โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว30101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางศันสนีย์ พันธ์เรือง หัวหน้ารายวิชา 2.นายคมสัณห์ จันสอน 3. นางสาวอุบล บุญชู

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยการเรียนที่ 1 : การลาเลียงสารเข้า รวม 10 คะแนน
และออกจากเซลล์
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
1.1 การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ - แบบทดสอบ 5 คะแนน - แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนที่ 2 : การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายมนุษย์
2.1 การรักษาดุลยภาพน้าและสารใน
ร่างกาย
2.2 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสของ
เลือด
2.3 การรักษาดุลยภาพอุณหภูมิในร่างกาย
2.4 ระบบภูมิคุ้มกัน
หน่วยการเรียนที่ 3 : การดารงชีวิตของ
พืช
3.1 สารอินทรีย์ในพืช
3.2 ปัจจัยบางประการทีม่ ีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช
3.3 การตอบสนองของพืชต่อสิง่ เร้า
สอบกลางภาค หน่วยการเรียนที่ 1 - 3

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
- แบบทดสอบ 5 คะแนน - แบบทดสอบ

จานวนชิน้

1
1

กาหนดส่ง
ภายใน
31 พ.ค.61

1
1
ภายใน
15 มิ.ย.61

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
- แบบทดสอบ 5 คะแนน - แบบทดสอบ

1
1

รวม 10 คะแนน

1

- สอบกลางภาค

ภายใน
13 ก.ค.61
ระหว่าง
16-20 ก.ค.61

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 4 : พันธุกรรมและ
วิวัฒนาการ
4.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
4.2 ยีนกับการควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม
4.3 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
4.4 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
4.5 วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนที่ 5 : ชีวิตในสิ่งแวดล้อม
5.1 ระบบนิเวศ
5.2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งมีชีวิต
สอบปลายภาค หน่วยการเรียนที่ 4-5

รวม 20 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน
- ปฏิบัติการหรือกิจกรรม
10 คะแนน
- แบบทดสอบ 5 คะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิน้

- ใบงาน
- ปฏิบัติการหรือ
กิจกรรม
- แบบทดสอบ

1
1

กาหนดส่ง

1

ภายใน
17 ส.ค.61

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
- แบบทดสอบ 5 คะแนน - แบบทดสอบ

1
1

ภายใน
14 ก.ย.61

รวม 30 คะแนน

1

ระหว่าง
17-25 ก.ย.61

-สอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว30102 ชื่อรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐาน จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิน้
หน่วยที่ 1 : เอกภพ
1.1 กาเนิดเอกภพ
ระหว่างภาค
1.2 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
1. การประเมินตามสภาพจริง
1.3 กาแลกซี
(60 คะแนน)
1.1 ประเมินจากความร่วมมือใน - สืบเสาะหาความรู้ -1 ชิ้น
หน่วยที่ 2 : ดาวฤกษ์
การทากิจกรรมกลุ่ม ศึกษาแหล่ง สารวจตรวจสอบและ
2.1 กระบวนการเกิดดาวฤกษ์
เรียนรู้นอกสถานที่ (20 คะแนน) นาเสนอ/งานกลุ่ม
2..2 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
2.3 สีและอุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ์
1.2 Science project หรือสื่อ
- สืบค้นข้อมูล
-1 ชิ้น
2.4 วิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น
บทเรียนสาเร็จรูป (20 คะแนน)
ออกแบบชิ้นงาน/
ของดาวฤกษ์
งานกลุ่ม
หน่วยที่ 3 : ระบบสุริยะ
3.1 กระบวนการเกิดระบบสุริยะ
3.2 เขตบริวารของดวงอาทิตย์
1.3 ประเมินจากชิ้นงานการบันทึก - สมุดบันทึกระหว่าง -1 ชิ้น
3.3 ดวงอาทิตย์
ขณะเรียน (10 คะแนน)
เรียน/งานเดี่ยว
หน่วยที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
4.1 กล้องโทรทรรศน์
1.4 ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม -เวลาเรียน
4.2 ยานอวกาศ
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอด
4.3 ดาวเทียม
กระบวนการเรียนรู้ (10 คะแนน)
4.4 ระบบขนส่งอวกาศ
4.5 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
2. สอบวัดผลกลางภาค
อวกาศ
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 5 : โครงสร้างโลก
ปลายภาค
5.1 การศึกษาโครงสร้างโลก
-สอบวัดผลปลายภาค
5.2 การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก
(30 คะแนน)

กาหนดส่ง

ระหว่างวันที่
4-8 มิ.ย. 61

ระหว่างวันที่
2-6 ก.ค. 61

ระหว่างวันที่
9-13 ก.ค. 61 และ
20-24 ส.ค. 61

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 6 : โลกและการเปลี่ยนแปลง
6.1 หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
6.2 สาเหตุกระบวนการที่ทาให้เกิดการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
6.3 หลักฐานทางธรณีวิทยา
หน่วยที่ 7 : ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา
7.1 ภูเขาไฟระเบิด
7.2 แผ่นดินไหว
7.3 สึนามิ
หน่วยที่ 8 : การหมุนเวียนของระบบลม
ของโลก และการหมุนเวียนของน้า
ผิวหน้าในมหาสมุทร
8.1 การเคลื่อนที่ของอากาศ
8.2 แรงคอลิออลิส
8.3 การหมุนเวียนของอากาศตามเส้น
ละติจูด
8.4 ปัจจัยรูปแบบการหมุนเวียนของน้า
ผิวหน้าในมหาสมุทร
8.5 ผลของการหมุนเวียนของอากาศและ
น้าผิวหน้าในมหาสมุทร
8.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก
หน่วยที่ 9 : พยากรณ์อากาศ
9.1 การตรวจอากาศ
9.2 ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ
9.3 วิธีการพยากรณ์อากาศ
9.4 แผนที่อากาศ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว31202
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1 4 คาบ/สัปดาห์
จานวน 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา หัวหน้ารายวิชา นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการของฟิสิกส์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ธรรมชาติของฟิสกิ ส์
-สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน สมุด/แบบฝึกหัด
แบบประเมิน
- การวัดและการบันทึก/การวัดทางฟิสิกส์ จิตวิทยาศาสตร์
ภายใน 20 ก.ค.61
- การทดลองทางฟิสิกส์
-ทดสอบย่อย 5 คะแนน แบบทดสอบ
ตามตารางสอบ
- สอบกลางภาค 2 คะแนน แบบทดสอบ
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
- ตาแหน่ง การกระจัดและระยะทาง
- อัตราเร็ว/ความเร็ว /ความเร่ง
- กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรง
- สมการการเคลือ่ นที่แนวตรง
- การตกแบบเสรี

สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
จิตวิทยาศาสตร์
-ทดสอบย่อย 20 คะแนน
- สอบกลางภาค 8 คะแนน
- สอบปลายภาค 15 คะแนน

สมุด/แบบฝึกหัด

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แบบประเมิน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

ภายใน 20 ก.ค.61
ตามตารางสอบ
ตามตารางสอบ

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
- การหาแรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน น้าหนักกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
แรงเสียดทาน และการนากฎของนิวตัน
ไปใช้ประโยชน์

สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
จิตวิทยาศาสตร์
ทดสอบย่อย 20 คะแนน
สอบปลายภาค 15 คะแนน

สมุด/แบบฝึกหัด

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แบบประเมิน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

ภายใน30 ส.ค.61
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว31221 ชื่อวิชา เคมี 1

จานวน 3 คาบ/สัปดาห์

1.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน / ภาระงาน

กาหนดส่ง

จานวนชิ้น
ลักษณะ/ประเภท
บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะ
ในปฏิบัติการเคมี
- ความปลอดภัยในการทางานกับ
สารเคมี
- อุบัติเหตุจากสารเคมี
- การวัดปริมาณสาร
- หน่วยวัด
- วิธีการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ

- Quiz (3 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย)

1 ฉบับ ภายใน
11 มิ.ย.-6 ก.ค.
61

- ออกแบบชิ้นงานและ
นาเสนอ
(5 คะแนน)

- ประเมินจาก
ชิ้นงาน (ราย
กลุ่มๆ ละ 4-5
คน)

1 ชิ้น

- การปฏิบัติการ
ทดลอง สมบัติของ
ธาตุแทรนซิชัน

- ประเมินจาก
1 ชุด
ภายใน
การปฏิบัตกิ าร
การทดลอง 13 ก.ค.61
ทดลอง การเขียน
รายงาน การ
อภิปรายผล
(รายกลุ่ม กลุ่มละ
4-5 คน)

- แบบจาลองอะตอม
- อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
(10 คะแนน)
- ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมูห่ ลัก
- ธาตุแทรนซิชัน
- ธาตุกัมมันตรังสี

ภายใน
15 มิ.ย. 61

- การนาธาตุไปใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

-

- รายบุคคล
สืบค้ นข้ อมูลและ
ยกตัวอย่างการนาธาตุ
มาใช้ ประโยชน์ รวมทัง้
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้ อม (2
คะแนน)

- สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎ
ออกเตต
- พันธะไอออนิก
- พันธะโคเวเลนต์
- พันธะโลหะ
- การใช้ประโยชน์ของสารประกอบ
ไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ

ภายใน
13 ก.ค.61

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน
13 ก.ค.61

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนที่ 1

รายบุคคล

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่
16-20 ก.ค.61

- กิจกรรม การเขียน - รายบุคคล
สูตร, เรียกชื่อ
สารประกอบ
โคเวเลนต์และไอออนิก
(10 คะแนน)

1 ชุด

ภายใน

- ชิ้นงานโมเดลรูปร่าง
โมเลกุล
(5 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน
7 ก.ย. 61

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย 10
ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน
14 ก.ย. 61

(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3: พันธะเคมี

1 ชุด

ข้อสอบปรนัย 40
ข้อ

31 ส.ค. 61

- สมุด/แบบฝึ กหัด- /รายบุคคล

1 ชุด

จิตพิสยั (5 คะแนน)
- สอบปลายภาค

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย

(30 คะแนน)
หน่วยที่ 3 เป็นข้อสอบ จานวน 60 ข้อ
ปรนัย

1 ฉบับ

ภายใน
14 ก.ย. 61
ระหว่างวันที่
17-25 ก.ย.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว31242 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 1
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายคมสัณห์ จันสอน หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 : การศึกษาชีววิทยา
1.1 ธรรมชาติของสิง่ มีชีวิต
1.2 การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
1.3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาและ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนที่ 2 : เคมีพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต
2.1 อะตอม ธาตุและสารประกอบ
2.2 น้า
2.3 สารประกอบคาร์บอนในสิง่ มีชีวิต
2.4 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์สิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนที่ 3 : เซลล์และการ
ทางานของเซลล์
3.1 กล้องจุลทรรศน์
3.2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
สอบกลางภาค หน่วยการเรียนที่ 1 - 3
(3.1-3.2)

วิธีการเก็บคะแนน
รวม 5 คะแนน
- ตรวจใบงาน 2.5
คะแนน
- แบบทดสอบ 2.5
คะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

- ใบงาน

จานวนชิน้

1

- ข้อสอบอัตนัย

1

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 5 คะแนน - ใบงาน
- แบบทดสอบ 5 คะแนน - ข้อสอบอัตนัย

1
1

รวม 15 คะแนน
- ปฏิบัติการกล้อง
จุลทรรศ์ 5 คะแนน
- แบบจาลองเซลล์ 5
คะแนน
- แบบทดสอบ 5 คะแนน
รวม 10 คะแนน

- ปฏิบัติการ

กาหนดส่ง

ภายใน
31 พ.ค.61

ภายใน
15 มิ.ย.61

1

- แบบจาลอง

1

- ข้อสอบอัตนัย
- สอบกลางภาค

1
1

ภายใน
13 ก.ค.61
ระหว่าง
16-20 ก.ค.61

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยการเรียนที่ 3 : เซลล์และการ
รวม 10 คะแนน
ทางานของเซลล์
- ตรวจใบงาน 3.5
- ใบงาน
3.3 การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ คะแนน
- ปฏิบัติการ 3.5 คะแนน - ปฏิบัติการ
- แบบทดสอบ 3 คะแนน - ข้อสอบอัตนัย
3.4 การหายใจระดับเซลล์

3.5 การแบ่งเซลล์

สอบปลายภาค หน่วยการเรียนที่ 3
(3.3-3.5)

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 3.5
คะแนน
- ปฏิบัติการ 3.5 คะแนน
- แบบทดสอบ 3 คะแนน
รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 3.5
คะแนน
- ปฏิบัติการ 3.5 คะแนน
- แบบทดสอบ 3 คะแนน
รวม 30 คะแนน

จานวนชิน้

กาหนดส่ง

1
1
1

- ใบงาน

1

- ปฏิบัติการ
- ข้อสอบอัตนัย

1
1

- ใบงาน

1

- ปฏิบัติการ
- ข้อสอบอัตนัย
-สอบปลายภาค

1
1
1

ภายใน
3 ส.ค.61

ภายใน
24 ส.ค.61

ภายใน
14 ก.ย.61
ระหว่าง
17-25 ก.ย.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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 ศรีบุญเพ็ง
ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : นมัสการมาตาปิตุคุณ
และ
อาจาริยคุณ
5 คะแนน
1. นมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริย
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
มิถุนายน 61
คุณ
- สอบปฏิบัติ (อ่าน)
1 ครั้ง
2. ท่องอาขยาน
หน่วยที่ 2 : มงคลสูตรคาฉันท์
1. มงคลสูตรคาฉันท์
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
มิถุนายน 61
2. อินทรวิเชียรฉันท์
5 คะแนน
- จาฉันทลักษณ์
1 ครั้ง
หน่วยที่ 3 : มหาชาติคาหลวง
1. มหาชาติคาหลวง
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรื่อง
กรกฎาคม 61
2. วรรณกรรมพื้นบ้าน
5 คะแนน
- ผังมโนทัศน์
1 ชิ้น
* ทดสอบกลางภาค
10 คะแนน ทดสอบกลางภาค
กรกฎาคม 61
หน่วยที่ 4 : คาในภาษาไทย
1. การสร้างคาในภาษาไทย
5 คะแนน
- เขียนรายงาน
1 ชิ้น
สิงหาคม 61
2. คาราชาศัพท์และคาสุภาพ
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
1 เรือ่ ง
หน่วยที่ 5 : หัวใจชายหนุ่ม
1. หัวใจชายหนุ่ม
2. การเขียนย่อความ

5 คะแนน
5 คะแนน

หน่วยที่ 6 : การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ อ่านวิเคราะห์
และพิจารณาสาร
1. การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
2. การอ่านวิเคราะห์และพิจารณาสาร

5 คะแนน
5 คะแนน

* ทดสอบปลายภาค

30 คะแนน

- แบบทดสอบ
- เขียนย่อความ

1 เรื่อง
1 ชิ้น

- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ

1 เรื่อง
1 เรื่อง

ทดสอบปลายภาค

สิงหาคม 61

กันยายน 61

กันยายน 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รหัสวิชา ท๓๐๒๑๒ รายวิชา การอ่านพิจารณาวรรณกรรม ๒ คาบ/สัปดาห์ ๑ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน ๑. นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์ หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ ๑ : การอ่าน
๑.ความสาคัญของการอ่าน
๒.หลักการอ่านและจุดมุ่งหมายในการอ่าน

คะแนนเต็ม/
วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิน้

กาหนดส่ง

-การทดสอบ
๕ คะแนน
-แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความ ๕ คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
-แบบฝึกการอ่าน
จับใจความ

๑ ชิน้

-การทดสอบ
๑๐ คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้

๑ ชิน้

๒๑ มิ.ย.๖๑

-การทดสอบ
๕ คะแนน
-แบบฝึกการแสดง
ทรรศนะและ
การวิจารณ์วรรณกรรม
๕ คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
-แบบฝึกการแสดง
ทรรศนะและการ
วิจารณ์วรรณกรรม

๑ ชิน้

๑๒ ก.ค.๖๑

หน่วยที่ ๔ : การพิจารณาวรรณกรรมประเภท
ร้อยแก้ว
๑.สารคดี
๒.เรื่องสั้น
๓.นวนิยาย

-การทดสอบ
๑๐ คะแนน
-การเขียนรายงาน
๑๐คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
-การเขียนรายงาน

๑ ชิน้

หน่วยที่ ๕ : การพิจารณาวรรณกรรมประเภท
ร้อยกรอง (กวีนิพนธ์หรือวรรณคดี)

-การทดสอบ
๑๐ คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้

๑ ชิน้

หน่วยที่ ๒ : ประเภทของวรรณกรรม
๑.การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะ
คาประพันธ์
๒.การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะ
เนื้อหา
หน่วยที่ ๓ : การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
๑.การเลือกอ่านวรรณกรรม
๒.ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
๓.หลักในการพิจารณาวรรณกรรม
๔.การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวรรณกรรม
๕.แนวทางในการวิจารณ์วรรณกรรม

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

๑๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

-แบบทดสอบ
-แบบทดสอบ

๓๑ พ.ค.๖๑

๑ ชิน้

๑ ชิน้

๘ ส.ค.๖๑

๑ ชิน้

๑ ชิน้
๑ ชิน้
๑๐ ชิน้

๓๑ ส.ค.๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ท 30216 ชื่อรายวิชา การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา 1. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง ผู้สอน 1. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย
- ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย
- ความสาคัญของภาษาไทย
หน่วยที่ 2 : เรียนรู้เรื่องการอ่าน
- การอ่านงานเขียนประเภทสารคดี
- การอ่านงานเขียนประเภทบันเทิง
คดี
หน่วยที่ 3 : สร้างสรรค์งานเขียน
- การเขียนบทความ
- การเขียนบรรณานุกรม
* ทดสอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : การฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การฟังในโอกาสต่าง ๆ
- พัฒนาทักษะการฟัง
หน่วยที่ 5 :ศิลปะในการพูด
- การพูดในโอกาสต่าง ๆ
หน่วยที่ 6 : : สร้างสรรค์บทกวี

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวน
ชิ้น

กาหนดส่ง

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ผังมโนทัศน์

1 เรื่อง
1 ชิ้น

พฤษภาคม 61

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- การประเมินจากเรื่องที่
อ่าน

1 เรื่อง
1 ชิ้น

มิถุนายน 61

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- เขียนบทความ

1 เรื่อง
1 ชิ้น

10 คะแนน

ทดสอบกลางภาค

กรกฎาคม 61
กรกฎาคม 61

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ใบงานเรื่องการฟัง

1 ชิ้น
1 ครั้ง

สิงหาคม 61

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- การพูด

1 เรื่อง
1 ชิ้น

กันยายน 61

- การแต่งคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ

5 คะแนน
5 คะแนน

* ทดสอบปลายภาค

30 คะแนน

รวม

100 คะแนน

- แบบทดสอบ
- แต่งคาประพันธ์

1 เรื่อง
1 ชิ้น

ทดสอบปลายภาค

กันยายน 61
กันยายน

12 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน รหัสวิชา ท30227 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ครูผู้สอน 1. นายเลอพงศ์ จันสีนาก (หัวหน้ารายวิชา)
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

1. ปฐมนิเทศ
-ข้อตกลงในการเรียน
-ภาระงานและการส่งงาน
-กระบวนการเรียนการสอน
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารมวลชน
-การสือ่ สาร
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
-ภาษาไทยเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
-ภาษาไทยเพื่องานหนังสือพิมพ์
-ภาษาไทยเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
-ภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชนในสังคม
ออนไลน์
3. วิธีการปฏิบัติ งานภาษาไทยเพื่องาน
สื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ
-การเขียนบทพูดพิธีกรเพือ่ งานวิทยุ
โทรทัศน์และลงมือปฏิบัติการพูด
-การเขียนดัมมี่หนังสือพิมพ์ การใช้ภาษาใน
การพาดหัวข่าว การเขียนรายละเอียดข่าว
-การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
-การภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชนใน
สังคมออนไลน์
4. สอบกลางภาค

-

5. การวิพากษ์ วิจารณ์งานสื่อสารมวลชนใน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
-

งานเดี่ยว
คะแนนแผนภาพ
ความคิด (5 คะแนน)

แผนภาพ
ความคิด

1 ชิ้น

งานกลุม่
รายงาน
(5 คะแนน)

รายงาน

1 ชิ้น

งานเดี่ยว
สรุปวิธีการปฏิบัติ
(5 คะแนน)

ใบงาน

1 ชิ้น

งานกลุม่
ฝึกปฏิบัติ
(15 คะแนน)

ฝึกปฏิบัติ

1 ชิ้น

ทดสอบ
10 คะแนน

แบบทดสอบ

กาหนดส่ง
-

31 พ.ค. 61

30 มิ.ย. 61

สอบนอกตาราง

ชีวิตประจาวัน
-หลักการวิพากษ์ วิจารณ์ สือ่ สารมวลชน
-วิพากษ์ วิจารณ์งานสื่อสารมวลชนใน
ชีวิตประจาวัน
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานวิทยุโทรทัศน์
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานหนังสือพิมพ์
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานสื่อสารมวลชนในสังคมออนไลน์
6. วิจารณญาณในการบริโภค
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทวิทยุโทรทัศน์
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทงานหนังสือพิมพ์
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทงานโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทงานสื่อสารมวลชนในสังคมออนไลน์
7.สอบปลายภาค
รวม

งานเดี่ยว
สรุปแนวทางการ
วิพากษ์ วิจารณ์
(5 คะแนน)

ใบงาน

1 ชิ้น

งานกลุม่
ฝึกปฏิบัติ
(15 คะแนน)

ฝึกปฏิบัติ

1 ชิ้น

งานเดี่ยว
การพิจารณางาน
สื่อสารมวลชน
(10 คะแนน)

ใบงาน

1 ชิ้น

ทดสอบ
(30 คะแนน)
100 คะแนน

แบบทดสอบ

31 ก.ค. 61

31 ส.ค. 61

สอบนอกตาราง
7 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส31101
ชื่อวิชา สังคมศึกษา 1
จานวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นายทองฉัตร ไรนุ่น หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ 3. นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 : สังคมมนุษย์และการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดี
- โครงสร้างทางสังคม

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 1

- สถาบันทางสังคม

(5 คะแนน)

- การจัดระเบียบและการขัดเกลาทาง
สังคม
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- ปัญหาสังคม การแก้ไขปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาสังคม

1. ข้อสอบปรนัย 1. ข้อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข้อ

2. การนาเสนอ
2. นาเสนอ/
ปัญหาทางสังคม กลุม่
และแนวทางแก้ไข
(5 คะแนน)

1. 16-18 พ.ค. 2561

2. กลุ่มละ 1
2. 28-31 พ.ค. 2561
ชิ้น

- คุณลักษณะและความสาคัญของ
พลเมืองดี
- คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการ
พัฒนาตนเป็นพลเมืองดี
หน่วยที่ 2 : วัฒนธรรมไทย
- ความหมาย ความสาคัญ และประเภท 1. แบบทดสอบ
ของวัฒนธรรมไทย
ครัง้ ที่ 2
- วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของไทย
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ไทย

(5 คะแนน)

1. ข้อสอบปรนัย 1. ข้อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข้อ

2. นาเสนอความ 2. นาเสนอ/
แตกต่างของ
เดีย่ ว
วัฒนธรรมไทยและ

2. คนละ 1
ชิ้น

1. 4-8 มิ.ย. 2561

2. 18-22 มิ.ย. 2561

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมสากล

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

วัฒนธรรมสากล
(5 คะแนน)

- แนวทางการอนุรักษษ์วัฒนธรรมไทย
และการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
หน่วยที่ 3 : สิทธิมนุษยชน
- ความหมายและความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 3
(5 คะแนน)

1. ข้อสอบปรนัย 1. ข้อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข้อ

- ความเป็นมาและสาระสาคัยของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ

2. นาเสนอปัญหา 2. นาเสนอ/
ด้านสิทธิมนุษยชน กลุม่
ในปัจจุบัน

- ปัญหาสิทธิมนุษชนในประเทศและ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

(5 คะแนน)

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1-3

10 คะแนน

1. 25-29 มิ.ย. 2561

2. กลุ่มละ 1
2. 2-6 ก.ค. 2561
ชิ้น

แบบทดสอบกลางภาคเรียน

หน่วยที่ 4 : ระบอบการเมืองการ
ปกครอง
- ลักษณะการเมืองการปกครอง
- รูปแบบรัฐ
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 4
(5 คะแนน)

2. นาเสนอ
- สถานการณ์การเมืองการปกครองของ สถานการณ์
สังคมไทย และปัญหาทางการเมือง
การเมืองการ
ปกครองของ
- การดาเนินนโยบายด้านความสัมพันธ์
สังคมไทย
ระหว่างประเทศ
(5 คะแนน)

1. ข้อสอบปรนัย 1. ข้อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข้อ
2. นาเสนอ/
กลุ่ม

1. 23-26 ก.ค. 2561

2. กลุ่มละ 1
2. 6-10 ส.ค. 2561
ชิ้น

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

หน่วยที่ 5 : รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
- ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 5

- โครงสร้าง หลักการและความสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญ

(5 คะแนน)

- บทบัญญัตเิ กี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล
- พรรคการเมือง การเลือกตัง้ รัฐบาล
และการจัดตั้งรัฐบาล
- การตรวจสอบการใช้อานาจตาม
รัฐธรรมนูญ

1. ข้อสอบปรนัย 1. ข้อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข้อ

1. 14-17 ส.ค. 2561

2. กลุ่มละ 1
2. 20-24 ส.ค. 2561
ชิ้น

2. นาเสนอการ
จัดตั้งพรรค
การเมือง การ
เลือกตั้งและการ
จัดตั้งรัฐบาล (5
คะแนน)

2. นาเสนอ/
กลุ่ม

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 6

1. ข้อสอบปรนัย 1. ข้อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข้อ

หน่วยที่ 6 : กฎหมายในชีวิตประจาวัน
- กฎหมาย
- กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้
- กฎหมายระหว่างประเทศ

สอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 4-6

(5 คะแนน)

2. นาเสนอ
2. นาเสนอ/
กฎหมายแพ่ง
เดีย่ ว
กฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นๆ
(5 คะแนน)
30 คะแนน

2. คนละ 1
ชิ้น

1. 27-31 ส.ค. 2561

2. 3-7 ก.ย. 2561

แบบทดสอบปลายภาคเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 30221 ชื่อรายวิชา วิวัฒนาการการปกครองไทย จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง 1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
การปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
- ความหมายของการเมือง
- ความหมายของการปกครอง

2.ค้นคว้าและนาเสนอข้อมูล

ตามหัวข้อที่กาหนด
(5 คะแนน)

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- กลุ่มละ 1
- งานกลุ่ม
หัวข้อ

ภายในเดือน
พฤษภาคม 2561

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- กลุ่มละ 1
- งานกลุ่ม
หัวข้อ

ภายในเดือน
มิถุนายน 2561

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- กลุ่มละ 1
- งานกลุ่ม
หัวข้อ

ภายในเดือน
กรกฎาคม 2561

- ความหมายของอานาจอธิปไตย
- รูปแบบการปกครอง
- ลัทธิทางการเมือง
- หลักการประชาธิปไตย

หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทย
- การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
- การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
- การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี

หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
- การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
- การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
- การเมืองการปกครองสมัยการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.ค้นคว้าและนาเสนอข้อมูล
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กาหนด
(5 คะแนน)
1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.แข่งขันโต้วาที
(5 คะแนน)

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561
หน่วยที่ 4 พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทยในยุคประชาธิปไตย
- พ.ศ. 2475 - 2516
- พ.ศ. 2517 - 2549
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

แบบทดสอบหน่วยที่

แบบทดสอบ

1 ฉบับ

1-3

- ปรนัย

17 - 21 ก.ค.
2561

(10 คะแนน)

- อัตนัย

1.แบบทดสอบ

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้

ภายในเดือน
สิงหาคม 2561

(5 คะแนน)
2.ค้นคว้าและนาเสนอข้อมูล

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1

หัวข้อ

โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กาหนด
(5 คะแนน)
3.แข่งขันโต้วาที

หน่วยที่ 5 โครงสร้างและสถาบันทาง
การเมืองการปกครองของไทย
- สถาบันนิติบัญญัติ

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.ค้นคว้าและนาเสนอข้อมูล

- สถาบันบริหาร

ตามหัวข้อที่กาหนด

- สถาบันตุลาการ

(5 คะแนน)

- องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

3.แข่งขันตอบปัญหาแบบทีม

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม

ภายในเดือน
สิงหาคม 2561

- กลุ่มละ 1

หัวข้อ

- พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

- การเลือกตั้ง

หน่วยที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดิน

1.แบบทดสอบ

- แนวความคิดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน

(5 คะแนน)

- ความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดิน

2.ค้นคว้าและนาเสนอข้อมูล

- การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน

โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กาหนด

- ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย

(5 คะแนน)

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1

หัวข้อ

ภายในเดือน
กันยายน 2561

สอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบหน่วยที่

แบบทดสอบ

ประจาปีการศึกษา 2561

4-6

- ปรนัย

(30 คะแนน)

- อัตนัย

1 ฉบับ

14 - 22 ก.ย.
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ จานวน 1.0 หน่วยกิต
รหัสวิชา ส30222 ชื่อรายวิชา กฎหมายทีป่ ระชาชนควรรู้
อัตราการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานทาง
กฎหมาย
- ความหมายและลักษณะสาคัญของ
กฎหมาย
- ที่มาของกฎหมายและระบบของกฎหมาย
- ประเภทของกฎหมาย
- กระบวนการจัดทากฎหมายลายลักษณ
อักษร

15 คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการทาง
กฎหมาย ปัญหาการใช้กฎหมาย และ
แนวทางการป้องกันแก้ไข
- การบังคับใชกฎหมายและการสิ้นผลการ
บังคับใชกฎหมาย
- ปญหาการใชกฎหมายในสังคมไทย
และแนวทาง ปองกันแกไข

15 คะแนน

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2

ลักษณะ/
ประเภท

- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับความรู้
- รายกลุ่ม
พื้นฐานทางกฎหมาย (5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล

- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
กระบวนการทางกฎหมาย
(5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (10 คะแนน)

- รายกลุ่ม

จานวน
ชิ้นงาน

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- 1 ชิ้น
- 1 ชุด
- 1 ชุด

ภายใน
1 มิถุนายน
2561

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล - 1 ชุด
- รายบุคคล - 1 ชุด
แบบทดสอบกลางภาค

ภายใน
1 กรกฎาคม
2561
ภายใน 16-20
กรกฏาคม 2561

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 15 คะแนน
กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา
- รัฐธรรมนูญ

- นาเสนอผลงานในรูปแบบ

- หลักกฎหมายแพง

พาวเวอร์พอยต์/วิดีโอ เกี่ยวกับ

- หลักกฎหมายอาญา

กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น
ภายใน

แพ่งและกฎหมายอาญา

1 สิงหาคม
2561

(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน
- กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
และ บัตรประจาตัวประชาชน
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผู้บริโภค
- กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

- รายบุคคล

- 1 ชุด

15 คะแนน
- อินโฟรกราฟฟิคเกี่ยวกับกฎหมาย - รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

กฎหมายในชีวิตประจาวัน

ภายใน

(5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)

- รายบุคคล

- 1 ชุด

- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

- รายบุคคล

- 1 ชุด

30 คะแนน

ปรนัย40 ข้อ หน่วยที1่ -4

- แบบทดสอบ(30 คะแนน)

อัตนัย 2 ข้อ หน่วยที่ 3-4

1 กันยายน
2561

- กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
สอบปลายภาค หน่วยที่ 1-4

ภายใน 17-25
กันยายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายวิชา ส 30223 ชื่อวิชา มนุษย์กับสังคม จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน/หัวหน้ารายวิชา นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ชิ้นงาน//ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
คะแนน
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 พื้นฐานของมนุษย์
- ความเป็นมา ความหมาย
หลักแนวคิด

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 1

ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย
ครั้งที่ 1

(5 คะแนน)

- พื้นฐานและพฤติกรรมของมนุษย์กับสังคม
- ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนา
- แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว ชุมชน และสังคม
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม
หน่วยที่ 2 โครงสร้างสังคม
- โครงสร้างสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน
- การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคม
สถาบันทางสังคม ประชาสังคม หลักธรรมภิบาล
และสันติ
- กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม การเมิอง กฎหมาย
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
ปีการศึกษา 2561

งานกลุม่
2. นาเสนองาน
กลุ่ม

(5-6 คน)

- กลุ่มละ
1 ชิ้น

วันอังคาร ที่ 16 วันศุกร์ ที่ 26
พฤษภาคม 2561
วันจันทร์ ที่ 29
พฤษภาคม – วันศุกร์
ที่ 9 มิถุนายน 2561

(15 คะแนน)
3. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 2

ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย
ครั้งที่ 2

(5 คะแนน)
งานเดี่ยว
4. การนาเสนอ
งานเดี่ยว

(5-6 คน)

- คนละ
1 ชิ้น

วันจันทร์ ที่ 12 –วัน
ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน
2561
วันจันทร์ ที่ 19 –วัน
ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน
2561

(15 คะแนน)
แบบทดสอบ
หน่วยที่
1-2 (10
คะแนน)

ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ
จานวน 5
ข้อ

17-21 ก.ค. 2561

ชิ้นงาน//ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
หน่วยที่ 3 สังคมไทย
- สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทย

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น

5. แบบทดสอบครัง้ ที่ 3 ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย
ครั้งที่ 3
(5 คะแนน)

กาหนดส่ง
วันจันทร์ ที่ 31
กรกฎาคม – วันศุกร์
ที่ 11 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ ที่ 4 –

- ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
- แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทยแบบ 6. Power Point
สันติวิธี
(15 คะแนน)
- การพัฒนาสังคมไทย

งานกลุม่

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

แบบทดสอบหน่วยที่

ปีการศึกษา 2561

1-3 (30 คะแนน)

ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ
จานวน 5
ข้อ

(5-6 คน)

- กลุ่มละ
1 ชิ้น

วันพุธ ที่ 13 กันยายน
2561

17-25 ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาต่างประเทศ...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...ม.4/1-4/10...ภาคเรียนที่....1...ปีการศึกษา..2561..
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
Test
Unit 1: Money Makes the World
(แบบทดสอบ)
Go Round!
- Count and Non-count nouns 5 คะแนน
- Articles with nouns
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
- Speaking Giving Personal
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
2561

14 กรกฎาคม
2561

5 คะแนน

Midterm Examination 10 points (16 – 20 ก.ค. 60)
Unit 5-6 = 10 คะแนน
Test
Individual
Unit 5: Ambitions
(รายบุคคล)
- modals: advice and possibility (แบบทดสอบ)
10 คะแนน - Speaking
Unit 6: Mysteries
- Reading
- wishes
- Work Book
- modals – certainty

18 สิงหาคม 2561
-

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 (17 – 25 ก.ย. 61)

กาหนดส่งงาน
13 กันยายน
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ31203 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต 1.0 หน่วย
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวสุภาลัย สายคาภา
หน่วยการเรียน/เนื ้อหาสาระ
โดยสังเขป

วีธีการเก็บคะแนน

ชิ ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
งานเดี่ยว

ชิ ้นงาน
1 ชิน้

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

5-19 มิ.ย 2561

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

26-10 ก.ค 2561

1 ชิน้

24-7 ส.ค 2561

หน่วยที่ 1: The World of Books - แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

15-29 พ.ค.
2561

- Advantures on the
Mississippi
- The Travels of Swift’s Satire

หน่วยที่ 2

: The World Around

Us
- Come Rain or Come Shine
- Breaking Plates Can Break
Plates
หน่วยที่ 3 : The World of Our
Bodies
- How the Red River Flow
- Study Suggests Sitting Less
Can Extend Life

สอบกลางภาค 10 คะแนน
หน่วยที่ 4 : The World of
Language
- Looking at Babies Learing to
Speak
- The Big Deal About Small
Talk

-แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

หน่วยที่ 5 : The World of the
Past

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

14-28 ส.ค.
2561

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

4-11 ก.ย. 2561

- The Rise and Fall of the
Molgol Empire
- The Spanish Conquest of
maxico
หน่วยที่ 6 : The World of
Technology
- Internet Fundraising Helps
Farmers Flourish
- How Technology Shook Up
the Music Industry

สอบปลายภาค 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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
28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61

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

Individual work

1 ชิ้น

18 – 22 มิ.ย. 61

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

Individual work

1 ชิ้น

9 – 13 ก.ค. 61

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
6 – 10 ส.ค. 61

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

Pair work

1 ชิ้น

20 – 24 ส.ค. 61

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

Individual work

1 ชิ้น

3 – 7 ก.ย. 61

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ31207
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารทันโลก 1
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70: 30
ผู้สอน 1. นางสาววิชชุดา สมจิตร
หัวหน้ารายวิชา
หน่ วยการเรี ยน/เนื้อหาสาระ
โดยสั งเขป
หน่วยที่ 1: Introductions
หน่วยที่ 2

: Family

หน่วยที่ 3 : Appearances

หน่วยที่ 4 : Personality

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5 : Home

หน่วยที่ 6 : Cities

หน่วยที่ 7 : Weather
หน่วยที่ 8 : Sightseeing

สอบปลายภาค

วีธีการเก็บคะแนน

- ทา Profile นาเสนอข้ อมูล
ของตนเอง (10 คะแนน)
- เขียนแผนภูมิ Family Tree
พร้ อมทัง้ บรรยายสัน้ ๆ
เกี่ยวกับครอบครั วของตนเอง
(5 คะแนน)
- นักเรี ยนเลือกคนในอุดมคติ
เขียนบรรยายลักษณะและให้
เหตุผลว่ าทาไมถึงชอบ
(10 คะแนน)
- การเขียนบรรยายลักษณะ
ของบุคคลที่นักเรี ยนชื่นชอบ
(5 คะแนน)
10 คะแนน
- นักเรี ยนออกแบบบ้ านในฝั น
ของนักเรี ยน และนาเสนอ
เสนอในชัน้ เรี ยน ( 5 คะแนน)
- นักเรี ยนออกแบบแผนที่
แนะนาการท่ องเที่ยวผ่ าน
โปรแกรม PowToon
( 15 คะแนน)
- รายงานสภาพอากาศ
( 5 คะแนน)
- บอกความความหมายของ
ป้ายหรื อสัญลักษณ์ ต่างๆ
( 5 คะแนน)
30 คะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน

กาหนดส่ งงาน

ลักษณะ/
ประเภท

ชิน้ งาน

งานเดี่ยว

1 ชิน้

21-25 พ.ค. 61

งานเดี่ยว

1 ชิน้

4-8 มิ.ย 61

งานคู่

1 ชิน้

18-22 มิ.ย 61

งานเดี่ยว

1 ชิน้

2-6 ก.ค. 61

-

-

19-20 ก.ค. 61

งานเดี่ยว

1 ชิน้

23-26 ก.ค. 61

งานกลุ่ม

1 ชิน้

6-10 ส.ค. 61

งานคู่

1 ชิน้

20-24 ส.ค. 61

งานเดี่ยว

1 ชิน้

27-31 ส.ค. 61

-

-

10-14 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ31202
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 1 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

25 พฤษภาคม

- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

31 พฤษภาคม

- บรรยายสิง่ ที่ตนเองชอบ
และไม่ชอบหน้าชั้นเรียน
(5 คะแนน)
- ตั้งคาถามและให้เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิง่ ที่ชอบ
และไม่ชอบ (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 มิถุนายน

งานกลุม่

1 ชิ้น

18 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

4 กรกฎาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

17 กรกฎาคม
25 กรกฎาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานกลุม่

1 ชิ้น

8 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 สิงหาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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

- บรรยายสิง่ ที่ตนเองชอบ
และไม่ชอบหน้าชั้นเรียน
(5 คะแนน)
- ตั้งคาถามและให้เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิง่ ที่ชอบ
และไม่ชอบ (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 มิถุนายน

งานกลุม่

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

งานกลุม่

1 ชิ้น

10 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 สิงหาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

7 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 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
- Est-ce qu’on fait
la bise dans ton pays?

วิธีการเก็บคะแนน

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

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

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานกลุม่

1 ชิ้น

23 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

20 มิถุนายน

งานกลุม่

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

งานกลุม่

1 ชิ้น

8 สิงหาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

5 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

-แต่งบทสนทนาการกล่าวคา
ทักทายบุคคลในแต่ละช่วง
อายุ (10 คะแนน)

งานกลุม่

1 ชิ้น

22 พฤษภาคม

- บอกความเหมือนและความ
ต่างของการทักทายแบบไทย
และแบบฝรั่งเศส
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 มิถุนายน

- บอกสัญลักษณ์สาคัญของ
ประเทศฝรั่งเศสได้
(5 คะแนน)
- ตั้งคาถามและให้เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและ
ไม่ชอบ (10คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 มิถุนายน

งานกลุม่

1 ชิ้น

26 มิถุนายน

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

3 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

10 กันยายน

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

- บอกสีได้
(5 คะแนน)
- ฟังและจับใจความได้
(10 คะแนน)

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

สอบปลายภาค

-ถามและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาทีม่ ี
ชื่อเสียงระดับโลกของ
ประเทศฝรั่งเศส
(10 คะแนน)
-สร้างแผนที่การแข่งขัน
จักรยานในประเทศของ
ตนเอง (5 คะแนน)
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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
หน่วยที่ 3 C’est où chez toi
?
- Dire où tu habites ?
- les pronom personnels
- Les adverbe de quantité

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

- ใบงานแบบฝึกหัด
คาศัพท์ Le sport , Le
verbe faire , jouer ,
pratiquer
10 คะแนน
การแสดงบทบาทสมมติใน
การสนทนาเรื่องการถามทีอ่ ยู่
อาศัย
5 คะแนน
- ใบงาน les pronom
personnels , Les
adverbe de quantité
5 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท
งานเดี่ยว

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

22 พฤษภาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

4 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 มิถุนายน

งานกลุม่

1 ชิ้น

19 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 กรกฎาคม

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 4 Venez faire la
fête!
- Les expression de lieu
- Vouloir , Pouvoir
- L’impératif

-สร้างบทสนทนาเชิญชวน
เพื่อนมางานเลี้ยง

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานกลุม่

1 ชิ้น

25 กรกฎาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

5 คะแนน
- ใบงาน Vouloir ,
Pouvoir , L’impératif
5 คะแนน

หน่วยที่ 5 Au téléphoner
- Des tranports
- Les adverbs de
quantité
- Les adverbs de
négation
สอบปลายภาค

- ใบงานแบบฝึกหัด Des
tranports , Les adverbs
de quantité , Les
adverbs de négation
10 คะแนน

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

- 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)

งานกลุม่

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

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 สิงหาคม

- ใบงานคาคุณศัพท์บอก
ปริมาณ (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 กันยายน

- เขียนรายการสิง่ ของที่
จะต้องซื้อมาทาอาหาร
เป็นภาษาฝรัง่ เศส (5
คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

10 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

17 กันยายน

10 คะแนน
- ใบงานจานวนนับ 70100
(5 คะแนน)
- ทา Mind mapping ที่
แสดงการใช้จ่ายจากเงิน
เก็บว่าแบ่งเป็นกี่ส่วน (5
คะแนน)
- พูดถึงสิ่งที่ตนเอง
ต้องการได้ (5 คะแนน)

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

- พูดถึงอาหารจานโปรด
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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

10 คะแนน
แบบทดสอบบทอ่านและ
แต่งประโยคต่อจากเนื้อเรื่อง
ที่ให้
(15 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท
งานเดี่ยว

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

29 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 สิงหาคม

หน่วยที่ 4 Prendre des
- ใบงาน Temps
notes
(10 คะแนน)
- Le future antérieur
- ใบงานบทอ่านและตอบ
- Les verbes et les infinitifs คาถาม (10คะแนน)
-Les complements
Circonstanciel
สอบปลายภาค
30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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 จากสิง่ ต่างๆรอบตัว
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
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 กรกฎาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

1 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
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
หน่วยที่ 1 : ตัวอักษร
หน่วยที่ 2 :การแนะนา
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 : พาชมโรงเรียน
หน่วยที่ 4 : การเดินทางไปโรงเรียน

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

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
-งานเดี่ยว
-งานเดี่ยว
(20คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
-งานเดี่ยว
(10คะแนน)
-งานเดี่ยว
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
-งานกลุ่ม
(10 คะแนน)

กาหนดส่งงาน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 15/มิ.ย/61
-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 13/ก.ค/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2
ภายใน 10/ส.ค/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 7/ก.ย/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

30
(คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
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
หน่วยที่ 1 : こはるです。よろしく。 -ใบงาน
หน่วยที่ 2 : でんわばんごうは なん -ใบงาน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

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

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 1/มิ.ย./61
-1 ชิ้น
ภายใน 8/มิ.ย/61

ばんですか。

หน่วยที่ 3:なんねんせいですか。

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 22/มิ.ย/61

หน่วยที่4: どこに

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 6/ก.ค/61

-ใบงาน

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

-1 ชิ้น

ภายใน 13/ก.ค/61

-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
10
60 นาที
(คะแนน)
-ใบงาน
-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -5
ภายใน 3/ส.ค/61

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 10/ส.ค/61

かようびで

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 24/ส.ค/61

なんじから

-ใบงาน

-งานเดี่ยว(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 7/ก.ย/61

-ใบงาน

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

-1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ย/61

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

いますか

。

หน่วยที่ 8: たいいきは
すか。

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

い

ますか。

สอบปลายภาค
รวม

-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60 นาที

-1 ชิ้น
30
(คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 6 -10

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561
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。
ครอบครัวของคุณมีกี่คน

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

ชิ้นงาน/ภาระงาน
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)
-สอบศัพท์(10คะแนน)
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
-คัดจีน ( 5 คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
( 5 คะแนน)

ลักษณะ/ประเภท
การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)
ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

จานวน
ชิ้น
2 ครั้ง
2 ชิ้น

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)
ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ครั้ง

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)
ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ครั้ง

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)
ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

2 ครั้ง

10 คะแนน

2 ชิ้น

2 ชิ้น

2 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน
16-21พฤษภาคม
2561
(30คะแนน)
ภายใน
23-30พฤษภาคม
2561
(30คะแนน)
ภายใน
1-8มิถุนายน
2561
(30คะแนน)
ภายใน
9-17มิถุนายน2561
(30คะแนน)

หน่วยที่ 5 第五课
我的生日是五
月号。
วันเกิดของฉันคือวันที9่ เดือน5

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

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)
ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 6 第六课
我们上午八点半
上课。
พวกเราตอนเช้าแปดโมงเข้า
เรียน

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

การสอบ
คะแนนรวม
(20 คะแนน)
ชิ้นงานเดี่ยว
(10 คะแนน)

สอบปลายภาค

2 ครั้ง
2 ชิ้น

2 ครั้ง
2 ชิ้น

ภายใน
20-30มิถุนายน
2561
(30คะแนน)

ภายใน
1-15กรกฎาคม
2561
(30คะแนน)

30คะแนน

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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..ศิลปะ...............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....4/1-4/5..... ภาคเรียนที่ .1.... ปีการศึกษา.2561
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

สาระที1่ : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
1.ทัศนธาตุ
1.ผลงานภาคปฏิบัติ
2.หลักการออกแบบ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
สาระที2่ : รูปแบบงานทัศนศิลป์
1.รูปแบบงานทัศนศิลป์
2.การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยทัศนธาตุ

สาระที3่ : การแสดงออกทางทัศนศิลป์
1.การสือ่ ความคิดด้วยทัศนศิลป์
สาระที่ 4 : การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

สาระที5่ : 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

1 มิ.ย. 61

1

22 มิ.ย. 61

1.งานรายบุคคล

2

13 ก.ค. 61

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

1.งานรายบุคคล

1

3 ส.ค. 61

2.งานกลุม่

1

24 ส.ค. 61

1.ใบงาน/ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

1.งานรายบุคคล

1

31 ส.ค. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 - 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 31102 ชือ่ รายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 1
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
โดยสังเขป
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
สาระนาฏศิลป์
1.
1. การแสดงนาฏยศัพท์ ภาษาท่า ปฏิบัตินาฏยศัพท์ ภาษาท่า ( 1.ปฏิบัติท่ารา
และการตีบท
10 คะแนน )
2.ตี
บทให้เหมาะสมกับบทบาทใน
การแสดง
( 20
คะแนน )
(รวม 30 คะแนน)
2. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และ 3. ทาแบบทดสอบ
2. ทดสอบความรู้
การละครไทย
( 10 คะแนน )
(รวม 10 คะแนน)
3. การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เพลงลาวกระทบไม้

4. ราวงมาตรฐาน

4. ร้องเพลงลาวกระทบไม้
( 10 คะแนน )
5. ปฏิบัติท่าราเพลง
ลาว
กระทบไม้ ( 10 คะแนน )
6. เคาะจังหวะเพลง
ลาว
กระทบไม้ ( 10 คะแนน )
7. ปฏิบัติท่ากระโดดเข้าจังหวะ
ไม้ไผ่ ( 10 คะแนน )
8. ปฏิบัติราวงมาตรฐาน
เพลงบูชานักรบ
( 10 คะแนน )
9. ร้องเพลงราวงมาตรฐาน
เพลงบูชานักรบ
( 10 คะแนน )

กาหนดส่ง

2 ชิ้น

ภายใน
15 มิ.ย. 61

1 ชิ้น : คน

ภายใน
6 ก.ค. 61

3. ปฏิบัติการแสดง
1 เพลง : กลุ่ม
ภายใน
นาฏศิลป์ไทยเพลงลาว (ให้คะแนนเดี่ยว) 31 ส.ค. 61
กระทบไม้

(รวม 40 คะแนน)
4. ปฏิบัติราวง
มาตรฐาน

(รวม 20 คะแนน)

1 เพลง : คู่

ภายใน
21 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค31103 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 1
จานวน 40 ชั่วโมง 2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ครูผู้สอน 1. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล หัวหน้ารายวิชา
2. นางมัณฑนา เลิศเสรีพฒ
ั นกุล
3. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
4. นายอภิวิชญ์ สิริสุกลั ย์กลุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 เซต
1.1 เซต
1.2 การดาเนินการระหว่างเซต
1.2.1 อินเตอร์เซกชัน
1.2.2 ยูเนียน
1.2.3 คอมพลีเมนต์
1.2.4 ผลต่างระหว่างเซต
1.3 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2.1 ประพจน์
2.2 การเชื่อมประพจน์
2.2.1 นิเสธของประพจน์
2.2.2 การเชื่อมประพจน์
ด้วยตัวเชื่อม “และ”
2.2.3 การเชื่อมประพจน์
ด้วยตัวเชื่อม “หรือ”
2.2.4 การเชื่อมประพจน์
ด้วยตัวเชื่อม “ถ้า…แล้ว”
2.2.5 การเชื่อมประพจน์
ด้วยตัวเชื่อม “ก็ต่อเมื่อ”
สอบปลายภาค หน่วยที่ 2

วิธีการ
เก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

1. ตรวจสมุด
(10 คะแนน)

ทาแบบฝึกหัด
และ
เนื้อหาทีจ่ ดใน
ห้อง
(งานเดี่ยว)

1

2. ทดสอบย่อย
(10 คะแนน)

ข้อสอบอัตนัย

1

ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 10 คะแนน)

1. ตรวจสมุด
(10 คะแนน)

2. ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

3. ทดสอบย่อย
(20 คะแนน)
ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 30 คะแนน)

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
29 มิถุนายน 2561

แบบทดสอบกลางภาค
ทาแบบฝึกหัด
และ
เนื้อหาทีจ่ ดใน
ห้อง
(งานเดี่ยว)
นิทาน เรื่อง
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น
(งานกลุ่ม)

1

ข้อสอบอัตนัย

2

1

แบบทดสอบปลายภาค

ระหว่างวันที่
16-20 กรกฎาคม 2561

ภายในวันที่
21 กันยายน 2561

ระหว่างวันที่
26-28 กันยายน 2561

หน้า 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค31201 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
จานวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศศิธร นานไธสง
หัวหน้ารายวิชา
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต
1.1 เซต
1.2 การดาเนินการระหว่างเซต
1.2.1 อินเตอร์เซกชัน
1.2.2 ยูเนียน
1.2.3 คอมพลีเมนต์
1.2.4 ผลต่างระหว่างเซต
1.3 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์
2.1 ประพจน์
2.2 การเชื่อมประพจน์
2.2.1 การเชื่อมประโยคด้วยตัวเชื่อม”และ”
2.2.2 การเชื่อมประโยคด้วยตัวเชื่อม”หรือ”
2.2.3 การเชื่อมประโยคด้วยตัวเชื่อม”ถ้า...แล้ว...”
2.2.4 การเชื่อมประโยคด้วยตัวเชื่อม”ก็ต่อเมื่อ”
2.2.5 นิเสธของประพจน์

2.3 การหาค่าความจริงของประพจน์
2.4 การสร้างตารางค่าความจริง

สอบกลางภาค

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

1. สมุด 5 คะแนน
2. แผ่นชาร์ต การ
ดาเนินการระหว่างเซต
5 คะแนน
3. ทดสอบ
5 คะแนน

- สมุด
- แผ่นชาร์ต
(งานกลุ่ม)
- ทดสอบ

3

1. สมุด 5 คะแนน
2. แผ่นชาร์ต การเชื่อม
ประพจน์
5 คะแนน
3. ทดสอบ
5 คะแนน

- สมุด
- แผ่นชาร์ต
(งานกลุ่ม)
- ทดสอบ

3

10 คะแนน (ปรนัย)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์
2.5 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
2.6 สัจนิรันดร์
1. โจทย์ปัญหา (PAT1)
2.7 การอ้างเหตุผล
5 คะแนน
2.8 ประโยคเปิด
2.9 ประโยคปิด
2. ทดสอบ
2.10 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัว
10 คะแนน
เดียว
2.11 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

กาหนดส่งงาน

22 มิถุนายน 2561

13 กรกฎาคม 2561

แบบทดสอบกลางภาค

- สมุด
- ทดสอบ

2

17 สิงหาคม 2561

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จานวนจริง
3.1 จานวนจริง
3.2 ระบบจานวนจริง
3.3 พหุนามตัวแปรเดียว

วิธีเก็บคะแนน

1. นิทาน การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
10 คะแนน

3.4 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
3.5 สมการพหุนามตัวแปรเดียว
2. ทดสอบ
3.6 เศษส่วนของพหุนาม
5 คะแนน
3.7 สมการเศษส่วนของพหุนาม
3.8 การไม่เท่ากันของจานวนจริง
3.9 อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
3.10 ค่าสัมบูรณ์
3.11 สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุ
นามตัวแปรเดียว

สอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จานวนจริง

30 คะแนน (ปรนัย)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
- นิทาน
(งานกลุ่ม)
- ทดสอบ

2

กาหนดส่งงาน

14 กันยายน 2561

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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
วิธกี ารเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Human System
การประเมิน
16 พ.ค.61- ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดวิชา
- Human System on Your Body
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
8 มิ.ย. 61
- การทางานและการสร้างเสริมดารง
on Facebook Page (10 คะแนน)
ประสิทธิภาพของระบบอวัยวะต่างๆ ได้แก่
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
รายบุคคล
ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่2 Health Development การประเมิน
11 มิ.ย.61- การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
- Me and Family Health Handbook
รายบุคคล
1 ชิ้น
22 มิ.ย.61
บุคคลในครอบครัว
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
รายบุคคล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศ
การประเมิน
25 มิ.ย.61- วิเคราะห์อิทธิพลและค่านิยมในเรื่องเพศของ
- กรณีศึกษาภาพยนตร์อิทธิพลและค่านิยม -ระดม
1 ชิ้น
13 ก.ค.61
ครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อ
ทางเพศ (5 คะแนน)
ความคิด
พฤติกรรมทางเพศ
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
รายบุคคล
16-20 ก.ค.61
** สอบกลางภาค 1/2561**
10 คะแนน
รายบุคคล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิผู้บริโภค
การประเมิน
23 ก.ค.61- การปฏิบัติตนตามสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค - ข่าวสิทธิพื้นฐานผู้บริโภคConsumer
รายบุคคล
1 ชิ้น
10 ส.ค.61
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง Protection (5 คะแนน)
1 ชิ้น
ผู้บริโภค
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
รายบุคคล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สื่อโฆษณากับสุขภาพ
การประเมิน
13 ส.ค.61- วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
- สื่อโฆษณาที่มีผลต่อสุขภาพ (10คะแนน) -งานกลุ่ม
1 ชิ้น
24 ส.ค. 61
สุขภาพและแนวทางในการเลือกบริโภค
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Community Health
การประเมิน
27 ส.ค.61- วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของ
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
31 ส.ค.61
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
(10คะแนน)
โรคในชุมชน
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
รายบุคคล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ใส่ใจความปลอดภัย
การประเมิน
3 ก.ย.61- วางแผน กาหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ จัด
- กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
14 ก.ย.61
กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
(15คะแนน)
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
รายบุคคล
17-25 ก.ย.61
** สอบปลายภาค 1/2561**
20 คะแนน
รายบุคคล
*** หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา พ 31103 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 ปฐมนิเทศ สารวจสุขภาพนักเรียน
แจ้งกฎเกณฑ์การเรียน (1 คาบ)
สาระที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพ (2 คาบ)
สาระที่ 3 การสร้างความคุ้นเคย การจับบอล การ
ครองบอล
สาระที่ 4 การรับ-ส่ง บอลแบบอยู่กับที่ 6 แบบ
(2 คาบ)
สาระที่ 5 การ รับ-ส่ง บอล แบบเคลื่อนที่ ( 4
คาบ)
-การรับส่งแบบ 3 คนอ้อมหลัง
สาระที่ 6 การเลี้ยงบอล ( 2 คาบ)
- การเลี้ยงลูกระดับต่า
- การเลี้ยงลูกระดับสูง
สาระที่ 7 : การยิงประตู. ( 6 คาบ )
1. การยิงประตูระยะใกล้
2 การยิงประตูระยะกลาง
3. การวิ่งกระโดดยิงประตู Lay-up Short
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดสอบ

สังเกตการปฏิบัติ
สังเกตการปฏิบัติ

ปฏิบตั ิทั้งห้อง

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ปฏิบตั ิคู่

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ปฏิบตั ิกลุ่ม

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ
ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

15

4-8 มิ.ย. 61

15

25-29 มิ.ย.61

ปฏิบตั ิเดีย่ ว

10

9-13 ก.ค..61

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ปฏิบตั ิเดีย่ ว

20

20-24 ส.ค.61

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ
ข้อสอบปรนัย
(20 คะแนน)

ปฏิบตั ิเดีย่ ว

20
40 ข้อ

10-14 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว30103 ชื่อรายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1.นายอานาจ สิงห์ทอง หัวหน้ารายวิชา
2. นายสัญชัย วัชรพรรณ
3. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน กาหนดส่ง
ชิ้น
บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
1. ระบบคืออะไร
2. ระบบทางเทคโนโลยี
3. ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
4. การทางานที่ผิดพลาดของระบบ

การประเมินตามสภาพจริง
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1. สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
2. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

การประเมินตามสภาพจริง
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี
1. ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์
และสังคม
2. ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ
3. ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของ
เทคโนโลยี
สอบระหว่างภาค

การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

แบบทดสอบ (10 คะแนน)

-

แบบทดสอบ(K)

1 ชิน้

-

ชิ้นงาน(P),(A)

1 ชิน้

-

แบบทดสอบ(K)

1 ชิน้

-

ชิ้นงาน(P),(A)

1 ชิน้

-

ชิ้นงาน(P),(A)

รายบุคคล

1 ชิน้

ภายใน
พ.ค. 2561

ภายใน
มิ.ย. 2561

ภายใน
ก.ค. 2561

บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
1. วัสดุ
2. เครื่องมือพื้นฐาน
3. การตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุ

การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน

บทที่ 5 กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1. กลไก
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. แผงควบคุมขนาดเล็ก

การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

บทที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การประเมินตามสภาพจริง
1. ขั้นระบุปัญหา
(10 คะแนน)
2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
- ประเมินจากชิ้นงาน
เกี่ยวข้องกับปัญหา
3. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4. ขั้นวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
5. ขั้นทดสอบ ประมวลผล และปรับปรุง
แก้ไชวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
6. ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
สอบปลายภาค

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

-

ชิ้นงาน(P),(A)

1 ชิ้น

ภายใน
ก.ค. 2561

ภายใน
ส.ค. 2561

-

แบบทดสอบ(K)

1 ชิน้

-

ชิ้นงาน(P),(A)

1 ชิน้

-

ชิ้นงาน(P),(A)

รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง30286 ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1
ใบงาน
5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป
หน่วยที่ 2
แบบฝึกหัด 5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
รูปแบบขององค์การธุรกิจ
หน่วยที่ 3
แบบฝึกหัด 10 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
การจัดการทั่วไป
หน่วยที่ 4
รายงาน
10 คะแนน
รายกลุ่ม
1 ชิ้น
ระบบแลกเปลี่ยน
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หน่วยที่ 5
ใบงาน
10 คะแนน
รายกลุ่ม
1 ชิ้น
แหล่งเงินทุนและแผนธุรกิจเบื้องต้น
หน่วยที่ 6
ใบงาน
5 คะแนน
รายกลุ่ม
1 ชิ้น
สถาบันการเงิน
แบบฝึกหัด 5 คะแนน
หน่วยที่ 7
ใบงาน
5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
การเลือกทาเลที่ตั้งของธุรกิจ
หน่วยที่ 8
แบบฝึกหัด
5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
การสื่อสารและการขนส่ง
หน่วยที่ 9
แบบฝึกหัด
5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
การประกันภัย
หน่วยที่ 10
ใบงาน
5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
จรรยาบรรณและคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ
สอบปลายภาค
20 คะแนน

กาหนดส่ง
25 พ.ค.61
8 มิ.ย.61
22 มิ.ย. 61
13 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
7 ก.ย.61
14 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561
รหัสวิชา ก31901 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ)
ครูผู้สอน 1. นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ 2. ครูแนะแนว 1
หน่วยการเรียน /
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ปฐมนิเทศ
- ทะเบียนนักเรียน
- สารวจสุขภาพจิต
หน่วย 1 แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)
- การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)
หน่วย 2 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
- การทาแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
หน่วย 3 การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
- ระบบ TCAS
-คาศัพท์ในระบบ TCAS
หน่วย 4 โลกกว้างทางอาชีพ
- กิจกรรมบิงโกอาชีพ
- การทาแบบวัดบุคลิกภาพทาง
อาชีพของ John L. Holland
หน่วย 5 มหาวิทยาลัยในฝัน
- มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
- การวางแผนการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

ใบงาน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน 2561

ใบงาน
(20 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 – 8 มิถุนายน 2561

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 – 15 มิถุนายน
2561

งานเดี่ยว

2 ชิ้น

18 มิถุนายน – 20
กรกฎาคม 2561

ใบงาน
(20 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 กรกฎาคม –
3 สิงหาคม 2561

ใบงาน (10 คะแนน)
นาเสนอ (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 สิงหาคม –
7 กันยายน 2561

ใบงาน
(10 คะแนน)
ใบงาน
(10 คะแนน)
เก็บคะแนนในสมุด
(10 คะแนน)

