โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ก31901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน ครูแนะแนวบรรจุใหม่ 1

หน่วยการเรียน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ฉันพัฒนาได้

20

1
1

3.ฉันกับคนรอบข้าง

20

1

16 - 20 พ.ค. 60
23 พ.ค. - 10 มิ.ย.
60
13 มิ.ย. – 8 ก.ค. 60

4.เรียนรู้อย่างเข้าใจ

20

1

11 ก.ค. – 5 ส.ค. 60

5.ทางออกของชีวิต

20

1

8 ส.ค. – 2 ก.ย. 60

6.การฟังอย่างเข้าใจ

20

กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
กิจกรรมในชั้นเรียน

1

5 ก.ย. - 22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส31101 ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายไกรสร หม้อแหละ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
3. นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 สังคมดี มีสุข
-องค์ประกอบของสังคม
-โครงสร้างทางสังคม
-การจัดระเบียบสังคม
-สถาบันทางสังคม
-การขัดเกลาทางสังคม
-การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
-การแก้ปัญหาสังคม

หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมนาไทย
-ความหมายความสาคัญของวัฒนธรรม
-ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรม
ไทย
-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
-ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล
-แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
-วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
หน่วยที่ 3 พุทธศึกษาน่ารู้
- ลักษณะทางสังคมชมพูทวีปและคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
-พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตน
ได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)
-การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
-พุทธประวัติด้านการบริหารและการธารง
รักษาพระพุทธศาสนา
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1 และ 2

วิธีการเก็บคะแนน
คะแนนเก็บ 23 คะแนน
- แบบทดสอบก่อนเรียน หลัง
เรียน จานวน10 ข้อ
( 5 คะแนน)
- การทาใบกิจกรรม
(3 คะแนน)
- กิจกรรมโครงงาน จิตอาสา
พัฒนาสังคม ตามแนว
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
- สอบกลางภาคเรียน
(5 คะแนน)
คะแนนเก็บ 11 คะแนน
- แบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน จานวน10 ข้อ
(3 คะแนน)
- การทาใบกิจกรรม
(3 คะแนน)
- สอบกลางภาคเรียน
(5 คะแนน)
คะแนนเก็บ 6 คะแนน
- แบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน จานวน10 ข้อ
(3 คะแนน)
- การทาใบกิจกรรม
(3 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิน้

กาหนดส่ง

รายบุคคล
รายบุคคล

1

22 – 26 มิ.ย.60

รายกลุ่ม

1

7 – 11 ก.ย. 60

1

13 – 17 ก.ค. 60

1

3 – 7 ส.ค. 60

รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล

รายบุคคล
รายบุคคล

แบบทดสอบกลางภาค เก็บคะแนน 10 คะแนน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 4 รู้ธรรม รู้ทันชีวิต
-พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากลและมี
ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง
-พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้อง
-ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
-หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์
-พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกอบรมตน การ
พึง่ ตนเองและการมุ่งอิสรภาพ

คะแนนเก็บ 11 คะแนน
- แบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน จานวน10 ข้อ
(3 คะแนน)
- การทาใบกิจกรรม
(3 คะแนน)
- สอบปลายภาคเรียน
( 10 คะแนน)

หน่วยที่ 5 พุทธธรรม ค้าจุนโลก
-พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
-พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
-พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท
- พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก
-พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน
-ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
-ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง
-ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ
หน่วยที่ 6 หลักธรรม นาชีวิต
พระรัตนตรัย วิเคราะห์ความหมายของ
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ
-หลักธรรมที่สอดคล้องกับอริยสัจ 4 ทุกข์
สมุทัย นิโรธ มรรค

คะแนนเก็บ 21 คะแนน
- แบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน จานวน10 ข้อ
(3 คะแนน)
- การทาใบกิจกรรม
(3 คะแนน)
- การทากิจกรรมพุทธ วิเคราะห์
อริยสัจ 4
(10 คะแนน)
- สอบปลายภาคเรียน
(10 คะแนน)

สอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 4 - 6

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิน้

กาหนดส่ง

รายบุคคล
รายบุคคล

1

24 – 28 ส.ค. 60

รายบุคคล

1

7 – 11 ก.ย. 60

รายกลุ่ม

1

24 – 28 ส.ค. 60

รายกลุ่ม

รายบุคคล

รายบุคคล

คะแนนเก็บ 28 คะแนน
- แบบทดสอบก่อนเรียน และ
รายบุคคล
หลังเรียน จานวน10 ข้อ
(3 คะแนน)
- การทาใบกิจกรรม
รายบุคคล
1
21-25 ก.ย. 60
(5 คะแนน)
- กิจกรรมโครงงาน จิตอาสา
รายกลุ่ม
1
7 – 11 ก.ย. 60
พัฒนาสังคม ตามแนว
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(ต่อ)
(10 คะแนน)
- สอบปลายภาคเรียน
รายบุคคล
(10 คะแนน)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนน 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส 30262 ชื่อรายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1.แบบทดสอบครั้งที่ 1
- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย.
หน่วยที่ 1 ย้อนอดีต มองปัจจุบัน
(5 คะแนน)
การเรียนรู้
2560
สร้างสรรค์อนาคต
2.PowerPoint นาเสนอ
ผลงานตามหัวข้อที่กาหนด
(5 คะแนน)
3.ออกแบบ Timeline
Template
(5 คะแนน)
1.แบบทดสอบครั้งที่ 2
หน่วยที่ 2 วิกฤตการณ์และสถานการณ์
(5 คะแนน)
ระหว่างประเทศ
2.รายงานและวิเคราะห์
- ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีศึกษาดินแดน
- ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีศึกษาด้านวัฒนธรรม สถานการณ์ระหว่างประเทศ
และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง
- นิวเคลียร์ : ความท้าทายโลกสมัยใหม่
ผ่าน Social Network
- วิกฤตการณ์การก่อการร้ายของโลก
(10 คะแนน)
- วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.
2560

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1
ชิ้น

วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย.
2560

- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

วันศุกร์ ที่ 10 ก.ค.
2560
วันศุกร์ ที่ 29 มิ.ย.
2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

17 - 21 ก.ค.
2560

- สงครามโลกครั้งที่ 1
- สงครามโลกครั้งที่ 2
- สถานการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
- สงครามเย็น
- บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ

แบบทดสอบหน่วยที่
1-2
(20 คะแนน)

หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทย 1.แบบทดสอบครั้งที่ 3
(5 คะแนน)
โยงใยเป็นหนึ่งเดียว

40 ข้อ

- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู้
- งานเดี่ยว
- 1 ชุด

- ปัญหาทรัพยากร, พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
โลก
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ บทบาท
หน้าที่ในการใช้สอยและอนุรักษ์
- อนุสัญญาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2. ใบงาน
(5 คะแนน)
3.PowerPoint นาเสนอ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีการ
แก้ไขปัญหา
(5 คะแนน)

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยที่ 4 โลกยุคโลกาภิวัฒน์

1.แบบทดสอบครั้งที่ 4
(5 คะแนน)
2.PowerPoint นาเสนอ
ผลงานตามหัวข้อที่กาหนด

- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

- กระแสวัฒธรรมต่างชาติกับค่านิยม
- ทักษะการบริโภคสื่อและข้อมูลข่าวสาร
- การพึ่งพาอาศัยกันในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

จานวนชิ้น

วันจันทร์ ที่ 31
ก.ค.2560
วันศุกร์ ที่ 28 ก.ค.
2560
วันศุกร์ ที่ 12 ก.ค.
2560

กาหนดส่งงาน
วันศุกร์ ที่ 8 ก.ย.
2560
วันจันทร์ที่ 28 ส.ค.
2560

- แนวโน้มมนุษย์กับโลกสมัยใหม่ : ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
- ประเทศไทยในโลกสมัยใหม่

(10 คะแนน)

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบหน่วยที่
3-4
(20 คะแนน)

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

40 ข้อ

14 - 22 ก.ย.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30242 ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์

หัวหน้ารายวิชา นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
หน่วยที่ 1 ความพอเพียง
- ความเป็นมา ความหมายหลักแนวคิด 1. อภิปรายหน้าชั้นเรียน
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ (5 คะแนน)
จัดการความรู้
2. สร้างนวัตกรรม
อันเกิดจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(10คะแนน)
หน่วยที่ 2 ชุมชนพอเพียง
- ความหมาย ความสาคัญ การบริหาร 1. แบบทดสอบครั้งที่ 1
จัดการชุมชน
(2คะแนน)
- การบริหารจัดการชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการ 2. สารวจอาชีพในชุมชน
เทคนิคการบริหารจัดการชุมชน
(5คะแนน)
หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาชุมชน
- ปัญหาของชุมชนด้านสังคม
1. Time Line การ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
แก้ปัญหาในชุมชนและ
พื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
พอเพียง
(5คะแนน)
- การพัฒนาชุมชนด้านสังคมเศรษฐกิจ 2. แบบทดสอบครั้งที่ 2
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลัก
(3คะแนน)
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงาน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

1.รายงาน/
เดี่ยว
2. งานกลุ่ม

1. 1 เรื่อง

1.ข้อสอบ
ปรนัยตาม

1. ข้อสอบ 1. 29-31 พ.ค. 2560
จานวน 10
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 1-9มิ.ย. 2560
ชิ้น

2. แบบ
สารวจ/กลุ่ม

1. 18-23พ.ค. 2560

2. กลุ่มละ 1 2. 17-31พ.ค. 2560
ชิ้น

1.Time Line 1. กลุ่มละ 1 1. 12-23มิ.ย. 2560
ชิ้น
2.ข้อสอบ
ปรนัย
(2 คะแนน)

3. ข้อสอบ
ปรนัย 10
ข้อ

3. 20-23มิ.ย. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

พอเพียงของบุคคล ชุมชนที่ประสบ
ผลสาเร็จ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบหน่วยที่
1-3
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 5 สถานการณ์ของประเทศกับ
ความพอเพียง
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่นสถานการณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน(ภาวะเงินเฟ้อ ราคา
ผลผลิตตกต่า ค่าครองชีพสูง ฯลฯ)
- การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิต
ภายใต้สถานการณ์ของประเทศโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ประเทศ และ
แนวทางแก้ไข
หน่วยที่ 6 สถานการณ์โลกกับความ
พอเพียง
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลกร้อน การสื่อสาร
ไร้พรมแดน น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิต
ภายใต้สถานการณ์ของโลกประเทศโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ 17-21 ก.ค. 2560
จานวน 5ข้อ

1. แบบทดสอบครั้งที่ 3 1. ข้อสอบ
(5คะแนน)
ปรนัยตาม

1. ข้อสอบ 1. 26-28 ก.ค. 2560
จานวน 20
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 2-4 ส.ค. 2560
ชิ้น
3. กลุ่มละ 1 3. 7-11 ส.ค. 2560
ชิ้น

2. รายงานเหตุการณ์
ปัจจุบัน
(5คะแนน)
3. อภิปรายปัญหา
เศรษฐกิจโลก
(5คะแนน)

2. รายงาน/
กลุ่ม
3. รายงาน/
กลุ่ม

1. ทาโครงงานบูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(10คะแนน)

1.โครงงาน

1. กลุ่มละ 1 1. 1-25ส.ค. 2560
ชิ้น

2. นาเสนอ/
เดี่ยว

2. คนละ 1
ชิ้น

2. นาเสนอ การนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
(5คะแนน)

2. 18 -24ส.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบหน่วยที่
5-6
(30 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ 18-22 ก.ย. 2560
จานวน 5
ข้อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค31101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 1 จานวน 40 ชั่วโมง 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
3. นางสาวศศิธร นานไธสง
4. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 เซต
1.1 เซต
1. สมุด
ทาแบบฝึกหัด
1
19 มิถุนายน 60
1.2 เอกภพสัมพัทธ์
(10 คะแนน)
และ
ถึง
1.3 สับเซตและเพาเวอร์เซต
เนื้อหาที่จดในห้อง
25 มิถุนายน 60
1.4 ยูเนียน อินเตอร์เซกซัน
(งานเดี่ยว)
และคอมพลีเมนต์ของเซต
2. ทดสอบย่อย
สอบโดยใช้
1
(10 คะแนน)
ข้อสอบอัตนัย
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1
ปรนัย 10 คะแนน
แบบทดสอบกลางภาค 17 – 21 กรกฎาคม 60
หน่วยที่ 2 จานวนจริง
2.1 จานวนจริง
1. สมุด
ทาแบบฝึกหัด
1
2.2 สมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับ
(10 คะแนน)
และ
การบวกและการคูณ
เนื้อหาที่จดในห้อง
- การเท่ากันในระบบจานวน
(งานเดี่ยว)
- การบวกและการคูณในระบบ
จานวนจริง
2. ชิ้นงาน
การ์ตูน 1 เรื่อง
1
7 กันยายน 60
2.3 การนาสมบัติจานวนจริงไปใช้ใน
(10 คะแนน)
ที่เกี่ยวกับ
ถึง
การแก้สมการกาลังสอง
จานวนจริง
13 กันยายน 60
- การแยกตัวประกอบของพหุ
(งานกลุ่ม)
นาม
- การแก้สมการกาลังสองตัวแปร 3. ทดสอบย่อย
สอบโดยใช้
2
เดียว
(20 คะแนน)
ข้อสอบอัตนัย
2.4 การไม่เท่ากัน
2.5 ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริง
สอบปลายภาค หน่วยที่ 2
ปรนัย 30 คะแนน
แบบทดสอบปลายภาค 14 - 22 กันยายน 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค31201 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
จานวน 80 ชั่วโมง
2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศศิธร นานไธสง หัวหน้ารายวิชา
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
1.1 ประพจน์
1.2 การเชื่อมประพจน์
1.3 การหาค่าความจริงของประพจน์
1.4 การสร้างตารางค่าความจริง
1.5 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
1.6 สัจนิรันดร์
1.7 การอ้างเหตุผล
1.8 ประโยคเปิด
1.9 ประโยคปิด
1.10 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่ง
ปริมาณตัวเดียว
1.11 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัว
บ่งปริมาณ
1.12 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัว
บ่งปริมาณสองตัว
สอบกลางภาคเรียน
หน่วยที่ 2 ระบบจานวนจริง
2.1 จานวนจริง
2.2 สมบัติของระบบจานวนจริง
2.3 การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
2.4 สมบัติการไม่เท่ากัน
2.5 ช่วงและการแก้อสมการ
2.6 ค่าสัมบูรณ์
2.7 การแก้สมการและอสมการ
ในรูปค่าสัมบูรณ์

วิธีเก็บคะแนน
1. ใบงาน (5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ใบงาน
4
แบบทดสอบ
/รายบุคคล

กาหนดส่งงาน

2. ทดสอบย่อย (อัตนัย)
(15 คะแนน)

14 ก.ค.60

10 คะแนน
1. แบบฝึกหัด
(10 คะแนน)
2. ทดสอบย่อย
(อัตนัย)
(15 คะแนน)

14 ก.ค.60

แบบทดสอบกลางภาค
18 ส.ค. 60

ชิ้นงาน ใบงาน
แบบทดสอบ
/รายบุคคล

4
18 ส.ค. 60

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น
3.1 การหารลงตัว
3.2 ขั้นตอนวิธีการหาร
3.3 ตัวหารร่วมมาก
3.4 ตัวคูณร่วมน้อย

สอบปลายภาคเรียน

วิธีเก็บคะแนน
1. ใบงาน
(5 คะแนน)
2. ทดสอบย่อย
(อัตนัย)
(5 คะแนน)
3. นาเสนอผลงาน
(5 คะแนน)
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ชิ้นงาน ใบงาน
4
แบบทดสอบ
/รายบุคคล

กาหนดส่งงาน
8 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60

8 ก.ย. 60

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา ว31101 ชื่อรายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายคมสัณห์ จันสอน หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 1 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รวม 15 คะแนน
1.1 ไบโอม
- ตรวจใบงาน
1.2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ
5 คะแนน
1.3 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
- แบบทดสอบตามผล
1.4 การถ่ายทอดพลังงานและการ
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ
1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
10 คะแนน
1.6 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
- ใบงาน
- ข้อสอบ
อัตนัย

หน่วยการเรียนที่ 2 : ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต
2.1 โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
2.2 กล้องจุลทรรศน์
2.3 การลาเลียงสารผ่านเซลล์
2.4 กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
2.5 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

รวม 15 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
- แบบทดสอบตามผล
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น - ข้อสอบ
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ
อัตนัย
10 คะแนน

สอบกลางภาคหน่วยการเรียนที่ 1 - 2

รวม 10 คะแนน

1
1

ภายใน
23 มิ.ย.60

1
1

แบบทดสอบกลางภาค

หน่วยการเรียนที่ 3 : การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมและความหลากหลายทาง - ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
ชีวภาพ
- ทดลองการแบ่งเซลล์ 5 - การทดลอง
3.1 ลักษณะทางพันธุกรรม
คะแนน
3.2 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
- แบบทดสอบตามผล
- ข้อสอบ
3.3 การแบ่งเซลล์
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น อัตนัย
3.4 โครโมโซมกับการถ่ายทอดลักษณะทาง
ข้อสอบอัตนัย 15 ข้อ

กาหนดส่ง

ภายใน
14 ก.ค.60

ระหว่าง
17-21 ก.ค.60

1
1
1

ภายใน
8 ก.ย.60

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

พันธุกรรม
(10 คะแนน)
3.5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- แบบจาลองโครงสร้าง
3.6 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม DNA 10 คะแนน
3.7 เทคโนโลยีชีวภาพ
3.8 ความหลากหลายทางชีวภาพ
สอบปลายภาคหน่วยการเรียนที่ 3

รวม 30 คะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
- แบบจาลอง

กาหนดส่ง

1

แบบทดสอบปลายภาค

ระหว่าง
14-22 ก.ย.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว31102 ชื่อรายวิชา เคมีพื้นฐาน จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 1: ธาตุและสารประกอบ
- วิวัฒนาการของแบบจาลอง
- แบบทดสอบตาม
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ตัวชี้วัด 10 คะแนน
- ตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- ออกแบบชิ้นงานธาตุ
และสารประกอบ
10 คะแนน
หน่วยการเรียนที่ 2: ปฏิกิริยาเคมี
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

สอบกลางภาคหน่วยการเรียนที่ 1-2

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

- ข้อสอบ
อัตนัย
- รายบุคคล
รายบุคคล

1 ฉบับ

ภายใน
14 ก.ค.2560

1 ชุด

ภายใน
30 มิ.ย.2560

รายบุคคล

2 ชุด
การ
ทดลอง

ภายใน
14 ก.ค.2560

- สมุด/แบบฝึกหัด
5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชุด

ภายใน
7 ก.ค.2560

10 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค

-

การปฏิบัติการ
ทดลอง
รายงานการทดลอง
อภิปรายผลการ
ทดลอง 5 คะแนน

ระหว่างวันที่
17 - 21 ก.ค
60

ชิ้นงาน /ภาระงาน
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

หน่วยการเรียนที่ 3: ปิโตรเลียม
- การเกิดและแหล่งปิโตรเลียม
- การกลั่นน้ามันดิบ
- เชื้อเพลิงในชีวิตประจาวัน
หน่วยการเรียนที่ 4: พอลิเมอร์
- การสังเคราะห์พอลิเมอร์
- โครงสร้างและสมบัติของพอลิ
เมอร์
- ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
หน่วยการเรียนที่ 5 : สารชีวโมเลกุล
- คาร์โบไฮเดรต
- ลิปิด
- โปรตีน
- กรดนิวคลีอิก

สอบปลายภาคหน่วยการเรียนที่ 3-5

วิธีการเก็บคะแนน
ผลงานสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์
(10 คะแนน)

แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด
(10 คะแนน)

ลักษณะ/
ประเภท
เป็นกลุ่มๆ
ละ
20 คน

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน 18
ส.ค.2560

รายบุคคล
ข้อสอบ
อัตนัย

1 ฉบับ

ภายใน 15
ก.ย.2560

จัดป้ายนิเทศเรื่อง
เป็นกลุ่ม 4- 1 เรื่อง
ปิโตรเลียม, พอลิเมอร์ 6 คน
และสารชีวโมเลกุล
(10 คะแนน)

30 คะแนน

กาหนดส่ง

แบบทดสอบปลายภาค

ภายใน 8 ก.ย.
2560

ระหว่างวันที่
18 – 22 ก.ย
60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว31103 ชื่อวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
โดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่
-เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
-การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
-การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
-การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ
การเคลื่อนที่แบบ SHM
หน่วยที่ 2 สนามของแรง
-สนามแม่เหล็ก
-สนามไฟฟ้า
-สนามโน้มถ่วง
หน่วยที่ 3 คลื่น
-คลื่นกล/สมบัติของคลื่น
-เสียงและการได้ยิน
-คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร์
-กัมมันภาพรังสี
-รังสีกับมนุษย์
-พลังงานนิวเคลียร์

- ทดสอบ
15 คะแนน
- สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
- เจตคติต่อวิชา 2 คะแนน
- สอบกลางภาค 10 คะแนน
- สอบปลายภาค 2 คะแนน
- ทดสอบ
- สมุด/แบบฝึกหัด
- เจตคติต่อวิชา
- สอบปลายภาค
- ทดสอบ
- สมุด/แบบฝึกหัด
- สอบปลายภาค

10 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
13 คะแนน

- ทดสอบ
5 คะแนน
- สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
- สอบปลายภาค 5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
ภายใน
แบบสังเกต
17 ก.ค. 2560
แบบทดสอบปรนัย
แบบทดสอบปรนัย
ตามตารางสอบ
ตามตารางสอบ
แบบทดสอบอัตนัย
ภายใน
สมุด/แบบฝึกหัด
10 ส.ค .60
แบบสังเกต
แบบทดสอบปรนัย
ตามตารางสอบ
แบบทดสอบอัตนัย
ภายใน
สมุด/แบบฝึกหัด
11 ก.ย. 60
แบบทดสอบปรนัย
ตามตารางสอบ
แบบทดสอบอัตนัย
ภายใน
สมุด/แบบฝึกหัด
11 ก.ย. 60
แบบทดสอบปรนัย
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว31104 ชื่อรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : โครงสร้างโลก
1.1 การศึกษาโครงสร้างโลก
ระหว่างภาค
1.2 การแบ่งโครงสร้างโลก
1.การประเมินตามสภาพจริง
(60 คะแนน)
หน่วยที่ 2 : โลกและการเปลี่ยนแปลง
-สืบเสาะหาความรู้
-1 ชิ้น
2.1 หลักฐาน และสมมติฐานการเคลื่อนที่ 1.1ประเมินจากความร่วมมือใน
การทากิจกรรมกลุ่ม ศึกษาแหล่ง สารวจตรวจสอบและ
ของทวีปของเวเกเนอร์
เรียนรู้นอกสถานที่ (20 คะแนน) นาเสนอ/งานกลุ่ม
2.2 หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยา
อื่นๆที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป
2.3 กระบวนการที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่
1.2 Science project หรือสื่อ
-สืบค้นข้อมูล
-1 ชิ้น
ของแผ่นธรณี
บทเรียนสาเร็จรูป (20 คะแนน)
ออกแบบชิ้นงาน/
2.4 การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก
งานกลุ่ม
หน่วยที่ 3 : ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา
3.1 แผ่นดินไหว
1.3 ประเมินจากชิ้นงานการบันทึก -สมุดบันทึกระหว่าง -1 ชิ้น
3.2 ภูเขาไฟ
ขณะเรียน (10 คะแนน)
เรียน/งานเดี่ยว
หน่วยที่ 4 : ธรณีประวัติ
4.1 อายุทางธรณีวิทยา
1.4 ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม
4.2 ซากดึกดาบรรพ์
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอด -เวลาเรียน
4.3 การลาดับชั้นหิน
กระบวนการเรียนรู้ (10 คะแนน)
หน่วยที่ 5 : เอกภพ
5.1 เอกภพวิทยาในอดีต
2.สอบวัดผลกลางภาค
5.2 กาเนิดเอกภพ
(10 คะแนน)
5.3 กาแลกซี
ปลายภาค
-สอบวัดผลปลายภาค
(30 คะแนน)

กาหนดส่ง

ระหว่างวันที่
5-9 มิ.ย. 60

ระหว่างวันที่
31 ก.ค.-4 ส.ค. 60

ระหว่างวันที่
3-7 ก.ค. 60 และ
21-25 ส.ค. 60

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 6 : ดาวฤกษ์
6.1 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
6.2 กาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
6.3 ความส่องสว่างและโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์
6.4 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์
6.5 ระยะห่างของดาวฤกษ์
6.6 เนบิวลา แหล่งกาเนิดดาวฤกษ์
6.7 ระบบดาวฤกษ์
6.8 มวลของดาวฤกษ์
หน่วยที่ 7 : ระบบสุริยะ
7.1 การกาเนิดระบบสุริยะ
7.2 เขตของบริวารดวงอาทิตย์
7.3 ดวงอาทิตย์
หน่วยที่ 8 : เทคโนโลยีอวกาศ
8.1 กล้องโทรทรรศน์
8.2 การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม
8.3 ระบบขนส่งอวกาศ
8.4 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อวกาศ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว 31105 ชื่อรายวิชา ดุลยภาพของสิ่งมีชวี ิต จานวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 อยู่ดีมีสุข
1.1 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
1.2 การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
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 การรักษาดุลยภาพของน้าและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว
1.3.3 การรักษาดุลยภาพของน้าและแร่ธาตุในสัตว์
1.3.4 การรักษาดุลยภาพของน้าและแร่ธาตุในร่างกาย
1.3.5 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย
1.3.6 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย

หน่วยการเรียนที่ 2 อยูอ่ ย่างปลอดภัย
2.1 การป้องกันและกาจัดเชื้อโรคอย่างง่าย
2.1.1 ด่านแรก : ผิวหนัง
2.1.2 ด่านที่สอง : แนวป้องกันโดยทั่วไป
2.1.3 ด่านที่สาม : ระบบภูมิคุ้มกัน
2.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2.3 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น

- Science project ออกแบบชิ้นงานกลุ่ม
หรือสื่อบทเรียน
ละ 5-7 คน
สาเร็จรูป
30 คะแนน

กาหนดส่ง

1 ชิ้นงาน

ภายในวันที่
15 ก.ค 2560

- สอบจุดประสงค์
ก่อนกลางภาค
10 คะแนน

ข้อสอบแบบปรนัย
และอัตนัย

30 ข้อ

ภายในวันที่
22 ก.ค.
2560

- สอบกลางภาค
10 คะแนน

ข้อสอบแบบปรนัย

40 ข้อ

ภายใน 21-27
ก.ค.2560

- สอบจุดประสงค์
หลังกลางภาค
10 คะแนน

ข้อสอบแบบปรนัย
และอัตนัย

30 ข้อ

ภายในวันที่
19 ส.ค. 2560

- สมุดและใบงาน
10 คะแนน

ใบงานตามตัวชี้วัดและ
การจดบันทึกสมุด
ระหว่างเรียน

ใบงาน 5 ใบ
และสมุด

ภายในวันที่ 8
ก.ย. 2560

สอบปลายภาค
30 คะแนน

ข้อสอบแบบปรนัย 4
ตัวเลือก

60 ข้อ

ภายใน 14-22
ก.ย.2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว31106 ชื่อรายวิชา สารและสมบัติของสาร 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน น.ส.อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1: ธาตุและ
สารประกอบ
- วิวัฒนาการของแบบจาลอง
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
- ตารางธาตุ
- พันธะเคมี

วิธีเก็บคะแนน

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

- ออกแบบชิ้นงาน เรื่อง
ตารางธาตุ (5 คะแนน)
หน่วยการเรียนที่ 2: ปฏิกิริยาเคมี
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
- ตามหน่วย
การเรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย
10 ข้อ)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(รายบุคคล)

กาหนดส่ง

1 ฉบับ

ภายใน 14 ก.ค.60

1 ชิ้น

ภายใน 7 ก.ค.60

- การปฏิบัติการ
ทดลอง รายงานการ
ทดลองและอภิปราย
ผลการทดลอง
(10 คะแนน)

- ประเมินจาก 2 ชุด
ภายใน 14 ก.ค.60
การปฏิบัติการ การทดลอง
ทดลอง การ
เขียนรายงาน
การอภิปรายผล
(รายบุคคล)

- สมุด/แบบฝึกหัด/
ท่องตารางธาตุ
(5 คะแนน)

- รายบุคคล

1 ชุด

ภายใน 7 ก.ค.60

- สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หน่วยการเรียนที่ 1-2
หน่วยการเรียนที่ 3 : สารชีวโมเลกุล
- ไขมันและน้ามัน
- โปรตีน
- คาร์โบไฮเดรต
- กรดนิวคลีอิก

หน่วยการเรียนที่ 4: ปิโตรเลียม
- การเกิดและแหล่งปิโตรเลียม
- การกลั่นน้ามันดิบ
- การแยกแก๊สธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์
- เชื้อเพลิงในชีวิตประจาวัน
- ผลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- รายบุคคล
เป็นข้อสอบ
ปรนัยจานวน
40 ข้อ

1 ฉบับ

- ใบกิจกรรม
เปรียบเทียบปริมาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวในน้ามันพืช
และน้ามันสัตว์
(3 คะแนน)

ระหว่างวันที่
17 - 21 ก.ค.60

- ประเมินจาก 1 ฉบับ
การปฏิบัติการ
ทดลองและการ
เขียนอภิปราย
ผล (กิจกรรม
กลุ่ม)
- ใบกิจกรรม การทดสอบ - ประเมินจาก
2 ฉบับ
กลูโคส และการย่อยแป้ง การปฏิบัติการ
(3 คะแนน)
ทดลองและการ
เขียนอภิปราย
ผล (กิจกรรม
กลุ่ม)
- แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง - รายบุคคล
1 ชิ้น
สารชีวโมเลกุล
(2 คะแนน)

ภายใน 25 ส.ค.60

- ชิ้นงานโมเดล เรื่อง - เป็นกลุ่มๆ
1 ชิ้น
การเกิดปิโตรเลียม
ละ 5-7 คน
การกลั่นลาดับ
(กิจกรรมกลุ่ม)
ส่วนน้ามันดิบ และ
กระบวนการแยกก๊าซ
ธรรมชาติ
(10 คะแนน )
 Science Show
- เป็นกลุ่มๆ ละ 1 ชิ้น
(10 คะแนน)
20 คน
(กิจกรรมกลุ่ม)

ภายใน 8 ก.ย.60

หน่วยการเรียนที่ 5: พอลิเมอร์
- พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์ - สืบค้นข้อมูล เรื่อง
สังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
- การเกิดพอลิเมอร์
(2 คะแนน)
- โครงสร้างพอลิเมอร์

- รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน 25 ส.ค.60

ภายใน 25 ส.ค.60

ภายใน 18 ส.ค.60

ภายใน 8 ก.ย.60

-

ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิ
เมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-

- สอบปลายภาค
(30 คะแนน)
หน่วยการเรียนที่ 3-5

- รายบุคคลเป็น 1 ฉบับ
ข้อสอบปรนัย
จานวน 60 ข้อ

ระหว่างวันที่
18-22 ก.ย 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4 ภาคเรียนที1่ ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ 31201 ชื่อวิชา ภาษาจีน 1 จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1.นางสาวสิวลี บุญวัฒน์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน
/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : 第一课
我叫大卫。
ชื่อฉันเรียกว่าต้าเว่ย

หน่วยที่ 2:第二课
这是安妮的地图。
นี่คือแผนที่ของอันหนี

หน่วยที่ 3:第三课
你家有几口人。
ครอบครัวของคุณมีกคี่ น

วิธีเก็บคะแนน
-สอบศัพท์
(10คะแนน)
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
-คัดจีน ( 5 คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
( 5 คะแนน)
-สอบศัพท์
(10คะแนน)
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
-คัดจีน ( 5 คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
( 5 คะแนน)
-สอบศัพท์
(10คะแนน)
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
-คัดจีน ( 5 คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
( 5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)

จานวนชิ้น
2 ครั้ง

ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ชิ้น

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)

2 ครั้ง

ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ชิ้น

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)

2 ครั้ง

ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน
16-21พฤษภาคม2560
(30คะแนน)

ภายใน
23-30พฤษภาคม2560

(30คะแนน)

ภายใน
1-8มิถุนายน2560

(30คะแนน)

หน่วยที่ 4: 第四课
你们班有多少学生？
ชั้นเรียนของพวกคุณมีกี่คน

-สอบศัพท์
(10คะแนน)
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
-คัดจีน ( 5 คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
( 5 คะแนน)

สอบกลางภาค
-สอบศัพท์
(10คะแนน)
หน่วยที่ 5 第五课
我的生日是五月号。 -สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
วันเกิดของฉันคือวันที9่ เดือน5
-คัดจีน ( 5 คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
( 5 คะแนน)

หน่วยที่ 6 第六课
我们上午八点半上课。

พวกเราตอนเช้าแปดโมงเข้าเรียน

สอบปลายภาค

-สอบศัพท์
(10คะแนน)
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
-คัดจีน ( 5 คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
( 5 คะแนน)

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)

2 ครั้ง

ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ชิ้น

ภายใน
9-17มิถุนายน2560

(30คะแนน)

10 คะแนน
การสอบ
คะแนนรวม
2 ครั้ง
(20 คะแนน)

ภายใน
20-30มิถุนายน2560

(30คะแนน)
ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ชิ้น

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)

2 ครั้ง

ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ชิ้น

ภายใน
1-15กรกฎาคม2560

(30คะแนน)

30คะแนน

หมายเหตุ 1. ระยะเวลากาหนดส่งงานการนัดสอบในแต่ละบทและสัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
2. สมุดคัดจีนจะกาหนดส่งครั้งละ 3 บทเรียนถ้าผู้เรียนไม่ส่งจะไม่มีคะแนนของชิ้นงานนัน้
3. สมุดแบบฝึกหัดจะกาหนดส่งเมื่อเรียนในแต่ละบทเรียนจบแล้ว
4. การสอบศัพท์ท้ายบทนั้นจะให้โอกาสสอบ2ครั้งแล้วเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 30201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 1
จานวน 4 ชั่วโมง
2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

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

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 2/มิ.ย./60
-1 ชิ้น
ภายใน 9/มิ.ย/60

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

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

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น
-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -5
ภายใน 4/ส.ค/60

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 11/ส.ค/60

かようびです

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 25/ส.ค/60

なんじから

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 8/ก.ย/60

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

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

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ย/60

หน่วยที่ 1 : こはるです。よろしく。
หน่วยที่ 2 : でんわばんごうは なんば

-ใบงาน
-ใบงาน

んですか。

หน่วยที่ 3:なんねんせいですか。
หน่วยที่4: どこに すんでいますか。
หน่วยที่ 5: しゅみは
なんですか。

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 6 : なんじですか。
หน่วยที่ 7 : きょうだいが
หน่วยที่ 8: たいいきは

いますか。

ภายใน 23/มิ.ย/60
ภายใน 7/ก.ค/60
ภายใน 15/ก.ค/60

か。

หน่วยที่ 9: すうがくは
なんじまでですか。

หน่วยที่ 10 : アイスクリームが
すか。

สอบปลายภาค
รวม

いま

แบบทดสอบ
60 นาที

30
(คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 6 -10

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 31201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1
จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 : ตัวอักษร

-แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 :การแนะนา

-แบบทดสอบ
(10คะแนน)
สมุด
(10คะแนน)

สอบกลางภาค
(หน่วยที่ 1 -2)
หน่วยที่ 3 : พาชมโรงเรียน
หน่วยที่ 4 : กิจกรรมในโรงเรียน

สอบปลายภาค
หน่วยที่ 3 -4
รวม

-แบบทดสอบ
(10คะแนน)
-แบบทดสอบ
(10 คะแนน)
-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 9/มิ.ย/60

-งานเดี่ยว
-งานเดี่ยว

-1 ชิ้น

ภายใน 7/ก.ค/60

-1 ชิ้น

-งานเดี่ยว

10
(คะแนน)
-1 ชิ้น

-งานเดี่ยว

-1 ชิ้น

-งานกลุ่ม

-1 ชิ้น
30
(คะแนน)
100 คะแนน

ภายใน 11/ส.ค/60
ภายใน 8/ก.ย/60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ31203
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 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

25 พฤษภาคม

- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 มิถุนายน

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

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 มิถุนายน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

29 มิถุนายน

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 สิงหาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

10 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 สิงหาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

7 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ31203
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง 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

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

-กล่าวคาทักทายและบอกชื่อ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 พฤษภาคม

- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 มิถุนายน

- บรรยายสิ่งที่ตนเองชอบ
และไม่ชอบหน้าชั้นเรียน
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 มิถุนายน

- ตั้งคาถามและให้เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและ
ไม่ชอบ (10คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

26 มิถุนายน

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่อง L’âge
- Demander et dire son
âge
- Décrire des personne et
vêtements
- Parler des ressemblances
et des différences

10 คะแนน

หน่วยที่ 4 เรื่อง Le sport
- Echanger sur les sports
qu’on pratique
- Poser des questions sur
les sports
- Présenter un sportif
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

- ถามและบอกอายุ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

- บรรยายบุคคลและเสื้อผ้า
(5 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

- พูดเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 สิงหาคม

-ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับกีฬา (10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

1 กันยายน

-นาเสนอนักกีฬาที่ชื่นชอบ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 กันยายน

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ31205
ชื่อรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Les
salutations
- Saluer quelqu’un jeune
et âgé
- Est-ce qu’on fait la bise
dans ton pays?

หน่วยที่ 2 เรื่อง Les
symboles de la France
- Dire ce qu’on aime et ce
qu’on déteste
- Poser des questions et
donner une explication
- Dire les symboles de la
France

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

-แต่งบทสนทนาการกล่าวคา
ทักทายบุคคลในแต่ละช่วง
อายุ (10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

22 พฤษภาคม

- บอกความเหมือนและความ
ต่างของการทักทายแบบไทย
และแบบฝรั่งเศส
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 มิถุนายน

- บอกสัญลักษณ์สาคัญของ
ประเทศฝรั่งเศสได้
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 มิถุนายน

- ตั้งคาถามและให้เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและ
ไม่ชอบ (10คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

26 มิถุนายน

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่อง Des
tableaux d’artistes français
- Observer les details des
tableaux
- Ecouter la description de
chaque tableaux
- Vocabulaire de couleurs

10 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

- บอกสีได้
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

- ฟังและจับใจความได้
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

หน่วยที่ 4 เรื่อง Le Tour de
France
- Le sport qui est le plus
renommé de la France
- Poser des questions sur
les sports
- Creér une affiche du
Tour de votre pays

-ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกของประเทศฝรั่งเศส
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

1 กันยายน

-สร้างแผนที่การแข่งขัน
จักรยานในประเทศของ
ตนเอง (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 กันยายน

สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ 32201
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 3
6 คาบ / สัปดาห์ 3 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 Je suis grande et
Blonde
- Temps de passé
compose
- Demander et Indiquer le
chemin
- Décire des vêtement
- Décire des personnes
หน่วยที่ 2 Tu fais du sport
?
- Les sports
- Qu’est - ce que ?
- Le verbe faire , jouer ,
pratiquer

- ใบงาน Temps de passé
composé
10 คะแนน
- รายงานเรื่องการบอก
เส้นทาง
10 คะแนน

หน่วยที่ 3 C’est où chez toi
?
- Dire où tu habites ?
- les pronom personnels
- Les adverbe de quantité

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท
งานเดี่ยว

จานวนชื้น
1 ชิ้น

22 พฤษภาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

2 มิถุนายน

- ใบงานแบบฝึกหัด
คาศัพท์ Le sport , Le
verbe faire , jouer ,
pratiquer
10 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 มิถุนายน

การแสดงบทบาทสมมติใน
การสนทนาเรื่องการถามที่อยู่
อาศัย
5 คะแนน
- ใบงาน les pronom
personnels , Les
adverbe de quantité
5 คะแนน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

19 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 กรกฎาคม

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 Venez faire la
fête!
- Les expression de lieu
- Vouloir , Pouvoir
- L’impératif
หน่วยที่ 5 Au téléphoner
- Des tranports
- Les adverbs de
quantité
- Les adverbs de
négation
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

10 คะแนน
-สร้างบทสนทนาเชิญชวน
เพื่อนมางานเลี้ยง
5 คะแนน
- ใบงาน Vouloir ,
Pouvoir , L’impératif
5 คะแนน
- ใบงานแบบฝึกหัด Des
tranports , Les adverbs
de quantité , Les
adverbs de négation
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
จานวนชื้น
ประเภท

กาหนดส่ง

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

25 กรกฎาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ33201
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 5
4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Nationalités
et origines
- Parler de la nationalité et
l’origines
- Décrire ton caractère et
celui de tes copains
- Parler de la vie au
college et de ton emploi
du temps
- Poser des questions

หน่วยที่ 2 เรื่อง La maison
- Localiser dans l’espace
- Exprimer un désir
- Faire visiter ta maison
- Décrire ta chambre

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

- ออกมาพูดหน้าชั้นถึง
สัญชาติและบ้านเกิดของ
ตนเอง (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 พฤษภาคม

- เขียนบรรยายถึง
บุคลิกลักษณะของตนเองและ
เพื่อน และพูดถึงการใช้ชีวิต
ในโรงเรียนและงานอดิเรก
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 มิถุนายน

- พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเอง (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 มิถุนายน

- อ่านบทความและตอบ
คาถามเรื่อง “Ici, ma
maison et ma chambre”
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

26 มิถุนายน

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่อง L’argent
- Compter de 70-100
- Faire des achats
- Parler de ton argent de
poche, de tes dépenses
- Parler de tes passion

หน่วยที่ 4 เรื่อง
L’alimentation
- Exprimer une quantité
- Parler de ton
alimentation
- Faire des
recommandations
- Faire une liste de
courses

สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

- ใบงานจานวนนับ 70-100
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

- ทา Mind mapping ที่
แสดงการใช้จ่ายจากเงินเก็บ
ว่าแบ่งเป็นกี่ส่วน (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

- พูดถึงสิ่งที่ตนเองต้องการได้
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 สิงหาคม

- ใบงานคาคุณศัพท์บอก
ปริมาณ (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

1 กันยายน

- เขียนรายการสิ่งของที่
จะต้องซื้อมาทาอาหารเป็น
ภาษาฝรั่งเศส (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 กันยายน

- พูดถึงอาหารจานโปรด
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 กันยายน

10 คะแนน

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ 33203
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน – เขียน 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1เรื่อง Ma histoire
แบบทดสอบ ตอบคาถาม
- Les pronoms personnelle
และแต่งประโยค
- Les pronom
(15 คะแนน)
démomnstratif
- les pronoms relatif
-Décire les images
หน่วยที่ 2 Authentique
แบบทดสอบ ตอบคาถาม
texte
จากบทสนทนา
- Dialogue et Répondez
(10 คะแนน)
aux question
- Les expressions de
téléphoner
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่อง Le journal
- Passage à l’écrit
- Accord du participle
passé
- Le dialogue
หน่วยที่ 4 Prendre des
notes
- Le future antérieur
- Les verbes et les infinitifs
-Les complements
Circonstanciel
สอบปลายภาค

10 คะแนน
แบบทดสอบบทอ่านและ
แต่งประโยคต่อจากเนื้อเรื่อง
ที่ให้
(15 คะแนน)
- ใบงาน Temps
(10 คะแนน)
- ใบงานบทอ่านและตอบ
คาถาม (10คะแนน)
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท
งานเดี่ยว

จานวนชื้น
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
29 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ 23205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน 1
2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1: Dire l’alphabet
- Pouvoir dire tous les 26
des alphabets

วิธีการเก็บคะแนน

-พูดออกเสียงและตอบคาถาม
ได้ (15 คะแนน)

หน่วยที่ 2 : Saluer
- Pouvoir faire la salutation -แบบทดสอบ ตอบคาถาม
correctement
และแต่งประโยค
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หน่วยที่ 3 : Qu’est-ce que
c’est?
-สนทนาและตอบคาถามจาก
- Dire ou demander sur les จากสิ่งต่างๆรอบตัว
choses
(15 คะแนน)
หน่วยที่ 4 : Pourquoi et
Parce que
- Pouvoir poser et
répondre des questions
facilement
สอบปลายภาค

- ใบงาน (10 คะแนน)
- ตั้งคาถามและตอบคาถาม
(10คะแนน)
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 กรกฎาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ31205
ชื่อรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 1 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

วิธีการเก็บคะแนน

- แต่งบทสนทนาการกล่าว
คาทักทายบุคคลในแต่ละ
ช่วงอายุ (10 คะแนน)
- Est-ce qu’on fait
- บอกความเหมือนและ
la bise dans ton pays? 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

23 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

20 มิถุนายน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

27 มิถุนายน

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

1 สิงหาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

8 สิงหาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

5 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาต่างประเทศ...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...ม.4/1-4/10...ภาคเรียนที่....1...ปีการศึกษา..2560..
รหัสวิชา .......อ31101........ ชื่อวิชา .....ภาษาอังกฤษ 1.... จานวน .....2... คาบ หน่วยกิต ……..1.0 หน่วย…….
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......70:.30.....
ผู้สอน 1. ........นายนวเรศ เสนคุ้ม............. หัวหน้ารายวิชา 2.……..นางสาวประภากร……กรรเจียกพงษ์…………….
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
Unit 1-2 = 10 คะแนน
Unit 1: Money Makes the
World Go Round!
- Count and Non-count
nouns
- Articles with nouns

Test
(แบบทดสอบ)
5 คะแนน

Unit 2: Emergency Services
- modals – ability
- modals – necessity
Unit 3-4 = 20 คะแนน
Unit 3: Shopping
- determiners
Unit 4: Space
- First conditional
- Second conditional
- Third conditional

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

Individual
(รายบุคคล)

1 ชิ้นงาน
- Communication
and
Giving Personal
- Speaking
Information
- Reading
5 คะแนน
- Work Book

Test
(แบบทดสอบ)

Individual
(รายบุคคล)

15 คะแนน

- Speaking
- Reading
- Work Book

1 ชิ้นงาน
- Shopping on
The Internet

กาหนดส่งงาน

16 มิถุนายน
2560

14 กรกฎาคม
2560

5 คะแนน

Midterm Examination 10 points (17 – 21 ก.ค. 60)
Unit 5-6 = 10 คะแนน
Unit 5: Ambitions
- modals: advice and
possibility
Unit 6: Mysteries
- wishes
- modals – certainty

Test
(แบบทดสอบ)

Individual
(รายบุคคล)

10 คะแนน

- Speaking
- Reading
- Work Book

-

18 สิงหาคม 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
Unit 7-8 = 20 คะแนน
Unit 7: Volunteers
- Passive
Unit 8: How Are You?
- reported speech : statements

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

Test
(แบบทดสอบ)

Individual
(รายบุคคล)

15 คะแนน

- Speaking
- Reading
- Work Book

1 ชิ้นงาน
-Be Well, Stay
Well
5 คะแนน

Final Examination 30 points (14 – 22 ก.ย. 60)

กาหนดส่งงาน

13 กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31203
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย หัวหน้ารายวิชา 2. น.ส.สุภาลัย สายคาภา3.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. แจ้งการกาหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน
4. Pre Test
หน่วยที่ 2 Special Days
1 Unit 1: A Festival of Colors
2 Unit 2: Birthdays around the
world
หน่วยที่ 3 Place
1. Unit 3: V Changing City
2. Unit 4: Life is good in Iceland

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 Ways to Health
1. Unit 5: Go to sleep
2. Unit 6: Laughing out loud

หน่วยที่ 5 Customs
1. Unit 7: What to name the baby
2. Unit 8: Eat drink and know the
customer
3. Post Test
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

Pre Test
(5 คะแนน)

Vocabulary
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

30 พฤษภาคม
2560

Write a
paragraph about
a country you
would like to
visit.
(10 คะแนน)
10 คะแนน
Search the
internet for
information
about insomnia
and present
(15 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 มิถุนายน
2560

งานคู่

1 ชิ้น

11 สิงหาคม
2560

Reading skill
(15 คะแนน)
Post Test
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 สิงหาคม
2560

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา อ31205 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 : Thinking about writing
1.1 Reading: An email to a
teacher
1.2 Types of writing in everyday
life
1.3 A writing survey
1.4 Writing in English (like, don’t
like, adverbs of frequency, writing
in the future)
หน่วยที่ 2 : Introducing
2.1 Elements of email page
2.2 Introducing yourself
2.3 Elements of an informal email
2.4 Checking spelling and
punctuation (capital letters,
commas, apostrophes, periods
and question marks)
2.5 Asking questions
2.6 Writing a short email to new
key pal
หน่วยที่ 3 : Competing forms
3.1 Filling out a form by hand
3.2 Registering online

1.
Presentation
about types
of writing
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
Group work

กาหนดส่งงาน

จานวนชิ้น
1 ชิ้น
29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60

1. Writing a
short email to
your new key
pal (5 คะแนน)

Individual work

1 ชิ้น

19 – 23 มิ.ย. 60

1. Completing
forms by
hand (5
คะแนน)
2. สอบครู
ต่างประเทศ (10
คะแนน)

Individual work

1 ชิ้น

10 – 14 ก.ค. 60

หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1 - 3
หน่วยที่ 4 : Thanking
4.1 Reading two emails from
different styles
4.2 Salutations and closing
4.3 Formal and informal writing
styles
4.4 Reading two emails and
rewriting two suitable emails
4.5 Writing emails for thanking
หน่วยที่ 5 : Requesting information
5.1 Reading a letter
5.2 Organizing a letter
5.3 Salutations
5.4 Giving a reason
5.5 Requesting information
5.6 Writing a conclusion
5.7 Writing a letter requesting
information
หน่วยที่ 6 : Getting details
6.1 Reading an email to a host
family
6.2 Appropriate questions
6.3 Question forms
6.4 Email to a host family
6.5 Replying to questions
6.6 Answering questions
สอบปลายภาค หน่วยที่ 4 - 6

วิธีเก็บคะแนน
1. Writing
formal and in
formal emails
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
10 คะแนน
Pair work
1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
7 – 11 ส.ค. 60

1. Writing a
short letter
requesting
information (5
คะแนน)

Pair work

1 ชิ้น

21 – 25 ส.ค. 60

1. Writing an
email to a
host family (5
คะแนน)
2. สอบครู
ต่างประเทศ (10
คะแนน)

Individual work

1 ชิ้น

4 – 8 ก.ย. 60

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา อ31207 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารทันโลก1

จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
ผู๎สอน

1.

นางสาววิชชุดา สมจิตร

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70: 30
หัวหน๎ารายวิชา
วีธีการเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1: Introductions

- ทา Profile นาเสนอข้อมูล
ของตนเอง (10 คะแนน)

หนํวยที่ 2

- เขียนแผนภูมิ Family Tree
พร้อมทั้งบรรยายสั้นๆ
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
(5 คะแนน)
- นักเรียนเลือกคนในอุดมคติ
เขียนบรรยายลักษณะและให้
เหตุผลว่าทาไมถึงชอบ
(10 คะแนน)
- การเขียนบรรยายลักษณะ
ของบุคคลที่นักเรียนชื่นชอบ
(5 คะแนน)
10 คะแนน
- นักเรียนออกแบบบ้านในฝัน
ของนักเรียน และนาเสนอ
เสนอในชั้นเรียน ( 5 คะแนน)
- นักเรียนออกแบบแผนที่
แนะนาการท่องเที่ยวใน
กรุงเทพฯ ( 10 คะแนน)
- รายงานสภาพอากาศ
( 10 คะแนน)

: Family

หนํวยที่ 3 : Appearances

หนํวยที่ 4 : Personality

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 5 : Home

หนํวยที่ 6 : Cities

หนํวยที่ 7 : Weather
หนํวยที่ 8 : Sightseeing

สอบปลายภาค

- บอกความความหมายของ
ป้ายหรือสัญลักษณ์ตา่ งๆ
( 5 คะแนน)
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/
ประเภท

ชิ้นงาน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานคู่

1 ชิ้น

19-23 มิ.ย 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3-7 ก.ค. 60

-

-

11-14 ก.ค. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24-28 ก.ค. 60

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

7-11 ส.ค. 60

งานคู่

1 ชิ้น

16-22 ส.ค. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

28-31 ส.ค. 60

-

-

11-15 ก.ย. 60

22-26 พ.ค. 60

5-9 มิ.ย 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค30201
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 5 คาบ/สัปดาห์
2.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Ian Roberts หัวหน้ารายวิชา .
3.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
1 คาอธิบายรายวิชา
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. แจ้งการกาหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน
4. Pre Test

Pre Test
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 2
1. Sets and relative universe

Homework
Classwork
(10 คะแนน)
Homework
Classwork
(10 คะแนน)
10 คะแนน
Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายในวันที่
30 พ.ค. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 มิ.ย. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 60

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ภายในวันที่
25 ส.ค. 60

หน่วยที่ 3
1. Sub sets , union , intersection
and complement
Midterm Test
หน่วยที่ 4
1. Reasoning
หน่วยที่ 5
1. Real number system

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 6
1. Real number properties for
quadratic equations
Final test

วิธีการเก็บคะแนน
Homework
Classwork
(10 คะแนน)
Post Test
(10 คะแนน)
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
งานเดี่ยว
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
8 ก.ย. 59

โ
รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560
รหัสวิชา ง31103 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Assignment
Concept
Components of ICT System
Components of a Computer
System
Computer Specifications
Programming Language
Computer Knowledge
Midterm
Programming Basics
Internet Etiquette
Using the Internet Correctly
Efficiency in Search Engines
Final

Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
10 Points
10 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
10 Points
Classwork
10 Points
30 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

กาหนดส่ง
Submit
(Date)
29th May 2017

1

5th June 2017

1

12th June 2017

1

26th June 2017

1

3rd July 2017

1

24th July 2017

1

15th August 2017

1

28th August 2017

1

4th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31209 ชื่อรายวิชา วรรณคดีอังกฤษ 1 4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 1:
The Gift of the Magi
Unit 2:
Romeo and Juliet Part 1

Assignment
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points

Unit 2:
Romeo and Juliet Part 2

Classwork
3 Points

Unit 3:
The Odyssey Part 1

Homework
2 Points
Classwork
3 Points

Unit 3:
The Odyssey Part 1

Classwork
2 Points

Midterm

10 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

Individual
Group work

1
1

16th May 2017
19th May 2017

Individual

1
1

29th May 2017
2nd June 2017

1

12th June 2017
16th June 2017

1
1

26th June 2017
30th June 2017

1

10th July 2017
14th July 2017

Individual

Individual

Individual

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Assignment
Concept

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

Unit 4:
The Odyssey Part 2

Homework
5 Points

Individual

Unit 2:
The Odyssey Part 3

Classwork
5 Points

Individual

Unit4:
The Odyssey : Character analysis

Classwork
10 Points

Individual

Story board design
The Odyssey

Homework
10 Points

Individual

Final

30 Points

1
1
1
1

กาหนดส่ง
Submit
(Date)
31st July 2017
4th August 2017
14th August 2017
18th August 2017
28th August 2017
31st August 2017
1st September 2017
5th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31211 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Assignment
Concept
Introduction to English
Conversation
English Conversation Basics
English Conversation Essentials
Presentation 1
Voice Projection
Midterm
English Conversation
Flow
Presentation 2
English Conversation
Small Talk
Presentation 3
Presentation 4
Final

Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
10 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
10 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Homework
10 Points
30 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1
Pair work

กาหนดส่ง
Submit
(Date)
29th May 2017

1

5th June 2017

Group Work
Pair work

1

12th June 2017

Pair work

1

26th June 2017

1

3rd July 2017

1

24th July 2017

1

15th August 2017

1

28th August 2017

1

4th September 2017

1

24th July 2017

Individual
Group Work
Pair work
Group Work
Pair work
Pair work
Pair work
Group Work

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท 31101 ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ ผู้สอน 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ 2. นางสาวกฤษณา ศรีบุญ
เพ็ง
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : นมัสการมาตาปิตุคุณ ตลอดภาคเรียน
และอาจาริยคุณ
1. นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจา
5 คะแนน - แบบทดสอบ
1 เรื่อง
มิถุนายน
ริยคุณ
2. ท่องอาขยาน
5 คะแนน - สอบปฏิบัติ (อ่าน) 1 ครั้ง
หน่วยที่ 2 : มงคลสูตรคาฉันท์
1. มงคลสูตรคาฉันท์
5 คะแนน - แบบทดสอบ
1 เรื่อง
มิถุนายน
2. อินทรวิเชียรฉันท์
5 คะแนน - จาฉันทลักษณ์
1 ครั้ง
หน่วยที่ 3 : มหาชาติคาหลวง
1. มหาชาติคาหลวง
5 คะแนน - แบบทดสอบ
1 เรื่อง
กรกฎาคม
2. วรรณกรรมพื้นบ้าน
5 คะแนน - ผังมโนทัศน์
1 ชิ้น
* ทดสอบกลางภาค
10 คะแนน
ทดสอบกลางภาค
กรกฎาคม
หน่วยที่ 4 : คาในภาษาไทย
1. การสร้างคาในภาษาไทย
5 คะแนน - เขียนรายงาน
1 ชิ้น
สิงหาคม
2. คาราชาศัพท์และคาสุภาพ
5 คะแนน - แบบทดสอบ
1 เรื่อง
หน่วยที่ 5 : หัวใจชายหนุ่ม
1. หัวใจชายหนุ่ม
5 คะแนน - แบบทดสอบ
1 เรื่อง
สิงหาคม
2. การเขียนย่อความ
5 คะแนน - เขียนย่อความ
1 ชิ้น
หน่วยที่ 6 : การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ อ่านวิเคราะห์และ
พิจารณาสาร
กันยายน
1. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
5 คะแนน - แบบทดสอบ
1 เรื่อง
2. การอ่านวิเคราะห์และพิจารณา 5 คะแนน - แบบทดสอบ
1 เรื่อง
สาร
* ทดสอบปลายภาค
30 คะแนน ทดสอบปลายภาค
กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท 30216 ชื่อรายวิชา การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา 1. นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน ผู้สอน 1. นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

1. ความสาคัญของภาษา

10 คะแนน

2. ทักษะการฟัง

10 คะแนน

3. ทักษะการพูด

10 คะแนน

สอบกลางภาค 1 / 2560

10 คะแนน

4. ทักษะการอ่าน

15 คะแนน

5. ทักษะการเขียน

15 คะแนน

6. ประเมิน ทัก ษะการพัฒ นาทาง
ภาษาไทย

30 คะแนน

สอบปลายภาค 1 / 2560

30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
อภิปรายใน
1 เรื่อง
ห้องเรียน
อภิปรายใน
1 เรื่อง
ห้องเรียน
อภิปรายใน
1 เรื่อง
ห้องเรียน
แบบทดสอบ
อภิปรายใน
1 เรื่อง
ห้องเรียน
อภิปรายใน
1 เรื่อง
ห้องเรียน
อภิปรายใน
ห้องเรียน และ
1 เรื่อง
กิจกรรมการ
นาเสนอ
แบบทดสอบ

กาหนดส่ง
29 พ.ค. 2560
29 มิ.ย. 2560
29 ก.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
20 ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ , ๕ , ๑๐ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๐
รหัสวิชา ท๓๐๒๒๐
ชื่อวิชา สุนทรียภาพในภาษาไทย ๑
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
คะแนนเต็ม
กาหนดส่งงาน
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
๑. ความรู้พื้นฐานทางสุนทรียภาพ
- แผนที่ความคิด
๕ คะแนน
๒
๒ มิ.ย. ๖๐
และสุนทรียศาสตร์
- แบบทดสอบ
๒. แนวทางการศึกษาความงามใน
๕ คะแนน - แบบฝึกหัด
๑
๑๙ มิ.ย. ๖๐
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
๓. สุนทรียภาพในวรรณกรรมไทย
- แบบฝึกหัด
- งานร้อยกรอง
๑๐ คะแนน
๑
๓ ก.ค. ๖๐
- ศึกษา ค้นคว้า นาเสนอ
- งานร้อยแก้ว
๔. สุนทรียภาพในบทเพลง
๑๐ คะแนน - ศึกษา ค้นคว้า นาเสนอ
๑
๗ ส.ค. ๖๐
๕. ท่วงทานองร้อยกรองไทย
๑๐ คะแนน - ศึกษา ค้นคว้า นาเสนอ
๑
๒๑ ส.ค. ๖๐
๖. ท่วงทานองท้องถิ่น ๔ ภาค
๒๐ คะแนน - ศึกษา ค้นคว้า นาเสนอ
๑
๔ ก.ย. ๖๐
- โครงงาน
สอบกลางภาค
๑๐ คะแนน
แบบทดสอบ
๑
ก.ค. ๖๐
สอบปลายภาค
๓๐ คะแนน
แบบทดสอบ
๑
ก.ย. ๖๐
รวม
๑๐๐ คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท 30223 ชื่อรายวิชา การพัฒนาทักษะการอ่าน 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 ผู้สอน 1. นางสาวกฤษณา ศรี
บุญเพ็ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการอ่าน
1. ความสาคัญของการอ่าน
2. ความหมายของการอ่าน
3. จุดมุ่งหมายของการอ่าน
4. ประโยชน์ของการอ่าน
5. ขั้นตอนในการฝึกอ่านไปสู่การ
สร้างทักษะในการอ่าน
หน่วยที่ 2 : การอ่านจับใจความ
สาคัญ
1. หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
2. วิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
หน่วยที่ 3 : การอ่านจับใจความ
เพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
1. ลักษณะข้อเท็จจริง
2. ลักษณะข้อคิดเห็น
* ทดสอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : การอ่านตีความ
1. ความหมายและความสาคัญของ
การอ่านตีความ
2. กระบวนการอ่านตีความ

วิธีการเก็บ
คะแนน
ตลอดภาค
เรียน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

- ผังมโนทัศน์

1 เรื่อง

- การนาเสนอ

1 ครั้ง

มิถุนายน

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ชิ้นงาน

1 เรื่อง
1 ชิ้น

มิถุนายน

5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

- ผังมโนทัศน์
1 เรื่อง
- การนาเสนอ
1 ครั้ง
ทดสอบกลางภาค

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ชิ้นงาน

5 คะแนน
5 คะแนน

1 เรื่อง
1 ชิ้น

กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม

หน่วยที่ 5 : การอ่านเชิงวิเคราะห์
1.ความหมายและความสาคั ญของ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
2. องค์ ป ระกอบของการอ่ า นเชิ ง
วิเคราะห์
3. การอ่านเชิงวิเคราะห์ในขั้นต่าง ๆ
4. หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์
หน่ ว ยที่ 6 : การอ่ า นงานเขี ย น
ประเภทต่าง ๆ
1. การอ่านงานเขียนประเภทสารคดี
2. การอ่านงานเขียนประเภทบันเทิง
คดี
3. การอ่านงานเขียนประเภทบทร้อย
กรอง หรือกวีนิพนธ์
* ทดสอบปลายภาค

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ผังมโนทัศน์

1 เรื่อง
1 ชิ้น

สิงหาคม

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- การนาเสนอ

1 เรื่อง
1 ครั้ง

กันยายน

30 คะแนน

ทดสอบปลายภาค

กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ 31101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 1
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกาย
การประเมิน
- การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ ได้แก่
- Bigbook ระบบร่างกาย
-รายบุคคล
1 ชิ้น
15 พ.ค.60ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ - Human System Photoshop
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
2 มิ.ย. 60
- การสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพของ
on Facebook Page (10 คะแนน)
อวัยวะต่างๆ
- แบบทดสอบท้ายหน่วย (5 คะแนน)
-รายบุคคล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2วางแผนพัฒนา
การประเมิน
สุขภาพ
- กรณีศกึ ษาเพื่อพัฒนาสุขภาพสู่ชุมชน
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
5 มิ.ย.60- การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
(10 คะแนน)
30 มิ.ย.60
บุคคลในครอบครัว
- แบบทดสอบท้ายหน่วย (5คะแนน)
-รายบุคคล
- การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศ
การประเมิน
- วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน
- กรณีศกึ ษาอิทธิพลและค่านิยม
-ระดมความคิด
1 ชิ้น
3 ก.ค.60สังคม และวัฒนธรรมที่มตี ่อพฤติกรรม
ทางเพศที่มีผลต่อการดารงชีวติ
(รายบุคคล)
14 ก.ค.60
ทางเพศ และการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
(5 คะแนน)
- ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ - แบบทดสอบท้ายหน่วย
วัฒนธรรมอืน่ ๆที่เหมาะสม
** สอบกลางภาค 1/2560**
10 คะแนน
รายบุคคล
17-21 ก.ค.60
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิผู้บริโภค
การประเมิน
- การปฏิ บั ติ ต นตามสิ ท ธิ พื้ น ฐานของ - VDO สิทธิพื้นฐานผู้บริโภค(10คะแนน)
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
24 ก.ค.60ผู้ บ ริ โ ภคและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ - แบบทดสอบท้ายหน่วย (5 คะแนน )
-รายบุคคล
1 ชิ้น
18 ส.ค.60
คุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สื่อโฆษณากับสุขภาพ การประเมิน
- วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
- VDO ศตวรรษที่ 21 อิทธิพลของ
Presentation
1 ชิ้น
สุขภาพ
สื่อโฆษณาที่มีผลต่อสุขภาพ
21 ส.ค.60- แนวทางในการเลือกบริโภคอย่างฉลาด
(20 คะแนน)
15 ก.ย.60
และปลอดภัย
** สอบปลายภาค 1/2560**
20 คะแนน
รายบุคคล
18-22 ก.ย.60
*** หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ 31103 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 1
1 คาบ/สัปดาห์
0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 ปฐมนิเทศ สารวจสุขภาพนักเรียน แจ้งกฎเกณฑ์
การเรียน
สาระที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพ
สาระที่ 3 การสร้างความคุ้นเคย การจับบอล การครองบอล
สาระที่ 4 การรับ-ส่ง บอลแบบอยู่กับที่ 6 แบบ
สาระที่ 5 การ รับ-ส่ง บอล แบบเคลื่อนที่
-การรับส่งแบบ 3 คนอ้อมหลัง
สาระที่ 6 การเลี้ยงบอล
การเลี้ยงลูกระดับต่า
การเลี้ยงลูกระดับสูง
สาระที่ 7 : การยิงประตู.
1. การยิงประตูระยะใกล้
2 การยิงประตูระยะกลาง
3. การวิ่งกระโดดยิงประตู Lay-up Short

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดส่ง

สังเกตการปฏิบัติ
สังเกตการปฏิบัติ

ปฏิบัติทั้ง
ห้อง

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ปฏิบัติคู่
10 คะแนน
ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ปฏิบัติกลุ่ม
10 คะแนน
ประเมินผลโดยการปฎิบัติ
10 คะแนน
ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ปฏิบตั ิเดี่ยว
10 คะแนน

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ปฏิบัติเดี่ยว
20 คะแนน

1

29 พ.ค.-10 มิ.ย.

1

30 มิ.ย.-4 ก.ค.

1

14 ก.ค.-18 ก.ค.

1

11-15 ส.ค.

1

25-30 ส.ค.

1
1

2-6 ก.ย.
16-20 ก.ย.

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ปฏิบัติเดี่ยว
20 คะแนน
สอบปลายภาค
ข้อสอบ 40 ข้อ
ปรนัย
(20 คะแนน)
40 ข้อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............ศิลปะ.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....4/1-4/5.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 31101.........ชื่อรายวิชา.............ทัศนศิลป์.1..................1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5.....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี.............../ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
1.ทัศนธาตุ
2.หลักการออกแบบ
.
สาระที่ 2 : รูปแบบงานทัศนศิลป์
1.รูปแบบงานทัศนศิลป์
2.การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยทัศนธาตุ
สาระที่ 3 : การแสดงออกทางทัศนศิลป์
1.การสื่อความคิดด้วยทัศนศิลป์
สาระที่ 4 : การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

สาระที่ 5 : ศิลปวิจารณ์
1.หลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะ

2 มิ.ย.60
1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

1.งานเดี่ยวเขียนเส้น , สี

1

2.งานเดี่ยวเขียน ลวดลาย

1

1.งานเดี่ยว

1

7 ก.ค.60

1
1.งานเดี่ยว

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

1.งานเดี่ยว

1.ใบงาน/ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

1.งานเดี่ยว

2

11 ส.ค.60

1

25 ส.ค.60

1

15 ก.ย.60

1

8 ก.ย.60

2.งานกลุ่ม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 - 4/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 31102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 1
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู๎สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน๎ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. การแสดงนาฏยศัพท์ ภาษาทํา และ
การตีบท

วิธีการเก็บคะแนน
1. ปฏิบัติ

นาฏยศัพท์ ภาษาทํา ( 10
คะแนน )

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
1.ปฏิบัติทํารา

กาหนดสํง

จานวนชิ้น
2 ชิ้น

ภายใน
16 มิ.ย. 60

1 ชิ้น : คน

ภายใน
30 มิ.ย. 60

2.ตีบทให๎

เหมาะสมกับบทบาทและจังหวะ
ในการแสดง ( 20 คะแนน )
2. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และการ
ละครไทย

3. ทาแบบทดสอบ

(รวม 30 คะแนน)
2. ทดสอบความรู๎

( 10 คะแนน )

(รวม 10 คะแนน)

3. การแสดงนาฏศิลป์ไทย

4. ร๎องเพลงลาวกระทบไม๎

3. ปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์ไทยเพลงลาว
กระทบไม๎

ลาวกระทบไม๎

เพลง

( 10 คะแนน )
5. ปฏิบัติทําราเพลง

ลาว

1 เพลง : กลุํม

(ให๎

คะแนนเดี่ยว)

ภายใน
8 ก.ย. 60

กระทบไม๎ ( 10 คะแนน )
6. เคาะจังหวะเพลง

ลาว

กระทบไม๎ ( 10 คะแนน )
7. ปฏิบัติทํากระโดดเข๎าจังหวะไม๎

(รวม 40 คะแนน)

ไผํ ( 10 คะแนน )
4. สร๎างสรรค์ละครหุํนมือ

5. ผลงานนักเรียน
( 20 คะแนน )

5. งานประดิษฐ์
(รวม 20 คะแนน)

1 ชิ้น : คน

ภายใน
22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............ศิลปะ..............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....5.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 30203.........ชื่อรายวิชา...การออกแบบเพื่อสิ่งพิมพ์............2.....คาบ/สัปดาห์.....1.0.....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี............... /หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนด
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ส่ง
สาระที่ 1 : การจัดองค์ประกอบศิลปะและ
หลักการออกแบบ
1.การจัดองค์ประกอบในงานทัศนศิลป์
2.หลักการออกแบบ
.
สาระที่ 2 : การออกแบบสิ่งพิมพ์
1.หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสาร
2.การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยทัศนธาตุ
สาระที่ 3 : การสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์
1.การผลิตสิง่ พิมพ์ประเภทต่างๆ

สาระที่ 4 : นวัตกรรมเพือการผลิตสิ่งพิมพ์
1.การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย เทคโนโลยี่
สารสนเทศ

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

1.งานเดี่ยว

1

2.งานเดี่ยว

1

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

1.งานเดี่ยว

1

1.งานเดี่ยว

2

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

1.งานเดี่ยว

1

2.งานกลุ่ม

1

1.ใบงาน/ชิ้นงาน
(20 คะแนน)

1.งานเดี่ยว

2
มิ.ย.60
23 มิ.ย.
60
7
ก.ค.60
4 ส.ค.
60
25
ส.ค.60
15
ก.ย.60

2

8
ก.ย.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 30204 ชื่อรายวิชา ศิลปะการออกแบบ (เพิ่มเติม) 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู๎สอน นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์ หัวหน๎ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดสํง

หนํวยที่1 พื้นฐานงานศิลปะและการ
ออกแบบ
-ความหมาย หลักการ ศิลปะการ
ออกแบบ
-รูปแบบงานศิลปะและการออกแบบ

1. ใบงาน ( 10 คะแนน )
2. ผลงานภาคปฎิบัติ ( 10 คะแนน )

- รายบุคคล
- รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

5 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560

หนํวยที่ 2 การจัดองค์ประกอบในงาน
ออกแบบ
-ทัศนธาตุกับการออกแบบ
-หลักการจัดองค์ประกอบ
-ประเภทของการออกแบบ

3. ผลงานภาคปฎิบัติ / ตัวการ์ตูน
( 10 คะแนน )
4. ผลงานภาคปฎิบัติ /การ์ดอวยพร
( 10 คะแนน )

- รายบุคคล

1 ชิ้น

3 ก.ค.. 2560

- รายบุคคล

1 ชิ้น

24 ก.ค. 2560

หนํวยที่ 3 ศิลปะการรออกแบบ
สร๎างสรรค์
-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการออกแบบ
- การออกแบบตัวอักษร
หนํวยที่ 4 การออกแบบกับชีวิต
-การออกแบบเพื่อการสื่อสาร
-การออกแบบเพื่อชีวิต

5. ผลงานภาคปฎิบัติ /ออกแบบตัวอักษร
( 20 คะแนน )
6. ผลงานภาคปฎิบัติ / ออกแบบลาย
กระเป๋าผ๎า ( 20 คะแนน )
7. ผลงานภาคปฎิบัติ /ป้ายนิเทศ
( 20 คะแนน )

- รายบุคคล

1 ชิ้น

14 ส.ค. 2560

- รายบุคคล

1 ชิ้น

28 ส.ค. 2560

-รายกลุํม

1 ชิ้น

11 ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 31103 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นายอานาจ สิงห์ทอง หัวหน้ารายวิชา 2. น.ส.พัสตราภภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ 3. น.ส.เนาวรัตน์ อินทวงษ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
การประเมินตามสภาพจริง
1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (15 คะแนน)
- แบบทดสอบ
และการสื่อสาร
(10 คะแนน)
2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
- แบบฝึกหัด
3. ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้
ท้ายบทเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(5 คะแนน)
4. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. ความเปลีย่ นแปลงจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 2 : ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
การประเมินตามสภาพจริง
(15 คะแนน)
- ประเมินจาก
1. ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
ชิ้นงาน
2. การจัดการความรู้
(10 คะแนน)
3. ลักษณะของข้อมูลทีด่ ี
- แบบฝึกหัด
4. การจัดเก็บข้อมูล
ท้ายบทเรียน
5. จริยธรรมในโลกของข้อมูล
(5 คะแนน)
สอบระหว่างภาค
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
หน่วยที่ 3 : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
การประเมินตามสภาพจริง
1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
(15 คะแนน)
2. หลักการทางาน
- ประเมินจาก
3. การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ /
ชิ้นงาน
อุปกรณ์ ข้อแนะนาการดูแลและ
(10 คะแนน)
บารุงรักษา ให้เหมาะสมกับ
- แบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน
(5 คะแนน)

- แบบทดสอบ (K)

1 ชิ้น

- แบบฝึกหัดท้ายบท
(K)

1 ชิ้น

- แผนผังความคิด
เรื่อง จริยธรรมใน
การใช้ข้อมูล (P)
- แบบฝึกหัดท้ายบท
(K)

1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภายใน
2 มิ.ย. 2560

ภายใน
30 มิ.ย. 2560

หน่วยที่ 1+หน่วยที่ 2

- การนาเสนอข้อมูล
เรื่อง องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์
(P)
- แบบฝึกหัดท้ายบท
(K

1 ชิ้น
ภายใน
28 ก.ค. 2560
1 ชิ้น

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 4 : ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร /
อินเทอร์เน็ต
1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
2. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. อินเทอร์เน็ต
5. เวิลด์ไวด์เว็บ
6. บริการบนอินเทอร์เน็ต
7. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
8. ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

การประเมินตามสภาพจริง
(25 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
- รายงานกลุ่ม
โปรแกรมที่
ไม่พึงประสงค์
(10 คะแนน)
- แบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน
(5 คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

- แผนผังความคิด
เรื่อง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (P)
- การนาเสนอข้อมูล
เรื่อง โปรแกรมที่
ไม่พึงประสงค์
(P)
- แบบฝึกหัดท้ายบท
(K)
หน่วยที่ 4

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

1 ชิ้น
ภายใน
25 ส.ค. 2560
1 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง30286 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

19 พ.ค. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

26 พ.ค.60

แบบฝึกหัด

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

9 มิ.ย. 60

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

23 มิ.ย. 60

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

14 ก.ค. 60

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

21 ก.ค. 60

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป
หน่วยที่ 2
รูปแบบขององค์การธุรกิจ
หน่วยที่ 3
การจัดการทั่วไป
หน่วยที่ 4
ระบบแลกเปลี่ยน
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5

10 คะแนน
ใบงาน

10 คะแนน

แหล่งเงินทุนและแผนธุรกิจเบื้องต้น
หน่วยที่ 6

ใบงาน

5 คะแนน

สถาบันการเงิน

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

หน่วยที่ 7

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

18 ส.ค. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 ก.ย. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

15 ก.ย.60

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

22 ก.ย. 60

4 ส.ค. 60

การเลือกทาเลที่ตั้งของธุรกิจ
หน่วยที่ 8
การสื่อสารและการขนส่ง
หน่วยที่ 9
การประกันภัย
หน่วยที่ 10
จรรยาบรรณและคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ
สอบปลายภาค

20 คะแนน

