

- Science project หรือสื่อ
บทเรียนสาเร็จรูป 10 คะแนน

อภิปราย , นาเสนอ ,
รูปเล่ม /งานกลุ่ม

1 ฉบับ

13-16 ธ.ค. 2559

- สอบกลางภาค 10 คะแนน ข้อสอบแบบปรนัย
30 ข้อ /รายบุคคล

1 ฉบับ

19-20 ธ.ค. 2559

- จัดปูายนิเทศ 10 คะแนน

ออกแบบชิ้นงาน
/งานกลุ่ม

1 ชิ้นงาน

9-10 ม.ค. 2560

- สมุดและใบงาน 10 คะแนน

การจดบันทึกสมุด สมุด , ใบงาน 9-10 ก.พ. 2560
ระหว่างเรียน , mind map
ใบงาน mind
2 ใบ
map/รายบุคคล

- ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอด
กระบวนการเรียนรู้ (10คะแนน)
ปลายภาค (30 คะแนน)
- สอบปลายภาค 30 คะแนน

งานเดี่ยว

-

ข้อสอบแบบปรนัย
60 ข้อ /รายบุคคล

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่
13-14 ก.พ 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว31106 ชื่อรายวิชา สารและสมบัติของสาร 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส.อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
หัวหน้ารายวิชา น.ส.อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระ
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1: ธาตุและสารประกอบ
- วิวัฒนาการของแบบจาลอง - แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วยการ
1 ฉบับ
ภายใน 16 ธ.ค.59
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
เรียนรู้ที่ 1-2
อะตอม
(รายบุคคล
- ตารางธาตุ
ข้อสอบอัตนัย 10
- พันธะเคมี
ข้อ)
1 ชิ้น
ภายใน 25 พ.ย.59
- ออกแบบชิ้นงาน เรื่อง - ประเมินจาก
ตารางธาตุ (10 คะแนน) ชิ้นงาน
(รายบุคคล)
หน่วยที่ 2: ปฏิกิริยาเคมี
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี
- การปฏิบัติการทดลอง - ประเมินจาก
2 ชุด
ภายใน 9 ธ.ค.59
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา รายงานการทดลองและ
การปฏิบัติการ
การทดลอง
เคมี
อภิปรายผลการทดลอง ทดลอง การเขียน
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(5 คะแนน)
รายงานการ
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
อภิปรายผล
เกิดปฏิกิริยาเคมี
(รายกลุ่ม)

หน่วยที่ 3 : สารชีวโมเลกุล
- ไขมันและน้ามัน
- โปรตีน
- คาร์โบไฮเดรต
- กรดนิวคลีอิก

- สอบกลางภาค
- รายบุคคล
เป็นข้อสอบ
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 1-2 เป็นข้อสอบ ปรนัยจานวน
ปรนัย
40 ข้อ

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่
22-28 ธ.ค.59

- ใบกิจกรรม
เปรียบเทียบปริมาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวในน้ามัน
พืชและน้ามันสัตว์
(3 คะแนน)

1 ฉบับ

ภายใน 20 ม.ค.60

- ประเมินจาก
การปฏิบัติการ
ทดลองและการ
เขียนอภิปรายผล
(กิจกรรมกลุ่ม)

2 ฉบับ

หน่วยที่ 3 : สารชีวโมเลกุล (ต่อ)

การทดสอบ - ประเมินจาก
กลูโคส และการย่อยแปูง การปฏิบัติการ
ทดลองและการ
(2 คะแนน)
เขียนอภิปรายผล
- แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง (กิจกรรมกลุ่ม)
- ใบกิจกรรม

สารชีวโมเลกุล
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 4: ปิโตรเลียม
- การเกิดและแหล่ง
ปิโตรเลียม
- การกลั่นน้ามันดิบ
- การแยกแก๊สธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์
- เชื้อเพลิงในชีวิตประจาวัน
- ผลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 5: พอลิเมอร์
- พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอ
ลิเมอร์สังเคราะห์
- การเกิดพอลิเมอร์
- โครงสร้างพอลิเมอร์
- ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
- ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้
พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ภายใน 3 ก.พ.60

- ชิ้นงานโมเดล เรื่อง
การเกิดปิโตรเลียม
การกลั่นลาดับ
ส่วนน้ามันดิบ และ
กระบวนการแยกแก๊ส
ธรรมชาติ (5 คะแนน)

ภายใน 10 ก.พ.60

1 ชิ้น

ภายใน 13 ก.พ.58

1 ชิ้น

ภายใน 17 ก.พ.60

- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(รายบุคคล)
- เป็นกลุ่มๆ ละ
5-7 คน
(กิจกรรมกลุ่ม)

- สืบค้นข้อมูล เรื่อง
- รายบุคคล
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

1 ชิ้น

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3-5
(รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

- สอบปลายภาค
- รายบุคคลเป็น
(30 คะแนน)
ข้อสอบปรนัย
หน่วยที่ 3-5 เป็นข้อสอบ จานวน 60 ข้อ
ปรนัย

1 ฉบับ

ภายใน 17 ก.พ.60

ระหว่าง 22 ก.พ.59
- 2 มี.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว31201
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1
4 คาบ/สัปดาห์
จานวน 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน ครูวันทนา กิติทรัพย์กาญจนา หัวหน้ารายวิชา ครูวันทนา กิติทรัพย์กาญจนา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
หน่วยการเรียนรู/้ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
บทที่ 1 บทนา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- การอธิบายธรรมชาติ ฟิสิกส์ ปริมาณ
-สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน สมุด/แบบฝึกหัด
แบบประเมิน
กายภาพและหน่วย การวัด ความไม่
จิตวิทยาศาสตร์
ภายใน 20 ธ.ค.59
แน่นอนในการวัด เลขนัยสาคัญ
-ทดสอบย่อย
5 คะแนน แบบทดสอบ
ตามตารางสอบ
- การทดลองในวิชาฟิสกส์ การบันทึกผล - สอบกลางภาค 2 คะแนน แบบทดสอบ
การคานวณ และการวิเคราะห์ผล
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
- ปริมาณของการเคลื่อนที่
- ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว
กับเวลากับระยะทางของการเคลื่อนที่
แนวตรง และสมการสาหรับคานวณ
ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่แนว
ตรงด้วยความเร่งคงตัว

สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
จิตวิทยาศาสตร์
-ทดสอบย่อย 15 คะแนน
- สอบกลางภาค 8 คะแนน
- สอบปลายภาค 5 คะแนน

สมุด/แบบฝึกหัด

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แบบประเมิน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

ภายใน 20 ธ.ค59
ตามตารางสอบ
ตามตารางสอบ

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
- การหาแรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน น้าหนักกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
แรงเสียดทาน และการนากฎของนิวตัน
ไปใช้ประโยชน์

สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
จิตวิทยาศาสตร์
ทดสอบย่อย 10 คะแนน
สอบปลายภาค 13 คะแนน

สมุด/แบบฝึกหัด

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แบบประเมิน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

ภายใน30 ม.ค60
ตามตารางสอบ

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบ
วงกลม และการเคลื่อนที่แบบอาร์มอนิก
อย่างง่าย

สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
จิตวิทยาศาสตร์
ทดสอบย่อย 10 คะแนน
สอบปลายภาค 12 คะแนน

สมุด/แบบฝึกหัด

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ประเมิน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

ภายใน10 ก.พ.60
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว31221 ชื่อวิชา เคมี 1 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
หัวหน้ารายวิชานายรุ่งโรจน์ สมนิล
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ

วิธีเก็บคะแนน
- Quiz (5 คะแนน)

1 ฉบับ

ภายใน
30 พ.ย. 2559

- แบบทดสอบตาม - ตามหน่วยการ
ตัวชี้วัด (10 คะแนน) เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน
9 ธ.ค. 2559

- แบบทดสอบตาม - ตามหน่วยการ
ตัวชี้วัด (15 คะแนน) เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน
21 ธ.ค. 59

แบบจาลองอะตอม
- ตารางธาตุ

พันธะโคเวเลนต์
- พันธะไอออนิก
- พันธะโลหะ
-

กาหนดส่ง

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย
10 ข้อ)

-

หน่วยที่ 2: พันธะเคมี

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

สอบกลางภาค
( 10 คะแนน )

รายบุคคล
ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ

การปฏิบัติการทดลอง รายบุคคล
รายงานการทดลอง
ข้อสอบ 10 ข้อ
อภิปรายผลการทดลอง
( 5 คะแนน )

- แบบทดสอบตาม - ตามหน่วยการ
ตัวชี้วัด (10 คะแนน) เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่
22-28 ธ.ค.
2559

2 ชุด
การทดลอง

ภายใน
13 ม.ค.2560

1 ฉบับ

ภายใน
20 ม.ค. 2560

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
-

- ทารายงานและ
สมบัติของสารประกอบตามตารางธาตุ นาเสนอ เรื่อง ธาตุและ
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบขอ สารประกอบในสิง่ มีชิ
วิต
งาตุตามหมู่
(10 คะแนน)
ตาแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตาราง

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
- เป็นกลุ่มๆ ละ
1 ชิ้น
5-7 คน
(กิจกรรมกลุ่ม)

ธาตุ
- ธาตุแทรนซิชัน
- ธาตุกึ่งโลหะ
- ธาตุกัมมันตรังสี
- การทานายตาแหน่งของธาตุในตาราง
ธาตุ
1. ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิต
- แบบทดสอบตาม - ตามหน่วยการ
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด (10 คะแนน) เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)
- สอบปลายภาค

(30 คะแนน)
หน่วยที่ 2-3 เป็น
ข้อสอบปรนัย

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย
จานวน 60 ข้อ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

กาหนดส่ง
ภายใน
20 ก.พ.2560

ภายใน
22 ก.พ. 2560

ระหว่างวันที่ 22
ก.พ. -2 มี.ค.2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว31241 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 1 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้ารายวิชา นางสาวอุบล บุญชู
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

กาหนดส่ง
จานวนชิ้น
1 ฉบับ
ภายใน 20 ธ.ค. 2559

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
1.2 ชีววิทยาคืออะไร
1.3 ชีววิทยากับการดารงชีวิต
1.4 ชีวจริยธรรม
1.5 การศึกษาชีววิทยา

แบบทดสอบอัตนัย
5 คะแนน
การปฏิบัติการทดลอง
รายงานการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง
( 5 คะแนน )

หน่วยที่ 2เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2.1 สารอนินทรีย์
2.2 สารอินทรีย์
2.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบอัตนัย
5 คะแนน

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

1 ฉบับ

ภายใน 30 พ.ย. 2559

สอบกลางภาค
( 10 คะแนน )

รายบุคคล
ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่ 22-28 ธ.ค.
2559

หน่วยที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
3.1 เซลล์ของสิ่งมีชวี ิต
3.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์
3.3 การสื่อสารระหว่างเซลล์
3.4 การแบ่งเซลล์
3.5 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชรา
ภาพของเซลล์

แบบทดสอบอัตนัย
10 คะแนน

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

1 ฉบับ

โมเดลจาลอง
ส่วนประกอบของเซลล์
20 คะแนน

เป็นกลุ่มๆละ5คน

1 ชิ้น

หน่วยที่4 ระบบย่อยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์
4.1 อาหารและการย่อยอาหาร
4.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์

แบบทดสอบอัตนัย
10 คะแนน

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

1 ฉบับ

หน่วยที่5 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต
ของสัตว์
5.1 การสืบพันธุ์
5.2 การเจริญเติบโตของสัตว์

แบบทดสอบอัตนัย
5 คะแนน

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

1 ฉบับ

สอบปลายภาคเรียนที่
2/2559
( 30 คะแนน )

รายบุคคล
ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ

1 ฉบับ

2 ชุด
ภายใน 30 พ.ย. 2559
การทดลอง

ภายในวันที่20 ก.พ.2560
ภายใน 27 ก.พ.2560

ภายในวันที่ 15 ก.พ.
2560

ภายในวันที่ 25 ก.พ.
2560

ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. -2
มี.ค.2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ 31102 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 2
1 คาบ / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
หัวหน้ารายวิชา นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
โดยสังเขป
ประเภท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุขภาพชุมชน
การประเมิน
ในเวลาเรียน
- การสร้ างเสริม สุข ภาพและการ - Bigbook สารวจปัญหา
-รายบุคคล
1 ชิ้น
ปูองกันโรค โรคที่เป็นปัญหาในชุมชน สุขภาพในชุมชน
แ ล ะ ก า ร ปู อ ง กั น โ ร ค ใ น ชุ ม ช น -นาเสนอผลงานกลุ่ม (10
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ คะแนน)
-รายบุคคล
1 ชิ้น
ตนเองที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
(5คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลดอุบัติเหตุ
การประเมิน
ในเวลาเรียน
- ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุ - ใบงาน ภัยที่ไม่คาดคิด
-รายบุคคล
1 ชิ้น
และสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ใน - บทบาทสมมติ (10 คะแนน)
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
สถานศึ ก ษา การเดิ น ทาง การ - กรณีศึกษา
-รายบุคคล
1 ชิ้น
ประกอบอาชีพ แนวทางปฏิบัติต น - แบบทดสอบท้ายหน่วย
-รายบุคคล
เมื่อเกิดภัยที่ ไม่ค าดคิด การวางแผน (5คะแนน)
และการมี ส่ ว นร่ ว มสร้ า งเสริ ม ความ
ปลอดภัยในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ยา
การประเมิน
ในเวลาเรียน
-พฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อ - กิจกรรมบูรณาการวิชา
-ระดมความคิด
1 ชิ้น
ลดความเสี่ ย งต่ อ การใช้ ย าที่ ไ ม่ พึ ง สุขศึกษาสู่อาเซียน
-รายบุคคล
1 ชิ้น
ประสงค์ อาการอันไม่พึงประสงค์ - ใบงาน ...ใช้ยาอย่างปลอดภัย -รายบุคคล
จากการใช้ยา แนวทางปฏิบัติตนหลัง - แบบทดสอบท้ายหน่วย
-รายบุคคล
1 ชิ้น
พบอาการผิดปกติหลังการใช้ยา การ - สอบกลางภาค (10 คะแนน)
1 ชิ้น
ในตารางสอบ
ใช้ยาอย่างปลอดภัย และกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมปูองกันความเสี่ยงต่อการใช้
ยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารเสพติด
การประเมิน
ในเวลาเรียน
-สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ - กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพ
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
ใช้สารเสพติด การปูองกันความเสี่ยง ติด
ต่อการใช้สารเสพติด การดาเนินงาน (10 คะแนน)
-รายบุคคล
1 ชิ้น
ปู อ งกั น สารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา - แบบทดสอบท้ายหน่วย
การจัดกิจกรรมปูองกันความเสี่ยงต่อ
การใช้สารเสพติด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สัมพันธ์ดี มี
ไมตรี เลี่ยงความขัดแย้ง
-ปัจจัยในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่ า งบุ ค คล ความส าคั ญ ในการ
สร้ างสั มพั นธภาพที่ดี ร ะหว่า งบุค คล
การสร้า งและรั ก ษาสั ม พั น ธภาพที่ ดี
ปัญหาความขัดแย้ง สาเหตุ ผลกระทบ
และแนวทางในการปูองกันแก้ปัญหาที่
เกิดจากความขัดแย้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การช่วยฟื้น
คืนชีพ
-การหายใจ ภาวะเนื้อเยื่อสมองขาด
ออกซิเจน และการตรวจสัญญาณชีพ
ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ กั บ ผู้ ปุ ว ย
ทางเดินหายใจอุดตัน การผายปอด
การนวดหัวใจภายนอก

การประเมิน
- กรณีศึกษา ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม (10 คะแนน)
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
(10 คะแนน)

การประเมิน
- บูรณาการสุขศึกษาสู่อาเซียน
“ศัพท์น่ารู้สู่การช่วยฟื้นคืน
ชีพ”
- แสดงวิธีช่วยฟื้นคืนชีพ(10
คะแนน)
- สอบปลายภาค (20 คะแนน)

ในเวลาเรียน
-ระดมความคิด
-รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ในเวลาเรียน
-รายบุคคล

1 ชิ้น

-งานกลุ่ม

1 ชิ้น
ในตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ 31104 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 2
1 คาบ/สัปดาห์
0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก หัวหน้ารายวิชา นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
สาระที่ 1 : การสร้างเสริมสมรรถภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพ
สาระที่ 2 : การ รับ-ส่ง บอล
1. ฝึกทักษะการรับ-ส่ง บอลแบบ 3 คนอ้อมหลัง
2. ฝึกทักษะการ รับ-ส่ง บอล แบบ 5 คนอ้อมหลัง
สาระที่ 3 : การยิงประตู.
1. การยิงประตูระยะใกล้
2 การยิงประตูระยะกลาง
3. การวิ่งกระโดดยิงประตู Lay-up Short
สาระที่ 4 : การตั้งรับแบบโซน
1. การตั้งรับ แบบ 2:1:2
2. การตั้งรับ แบบ 1:2:2
3. การตั้งรับแบบ 3:2
4. การตั้งรับแบบ 2:3
สาระที่ 5 : การโจมตี ของการตั้งรับแบบโซน
1. การโจมตี ด้านข้าง ซ้าย-ขวา
2. การโจมตี ด้านหน้า
สาระที่ 6: กติกากีฬาบาสเกตบอล
สาระที่ 7: การเล่นเป็นทีม

สังเกตการปฏิบัติ

ปฏิบัติทั้งห้อง

(10 คะแนนย)
(10 คะแนน)
ประเมินปฏิบัติ
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(15 คะแนน)

ปฏิบัติกลุ่ม
ปฏิบัติกลุ่ม
ปฏิบัติรายบุคคล
ปฏิบัติรายบุคคล
ปฏิบัติรายบุคคล
ปฏิบัติกลุ่ม

(15 คะแนน)

ปฏิบัติกลุ่ม

สอบปลายภาค
(20 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย
40 ข้อ

-

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค31102
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 2
จานวน 40 ชั่วโมง/1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวปราณี พรมติ๊บ (หัวหน้ารายวิชา)
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
3. นางสาวศากุน เทียนทอง
4. นางสาวศศิธร นานไธสง
5. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
6. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การให้เหตุผล
1.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย
1. ประเมินผลงาน
1.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย
(10 คะแนน)
2. ทดสอบย่อย
ภายในวันที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ความสัมพันธ์
- การให้เหตุผล
ประเมินผลงาน
1
20 ธันวาคม 2559
และฟังก์ชัน
(10 คะแนน)
(กลุ่ม)
2.1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- ความสัมพันธ์และ
2.1.1 ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน
2.1.2 โดเมนและเรนจ์
(10 คะแนน)
2.1.3 ฟังก์ชัน
2.2 ฟังก์ชันเชิงเส้น
ภายในวันที่
สอบกลางภาค(ปรนัย)
รายบุคคล
1
22-28
ธ.ค. 2559
(10 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน
1. ประเมินผลงาน
2.3 ฟังก์ชันกาลังสอง
(10 คะแนน)
2.3.1 กราฟของฟังก์ชันกาลังสอง 2. ทดสอบย่อย
2.3.2 การนากราฟไปใช้ในการแก้
(20 คะแนน)
ประเมินผลงาน
1
ภายในวันที่
สมการและอสมการ
(กลุ่ม)
24 กุมภาพันธ์ 2560
2.3.3 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เรื่องฟังก์ชันกาลังสอง
และกราฟ
2.4 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
2.5 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
2.6 ฟังก์ชันขั้นบันได
ภายในวันที่
สอบปลายภาค
รายบุคคล
1
22 ก.พ.-2 มี.ค. 2560
(ปรนัย) 30 คะแนน

หน้า 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค31202 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
จานวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวศศิธร นานไธสง
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่งงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
1.1 ระบบสมการเชิงเส้น
1.2 เมทริกซ์
1.3 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
1.4 การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
1.5 การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

4. ทดสอบย่อย
15 คะแนน (อัตนัย) รายบุคคล

2

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

10 คะแนน (ปรนัย) รายบุคคล

1

ภายในวันที่
22–28 ธันวาคม 2559

1. ใบงาน 5 คะแนน รายบุคคล

2

ภายในวันที่
12 มกราคม 2560

2. ทดสอบย่อย
รายบุคคล
15 คะแนน (อัตนัย)

2

ภายในวันที่
12 มกราคม 2560

1. ใบงาน 5 คะแนน รายบุคคล

2

ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2560

2. ทดสอบย่อย
รายบุคคล
10 คะแนน (อัตนัย)

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน
2.1 จานวนจริง
2.1.1 ผลคูณคาร์ทีเชียน
2.1.2 ความสัมพันธ์
2.1.3 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
2.2 ตัวผกผันของความสัมพันธ์
2.3 ฟังก์ชัน
2.3.1 ความหมายของฟังก์ชัน
2.3.2 การดาเนินการของฟังก์ชัน
2.3.3 ฟังก์ชันผกผัน
2.3.4 เทคนิคการเขียนกราฟ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
3.1.1 ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
3.1.2 จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
3.1.3 ความชันของเส้นตรง
3.1.4 เส้นขนาน
3.1.5 เส้นตั้งฉาก
3.1.6 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
3.1.7 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด

3. ใบงาน 5 คะแนน รายบุคคล

2

ภายในวันที่
13 ธันวาคม2559
ภายในวันที่
13 ธันวาคม 2559

ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2560

มีต่อหน้า 2

หน้า 2

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค31202 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
จานวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวศศิธร นานไธสง
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
3.2 ภาคตัดกรวย
3.2.1 วงกลม
3.2.2 วงรี
3.2.3 พาราโบลา
3.2.3 ไฮเพอร์โบลา
3.2.4 การเลื่อนกราฟ
สอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

1. ใบงาน 5 คะแนน
(Mind mapping
เรื่องภาคตัดกรวย)
2. ทดสอบย่อย
5 คะแนน (อัตนัย)

รายบุคคล

1

รายบุคคล

1

20 คะแนน (ปรนัย)
10 คะแนน (ปรนัย)

รายบุคคล

1

กาหนดส่งงาน

ภายในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2559
ภายในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2559

ภายในวันที่
22 กุมภาพันธ์ –
2 มีนาคม 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........ศิลปะ.................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....4.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 31101.........ชื่อรายวิชา.............ทัศนศิลป์...................1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5.....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี............... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
1.ทัศนธาตุ
2.หลักการออกแบบ
.

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

1.งานเดี่ยวเขียนเส้น,
ลวดลาย
2.งานเดี่ยวเขียนสี,
ลวดลาย

กาหนดส่ง

2

18 พ.ย.59

1

2 ธ.ค.59

1

16 ธ.ค.59

1

6 ม.ค.60

สาระที่ 2 : รูปแบบงานทัศนศิลป์
1.รูปแบบงานทัศนศิลป์
2.การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยทัศนธาตุ

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

สาระที่ 3 : การแสดงออกทางทัศนศิลป์
1.การสื่อความคิดด้วยทัศนศิลป์
2.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

1.งานเดี่ยว

1

20 ม.ค.60

2.งานกลุ่ม

1

27 ม.ค.60

1.ใบงาน/ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
2.แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1

3 ก.พ.60

ทดสอบจาก
แบบทดสอบ

1

13 ก.พ.60

สาระที่ 4 : ศิลปะวิจารณ์
1.ความหมายการวิจารณ์ศิลปะ
2.หลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะ

งานเดี่ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 31102 ชือ่ รายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 1
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และ
การละครไทย

วิธีการเก็บคะแนน
1. นาเสนอ ชิ้นงานหลาย
รูปแบบ ( 20 คะแนน )

ชิ้นงาน / ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

1. แบ่งกลุ่มทา
ชิ้นงาน เรื่องละครไทย
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
(รวม 20 คะแนน )
2. ปฏิบัติ/คู่
(รวม 20 คะแนน)

1 ชิ้น : กลุ่ม

ภายใน
18 พ.ย.59

ปฏิบัติ : คู่

ภายใน
23 ธ.ค.59

2. การแสดงนาฏยศัพท์ ภาษาท่า
และการตีบท

2. ปฏิบัติการตีบทให้เหมาะสม
กับบทบาทในการแสดง
( 20 คะแนน )

3. การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เพลงลาวกระทบไม้

3. ปฏิบัติท่าประกอบจังหวะ
( 30 คะแนน )

3. ปฏิบัติ/กลุ่ม
(รวม 30 คะแนน)

ปฏิบัติ : กลุ่ม

ภายใน
17 ก.พ.60

4. การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ร่วมสมัย

4. ปฏิบัตินาฏศิลป์สร้างสรรค์
(20 คะแนน)

4. ปฏิบัติ/กลุ่ม
(รวม 20 คะแนน)

ปฏิบัติ : กลุ่ม

ภายใน
3 มี.ค.60

5. การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

5. นาเสนอหน้าชั้นเรียน
( 10 คะแนน )

5. นาเสนอหน้าชั้นเรียน
เป็นกลุ่ม
(รวม 10 คะแนน)

1 ชิ้น : กลุ่ม

ภายใน
10 มี.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................ศิลปะ..............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....4/4.....ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 30205......... ชื่อรายวิชา............ทักษะงานศิลปะเบื้องต้น...........2.....คาบ/สัปดาห์...1.0...หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี............... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่1 พื้นฐานงานศิลปะและการ
ออกแบบ
- ความหมาย หลักการ ศิลปะ และการ
ออกแบบ
- รูปแบบงานศิลปะและการออกแบบ
หน่วยที่ 2 การจัดองค์ประกอบในงาน
ออกแบบ
- ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ
- ทัศนธาตุกับการออกแบบ
หน่วยที่ 3 นวัตกรรมการออกแบบ
- นวัตกรรมกับการออกแบบ
- ประเภทของการออกแบบ
หน่วยที่ 4 ศิลปะการออกแบบสร้างสรรค์
- คุณค่าของงานออกแบบ
- การออกแบบเพื่อการสื่อสาร
- การออกแบบเพื่อชีวิต
หน่วยที่ 5 การออกแบบกับชีวิต
- การออกแบบเพื่อชีวิต
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

ใบงาน
(5 คะแนน)
ปฏิบัติงาน
(5 คะแนน)

รายบุคคล

ปฏิบัติงาน
(10 คะแนน)

กาหนดส่ง

1

11 พ.ย. 59

1

25 พ.ย. 59

รายบุคคล

2

10 ธ.ค. 59

ปฏิบัติงาน
(10 คะแนน)
ปฏิบัติงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

17 ธ.ค. 59

งานกลุ่ม

1

5 ม.ค. 60

ปฏิบัติงาน
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

11 ม.ค. 60

ปฏิบัติงาน
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

4 ก.พ. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
รหัสวิชา จ 31202 ชื่อวิชา ภาษาจีน 2 จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่ วยกิต
อัตราส่ วนการประเมิน ระหว่ างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวสิ วลี บุญวัฒน์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรี ยน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 7 : 第七课
银行在哪儿？
ธนาคารอยูท่ ี่ไหน

วิธีเก็บคะแนน
-สอบศัพท์
-สอบท้ายบทเรี ยน
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึ กหัด

หน่วยที่ 8 :第八课
墙上有一张地图。
บนกาแพงมีแผนที่หนึ่งผืน

-สอบศัพท์
-สอบท้ายบทเรี ยน
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึ กหัด

หน่วยที่ 9 :第九课

-สอบศัพท์

你吃米饭还是饺子？ -สอบท้ายบทเรี ยน
คุณทานข้าวสวยหรื อเกี้ยวจีน
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึ กหัด
หน่วยที่ 10: 第十课
苹果多少钱一斤？
แอปเปิ้ ลครึ่ งกิโลราคาเท่าไหร่

-สอบศัพท์
-สอบท้ายบทเรี ยน
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึ กหัด

สอบกลางภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
การสอบ

2 ครั้ง

(30คะแนน)
งานเดี่ยว

กาหนดส่งงาน
ภายใน
1-15 พฤศจิกายน2559

2 ชิ้น

(30คะแนน)

2 ครั้ง

ภายใน

(ไม่ส่งติด ร)
การสอบ
(30คะแนน)
งานเดี่ยว

16-30พฤศจิกายน2559

2 ชิ้น

(30คะแนน)

2 ครั้ง

ภายใน

(ไม่ส่งติด ร)
การสอบ

1-15ธันวาคม2559

(30คะแนน)
งานเดี่ยว

2 ชิ้น

(30คะแนน)

2 ครั้ง

ภายใน

(ไม่ส่งติด ร)
การสอบ

16-22 ธันวาคม2559

(30คะแนน)
งานเดี่ยว
(ไม่ส่งติด ร)
10 คะแนน

2 ชิ้น

(30คะแนน)

หน่วยที่ 11 第十一课
我去银行换钱。
ฉันไปธนาคารแลกเงิน

-สอบศัพท์
-สอบท้ายบทเรี ยน
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึ กหัด

หน่วยที่ 12 第十二课

-สอบศัพท์

我们骑自行车去颐和园。

-สอบท้ายบทเรี ยน

พวกเราขี่จกั รยานไปพระราชวังฤดูร้อน -คัดจีน
-สมุดแบบฝึ กหัด
สอบปลายภาค

การสอบ

2 ครั้ง

1-30 มกราคม2560

(30คะแนน)
งานเดี่ยว

ภายใน

2 ชิ้น

(30คะแนน)

2 ครั้ง

ภายใน

(ไม่ส่งติด ร)
การสอบ

1-20 กุมภาพันธ์ 2560

(30คะแนน)
งานเดี่ยว

2 ชิ้น

(30คะแนน)

(ไม่ส่งติด ร)
30 คะแนน

หมายเหตุ 1. ระยะเวลากาหนดส่ งงานการนัดสอบในแต่ ละบทและสั ดส่ วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม
2. สมุดคัดจีนจะกาหนดส่ งครั้งละ 3 บทเรียนถ้ าผู้เรียนไม่ ส่งจะติดผลการเรียน ร
3. สมุดแบบฝึ กหัดจะกาหนดส่ งเมื่อเรียนในแต่ ละบทเรียนจบแล้ ว
4. สั ดส่ วนคะแนนอาจเปลีย่ นแปลงได้
5. การสอบศัพท์ ท้ายบทนั้นจะให้ โอกาสสอบ2ครั้งแล้ วเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีทสี่ ุ ด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชาญ 30202
ชื่อวิชาภาษาญี่ปุนฟัง-พูด 2
จานวน 4 ชั่วโมง 2.0หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1.Shunyanagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : 第12课

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน

「どこへいきたいですか。」

หน่วยที่ 2:第13課
「うなどんが
」

-ใบงาน
たべてみたいです

หน่วยที่ 3:第14課
「かぞくは

-ใบงาน

５にんです」

หน่วยที่4: 第15課
「たいいくが

-ใบงาน
すきです」

หน่วยที่ 5: 第16課

-ใบงาน

「パンを たべます」

หน่วยที่ 6 :第17課
「どこで たべますか」

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 7: 第19課

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

「すてきな

「かばんの
ますか」

なかに

หน่วยที่ 10:第32課

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 4/พ.ย/59
-1 ชิ้น

ภายใน 11/พ.ย/59

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 25/พ.ย/59

-1 ชิ้น

ภายใน 2/ธ.ค/59

-1 ชิ้น

ภายใน 9/ธ.ค/59

-1 ชิ้น

ภายใน 16/ธ.ค/59

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -6
ภายใน 13/ม.ค/60

10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-ใบงาน

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 20/ม.ค/60

-ใบงาน

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 27/ม.ค/60

-ใบงาน

-งานเดี่ยว

-1 ชิ้น

ภายใน 3/ก.พ/60

とけいですね」

หน่วยที่ 9:第31課

กาหนดส่งงาน

แบบทดสอบ
60นาที
-ใบงาน

「６じに おきます」

หน่วยที่ 8: 第30課

ชิ้นงาน/ภาระงาน

なにがあり

(5 คะแนน)

「うみへ いきます」

หน่วยที่ 11:第33課
「じてんしゃで

-ใบงาน
きます」

หน่วยที่ 12:第34課
「だれと しますか」

สอบปลายภาค
รวม

-ใบงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60นาที

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

-1 ชิ้น

ภายใน 10/ก.พ/60

-1 ชิ้น

ภายใน 17/ก.พ/60
ปรนัย
หน่วยที่ 7 -11

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 31202
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปนุ่ 2
จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่ วยกิต
อัตราส่ วนการประเมิน ระหว่ างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

หน่วยที่ 5 : การเดินทางไปโรงเรียน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 6 : ชีวิตประจาวัน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 18/พ.ย/59

หน่วยที่ 7 : การซื้อของ

-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ชิ้นงาน
แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว
(20คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 16/ธ.ค/59

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 5 -7
ภายใน 13/ม.ค/60

หน่วยที่ 9 : วันหยุด ( 2 )

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว
(5คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 27/ม.ค/60

หน่วยที่ 10: ครอบครัว

-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ชิ้นงาน

-งานเดี่ยว
(10คะแนน)
-งานกลุ่ม
(10 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

-1 ชิ้น

ภายใน 10/ก.พ/60

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 8 : วันหยุด ( 1 )

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5คะแนน)

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 4/พ.ย/59

ปรนัย
หน่วยที่ 8 -10

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ฝ 31202

ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2

ปีการศึกษา 2559

6 คาบ / สัปดาห์ 3 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Dans une cité
universitaire
- Verbe être
- Verbe avoir
-Lisez les dialogues
-Conjugaison des verbe
- Ecrire les verbes
หน่วยที่ 2 เรื่อง Description
d’une personne
- Faites une description
- Les adjectifs
- Les nom masculin et
féminin
-Singulier
-Pluriel
-Place des adjectifs
-Interrogation

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

-ทาแบบทดสอบ 5
คะแนน
- แบบฝึกหัด 5 คะแนน

กาหนดส่ง

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

14 พฤศจิกายน

1 ชิ้น

25 พฤศจิกายน

1 ชิ้น

30 พฤศจิกายน

1 ชิ้น

6 ธันวาคม

1 ชิ้น

13 ธันวาคม

งานเดี่ยว

- สอบอ่านออกเสียง 5
คะแนน
-ทาแบบทดสอบ 5
คะแนน
- ชิ้นงานพร้อมสอบอ่าน
ออกเสียง 15 คะแนน

งานเดี่ยว

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่อง Les verbes
du premier groupe au
présent et les irréguliers
verbs au présent
- Lire les dialogues
-Le présent des verbe en
ER
-La question
Valeur du présent
-Les verbs : Faire, Prendre
Aller , Partir, Venir ,Pouvoir
Vouloir,Devoir ,Savoir ,
Connaître
-Les verbs Pronominaux

หน่วยที่ 4 เรื่อง Le passé
composer
-Formation du passé
composé
- Utilisation du passé
cpmposé
- Participe passé : verbe du
premier groupe avec avoir
et être
- Les verbs deuxième
groupe et troisième groupe
au passé
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

10 คะแนน
- ทาแบบทดสอบ 10
คะแนน

- สอบอ่านออกเสียง 5
คะแนน

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

19 ธันวาคม

1 ชิ้น

23 ธันวาคม

1 ชิ้น

16 มกราคม

1 ชิ้น

13 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

- ทาแบบทดสอบ 5 คะแนน
งานเดี่ยว
- บรรยายเหตุการณ์ในอดีต
พร้อมอ่านออกเสียง
10 คะแนน

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ 32202
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 4 6 คาบ / สัปดาห์ 3 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค
: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 เรื่อง Caractérisation

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

- แบบทดสอบ 10 คะแนน

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

10 พฤศจิกายน

1 ชิ้น

15 พฤศจิกายน

- Les pronoms compléments
-Les pronoms complements directs et
indirects

- เขียนบทสนทนาและอ่าน 5
คะแนน

งานเดี่ยว

- แบบทดสอบ 5 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

28 พฤศจิกายน

- ทารายงานการทาอาหาร
และนาเสนอ

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

15 ธันวาคม

-Qui et Quoi?
- La conditionnel de politesse
- Les Verbes
- Construction de verbe

หน่วยที่ 2 เรื่อง Exprimer la quantité
- Lire dialogue
- Classer les noms
-Les partitifs
- La forme négative
-Les quantificateurs

สอบกลางภาค

10 คะแนน
10 คะแนน

หน่วยที่ 3 เรื่อง Comparer
- Les comparatifs
- Les prepositions
-Les pronoms toniques

- แบบทดสอบ 15 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 ธันวาคม

- แบบทดสอบ 15 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 มกราคม

- Les nombres

หน่วยที่ 4 เรื่อง L’heure
- Donner l’heure
- L’ heure << officielle>>
-L’heure << familière>>
- Les mots utiles les indicateurs de temps

สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ33202

ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 6

4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤศจิกายน

หน่วยที่ 5 เรื่อง La
télévision française
- Le passé compose avec
“avoir” et “être”
-Les adverbs “déjà” et
“jamais”

- ใช้“avoir” และ “être” ใน
การบรรยายเรื่องราวต่างๆที่
เกิดในอตีต (5 คะแนน)

- การใช้ “déjà” และ
“jamais”ในการบรรยาย
เรื่องราวต่างๆที่เกิดในอตีต
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 6 เรื่อง Les français

et l’humanitaire
- Raconter une expérience
de projet humanitaire
- Organiser une collecte

- พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเอง (5 คะแนน)

- อ่านบทความและตอบ
คาถามเกี่ยวกับเรื่อง
Humanitaire
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

18 ธันวาคม

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 7 เรื่อง Le cinéma
français
- Jouer au jeu des métiers

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 มกราคม

- ทา Mind mapping ที่
แสดงการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
อาชีพ (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 มกราคม

- รายงานสภาพอากาศ

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

10 กุมภาพันธ์

- เกมส์เกี่ยวกับอาชีพ
(5 คะแนน)

- Faire l’interview d’un
professionnel

หน่วยที่ 8 เรื่อง Science et
Fiction
- Présenter la météo
- Imaginer ta vie en 2030

(5 คะแนน)

-Imaginer les habitants
d’une autre planète
- เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตในอีก 15 ปี
ข้างหน้า (5 คะแนน)

- จินตนาการถึงชีวิตในดาว
ดวงอื่นๆ
(5 คะแนน)

สอบปลายภาค

30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ฝ 33204

ปีการศึกษา 2559

ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน – เขียน 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

หน่วยที่ 1เรื่อง Dossier Un
- La coordination
- Des pronom
démonstratif

วิธีการเก็บคะแนน

- แบบทดสอบ ตอบคาถาม
และแต่งประโยค

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

17 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 ธันวาคม

(15 คะแนน)

- Des pronoms possessifs
หน่วยที่ 2 เรื่อง Dossier Deux - แบบทดสอบ ตอบคาถาม
จากบทสนทนา (10 คะแนน)
- Lire dialogue
- Les vocabulaires de la
cuisine
- Faire imperatif
- Trouver infinitif
สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 3 เรื่อง Dossier Trois
- Comment téléphoner ?

- แบบทดสอบบทอ่านและ

- Lire dialogue

สร้างบทสนทนา

- Faire conversation

(15 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

18 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 กุมภาพันธ์

-- D’élément commun
หน่วยที่ 4 เรื่อง Dossier
Quatre

- ใบงานบทอ่านและตอบ
คาถาม (15คะแนน)

- La voix passive
- Forme de voix passive
-Les participle passé
- Lire un texte
สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ23205

ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน 1

2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 ธันวาคม

หน่วยที่ 1เรื่อง Salutation
- Saluer, dire son nom et
demander le nom de
quelqu’un
- Compter jusqu’à 20
- Nommer les objets de
son sac

-กล่าวคาทักทายและบอกชื่อ
(5 คะแนน)

- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 เรื่อง Goût et
préférence
- Dire ce qu’on aime et ce

- บรรยายสิ่งที่ตนเองชอบ

qu’on déteste

และไม่ชอบหน้าชั้นเรียน

- Poser des questions et
donner une explication

(5 คะแนน)

- Nommer les jours de la
semaine

- ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ
และไม่ชอบ (10คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

19 ธันวาคม

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

16 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

3 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 กุมภาพันธ์

หน่วยที่ 3 เรื่อง L’âge
- Demander et dire son
âge

- ถามและบอกอายุ
(5 คะแนน)

- Décrire des personne et
vêtements
- บรรยายบุคคลอย่างง่ายๆ
- Parler des ressemblances
(10 คะแนน)
et des différences

หน่วยที่ 4 เรื่อง Le sport
- Echanger sur les sports
qu’on pratique

-บอกถึงชนิดกีฬาที่รู้จัก
(10 คะแนน)

- Poser des questions sur
les sports
- Présenter un sportif

-นาเสนอนักกีฬาที่ชื่นชอบ
(5 คะแนน)

สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ31204
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 เรื่อง Salutation
- Saluer, dire son nom
et demander le nom
de quelqu’un
- Compter jusqu’à 20
- Nommer les objets
de son sac
หน่วยที่ 2 เรื่อง Goût et
préférence
- Dire ce qu’on aime
et ce qu’on déteste
- Poser des questions et
donner une explication
- Nommer les jours
de la semaine
สอบกลางภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

- กล่าวคาทักทายและบอกชื่อ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 พฤศจิกายน

- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 พฤศจิกายน

- บรรยายสิ่งที่ตนเองชอบ
และไม่ชอบหน้าชั้นเรียน
(5 คะแนน)
- ตั้งคาถามและให้เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ
และไม่ชอบ (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

19 ธันวาคม

10 คะแนน

หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 เรื่อง L’âge
- Demander et dire
Son âge
- Décrire des personne
et vêtements
- Parler des
ressemblances
et des différences

วิธีการเก็บคะแนน
- ถามและบอกอายุ
(5 คะแนน)
- บรรยายบุคคลและเสื้อผ้า
(5 คะแนน)
- พูดเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่าง
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 4 เรื่อง Le sport
- Echanger sur les sports - ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล
qu’on pratique
เกี่ยวกับกีฬา (10 คะแนน)
- Poser des questions
sur les sports
- Présenter un sportif
-นาเสนอนักกีฬาที่ชื่นชอบ
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

9 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

6 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ31206
ชื่อรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 เรื่อง Les
salutations
- Saluer quelqu’un
jeune et âgé
- Est-ce qu’on fait
la bise dans ton pays?

วิธีการเก็บคะแนน

- แต่งบทสนทนาการกล่าว
คาทักทายบุคคลในแต่ละ
ช่วงอายุ (10 คะแนน)
- บอกความเหมือนและ
ความต่างของการทักทาย
แบบไทยและแบบฝรั่งเศส
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 2 เรื่อง Les
symboles de la France
- Dire ce qu’on aime
- บอกสัญลักษณ์สาคัญ
et ce qu’on déteste
ของประเทศฝรั่งเศสได้
- Poser des questions et (5 คะแนน)
donner une explication
- Dire les symboles
- ตั้งคาถามและให้เหตุผล
de la France
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ
และไม่ชอบ (10 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

2 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

21 ธันวาคม

หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 เรื่อง Des
tableaux d’artistes
français
- Observer les details
- บอกสีได้ (5 คะแนน)
des tableaux
- Ecouter la description - ฟังและจับใจความได้
de chaque tableaux
(10 คะแนน)
- Vocabulaire de
couleurs
หน่วยที่ 4 เรื่อง Le Tour
de France
- Le sport qui est le plus
renommé de la France
- Poser des questions
- ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล
sur les sports
เกี่ยวกับกีฬาทีม่ ีชื่อเสียง
ระดับโลกของประเทศ
ฝรั่งเศส (10 คะแนน)
- Creér une affiche
- สร้างแผนที่การแข่งขัน
du Tour de votre
จักรยานในประเทศของ
pays
ตนเอง (5 คะแนน)
สอบปลายภาค

30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

20 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

8 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาต่างประเทศ...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...ม.4/1-4/11...ภาคเรียนที่....2...ปีการศึกษา...2559...
รหัสวิชา .......อ31102........ ชื่อวิชา .....ภาษาอังกฤษ 2.... จานวน .....2... คาบ หน่วยกิต ……1.0 หน่วย…….
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......70 :...30.....
ผู้สอน 1. ...........นายนวเรศ เสนคุ้ม.................... หัวหน้ารายวิชา 2.………นางสาวประภากร กรรเจียก
พงษ์……………….
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระ
โดยสังเขป
Unit 7:Satisfaction
Guaranteed

วิธีเก็บคะแนน
Exercises
(แบบฝึกหัด)

- To talk about possible
situation and conditions
Test
- To give warning or make (แบบทดสอบ)
threats
รวม 10 คะแนน
- To talk about ads
- First conditional:
I’ll…if….
- Second condition:
If+ past tense, I’d…….

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

Individual (รายบุคคล)
- Advertisement

1

- Speaking
- Reading
- Work Book

กาหนดส่งงาน

23 พฤศจิกายน
2559

Unit 8: Have You Seen It Yet?

Exercises
(แบบฝึกหัด)

- To talk about things you
expect to happen
Test
- To describe things that
(แบบทดสอบ)
have happened, often
sooner than expected รวม 10 คะแนน
- To talk about things
that just have
happened
- Present Perfect with
yet, already, since

หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระ
โดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Unit 9: For How Long?
Exercises
- To talk about the length (แบบฝึกหัด)
of time one has done
something
(แบบทดสอบ)
- Present Perfect with for, รวม 10 คะแนน
since

Individual (รายบุคคล)

1

9 ธันวาคม 2559

- Writing
- Reading
- Work Book

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

Individual
(รายบุคคล)

1

-

Speaking
Listening
Writing
Work Book

สอบกลางภาค (10 คะแนน)

กาหนดส่งงาน

6 มกราคม 2560

Unit 10: What Would You Do?
Exercises
- To talk about
(แบบฝึกหัด)
hypothetical (not real
and impossible in the
Test
past) situations and
(แบบทดสอบ)
conditions
- Third condition:
รวม 20 คะแนน
If had + V3, would
have..
Unit 11: What It Made Of?
- To say what things are
made of
To discuss where and
how thing are produced
- Passive form

Individual (รายบุคคล)

Exercises
(แบบฝึกหัด)
Test
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน

Individual (รายบุคคล)
- Speaking
Work Book

Unit 12: It’s Fresh, Isn’t It?

- To check information

1

31 มกราคม 2560

1

14 กุมภาพันธ์
2560

- Speaking
- Writing
- Workbook

สอบปลายภาค (30 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-4/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ31204
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย หัวหน้ารายวิชา 3.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน
Pre Test
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. แจ้งการกาหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน
4. Pre Test
หน่วยที่ 2 Navigating
Vocabulary
1 Unit 1: Navigating through the Air
(10 คะแนน)
2 Unit 2: Killer African Bees & Locusts
หน่วยที่ 3 Viruses
รายงานเรื่อง
1. Unit 3: Ebola Virus
Types of Virus
2. Unit 4: Resistance to Antibiotics
(15 คะแนน)
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 Currents
1. Unit 5: Oceans and Currents
2. Unit 6: Using Waves to Produce
Energy

10 คะแนน
Vocabulary &
Graphic
Organizer
(15 คะแนน)

หน่วยที่ 5 Sound and Waves
1. Unit 7: How do We Hear?
2. Unit 8: Inventing Radar
3. Post Test
สอบปลายภาค

Reading skill
(10 คะแนน)
Post Test
(5 คะแนน)
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

10 พฤศจิกายน
2559

งานคู่

1 ชิ้น

8 ธันวาคม
2559

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 มกราคม
2559

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 กุมภาพันธ์
2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ31206
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ท1ี่
ชิ้นงาน
งานกลุ่ม
1 ชิ้น
21 – 25
Inviting and arranging to meet
พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
1.1 An invitation
1.2 Talking about the future
1.3 Days, dates, and times
1.4 Inviting
1.5 Replying
1.5 Suggesting another time to meet
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
Making and changing arrangements
2.1 An internet advertisement
2.2 Asking about accommodation
2.3 Confirming a reservation
2.4 Changing arrangement
2.5 Giving a reason

ชิ้นงาน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 – 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
Giving an opinion and recommending
3.1 Some emails
3.2 Asking about recent experiences
3.3 Location
3.4 Past experiences
3.5 Describing goods and services
3.6 Recommending
3.7 A new store
3.8 On the Internet

ชิ้นงาน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

16 – 20 มกราคม
พ.ศ. 2560

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
งานเดี่ยว

4. Applying for a job
4.1 A job application form a student

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

6 – 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ31208
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารทันโลก 2 จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาววิชชุดา สมจิตร หัวหน้ ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหา
วิธีการเก็บคะแนน
สาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : Music
ระหว่างภาค
Identifying likes/dislikes จับคูผ่ ลัดกันพูดถาม-ตอบ
คาถามใน Task 7C
and preferences.
Identifying different
genres of music.

หน้ า 71 Test Your
Speaking (10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 : Routines
Identifying times and
events.

แบบทดสอบการฟัง
(10 คะแนน)

ชิ ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

กาหนดส่งงาน

ภายใน
วันที่
7-11 พ.ย.59

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

ภายใน
วันที่
21-25 พ.ย.59

Understanding and
describing schedules.

หน่วยที่ 3 : Eating out
นาเสนอบทสนทนาโต้ตอบ
Understanding and
ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งอาหาร
confirming reservations ในร้านอาหาร (10คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ ้น

ภายใน
วันที่
5-9 ธ.ค.59

Understanding and giving
food and drink.

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : Meeting
เขียนแสดงความรู้สึกและ
People
ความคิดเห็นของตนเอง
Understanding and
เกี่ยวกับบุคคลในอุดมคติ
describing personal
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
qualities.
อย่างเหมาะสม
Identifying people
though descriptions.

หน่วยการเรียน/เนื้อหา
สาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 5 : Shopping
Identifying locations in
a store.
Recognizing numbers in
rapid speech.

10 คะแนน

งานเดี่ยว

12-16 ธ.ค.59
1 ชิ ้น

ภายใน
วันที่
16-20 ม.ค.60

(10คะแนน)

วิธีการเก็บคะแนน

พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
การซื้อ-ขายสินค้าและแผนก
ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า
( 10 คะแนน )

ชิ ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

งานคู่

1 ชิ ้น

กาหนดส่งงาน

ภายใน
วันที่
23-27 ม.ค.60

หน่วยที่ 6 : Technology
Understanding
instructions.

จัดทาโปสเตอร์โฆษณา
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟูาใน
จินตนาการ โดยตั้งชื่อ
Following a sequence of
ผลิตภัณฑ์และบอกขั้นตอน
events.
วิธีใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ ( 10 คะแนน )
สอบปลายภาค

งานกลุ่ม

1 ชิ ้น

ภายใน
วันที่
6-10 ก.พ.60

30 คะแนน

20-24 ก.พ.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 30206 ชื่อรายวิชา การนําเสนอแบบสื่อผสม 2 คาบ/สัปดาห 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. นายอํานาจ สิงหทอง หัวหนารายวิชา 2. นางสาวเนาวรัตน อินทวงษ
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบกราฟก การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
1) ความหมายของการออกแบบ
- แบบทดสอบ
2) ความสําคัญของการออกแบบ
(5 คะแนน)
3) หลักของการออกแบบ 4) จุด ,
- ใบงาน (5 คะแนน)
5) เสน , 6) รูปราง ,7) รูปทรง
- ประเมินจาก
8) พื้นผิว , 9) ชองไฟ , 10) สี
ชิ้นงาน
11) ภาพ , 12) การจัดองคประกอบ
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
รายบุคคล

1 ชิ้น

รายบุคคล

1 ชิ้น

รายบุคคล
2. รูจักโปรแกรมสรางภาพกราฟก
- แนะนําสวนประกอบของโปรแกรม
- การเรียกกลองเครื่องมือ (Tools Box) และ
พาเล็ต (palette) ตาง ๆ ขึ้นมาใชงาน
- อุปกรณและหนาที่ภายในกลองเครื่องมือ
(Tools Box)
3. การใชงานโปรแกรมตกแตงภาพ
การประเมินตามสภาพจริง
- คําสั่งพื้นฐานการเปด ปด และการ
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
Photoshop สราง File ใหม
รายบุคคล
- การตัดภาพดวยเครื่องมือ Marquee
ชิ้นงาน
- การสราง Selection ดวยเครื่องมือในกลุม
(10 คะแนน)
Marquee
- การสราง Selection ดวยเครื่องมือในกลุม
Lasso
- การสราง Selection ดวยเครื่องมือในกลุม
Magic Wand
- การลบโดยใชเครื่องมือ Eraser Tool
4. การตัดตอ ปรับสี แสงและเงาใหกับภาพ
- การตัดตอภาพโดยใชเลเยอร
การปรับสี แสงและเงาใหกับภาพ
สอบระหวางภาคแบบทดสอบ (10 คะแนน)

1 ชิ้น

13) แสงเงา , 14) ประเภทของภาพ

1 ชิ้น

ภายในเดือน
พ.ย. 59

ภายในเดือน
ธ.ค. 59

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

5. การสรางและตกแตงตัวอักษร
- การพิมพตัวอักษรลงในภาพ
- การสรางขอความแบบพิเศษ
6. การตกแตงและแกไขภาพ
- การทําสําเนาภาพดวยเครื่องมือ Clone
Stamp
- การตกแตงภาพดวยเครื่องมือ Healing
Brush

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
รายบุคคล

1 ชิ้น

รายบุคคล

1 ชิ้น

การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจาก
รายบุคคล
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
รายบุคคล
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
สอบปลายภาคแบบทดสอบ (20 คะแนน)

7. การสรางภาพเคลื่อนไหว
- การสราง Animation แบบ FrameAnimation by-Frame ดวย Adobe
ImageReady
8. การสรางชิ้นงานเพื่อนําสนอผลงานสูสาธารณะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในเดือน
ม.ค. 60

ภายในเดือน
ก.พ. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง30282 ชื่อวิชา การโฆษณา
2 คาบ/สัปดาห 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอน นางสาวสุจิตรา อยูเย็น
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หนวยที่1

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
ประเภท

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

กําหนดสง

จํานวน
ชิ้น
1 ชิ้น

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการโฆษณา

25 ต.ค. 59
8 พ.ย. 59

หนวยที่ 2
ประเภทและขั้นตอนการจัดทํา
โฆษณา

ใบงาน
แบบฝกหัด

5 คะแนน
5 คะแนน

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชุด

15 พ.ย.59
29 พ.ย.59

หนวยที่ 3

ชิ้นงาน

20 คะแนน

รายกลุม

1 ชิ้น

6 ธ.ค.59

การจัดตกแตงราน

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

20 ธ.ค.59

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หนวยที่ 4

ชิ้นงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

4 ม.ค.59

การออกแบบและสรางสรรคงาน
โฆษณา

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุม

1 ชิ้น

18 ม.ค.59

หนวยที่ 5

ชิ้นงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

25 ม.ค. 59

แผนการตลาดและกลยุทธการ
โฆษณา

แบบฝกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชุด

1 ก.พ.59

หนวยที่ 6
จรรยาบรรณวิชาชีพการโฆษณา

ใบงาน

5 คะแนน

รายกลุม

1 ชิ้น

21 ก.พ. 59

สอบปลายภาค

20 คะแนน

