โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ตลอดภาคเรียน
- ท่องจาบทอาขยาน
5 คะแนน
- สอบปฏิบัติ (อ่าน)
1 ครั้ง
พฤศจิกายน60
- วิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
หน่วยที่ 2 : โคลงนิราศนรินทร์
- วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
ธันวาคม60
- การแต่งโคลงสี่สุภาพ
5 คะแนน
- แต่งโคลงสี่สุภาพ
1 ชิ้น
หน่วยที่ 3 : การใช้คา กลุ่มคาและประโยค
- ชนิดของคาและกลุ่มคา
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
ธันวาคม60
- การเลือกใช้คาเพื่อสร้างประโยค
5 คะแนน
- ผังมโนทัศน์
1 ชิ้น
* ทดสอบกลางภาค
10 คะแนน
ทดสอบกลางภาค
ธันวาคม60
หน่วยที่ 4 : ทุกข์ของชาวนา
- ความหมายของบทความ
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
มกราคม61
- การเขียนเรียงความและบันทึกจากการ
5 คะแนน
- เขียนรายงาน
1 ชิ้น
อ่าน
หน่วยที่ 5 : นิทานเวตาล
- วรรณกรรม เรื่อง นิทานเวตาล
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
มกราคม61
- การพูดในโอกาสไม่เป็นทางการ
5 คะแนน
- สอบปฏิบัติ (พูด)
1 ครั้ง
หน่วยที่ 6 : การประเมินจากเรื่องที่อ่าน
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรม
- การประเมินค่าวรรณกรรม
* ทดสอบปลายภาค
รวม

5 คะแนน
5 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

- แบบทดสอบ

1 เรื่อง

- เขียนวิจารณ์
ทดสอบปลายภาค

1 ชิ้น

กุมภาพันธ์61
กุมภาพันธ์61

12 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท30230 ชื่อวิชาการพัฒนาทักษะการฟังการดูและการพูด จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวธารทิพย์ เขินคา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

-

หน่วยที่ 1พัฒนาทักษะการพูด
- หลักการพูดทั่วไป
- การพูดแสดงเหตุผล
- การพูดในโอกาสต่างๆ
- การใช้ภาษาในการพูด
- มารยาทในการพูด
หน่วยที่ 2 : พัฒนาทักษะการฟัง
-การรับสารด้วยการฟัง
-การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
- การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
- การฟังและการส่งสารอย่าง
ประสิทธิภาพ
- มารยาทการฟัง

-

หน่วยที่ 3 : พัฒนาทักษะการดู
- การรับสารด้วยการดู
- การดูอย่างมีประสิทธิภาพ
- การดูอย่างมีวิจารณญาณ
- การดูในเชิงสร้างสรรค์
- มารยาทการดู

-

หน่วยที่ 4 : การพัฒนาทักษะเพื่อประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตจริง
- การฝึกฝนปฏิบัติการพูดอย่างมี
ประสิทธิผล
- การส่งสารจากการฟังอย่างมีคณ
ุ ค่า
- การดูเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์

คะแนน
เต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

10

การนาเสนอด้วยการพูด

1

21 พ.ย.60

20

การนาเสนอจากการฟัง

1

19 ธ.ค. 60

10
10

- ใบงาน
- การนาเสนอจากการดู

2

26 ธ.ค. 60

10

การนาเสนอหน้าชั้นเรียน

1

9 ม.ค. 61

สอบกลางภาค

10

แบบทดสอบ

20 - 26 ธ.ค. 60

สอบปลายภาค

30

แบบทดสอบ

9 -15 ก.พ. 61

รวม

100

5

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ท๓๐๒๓๖ ชื่อวิชา หลักภาษาน่ารู้ จานวน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

กาหนดส่ง

-

๑๕ พ.ย. ๖๐

๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักภาษาไทย

-

๒. - การสะกดคา
- การอ่านออกเสียง

๕

๓. - คามูล คาประสม
- คาซ้อน คาซ้า

๑๐

นาเสนอ
คามูล คาประสม คาซ้อนและคาซ้า

๑ ชิ้น

๑๕ ธ.ค. ๖๐

๔. - การเว้นวรรค
- การลาดับคาในประโยค

๕

นาเสนอ
การเว้นวรรคและการลาดับคาในประโยค

๑ ชิ้น

๓๐ ธ.ค. ๖๐

๑๐

- แบบทดสอบ
๑ ชิ้น

๒๑ - ๒๗
ธ.ค. ๖๐
๑๕ ม.ค. ๖๑

สอบกลางภาค ๒ / ๒๕๖๐
๕. – สานวน
- คาพังเพย
- สุภาษิต

๑๐

๖. - การโน้มน้าวใจ
- การแสดงทรรศนะ
๗. - การจับใจความสาคัญ
- การสรุปความ

๑๐

๘. ร้อยกรองชนิดต่างๆ

นาเสนอ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักภาษาไทย

จานวนชิ้น

นาเสนอ
การสะกดคาและการอ่านออกเสียง

นาเสนอ
สานวน คาพังเพยและสุภาษิต

๓๐ พ.ย. ๖๐
๑ ชิ้น

นาเสนอ
การโน้มน้าวใจและการแสดงทรรศนะ
นาเสนอ
การจับใจความสาคัญและการสรุปความ

๑ ชิ้น
๑ ชิน้

๑๐

นาเสนอร้อยกรองชนิดต่างๆ

๑ ชิ้น

สอบปลายภาค ๒ / ๒๕๖๐

๓๐

- แบบทดสอบ

รวม

๑๐๐

๑๐

๓๐ ม.ค. ๖๑
๑๕ ก.พ.
๒๕๖๑
๒๐ ก.พ. ๖๑
๒๒ – ๒๘ก.พ.
๖๑
๗ ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส31102 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 2 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
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของศาสนา
- องค์ประกอบ
ใบงาน
รายบุคคล
1
23 – 27 พ.ย. 60
- ประเภทของศาสนา
(5 คะแนน)
- ศาสนาพุทธ
กิจกรรมกลุ่ม
รายกลุม่
1
- ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
(10 คะแนน)
18 ธ.ค. 60
- ศาสนาสิกข์
- ศาสนาอิสลาม
- ศาสนาคริสต์
หน่วยที่ 2 สิทธิพลเมือง
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
ใบงาน
รายบุคคล
1
25 ธ.ค 60
- กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ
(5 คะแนน)
ครอบครัว
แบบทดสอบ
รายบุคคล
1
27 ธ.ค 60
- กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม
(10 คะแนน)
สัญญา
โครงงาน
รายกลุม่
1
13 – 17 ม.ค. 61
- กฎหมายอาญา
(10 คะแนน)
- โมฆกรรมและโมฆียกรรม
- กฎหมายอื่นๆ
- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1 และ 2
แบบทดสอบกลางภาค เก็บคะแนน 10 คะแนน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 ประชาธิปไตยนาไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ
- การปกครองแบบประชาธิปไตย
- การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ปัญหาการเมืองที่สาคัญ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบ
อานาจรัฐ
- ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
สอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 2 - 3

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดส่ง

- แบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน จานวน10 ข้อ

รายบุคคล

1

5 ก.พ. 60

- การทาใบกิจกรรมกลุ่ม
(10 คะแนน)

รายกลุม่

1

8 มี.ค 60

แบบทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนน 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30265 ชื่อวิชา เหตุการณ์สาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทย 20 คะแนน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
- การสถาปนาราชธานี และปัจจัยที่ส่งผลต่อ - นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
- รายกลุ่ม
- 1 ชิ้น
ภายใน
ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ประวัติศาสตร์ไทย สมัย
30 พฤศจิกายน
- พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
2560
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
(10 คะแนน)
- พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
ระหว่างประเทศ
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
- ตัวอย่างเหตุการณ์สาคัญที่มผี ลต่อ
พัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ไทย สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
- บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์
จักรี ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติศาสตร์ไทย 20 คะแนน
สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
- ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความมั่นคง
- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
- รายกลุ่ม
- 1 ชิ้น ภายใน
และความเจริญรุ่งเรือง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง
20 ธันวาคม
- พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
และปฏิรูปประเทศ
2560
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
(10 คะแนน)
- พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
ระหว่างประเทศ
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
- การทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง
- การปฏิรูปประเทศสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว และการเข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
- บทบาทของพระมหากษัตริยไ์ ทย
สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยประชาธิปไตย
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรือง และพัฒนาการด้านการเมือง
การปกครอง
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและบทบาทของไทยสมัย
ประชาธิปไตยต่อสังคมโลก
- ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2
- บทบาทของพระมหากษัตริยไ์ ทย
สมัยประชาธิปไตย
สอบปลายภาค หน่วยที่ 1-3

วิธีการเก็บคะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธิปไตย (10 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

30 คะแนน
- แบบทดสอบ (30 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้น
แบบทดสอบกลางภาค
- รายกลุ่ม
- รายบุคคล
- รายบุคคล

- 1 ชิ้น ภายใน
20 กุมภาพันธ์
2560
- 1 ชุด
- 1 ชุด

ปรนัย 40 ข้อ หน่วยที่ 1-3
อัตนัย 2 ข้อ หน่วยที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30281 ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ภูมิศาสตร์กับการดารงชีวิต
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
วัฒนธรรม กับการดารงชีวิตของมนุษย์

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560
ประจาปีการศึกษา 2560
หน่วยที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2. การแลกเปลี่ยน
3. การบริโภค
4. วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ
หน่วยที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ
1. การค้าระหว่างประเทศและแนวโน้มในอนาคต
2. การรวมกลุม่ เศรษฐกิจ
3. ข่าว สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจโลก
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560
ประจาปีการศึกษา 2560

การเก็บคะแนน
20 คะแนน
1. แบบทดสอบครั้งที่ 1
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

ข้อสอบปรนัย

- สอบย่อย
ครั้งที่ 1

วันที่ 1 - 7
พฤศจิกายน 2560

2. ศึกษาค้นคว้างานกลุ่ม
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบหน่วยที่ 1
(10 คะแนน)
20 คะแนน
3. แบบทดสอบครั้งที่ 2
(5 คะแนน)

งานกลุ่ม
(5-6 คน)
ข้อสอบปรนัย

- กลุ่มละ
1 ชิ้น
จานวน
2 ข้อ

วันที่ 13 - 17
พฤศจิกายน 2560
วันที่ 18 - 20
ธันวาคม 2560

ข้อสอบปรนัย

- สอบย่อย วันที่ 27 พฤศจิกายน
ครั้งที่ 2
- 1 ธันวาคม 2560

4. แผนผังความคิด
(15 คะแนน)
20 คะแนน
5. แบบทดสอบครั้งที่ 3
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

6. Power Point
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบ
หน่วยที่ 1 – 3
(30 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย
งานกลุ่ม
(5-6 คน)
ข้อสอบอัตนัย

- คนละ
1 ชิ้น

วันที่ 4 - 15ธันวาคม
2560

- สอบย่อย วันที่ 3 - 12 มกราคม
ครั้งที่ 3
2561
- คนละ
1 ชิ้น
ข้อสอบ
จานวน
3 ข้อ

วันที่ 22 - 26
มกราคม 2561
วันที่ 15 – 21
กุมภาพันธ์
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 รหัสวิชา ค31102
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 2
จานวน 40 ชั่วโมง/1.0
หน่วยกิต อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอาไพ พาโคกทม (หัวหน้ารายวิชา)
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
3. 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
22 ธันวาคม 2560
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
สอบกลางภาค

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)
สมการและอสมการ
2.3.3 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เรื่องฟังก์ชันกาลังสอง
และกราฟ
2.4 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
2.5 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
2.6 ฟังก์ชันขั้นบันได
สอบปลายภาค
30 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค 21 - 27 ธันวาคม 2560

ประเมินผลงาน
(กลุ่ม)

1

ภายในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2561

แบบทดสอบปลายภาค 22 ก.พ. 61 – 2 มี.ค. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 รหัสวิชา ค31102
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 2
จานวน 40 ชั่วโมง/1.0
หน่วยกิต อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอาไพ พาโคกทม (หัวหน้ารายวิชา)
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
3. 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
22 ธันวาคม 2560
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
สอบกลางภาค

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)
สมการและอสมการ
2.3.3 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เรื่องฟังก์ชันกาลังสอง
และกราฟ
2.4 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
2.5 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
2.6 ฟังก์ชันขั้นบันได
สอบปลายภาค
30 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค 21 - 27 ธันวาคม 2560

ประเมินผลงาน
(กลุ่ม)

1

ภายในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2561

แบบทดสอบปลายภาค 22 ก.พ. 61 – 2 มี.ค. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค31202 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
จานวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศศิธร นานไธสง
หัวหน้ารายวิชา
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่งงาน

1. สมุด 5 คะแนน
2. ทดสอบ
15 คะแนน

- ชิ้นงาน

1

20 ธันวาคม2560

- ทดสอบ
- ชิ้นงาน

2

20 ธันวาคม 2560

1. สร้างนวัตกรรม
5 คะแนน
2. ทดสอบ 5 คะแนน

- ชิ้นงาน

1

- ทดสอบ

1

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นและ
เมทริกซ์
1.1
1.2
1.3
1.4

ระบบสมการเชิงเส้น
เมทริกซ์
อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
1.5 การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน
2.1 จานวนจริง
2.1.1 ผลคูณคาร์ทีเชียน
2.1.2 ความสัมพันธ์
2.1.3 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชัน
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิต
วิเคราะห์
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
ความชันของเส้นตรง
เส้นขนาน
เส้นตั้งฉาก
ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด

10 คะแนน (ปรนัย)

20 ธันวาคม 2560
20 ธันวาคม 2560

แบบทดสอบกลางภาค

1. สมุด 5 คะแนน

รายบุคคล

1

26 มกราคม 2561

2. ทดสอบ
10 คะแนน

รายบุคคล

2

26 มกราคม 2561

- ชิ้นงาน
กลุ่ม

2

1. PowerPoint
นาเสนอผลงาน
ตามหัวข้อที่
กาหนด
10 คะแนน
2. ทดสอบ 5 คะแนน

รายบุคคล

21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค31202 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
จานวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศศิธร นานไธสง
หัวหน้ารายวิชา
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
3.1 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
1. ใบงาน 5 คะแนน
(Mind mapping
เรื่องภาคตัดกรวย)
2. ทดสอบย่อย
5 คะแนน (อัตนัย)
30 คะแนน (ปรนัย)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
- ชิ้นงาน
กลุ่ม

1

กาหนดส่งงาน

21 กุมภาพันธ์ 2561

1
รายบุคคล
แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2560
รหัสวิชา ก31901 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
วิธีการ
จานวน
หน่วยการเรียน
ชิ้นงาน/ลักษณะ
กาหนดส่ง
เก็บคะแนน
ชิ้น
1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะ
แนว
2. เครียด…ภัยใกล้ตัว

-

3. การฟังอย่างเข้าใจ

20

4. รักใสๆ ใส่ใจคิด

30

5. คุณค่าของเงินและเวลา

30

20

- กิจกรรมในชั้น
เรียน
- กิจกรรมในชั้น
เรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้น
เรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้น
เรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้น
เรียน
- ใบงาน

1

30 ต.ค. 60 – 3 พ.ย. 60

1

6 พ.ย. 60 – 24 พ.ย. 60

1

27 พ.ย. 60 – 22 ธ.ค.
60

1

2 ม.ค. 61 – 19 ม.ค. 61

1

22 ม.ค. 61 – 9 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31206
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
1. Inviting and arranging to meet
1.1 Writing an invitation
1.2 Suggesting when and where
to meet
1.3 Accepting and refusing an
invitation
1.4 Writing days, dates, and times
1.5 Using the present continuous
and simple present tenses
1.6 Writing about the future
2. Making and changing
arrangements
2.1 Making a reservation
2.2 Writing formal and informal
email about a change in plans
2.3 Writing formal and informal
apologies

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1 - 2

วิธีเก็บคะแนน
1. Writing an
invitation
email
(5 คะแนน)
2. Writing a
reply
invitation
(5 คะแนน)

1. Writing an
email to make
a reservation
(5 คะแนน)
2. Writing
apologies
(5 คะแนน)
3. สอบครู
ต่างประเทศ (10
คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
Pair work

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

20 – 24 พ.ย. 60

Pair work

1 ชิ้น

18 – 22 ธ.ค. 60

(10 คะแนน)

3. Giving and opinion and
recommending
3.1 Writing your opinion of a store
/ restaurant / club
3.2 Describing it, and recommend
its services
3.3 Writing about recent
experiences using the present
perfect and simple past
3.4 Writing about locations
4. Giving instructions
4.1 Giving directions
4.2 Faxing map and cover sheet
4.3 Connecting sentences using
sequencing words (then, and,
when)
สอบปลายภาค หน่วยที่ 3 - 4

1. Writing a
review for
goods
(10 คะแนน)

1. Giving
directions
(10 คะแนน)
2. สอบครู
ต่างประเทศ (10
คะแนน)

Individual work

1 ชิ้น

22 – 26 ม.ค. 61

Pair work

1 ชิ้น

19 – 23 ก.พ. 61

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-4/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31204
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวสุภาลัย สายคาภา3.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. แจ้งการกาหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน
4. Pre Test
หน่วยที่ 2 Food
1 Unit 1: Hold your nose and eat.
2 Unit 2: The world’s most popular drink.
หน่วยที่ 3 Inventors and their inventions
1. Unit 3: Dinner fresh from the freezer
2. Unit 4: A sharp idea from King Gillette

วิธีการเก็บ
คะแนน
Pre Test
(5 คะแนน)

กาหนดส่ง

Vocabulary
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

รายงานเรื่อง
New
inventions
(15 คะแนน)

งานคู่

1 ชิ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 มกราคม
2560

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 กุมภาพันธ์
2560

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 Amazing people
1. Unit 5: Hayat Sindi: One people helps
2. Unit 6: A life with Chimpanzees

10 คะแนน
Vocabulary &
Post test
(15 คะแนน)

หน่วยที่ 5 Readings from literature
1. Unit 7: The rain
2. Unit 8: The Shepherd’s boy
3. Post Test

Reading skill &
understanding
the poem
(10 คะแนน)
Post Test
(5 คะแนน)
30 คะแนน

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

17
พฤศจิกายน
2560
15 ธันวาคม
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31208
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารทันโลก 2
จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาววิชชุดา สมจิตร หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 9 : Music
หน่วยที่ 10 : Routines
หน่วยที่ 11 : Eating out

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 12 : Meeting
People
หน่วยที่ 13 : Shopping

หน่วยที่ 14 : Technology

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท

วิธีเก็บคะแนน

เพลงภาษาอังกฤษตามแนวเพลง
งานเดี่ยว
ประเภทต่างๆ เนื้อร้อง พร้อม
ความหมาย( 5 คะแนน)
เขียนไดอาร์รี่ของตนเองเป็นเวลา
งานเดี่ยว
1 อาทิตย์ ( 5 คะแนน)
นาเสนอบทสนทนาโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับการสั่งอาหารใน
งานกลุ่ม
ร้านอาหาร ( 5 คะแนน)
10 คะแนน
พูดแนะนาตนเองเป็น
งานเดี่ยว
ภาษาอังกฤษ ( 5 คะแนน)
พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการ
ซือ้ -ขายสินค้าและแผนกต่างๆ ใน
งานคู่
ห้างสรรพสินค้า ( 5 คะแนน )
จัดทาโปสเตอร์โฆษณาสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟูาในจินตนาการ โดย
ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์และบอกขั้นตอน
วิธีใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
งานกลุ่ม
สร้างสรรค์ ( 5 คะแนน )

30 คะแนน

กาหนดส่งงาน

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 17 พ.ย.60

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 1 ธ.ค.60

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 15 ธ.ค.60

1 ชิ้น

ธ.ค.60
ภายใน
วันที่ 19 ม.ค. 61

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 2 ก.พ. 61

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 9 ก.พ. 61

ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31102 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 2 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Unit 11: The Passive Voice
Classwork
Individual
1
10th Nov 2017
11A: Active and Passive Voice Verbs:
(10 Points)
Simple Present, Simple Past, Present
Perfect, Past perfect, and Future
11B: The By Phase
11C: The Passive Form of the Present
Progressive and Past Progressive
11D: The Passive Form of Modals
11E: Have Something Done
Unit 12: Conjunctions and Noun
Classwork
Individual
1
24th Nov 2017
Clauses
(10 Points)
12A: The Conjunction And, But, and Or
12B: The Conjunction So
12C: Too, So, Either, and Neither
12D: Noun Classes Beginning with WhWords
12E: Noun Clauses Beginning with If or
Whether
12F: Noun Clauses Beginning with That
12G: Expressions that Introduce Noun
Clauses with That
Unit 13: Adjective and Adverb
Classwork
Individual
1
8th Dec 2017
Clauses
(10 Points)
13A: Adjective Clauses with Who, Who,
and That Referring to people
13B: Adjectives Clauses with That and
Which Referring to Things

Unit 13: Adjective and Adverb
Clauses
13C: Omission of Who, That, and Which
13D: Adjective Clauses with Whose
13E: Adjective Clauses with
Prepositional Phrases
13F: Adverb Clauses with Because
13G: Adverb Clauses with Although and
Even Though
Unit 14: Reported Speech and
Conditional Clauses
14A: Quoted Speech
14B: Reported Speech
14C: Say or Tell
14D: Reported Questions
14E: Reported Commands, Requests,
Advice, and Suggestions.
14F: Wishes about the Present or
Future
14G: Wishes about the Past
14H: Present Real Conditional and
Future Conditional Sentences
14I: Present Unreal Conditional
Sentences
14J: Past Unreal Conditional Sentences

Midterm exam (10 Points)
Classwork
Individual
(10 Points)

Classwork
(20 Points)

Individual

Final exam (30 Points)

1

26th Jan 2018

1

23rd Feb 2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31210 ชื่อรายวิชา วรรณคดีอังกฤษ 2 4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Unit 3: Romeo and Juliet
Classwork
Individual
1
10th Nov 2017
- Read to find out what happens when (10 Points)
a young man meets a young woman
from an enemy’s family
- Verb meaning word
- Interpret action from word’s meaning
- Mocks, Kin, Shrine, Despair, Rile,
Grieve
Unit 4: The Odyssey, Part One
Classwork
Individual
1
24th Nov 2017
- Read to learn the qualities Odysseus
(5 Points)
shows as he overcomes challenges
during his journey home.
- The prefix im- Word with more than one meaning
- Compound word
- The prefix dis- Synonyms
- Replenished, Companions, Savages,
Abundance, Strategy, Surged
Unit 4: The Odyssey, Part Two
Classwork
Individual
1
8th Dec 2017
- Read to learn the qualities Odysseus
(10 Points)
shows as he overcomes challenges
during his journey home.
- The prefix im- Word with more than one meaning
- Compound word
- The prefix dis-

- Synonyms
- Replenished, Companions, Savages,
Abundance, Strategy, Surged
Unit 4: The Odyssey, Part Three
- Read to learn the qualities Odysseus
shows as he overcomes challenges
during his journey home.
- The prefix im- Word with more than one meaning
- Compound word
- The prefix dis- Synonyms
- Replenished, Companions, Savages,
Abundance, Strategy, Surged
Unit 5: Field Trip
- Read to learn about the author’s
memories of a field trip that turned out
differently than she expected
- The suffix –er
- Word with more than one meaning
- Severance, Tediously, Excruciating,
Mortality, Parched, Consoling
Unit 5: Only Daughter
- Read this essay to find out how being
an only daughter has affected the
author
- The suffix -or
- Anthology, Retrospect, Philandering,
Nostalgia, Investment, Leisure,
Horizontally
Unit 5: Of Dry Goods and Black Bow
Ties
- Read to learn how a Japanese man
met with success- and failure- after
immigrating to the United States
- Thee suffix –san
- Base word

Individual

1

22nd Dec
2017

Midterm exam (30 Points)
Classwork
Individual
(10 Points)

1

12th Jan 2018

Classwork
(5 Points)

Classwork
(5 Points)

Individual

1

26th Jan 2018

Classwork
(5 Points)

Individual

1

9th Feb 2018

- Elated, Imposing, Exhilarated,
Collateral, Eloquence
Unit 5: Black Boy
- Read part of an autobiography to
learn about a scary incident in a young
boy’s life
- Figurative language
- Yearning, Placidly, Deny, Taut, Elude,
Perished
Unit 5: Night
- Read to share the author’s horrors as
he tries to survive in a Nazi
concentration camp
- Interpret situation from word
- Anguish, Reprieve, Interminable,
Emaciated, Avidly, Meager, Din

Classwork
(5 Points)

Individual

1

16th Feb 2018

Classwork
(5 Points)

Individual

1

23rd Feb
2018

Final exam (30 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ31212 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Module 7 Develop introductions and Classwork
Individual
1
conclusions
(10 Points)
- Develop introductions and
conclusions using anecdote, humor,
involving question, rhetorical question,
shocking statement, quotation
Module 8 Formulate the main idea
Classwork
Individual
1
- Formulate main ideas and
(10 Points)
preview/review sentences.
Module 9 Visual aids and handouts
Classwork
Individual
1
- Analyze audience for multiple
(10 Points)
demographics.
Midterm exam (10 Points)
Module 10 Developing and using
Classwork
Individual
1
visuals
(10 Points)
- Using a topic, develop a position for
or against.
Module 11Content guidelines
Classwork
Individual
1
- Brainstorm and organize main ideas
(20 Points)
and sub-points.
Module 12 Presentation B
- Deliver a presentation, evaluate self,
and receive peer feedback.
Final exam (30 Points)

กาหนดส่ง
10th Nov 2017

24th Nov 2017
8th Dec 2017

12th Jan 2018

9th Feb 2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค30202 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 5 คาบ/สัปดาห์ 2.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Ian Roberts
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Unit 1 The Trigonometric Functions
Unit 2 Graphs of Trigonometric
Functions
Unit 3 Trigonometric Identities and
Equations
Unit 4 Vector
Unit 5 Parametric Equations

วิธีเก็บคะแนน
Classwork
(10 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

Classwork
Individual
(10 Points)
Classwork
Individual
(10 Points)
Midterm exam (10 Points)
Classwork
Individual
(15 Points)
Classwork
Individual
(15 Points)
Final exam (30 Points)

กาหนดส่ง
24th Nov
2017

1

8th Dec 2017

1

22nd Dec
2017

1

26th Jan
2018
23rd Feb
2018

1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง31201 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Unit 1 Wordpress
Classwork
Individual
1
24th Nov 2017
(15 Points)
Unit 2 Photoshop
Unit 3 Movie maker
Unit 4 Video Presentation

Classwork
Individual
(15 Points)
Midterm exam (10 Points)
Classwork
Individual
(20 Points)
Classwork
Individual
(20 Points)
Final exam (20 Points)

1

22nd Dec 2017

1

20th Jan 2018

1

23rd Feb 2016

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30268 ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์โลก 2 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
UNIT 6: TOWARD A GLOBAL
Classwork
Individual
1
22nd Dec 2017
CIVILIZATION(1945-Present)
(30 Points)
Chapter 27: Cold War and Postwar
Changes (1945-1970)
27-1 Development of the Cold War
27-2 The Soviet Union and Eastern
Europe
27-3 Western Europe and North
America
Chapter 28: The Contemporary
Western World (1970-Present)
28-1 Decline of the Soviet Union
28-2 Eastern Europe
28-3 Europe and North America
28-4 Western Society and Culture
Chapter 29: Latin America (1945Present)
29-1 General Trends in Latin America
29-2 Mexico, Cuba, and Central
America
29-3 The Nations of South America
Midterm test (10 Points)
UNIT 6: TOWARD A GLOBAL
Classwork
Individual
1
23rd Feb 2018
CIVILIZATION
(30 Points)
(1945-Present)
Chapter 30: Africa and the Middle

East, 1945-Present
30-1 Independence in Africa
30-2 Conflict in the Middle East
Chapter 31: Asia and the Pacific,
1945-Present
31-1 Communist China
31-2 Independent States in South and
Southeast Asia
31-3 Japan and the Pacific
Chapter 32: Challenges and Hope for
the Future
32-1 The Challenges of Our World
32-2 Global Visions
Final exam (30 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ31202 รายวิชา ภาษาจีน 2 จานวน 6 คาบ/สัปดาห์ 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70:30
ครูผู้สอน นางสาวสิวลี บุญวัฒน์ หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ลักษณะ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/
โดยสังเขป
จานวนชิ้น
ประเภท
- สอบศัพท์
ภายใน
หน่วยที่ 7 : 第七课
การสอบ
- สอบท้าย
2 ครั้ง
30 ตุลาคม 2560
银行在哪儿？
(30 คะแนน)
บทเรียน
ถึง
ธนาคารอยู่ที่ไหน
10 พฤศจิกายน 2560
- คัดจีน
งานเดี่ยว
2 ชิ้น
(30 คะแนน)
- สมุดแบบฝึกหัด
(ไม่ส่งติด ร)
หน่วยที่ 8 : 第八课
墙上有一张地
图。
บนกาแพงมีแผนที่หนึ่งผืน

- สอบศัพท์
- สอบท้าย
บทเรียน
- คัดจีน
- สมุดแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 9 : 第 九课
你吃米饭还是饺
子？
คุณทานข้าวสวยหรือเกี๊ยวจีน

- สอบศัพท์
- สอบท้าย
บทเรียน
- คัดจีน
- สมุดแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 10 : 第十课
苹果多少钱一
斤？
แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคา
เท่าไหร่

- สอบศัพท์
- สอบท้าย
บทเรียน
- คัดจีน
- สมุดแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค

การสอบ
(30 คะแนน)

2 ครั้ง

งานเดี่ยว
(ไม่ส่งติด ร)

2 ชิ้น

การสอบ
(30 คะแนน)

2 ครั้ง

งานเดี่ยว
(ไม่ส่งติด ร)

2 ชิ้น

การสอบ
(30 คะแนน)

2 ครั้ง

งานเดี่ยว
(ไม่ส่งติด ร)

2 ชิ้น

10 คะแนน

ภายใน
13-24 พฤศจิกายน
2560
(30 คะแนน)
ภายใน
27 พฤศจิกายน 2560
ถึง
8 ธันวาคม 2560
(30 คะแนน)
ภายใน
11 - 22 ธันวาคม 2560
(30 คะแนน)

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 11 : 第十一课
我去银行换
钱。
ฉันไปธนาคารแลกเงิน

- สอบศัพท์
- สอบท้าย
บทเรียน
- คัดจีน
- สมุดแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 12 : 第十二课

- สอบศัพท์
- สอบท้าย
บทเรียน
- คัดจีน
- สมุดแบบฝึกหัด

我们骑自行车去颐和
园。

พวกเราขี่จักรยานไปพระราชวัง
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ลักษณะ
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
การสอบ
(30 คะแนน)

2 ครั้ง

งานเดี่ยว
(ไม่ส่งติด ร)

2 ชิ้น

การสอบ
(30 คะแนน)

2 ครั้ง

งานเดี่ยว
(ไม่ส่งติด ร)

2 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน
2 - 26 มกราคม 2560
(30 คะแนน)
ภายใน
29 มกราคม 2560
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2560
(30 คะแนน)

30 คะแนน

หมายเหตุ 1. ระยะเวลากาหนดส่งงาน การนัดสอบในแต่ละบท และสัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตาม
ความเหมาะสม
2. การสอบศัพท้ายบทนั้น จะให้โอกาสสอบ 2 ครั้ง แล้วเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสวิชา ญ 31202
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุน 2
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

หน่วยที่ 5 : การเดินทางไปโรงเรียน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 6 : ชีวิตประจาวัน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

1/12/2560

หน่วยที่ 7 : การซื้อของ

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

-งานเดี่ยว
(20คะแนน)

-1 ชิ้น

15/12/2560

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 5 -7
19/01/2561

หน่วยที่ 9 : วันหยุด ( 2 )

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว
(5คะแนน)

-1 ชิ้น

2/02/2561

หน่วยที่ 10: ครอบครัว

-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ชิ้นงาน

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

-1 ชิ้น

16/02/2561

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 8 : วันหยุด ( 1 )

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5คะแนน)

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
17/11/2560

ปรนัย
หน่วยที่ 8 -10

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 30202
ชื่อวิชาภาษาญี่ปุนฟัง-พูด 2
จานวน 4 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : 第12课

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน

「どこへいきたいですか。」

หน่วยที่ 2:第13課

-ใบงาน

「うなどんが たべてみたいです
」

หน่วยที่ 3:第14課

-ใบงาน

「かぞくは ５にんです」

หน่วยที่4: 第15課

-ใบงาน

「たいいくが 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

「うみへ いきます」

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
10/11/2560
-1 ชิ้น

17/11/2560

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

-1 ชิ้น

24/11/2560

-1 ชิ้น

1/12/2560

-1 ชิ้น

8/12/2560

-1 ชิ้น

15/12/2560

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -6
12/01/2561

-ใบงาน

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

19/01/2561

-ใบงาน

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

26/01/2561

-ใบงาน

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

2/02/2561

「かばんの なかに なにがあり
ますか」

หน่วยที่ 10:第32課

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

10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

「すてきな 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

หน่วยที่ 11:第33課

-ใบงาน

「じてんしゃで 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

9/02/2561

-1 ชิ้น

16/02/2561
ปรนัย
หน่วยที่ 7 -11

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ31202
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2 4 คาบ / สัปดาห์ 3.0 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

22 พฤศจิกายน

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

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

18 ธันวาคม

หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 เรื่อง L’âge
- Demander et dire
Son âge
- Décrire des personne
et vêtements
- Parler des
ressemblances
et des différences
หน่วยที่ 4 เรื่อง Le sport
- Echanger sur les sports
qu’on pratique
- Poser des questions
sur les sports
- Présenter un sportif
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

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

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

17 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 มกราคม

- ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับกีฬา (10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

8 กุมภาพันธ์

-นาเสนอนักกีฬาที่ชื่นชอบ
(5 คะแนน)
30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ31204 ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 5 เรื่อง Paris à vélo
- chez+pronoms toniques -การใช้คานาหน้านามทั้งแบบ
- Les articles définis et
ชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะ
indéfinis
(5 คะแนน)
- où et quand
- การบอกที่ตั้งสถานที่ของ
บ้านว่าตั้งอยู่ที่ใด
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 6 เรื่อง Faire la fête
en France
- Les verbes pronominaux - บรรยายกิจวัตรประจาวัน
- L’impératif
ของตนเองที่ทาเป็นประจา
(5 คะแนน)
- การใช้ประโยคคาสั่ง
(10คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

18 ธันวาคม

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 7 เรื่อง La Journée
international de la
francophonie
- Les prépositions devant
les noms de pays ou de
villes
- Les prépositions de lieu
au, à la, aux, à l’
- Le verbe “aller”

10 คะแนน

หน่วยที่ 8 เรื่อง Les
animaux de compagnie
- Le futur proche
- Je voudrais+infinitif

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

- การใช้คากริยา “ไป”
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 มกราคม

- การใช้คานาหน้าประเทศ
(5 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

15 มกราคม

- การใช้คาบุพบทนาหน้า
สถานที่
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 มกราคม

-การใช้อนาคตกาล
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

12 กุมภาพันธ์

-การใช้คากริยา vouloir เพื่อ
แสดงความสุภาพ (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 กุมภาพันธ์

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ31206ชื่อรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 2
2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

6 พฤศจิกายน

- บอกวิธีการเดินทางด้วย
ยานพาหนะต่างๆ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤศจิกายน

- บอกเวลาเป็นภาษาพูดและ
ภาษาเขียน (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 ธันวาคม

หน่วยที่ 5 เรื่อง Mon cours
d’instruction civique
- La ville
-การบรรยายลักษณะของ
- Les moyens de transport เมืองและย่านที่ตนเองอาศัย
อยู่ (10 คะแนน)

หน่วยที่ 6 เรื่อง Mon cours
de musique
- Les moments de la
journée
- Les mois de l’année
- L’heure

ชิ้นงาน / ภาระงาน

- บอกช่วงเวลาต่างๆในหนึ่งปี
(10คะแนน)

18 ธันวาคม
งานกลุ่ม

1 ชิ้น

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 7 เรื่อง Mon cours
de géographie
- Les noms de pays
- Quelques moyens de
transport
- La famille

10 คะแนน

หน่วยที่ 8 เรื่อง Mon cours
de biologie
- La nature
- Les animaux

กาหนดส่ง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

- บอกชื่อประเทศ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 มกราคม

- บอกวิธีการเดินทางด้วย
ยานพาหนะต่างๆ
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

15 มกราคม

-ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับธรรมชาติ
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

12 กุมภาพันธ์

-บอกชื่อและลักษณะของสัตว์
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน / ภาระงาน

30 คะแนน

19 กุมภาพันธ์
งานเดี่ยว

1 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว31105 ชื่อรายวิชา ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา
2. นายคมสัณห์ จันสอน
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 : ระบบภูมิคมุ้ กัน
2.2 การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
2.3 ความผิดปกติของระบบภูมคิ ุ้มกัน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ระหว่างภาค (70 คะแนน)
- Science project หรือสื่อ
บทเรียนสาเร็จรูป 10 คะแนน

สืบค้นข้อมูล ,
ออกแบบชิ้นงาน
/งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
6-10 พ.ย. 60

- Science project หรือสื่อ
บทเรียนสาเร็จรูป 20 คะแนน

อภิปราย , นาเสนอ ,
รูปเล่ม /งานกลุม่

1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
4-8 ธ.ค. 60

- สอบกลางภาค 10 คะแนน ข้อสอบแบบปรนัย
30 ข้อ /รายบุคคล

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่
11-15 ธ.ค. 60

- จัดปูายนิเทศ 10 คะแนน

1 ชิ้นงาน

ระหว่างวันที่
8-12 ม.ค. 61

- สมุดและใบงาน 10 คะแนน การจดบันทึกสมุด สมุด , ใบงาน
ระหว่างเรียน , mind map
ใบงาน mind
2 ใบ
map/รายบุคคล
- ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอด
กระบวนการเรียนรู้ (10คะแนน)

ระหว่างวันที่
22-26 ม.ค. 61

ปลายภาค (30 คะแนน)
- สอบปลายภาค 30 คะแนน

ออกแบบชิ้นงาน
/งานกลุ่ม

ระหว่างวันที่
12-16 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว31106 ชื่อรายวิชา สารและสมบัติของสาร 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส.อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ หัวหน้ารายวิชา
2. นางกัลยา ม่วงมั่น
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยการเรียนที่ 1: ธาตุและ
สารประกอบ
- แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วย
1 ฉบับ
ภายใน 20 ธ.ค.60
- วิวัฒนาการของแบบจาลอง
ตัวชีว้ ัด (10 คะแนน) การเรียนรู้
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
(รายบุคคล
- ตารางธาตุ
ข้อสอบอัตนัย
- พันธะเคมี
10 ข้อ)
- ออกแบบชิ้นงาน เรื่อง - ประเมินจาก
1 ชิ้น
ภายใน 30 พ.ย.60
ตารางธาตุ (5 คะแนน)
ชิ้นงาน
(รายบุคคล)
หน่วยการเรียนที่ 2: ปฏิกิริยาเคมี
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกริ ิยาเคมี

- การปฏิบัติการ
ทดลอง การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและ
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
(10 คะแนน)
- สมุด/แบบฝึกหัด/
ท่องตารางธาตุ
(5 คะแนน)

- ประเมินจาก
2 ชุด ภายใน 15 ธ.ค.60
การปฏิบัติการ การทดลอง
ทดลอง การ
เขียนรายงาน
การอภิปรายผล
(รายบุคคล)
- รายบุคคล

1 ชุด

ภายใน 15 ธ.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

ระหว่างวันที่
21 - 27 ธ.ค.60

- ใบกิจกรรม การทดสอบ - ประเมินจาก
โปรตีนในอาหาร
การปฏิบัติการ
(3 คะแนน)
ทดลองและการ
เขียนอภิปราย
ผล (กิจกรรม
กลุ่ม)
- ใบกิจกรรม การทดสอบ - ประเมินจาก
กลูโคส และการย่อยแปูง การปฏิบัติการ
(3 คะแนน)
ทดลองและการ
เขียนอภิปราย
ผล (กิจกรรม
กลุ่ม)
- แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง - รายบุคคล
สารชีวโมเลกุล
(2 คะแนน)

1 ฉบับ

ภายใน 26 ม.ค.61

2 ฉบับ

ภายใน 2 ก.พ.61

1 ชิ้น

ภายใน 9 ก.พ.61

- ชิ้นงานโมเดล เรื่อง
การเกิดปิโตรเลียม
การกลั่นลาดับ
ส่วนน้ามันดิบ และ
กระบวนการแยกก๊าซ
ธรรมชาติ
(10 คะแนน )
 กิจกรรมวันนิทรรศการ
(10 คะแนน)

- เป็นกลุ่มๆ
ละ 5-7 คน
(กิจกรรมกลุ่ม)

1 ชิ้น

ภายใน 16 ก.พ.61

- เป็นกลุ่มๆ ละ
20 คน
(กิจกรรมกลุ่ม)

1 ชิ้น

ภายใน 14 ก.พ.61

- รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน 16 ก.พ.61

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

-

ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิ
เมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

-

- สอบปลายภาค
(30 คะแนน)
หน่วยการเรียนที่ 3-5

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย
จานวน 60 ข้อ

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่
22 ก.พ. - 2 มี.ค.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา ว31241 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 1
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายคมสัณห์ จันสอน หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน /ภาระงาน
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

หน่วยการเรียนที่ 1 : ธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิต
1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
1.2 ชีววิทยาคืออะไร
1.3 ชีววิทยากับการดารงชีวิต

รวม 10 คะแนน
- ใบงาน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน
- แบบทดสอบตามผล
- ข้อสอบอัตนัย
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ
(5 คะแนน)

1
1

ภายใน
17 พ.ย.60

1.4 ชีวจริยธรรม
1.5 การศึกษาชีววิทยา
หน่วยการเรียนที่ 2 : เคมีพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต
2.1 สารอนินทรีย์
2.2 สารอินทรีย์
2.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนที่ 3 : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
3.1 เซลล์และทฤษฏีเซลล์
3.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
3.3 การสื่อสารระหว่างเซลล์
3.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และ

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
- แบบทดสอบตามผล
- ข้อสอบอัตนัย
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ
(5 คะแนน)

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
- แบบทดสอบตามผล
- ข้อสอบอัตนัย
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ
(5 คะแนน)

1
1

1
1

ภายใน
1 ธ.ค.60

ภายใน
21 ธ.ค.60

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

การชราภาพของเซลล์
สอบกลางภาค หน่วยการเรียนที่ 1 - 3
หน่วยการเรียนที่ 4 : ระบบย่อยอาหาร
และการสลายสารอาหาร
4.1 อาหารและการย่อยอาหาร

รวม 10 คะแนน
รวม 15 คะแนน
- ตรวจใบงาน 10
คะแนน
- แบบทดสอบตามผล
4.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ
(5 คะแนน)
หน่วยการเรียนที่ 5 : การสืบพันธุ์และการ รวม 15 คะแนน
เจริญเติบโตของสัตว์
- ตรวจใบงาน 10
5.1 การสืบพันธุ์
คะแนน
- แบบทดสอบตามผล
5.2 การเจริญเติบโตของสัตว์
การเรียนรู้ท้ายบทเป็น
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค หน่วยการเรียนที่ 4-5
รวม 30 คะแนน

- สอบกลางภาค

1

- ใบงาน

1

- ข้อสอบอัตนัย

1

- ใบงาน

1

ตามตารางสอน
ภายใน
19 ม.ค.61

- ข้อสอบอัตนัย

1

ภายใน
21 ก.พ.61

-สอบปลายภาค

1

ตามตารางสอน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว31221 ชื่อวิชา เคมี 1 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ

วิธีเก็บคะแนน
- Quiz (5 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
1 ฉบับ
- ตามหน่วยการ

เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย
10 ข้อ)

แบบจาลองอะตอม
- ตารางธาตุ
-

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

หน่วยที่ 2: พันธะเคมี

พันธะโคเวเลนต์
- พันธะไอออนิก
- พันธะโลหะ
-

กาหนดส่ง
ภายใน
30 พ.ย. 60

1 ฉบับ

ภายใน
20 ธ.ค. 60

- ออกแบบชิ้นงาน
และนาเสนอ เรื่อง
ตารางธาตุ
(5 คะแนน)

- ประเมินจาก
ชิ้นงาน (รายกลุ่มๆ
ละ 4-5 คน)

1 ชิ้น

ภายใน
15 ธ.ค. 60

- กิจกรรม การเขียน
สูตร, เรียกชื่อ
สารประกอบ
โคเวเลนต์และไอออนิก
(5 คะแนน)

- รายบุคคล

1 ชุด

ภายใน
15 ธ.ค. 60

- ชิ้นงานโมเดล
รูปร่างโมเลกุล
(5 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน
20 ธ.ค. 60

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนที่ 1
(10 คะแนน)

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

รายบุคคล
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

1 ฉบับ

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ทารายงานและ
- เป็นกลุ่มๆ ละ
1 ชิ้น
- สมบัติของสารประกอบตามตารางธาตุ นาเสนอ เรื่อง ธาตุและ 4-5 คน
(กิจกรรมกลุ่ม)
- ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบขอ สารประกอบในสิ่งมีชิ
วิต (5 คะแนน
งาตุตามหมู่

ตาแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตาราง
ธาตุ
- ธาตุแทรนซิชัน
- ธาตุกึ่งโลหะ
- ธาตุกัมมันตรังสี
- การทานายตาแหน่งของธาตุในตาราง
ธาตุ
- ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

วิธีเก็บคะแนน

ระหว่างวันที่
21-27 ธ.ค.60

กาหนดส่ง
ภายใน
17 ก.พ. 61

-

- การปฏิบัติการ
ทดลอง สมบัติของ
ธาตุแทรนซิชัน
(10 คะแนน)

1 ชุด
การทดลอง

ภายใน
17 ก.พ.61

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

1 ฉบับ

ภายใน
17 ก.พ. 61

- สมุด/แบบฝึกหัด/ - รายบุคคล
จิตพิสัย (5 คะแนน)

1 ชุด

ภายใน
17 ก.พ. 61

- สอบปลายภาค

(30 คะแนน)
หน่วยที่ 3 เป็นข้อสอบ
ปรนัย

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติการทดลอง
การเขียนรายงาน
การอภิปรายผล
(รายบุคคล)

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย
จานวน 60 ข้อ

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่ 22
ก.พ. 2 มี.ค.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา ว31201
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1
4 คาบ/สัปดาห์
จานวน 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา หัวหน้ารายวิชา นางสาววันทนา กิตทิ รัพย์กาญจนา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
หน่วยการเรียนรู้/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.60
แน่นอนในการวัด เลขนัยสาคัญ
-ทดสอบย่อย
5 คะแนน แบบทดสอบ
ตามตารางสอบ
- การทดลองในวิชาฟิสิกส์ 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.ค.60
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.ค.61
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

ภายใน 10 ก.พ.61

ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว30291

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิจ

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ หัวหน้าวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง
งาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

17 พ.ย.
2560

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

17 พ.ย.
2560

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

1 ธ.ค. 2560

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

1 ธ.ค. 2560

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่างๆใน
ร่างกาย

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

22 ธ.ค.
2560

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยระบบ
ต่างๆ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ขับถ่าย ระบบประสาท และระบบสืบ
พันธ์

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

22 ธ.ค.
2560

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
หน่วยการเรียนที่ 2 ร่างกายของเรา
ร่างกายที่ดีต้องมีน้าหนักและส่วนสูงที่
สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม และการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นของผู้ชายและ
ผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง
กัน

สอบกลางภาค
สอบกลางภาค

หน่วยที่ 1-3

แบบทดสอบกลางภาค 1 ฉบับ

25-29 ธ.ค.
2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง
งาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

19 ม.ค.
2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

19 ม.ค.
2561

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

9 ก.พ. 2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

9 ก.พ. 2561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้รักษาห่างไกล
โรค

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

23 ก.พ.
2561

การรู้จักร่างกายของเราดี เราก็จะ
สามารถปูองกันให้ห่างไกลจากโรคได้

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

23 ก.พ.
2561

(10คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารและ
สารอาหาร
อาหารที่เราทานในแต่ละวันล้วน
แล้วแต่มีประโยชน์กับร่างกายของเรา
ทั้งสิ้น โดยอาหารแต่ละประเภทก็จะมี
ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โรคบั่นทอน
สุขภาพ
ร่างกายของเรามักจะได้รับผลกระทบ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสิ่งแวดล้อม
รอบตัวทาให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บปุวย
ได้

สอบปลายภาค
สอบปลายภาค

หน่วยที่ 4-6
(30คะแนน)

แบบทดสอบปลายภาค 1 ฉบับ

26-28 ก.พ.
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33208

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิจ

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพ

วิธีเก็บคะแนน

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

1. การผสมเทียม

สมุด (5 คะแนน)

2. การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ

ข้อสอบ online

3. การฝากถ่ายตัวอ่อน

(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

โจทย์ปรนัย

5 ข้อ

กาหนดส่งงาน

ภายในวันที่
1 ธ.ค.60

โจทย์อัตนัย

5 ชุด

โจทย์ปรนัย

5 ข้อ

โจทย์อัตนัย

5 ชุด

4. การโคลนนิ่ง
หน่วยการเรียนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงาน

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

1. พลังงานความร้อน

สมุด (5 คะแนน)

2. พลังงานแสงอาทิตย์

ข้อสอบ online

3. พลังงานงานทดแทน

(5 คะแนน)

ภายในวันที่
29 ธ.ค.60

4. พลังงานนิวเคลียร์
5. พลังงานไฟฟูา
สอบกลางภาค
สอบกลางภาค

หน่วยที่ 1-2

25-29 ธ.ค.60
แบบทดสอบกลางภาค 1 ฉบับ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

โจทย์ปรนัย

5 ข้อ

โจทย์อัตนัย

5 ชุด

โจทย์ปรนัย

5 ข้อ

กาหนดส่งงาน

(10คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีปิโตรเลียม

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

1. การกลั่น

สมุด (5 คะแนน)

2. ปิโตรเลียม

ข้อสอบ online

ภายในวันที่
26 ม.ค.61

(5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีอวกาศ

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

1. กล้องโทรทรรศน์

สมุด (5 คะแนน)

2. สถานีอวกาศ

ข้อสอบ online

3. โครงการอวกาศ

23 ก.พ.61
โจทย์อัตนัย

5 ชุด

(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

สอบปลายภาคหน่วยที่ 3-4

ภายในวันที่

หน่วยที่ 4-6
(30คะแนน)

แบบทดสอบปลายภาค 1 ฉบับ

26-28 ก.พ.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว30207

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์วิศวกรรม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

จานวน 2 คาบ/สัปดาห์

1 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูส้ อน นายเรวัตต์ นกสว่าง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 : กลศาสตร์
1. แรง มวล การเคลื่อนที่
2. งานพลังงาน
3. การชน และโมมเนตัม
4. การเคลื่อนที่แบบหมุน
หน่วยการเรียนที่ 2 : คลื่น แสง เสียง
1. คลื่น
2. เสียง
3. แสง
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2
หน่วยการเรียนที่ 3 : สมบัติเชิงกลของสาร
1. ของแข็ง
2. ของเหลว
3. แก๊ส
หน่วยการเรียนที่ 4 : อุณหพลศาสตร์
1. ความร้อน
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับสถานะ
3. อุณหภูมิผสม
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 3-4

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข้อสอบ online
5 คะแนน
- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข้อสอบ online
5 คะแนน
10 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข้อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

โจทย์อัตนัย

5 ข้อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข้อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข้อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข้อสอบ online
5 คะแนน
30 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข้อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

แบบทดสอบกลางภาค

แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายใน
ภายใน
20
พ.ย.
2560
ภายใน
15
ธ.ค.
2560
ตามตารางสอน
ภายใน
25
ม.ค. 2561

ภายใน
10
ก.พ. 2561
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
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/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สุขภาพชุมชน
การประเมิน
- การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ - Bigbook สารวจปัญหาสุขภาพใน -รายบุคคล
1 ชิ้น
ปู อ งกั น โรค โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาในชุ ม ชน ชุมชน
และการปูองกันโรคในชุมชน บทบาท -นาเสนอผลงานกลุ่ม (10 คะแนน)
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
และความรั บ ผิ ดชอบของตนเองที่ มีต่อ - แบบทดสอบท้ายหน่วย(5คะแนน) -รายบุคคล
1 ชิ้น
การสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลดอุบัติเหตุ
การประเมิน
- ภั ย และแนวทางการลดอุ บั ติ เ หตุ - ใบงาน ภัยที่ไม่คาดคิด
-รายบุคคล
1 ชิ้น
แ ละสร้ าง เ ส ริ ม ค ว า มปลอ ดภั ย ใ น - บทบาทสมมติ (10 คะแนน)
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
สถานศึ ก ษา ก ารเดิ น ทาง การ - กรณีศึกษา
-รายบุคคล
1 ชิ้น
ประกอบอาชีพ แนวทางปฏิบัติตนเมื่อ - แบบทดสอบท้ายหน่วย(5คะแนน) -รายบุคคล
เกิดภัยที่ไม่คาดคิด การวางแผนและการ
มีส่ว นร่ วมสร้ างเสริมความปลอดภั ยใน
ชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การใช้ยา
การประเมิน
-พฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อลด - กิจกรรมบูรณาการวิชา
-ระดม
1 ชิ้น
ความเสี่ยงต่อการใช้ยาที่ไม่พึงประสงค์ สุขศึกษาสู่อาเซียน
ความคิด
1 ชิ้น
อาการอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ จากการใช้ ย า - ใบงาน ...ใช้ยาอย่างปลอดภัย
-รายบุคคล
แนวทางปฏิบัติตนหลังพบอาการผิดปกติ - แบบทดสอบท้ายหน่วย
-รายบุคคล
1 ชิ้น
หลังการใช้ยา การใช้ยาอย่างปลอดภัย ** สอบกลางภาค (10 คะแนน) **
-รายบุคคล
1 ชิ้น
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมปูองกันความ
เสี่ยงต่อการใช้ยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สารเสพติด
การประเมิน
-สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ - กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
สารเสพติด การปูอ งกัน ความเสี่ยงต่อ (10 คะแนน)
การใช้ ส ารเสพติ ด การด าเนิ น งาน - แบบทดสอบท้ายหน่วย
-รายบุคคล
1 ชิ้น
ปูองกันสารเสพติดในสถานศึกษา การ
จัดกิจกรรมปูองกันความเสี่ยงต่อการใช้
สารเสพติด

กาหนดส่ง
ในเวลาเรียน

ในเวลาเรียน

ในเวลาเรียน

ในตารางสอบ
ในเวลาเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สัมพันธ์ดี มี
ไมตรี เลีย่ งความขัดแย้ง
-ปั จ จั ย ในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี
ระหว่างบุคคล ความสาคัญในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล การสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพที่ดี ปัญหาความ
ขัดแย้ง สาเหตุ ผลกระทบและแนวทาง
ในการปูองกันแก้ปัญหาที่เกิดจากความ
ขัดแย้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การช่วยฟื้นคืน
ชีพ
-การหายใจ ภาวะเนื้ อ เยื่ อ สมองขาด
ออกซิ เ จน และการตรวจสั ญ ญาณชี พ
ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ กั บ ผู้ ปุ ว ย
ทางเดิ น หายใจอุ ด ตั น การผายปอด
การนวดหัวใจภายนอก

การประเมิน
- กรณีศึกษา ปัญหาความขัดแย้งใน
สังคม (10 คะแนน)
- แบบทดสอบท้ายหน่วย

ในเวลาเรียน
-ระดม
ความคิด
-รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

(10 คะแนน)

การประเมิน
- บูรณาการสุขศึกษาสู่อาเซียน
“ศัพท์น่ารู้สู่การช่วยฟื้นคืนชีพ”
- แสดงวิธชี ่วยฟื้นคืนชีพ(10 คะแนน)
** สอบปลายภาค (20 คะแนน) **

ในเวลาเรียน
-รายบุคคล

1 ชิ้น

-งานกลุ่ม

1 ชิ้น
ในตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา พ 31104 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 2
1 คาบ/สัปดาห์
0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูส้ อน นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
หัวหน้ารายวิชา นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 ปฐมนิเทศ สารวจสุขภาพนักเรียน ทบทวนการ
เรียน เมื่อภาคเรียนที่แล้ว (พ31103)
สาระที่ 2 บอกและปฏิบัติทักษะในการ รับส่งบอลแบบ
เคลื่อนที่ได้อย่างแคล่วดล่องว่องไว
สาระที่ 3 บอกและปฏิบัติทักษะการยิงประตูแบบต่าง ๆ ได้
อย่างแคล่วคล่องว่องไว
สาระที่ 4บอกและปฏิบัติการเล่นในตาแหน่งต่าง ๆได้
สาระที่ 5 ปฏิบัติการเล่นเป็นทีมแบบโซนได้
สาระที่ 6 บอกและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกติกา ว่าด้วย
การแข่งขันบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง
สาระที่ 7 : บอกและปฏิบัติในการเป็นผู้เล่นและผูด้ ูที่ดีได้
บอกและปฏิบัติการเล่นด้วยความปลอดภัยได้

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้น

สังเกตการปฏิบัติ

การปฏิบัติ

1

13-17 พ.ย.60

สังเกตการปฏิบัติ

การปฏิบัติ

1

27-1 พ.ย.-ธ.ค.60

สังเกตการปฏิบัติ

การปฏิบัติ

1

12-20 ธ.ค.60

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ
ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
เป็นทีม

1

8-12 ม.ค.61

1

5-9 ก.พ.61

สอบปลายภาค
(20 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ
40 ข้อ

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..ศิลปะ...............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....4/6-4/11..... ภาคเรียนที่ .2.... ปีการศึกษา.
2560
รหัสวิชา ...ศ.31101.............. ชื่อวิชา ...ทัศนศิลป์ 1........ จานวน ....1........ ชั่วโมง 0.5 .... หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ..............80 : 20 ................................................
ผู้สอน 1. ..นายทรงพรต เชื้อภักดี ..... หัวหน้ารายวิชา นายทรงพรต เชื้อภักดี
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

สาระที่1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
1.ทัศนธาตุ
1.ผลงานภาคปฏิบัติ
2.หลักการออกแบบ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
สาระที่2 : รูปแบบงานทัศนศิลป์
1.รูปแบบงานทัศนศิลป์
2.การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยทัศนธาตุ

สาระที่3 : การแสดงออกทางทัศนศิลป์
1.การสื่อความคิดด้วยทัศนศิลป์
สาระที่ 4 : การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

สาระที่5 : ศิลปวิจารณ์
1.หลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1.งานรายบุคคล
เขียนเส้น , สี
2.งานรายบุคคล
เขียน ลวดลาย

1

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

1.งานรายบุคคล

1

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

1

กาหนดส่งงาน

17 พ.ย. 60

1

8 ธ.ค. 60

1.งานรายบุคคล

2

22 ธ.ค. 60

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

1.งานรายบุคคล

1

5 ม.ค. 61

2.งานกลุ่ม

1

26 ม.ค. 61

1.ใบงาน/ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

1.งานรายบุคคล

1

2 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ศ 31102 ชื่อรายวิชา 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. การแสดงนาฏยศัพท์
ภาษาท่า และการตีบท

2. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครไทย
3. การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เพลงลาวกระทบไม้

4. สร้างสรรค์ละครหุ่นมือ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ ภาษาท่า
( 10 คะแนน )
2.ตีบทให้เหมาะสมกับบทบาท
และจังหวะในการแสดง
( 20 คะแนน )
3. ทาแบบทดสอบ
( 10 คะแนน )

1.ปฏิบัติท่ารา
(รวม 30 คะแนน)

2 ชิ้น

ภายใน
11 พ.ย.60

2. ทดสอบความรู้
(รวม 10 คะแนน)

1 ชิ้น : คน

ภายใน
9 ธ.ค.60

4. ทาแบบทดสอบ
( 5 คะแนน )
5. ร้องเพลงและเคาะจังหวะ
ลาวกระทบไม้ ( 15 คะแนน )
6. ปฏิบัติท่าราเพลงลาว
กระทบไม้ ( 20 คะแนน )

3. ทดสอบความรู้
( 5 คะแนน )

1 ชิ้น : คน

ภายใน
6 ม.ค.61

7. ผลงานนักเรียน

4. ปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์ไทยเพลงลาว
กระทบไม้
( 35 คะแนน )
(รวม 40 คะแนน)
5. งานประดิษฐ์

( 20 คะแนน )

(รวม 20 คะแนน)

1 เพลง : กลุ่ม (ให้
คะแนนเดี่ยว)

1 ชิ้น : คน

ภายใน
19 ก.พ.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ศ 30205 ชื่อรายวิชา ทักษะงานศิลปะเบื้องต้น (เพิ่มเติม) คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

1. ใบงาน (10 คะแนน)

-รายบุคคล

1 ชิ้น

2. แบบทดสอบ (10คะแนน)

-รายบุคคล

1 ชิ้น

3. ใบงาน (10 คะแนน)

-รายบุคคล

1 ชิ้น

4. ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน) -รายบุคคล

1 ชิ้น

5. ผลงานภาคปฏิบัติ (20คะแนน) -รายกลุ่ม

1 ชิ้น

6 ใบงาน (10 คะแนน)

2 ชิ้น

1. ความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ

2. ทัศนธาตุและหลักการ
องค์ประกอบศิลป์

3. งานจิตรกรรม

4. งานประติมากรรม

7. ใบงาน (10 คะแนน)

-รายบุคคล

1 ชิ้น

9. ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน) -รายบุคคล

2 ชิ้น

8. ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน)

กาหนดส่ง
ภายใน
29 พ.ย. 2560

ภายใน
20ธ.ค. 2560

ภายใน
17 ม.ค. 2561

ภายใน
9 ก.พ. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 30206 ชื่อรายวิชา การนําเสนอแบบสื่อผสม 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นายอํานาจ สิงห์ทอง หัวหน้ารายวิชา 2. น.ส.เนาวรัตน์ อินทวงษ์ 3. นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบกราฟก
1) ความหมายของการออกแบบ
2) ความสําคัญของการออกแบบ
3) หลักของการออกแบบ 4) จุด ,
5) เสน , 6) รูปราง ,7) รูปทรง
8) พื้นผิว , 9) ชองไฟ , 10) สี
11) ภาพ , 12) การจัดองคประกอบ
13) แสงเงา , 14) ประเภทของภาพ
2. รูจักโปรแกรมสรางภาพกราฟก
- แนะนําสวนประกอบของโปรแกรม
- การเรียกกลองเครื่องมือ (Tools Box)
และพาเล็ต (palette)
ตาง ๆ ขึ้นมาใชงาน
- อุปกรณและหนาที่ภายในกลอง
เครื่องมือ (Tools Box)
3. การใชงานโปรแกรมตกแตงภาพ
- คําสั่งพืน้ ฐานการเปด ปด และการ
- Photoshop สราง File ใหม
- การตัดภาพดวยเครื่องมือMarquee
- การสราง Selection ดวยเครื่องมือ
ในกลุม Marquee
- การสราง Selection ดวยเครื่องมือ
ในกลุม Lasso
- การสราง Selection ดวยเครื่องมือ
ในกลุม Magic Wand
- การลบโดยใชเครื่องมือEraser Tool

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

- แบบทดสอบ(K)

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

ภายในเดือน
พ.ย 60
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)

การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

- ชิ้นงาน (P),(A)
- ใบงาน (K)

1 ชิ้น
1 ชิ้น

- ชิ้นงาน (P),(A)

1 ชิ้น

ภายในเดือน
ธ.ค. 60

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

4. การตัดตอ ปรับสี แสงและเงาใหกับภาพ
- การตัดตอภาพโดยใชเลเยอรการปรับสี
แสงและเงาใหกับภาพ
สอบระหว่างภาค
5. การสรางและตกแตงตัวอักษร
- การพิมพตัวอักษรลงในภาพ
- การสรางขอความแบบพิเศษ
6. การตกแตงและแกไขภาพ
- การทําสําเนาภาพดวยเครื่องมือ Clone
Stamp
- การตกแตงภาพดวยเครื่องมือ Healing
Brush
7. การสรางภาพเคลื่อนไหว Animation
(Frames)
- การสราง Animation แบบ
FrameAnimation by-Frame
8. การสรางชิ้นงานเพื่อนําเสนอผลงานสู
สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอบปลายภาค

แบบทดสอบ (10 คะแนน) รายบุคคล
การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
- ชิ้นงาน (P),(A)
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
- ชิ้นงาน (P),(A)
1 ชิ้น
(10 คะแนน)

การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
- ชิ้นงาน (P),(A)
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
- ชิ้นงาน (P),(A)
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน) รายบุคคล

ภายในเดือน
ม.ค. 60

ภายในเดือน
ม.ค. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง30282 ชื่อวิชา การโฆษณา
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
หน่วยที่1

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

ชิ้น
1 ชิ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา

30 ต.ค. 60 13 พ.ย. 60

หน่วยที่ 2

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

20 พ.ย.60 -

ประเภทและขั้นตอนการจัดทา
โฆษณา

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชุด

4 ธ.ค.60

หน่วยที่ 3

ชิ้นงาน

20 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

11 ธ.ค.60 -

การจัดตกแต่งร้าน

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

25 ธ.ค.60

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 4

ชิ้นงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 ม.ค.61 -

การออกแบบและสร้างสรรค์งาน
โฆษณา

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

15 ม.ค.61

หน่วยที่ 5

ชิ้นงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

22 ม.ค.61 -

แผนการตลาดและกลยุทธ์การ
โฆษณา

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชุด

5 ก.พ.61

หน่วยที่ 6

ใบงาน

5 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

5 มี.ค.61 -

จรรยาบรรณวิชาชีพการโฆษณา
สอบปลายภาค

19 มี.ค.61
20 คะแนน

