โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ท 31102 ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ ผู้สอน 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ 2. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : อิเหนา ตอน ศึกกะห
มังกุหนิง
- ทํองจาบทอาขยาน
- วิเคราะห์คุณคําด๎านสังคมและ
วัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 : โคลงนิราศนรินทร์
- วิเคราะห์คุณคําด๎านวรรณศิลป์
- การแตํงโคลงสี่สุภาพ
หน่วยที่ 3 : การใช้คา กลุ่มคาและ
ประโยค
- ชนิดของคาและกลุํมคา
- การเลือกใช๎คาเพื่อสร๎างประโยค
* ทดสอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : ทุกข์ของชาวนา
- ความหมายของบทความ
- การเขียนเรียงความและบันทึกจาก
การอําน
หน่วยที่ 5 : นิทานเวตาล
- วรรณกรรม เรื่อง นิทานเวตาล
- การพูดในโอกาสไมํเป็นทางการ
หน่วยที่ 6 : การประเมินจากเรื่องที่
อ่าน
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์
วรรณกรรม
- การประเมินคําวรรณกรรม
* ทดสอบปลายภาค

วิธีการเก็บ
คะแนน
ตลอดภาคเรียน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

5 คะแนน
5 คะแนน

- สอบปฏิบัติ (อําน)
- แบบทดสอบ

1 ครั้ง
1 เรื่อง

พฤศจิกายน

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- แตํงโคลงสีส่ ุภาพ

1 เรื่อง
1 ชิ้น

ธันวาคม

5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ผังมโนทัศน์
ทดสอบกลางภาค

1 เรื่อง
1 ชิ้น

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- เขียนรายงาน

1 เรื่อง
1 ชิ้น

5 คะแนน
5 คะแนน

- แบบทดสอบ
- สอบปฏิบัติ (พูด)

1 เรื่อง
1 ครั้ง

มกราคม

5 คะแนน

- แบบทดสอบ

1 เรื่อง

กุมภาพันธ์

5 คะแนน
30 คะแนน

- เขียนวิจารณ์
ทดสอบปลายภาค

1 ชิ้น

ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม

กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท๓๐๒๒๐
ชื่อวิชา สุนทรียภาพในภาษาไทย ๑
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ ผู้สอน นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
๑. ความรู๎พื้นฐานทางสุนทรียภาพและ
สุนทรียศาสตร์
๒. สุนทรียภาพในงานร๎อยแก๎วไทย
๓. สุนทรียภาพในงานร๎อยกรองไทย
๔. สุนทรียภาพในบทเพลง
๕. ทํวงทานองร๎อยกรองไทย
๖. ทํวงทานองท๎องถิ่น ๔ ภาค

คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
- แผนที่ความคิด
๑ ชิ้น

กาหนดส่งงาน
๒ พ.ย. ๖๑

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
คะแนน

- ศึกษา ค๎นคว๎า นาเสนอ
- ศึกษา ค๎นคว๎า นาเสนอ
- ศึกษา ค๎นคว๎า นาเสนอ
- ศึกษา ค๎นคว๎า นาเสนอ
- ศึกษา ค๎นคว๎า นาเสนอ

๑ ชิ้น
๑ ชิ้น
๑ ชิ้น
๑ ชิ้น
๑ ชิ้น

๑๖ พ.ย. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
๒๑ ธ.ค. ๖๑
๔ ม.ค. ๖๒
๑๙ ม.ค. ๖๒

สอบกลางภาค

๑๐ คะแนน

แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๒๑ ธ.ค. ๖๑

สอบปลายภาค

๓๐ คะแนน

แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๑๕ ก.พ. ๖๒

รวม

๑๐๐ คะแนน

๘ ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท ๓๐๒๓๐ ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการฟัง การดูและการพูด
จานวน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์ จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ ผู้สอน ปณีต จิตต์นุกุลศิริ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนน
๑. ทฤษฎีการรับและสํงสาร

-

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
นาเสนอหน๎าชั้นเรียนและปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับการฟัง การดูและการพูด

จานวนชิ้น
-

๒. การรับสารที่มีคุณคํา

๑๐

ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการฟังและการดู

๑ ชิ้น

๓. การสํงสารที่มีคุณคํา
๔. การรับสารในปัจจุบันโดยเฉพาะการ
ฟังและการดู

๑๐

ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการพูด

๑ ชิ้น

๑๐

นาเสนอหน๎าชั้นเรียน

๑ ชิ้น

๑๐

สอบกลางภาค ๒ / ๒๕๕๘
- แบบทดสอบ

๕. ฝึกฝนการพูดและการฝึกพูดโดยไมํ
เตรียมตัวลํวงหน๎า

๒๐

ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการพูด

๑ ชิ้น

๖. การประยุกต์ใช๎งานจริง

๑๐

สํงหัวข๎อโครงงานและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ
การฟัง การดูและการพูด

๑ ชิ้น

๓๐

สอบปลายภาค ๒ / ๒๕๕๘
- แบบทดสอบ

รวม

๑๐๐

กาหนดส่ง
๖ พ.ย.
๒๕๖๑
๒๐ พ.ย.
๒๕๖๑
๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
๑๘ ธ.ค.
๒๕๖๑
๒๑ – ๒๕ ธ.ค.
๒๕๖๑
๒๙ ม.ค.
๒๕๖๒
๑๒ ก.พ.
๒๕๖๒
๒๕ – ๒๖,๒๙
ก.พ. ๒๕๖๒
๑ – ๔ มี.ค.
๒๕๖๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ท 30236 ชื่อรายวิชา หลักภาษาน่ารู้ 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
จานวน
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ / ประเภท
ชิ้น
หน่วยที่ 1 : รู้เรื่องการอ่าน
12พฤศจิกายน
- การอํานจับใจความสาคัญ
10 คะแนน - แบบทดสอบ
2
2561
- การอํานสรุปความ
- ใบงาน
หน่วยที่ 2 : สรรค์สร้างงานเขียน
- เขียนยํอความจากบทประพันธ์
- เขียนสารคดีทํองเที่ยว
หน่วยที่ 3 : การใช้สานวนไทย
- ความหมายและความสาคัญของสานวน
ไทย
- ลักษณะของสานวนไทย
- ประเภทของสานวนไทย
* ทดสอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : การสร้างคาในภาษาไทย
- คาประสม คาซ้า คาซ๎อน
หน่วยที่ 5 :ศิลปะในการพูด
- การพูดแสดงทรรศนะ
- การพูดโน๎มน๎าวใจ
หน่วยที่ 6 : สร้างสรรค์บทประพันธ์
- การแตํงคาประพันธ์ชนิดตําง ๆ
* ทดสอบปลายภาค
รวม

10 คะแนน

- แบบทดสอบ
- เขียนยํอความ (เดี่ยว)
- เขียนสารคดีทํองเที่ยว (กลุํม)

2

10 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ใบงาน

1

10 คะแนน

ทดสอบกลางภาค 40 ข้อ

10 คะแนน

- แบบทดสอบ
- ใบงาน

1

10 คะแนน

- แบบทดสอบ
- นาเสนอการพูด (เดี่ยว)

2

10 คะแนน

- แบบทดสอบ
- แตํงคาประพันธ์ (เดี่ยว)
ทดสอบปลายภาค 60 ข้อ

30 คะแนน
100 คะแนน

1

22พฤศจิกายน
2561

12
ธันวาคม 2561
ธันวาคม
2561
3
มกราคม
2562
17
มกราคม
2562
7
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

9 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส31102
ชื่อวิชา สังคมศึกษา 2
จานวน 72 คาบ
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายทองฉัตร ไรนุํน หัวหน๎ารายวิชา 2. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ 3. นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
หน่วยที่ 1 : ประวัติและความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา
- ลักษณะของชาวชมพูทวีปและคติความ 1. แบบทดสอบ
เชื่อทางศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎า
ครัง้ ที่ 1
- ทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลทาง
พระพุทธศาสนา
2. วิเคราะห์ทฤษฎี
และวิธีการทีเ่ ป็น
สากลทาง
พระพุทธศาสนา
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 : พุทธประวัติและชาดก
- พุทธประวัติ
1. แบบทดสอบ
- ชาดก
ครั้งที่ 2

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 25-31 ต.ค. 2561
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ
2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 1-9 พ.ย. 2561
กลุํม
ชิ้น

3. พฤติกรรม
นักเรียน

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 3

-

3. 25 ต.ค.-9 พ.ย.
2561

1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 12-13 พ.ย. 2561
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ
2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 14-16 พ.ย. 2561
กลุํม
ชิ้น

2. Time Line
พุทธประวัติ และ
ชาดก
3. คุณลักษณะอัน 3. พฤติกรรม
พึงประสงค์
นักเรียน
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 3 : วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- หลักธรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
- ศาสนพิธี

กาหนดส่ง

-

1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ

3. 12-16 พ.ย. 2561

1. 19-20 พ.ย. 2561

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
2. Infographic
2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 21-23 พ.ย. 2561
วันสาคัญทาง
กลุํม
ชิ้น
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี
3. คุณลักษณะอัน 3. พฤติกรรม
3. 19-23 ก.ค. 2561
พึงประสงค์
นักเรียน
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 4 : หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
- พระรัตนตรัย
1. แบบทดสอบ
1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 26-27 พ.ย. 2561
- อริยสัจ 4
ครั้งที่ 4
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ
2. ผังความคิด
2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 28-30 พ.ย. 2561
หลักธรรมทาง
กลุํม
ชิ้น
พระพุทธศาสนา
3. คุณลักษณะอัน 3. พฤติกรรม
3. 26-30 พ.ย. 2561
พึงประสงค์
นักเรียน
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 5 : พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต
- พระไตรปิฎก
1. แบบทดสอบ
1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 3-4 ธ.ค. 2561
- พุทธศาสสุภาษิต
ครั้งที่ 5
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ
2. นาเสนอ
2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 6-11 ธ.ค. 2561
พุทธศาสสุภาษิต กลุํม
ชิ้น
ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
3. คุณลักษณะอัน 3. พฤติกรรม
3. 3-11 ธ.ค. 2561
พึงประสงค์
นักเรียน
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 6 : การบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญา
- การบริหารจิต
1. แบบทดสอบ
1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 12-14 ธ.ค. 2561
- การเจริญปัญญา
ครั้งที่ 6
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1-6
หน่วยที่ 7 : พุทธสาวก สาวิกา และ
ศาสนิกชนตัวอย่าง
- ประวัติและคุณธรรมสาวก สาวิกา
- ประวัติและคุณธรรมของชาวพุทธ
ตัวอยําง

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

2. นาเสนอ วิธีคิด
แบบโยนิโส
มนสิการปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
(5 คะแนน)
10 คะแนน

2. นาเสนอ/
กลุํม

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 7

1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 2-3 ม.ค. 2562
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ
2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 7-11 ม.ค. 2562
กลุํม
ชิ้น

3. พฤติกรรม
นักเรียน

2. กลุํมละ 1 2. 17-21 ธ.ค. 2561
ชิ้น

-

3. 12-21 ธ.ค. 2561

แบบทดสอบกลางภาคเรียน (40 ข้อ)

2. Time Line
ประวัติและ
คุณธรรมของสาวก
สาวิกา และชาว
พุทธตัวอยําง
3. คุณลักษณะอัน 3. พฤติกรรม
พึงประสงค์
นักเรียน
(10 คะแนน)

-

3. 2-11 ม.ค. 2562

หน่วยที่ 8 : หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
- หน๎าที่ชาวพุทธ
1. แบบทดสอบ
- มารยาทชาวพุทธ
ครัง้ ที่ 8

1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 14-17 ม.ค. 2562
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ
2. บทบาทสมมติ 2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 18-23 ม.ค. 2562
หน๎าที่และมารยาท กลุํม
ชิ้น
ชาวพุทธ
3. คุณลักษณะอัน 3. พฤติกรรม
3. 14-23 ม.ค. 2562
พึงประสงค์
นักเรียน
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
- ความหมายของศาสนา
1. แบบทดสอบ
- องค์ประกอบของศาสนา
ครัง้ ที่ 9

1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10

1. 24-25 ม.ค. 2562

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
- ประเภทของศาสนา
- ความสาคัญของศาสนา

หน่วยที่ 10 : ศาสนาสาคัญในประเทศ
ไทย
- ศาสนาอิสลาม
- คริสต์ศาสนา
- ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- ศาสนาสิข

สอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 7-10

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
ข๎อ

กาหนดส่ง

2. นาเสนอความรู๎
ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
(5 คะแนน)

2. นาเสนอ/
กลุํม

1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 10

1. ข๎อสอบปรนัย 1. ข๎อสอบ 1. 1-5 ก.พ. 2562
ตามตัวชี้วัด
จานวน 10
ข๎อ
2. นาเสนอ/
2. กลุํมละ 1 2. 6-11 ก.พ. 2562
กลุํม
ชิ้น

3. พฤติกรรม
นักเรียน

2. กลุํมละ 1
ชิ้น
2. 28-31 ม.ค. 2562
3. 24-31 ม.ค. 2562

2. Infographic
ศาสนาที่สาคัญใน
ประเทศไทย
3. คุณลักษณะอัน 3. พฤติกรรม
3. 1-11 ก.พ. 2562
พึงประสงค์
นักเรียน
(10 คะแนน)
30 คะแนน
แบบทดสอบปลายภาคเรียน (60 ข้อ)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 30282 ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 1
- ข๎อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
- ภายในเดือน
หน่วยที่ 1 ภูมิลักษณ์
- โลก โครงสร๎าง และสํวนประกอบ
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

2.ค๎นคว๎า วิเคราะห์ข๎อมูลตาม

- ภูมิลักษณ์พื้นผิวโลก

หัวข๎อที่กาหนด และนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 2

หน่วยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนได๎
- ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนไมํได๎
- พลังงานทางเลือก

หน่วยที่ 3 ภูมิอากาศและการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ
- บรรยากาศ
- องค์ประกอบภูมิอากาศ
- การจาแนกเขตภูมิอากาศ
- สภาพอากาศที่เลวร๎าย
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบ

2.MIND MAP

แผนภาพความคิด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 3
2.Infographics
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

(10 คะแนน)

ตามผลการเรียนรู๎
- งานกลุํม

- กลุํมละ 1

หัวข๎อ

พฤศจิกายน 2561
- 12 - 16 พ.ย. 61

- ข๎อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู๎
- กลุํมละ 1
- งานกลุํม
หัวข๎อ

- ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2561
- 26 - 30 พ.ย. 61

- ข๎อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู๎
- กลุํมละ 1
- งานกลุํม
หัวข๎อ

- ภายในเดือน
ธันวาคม 2561
- 17 - 19 ธ.ค. 61

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2561

แบบทดสอบหน่วยที่
1-3
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 4 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 4

- สิ่งแวดล๎อม
- ระบบนิเวศ (Ecosystem)
- ผลกระทบของมนุษย์ที่มีตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อม
- มลพิษและการจัดการ
- กฎระเบียบและมาตรการภายใต๎ข๎อตกลงทาง
สิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ

หน่วยที่ 5 ภัยธรรมชาติและการจัดการภัย
พิบัติ
- ภัยธรรมชาติ
- ภัยด๎านสภาพภูมิอากาศ
- ธรณีพิบัติภัย
- การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- ลักษณะเฉพาะของภัยพิบัติ

สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2561

\

2.ค๎นคว๎า วิเคราะห์ข๎อมูลตาม

หัวข๎อที่กาหนด และนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(15 คะแนน)
1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 5
2.นาเสนอและเผยแพรํข๎อมูล

ตามหัวข๎อที่กาหนดผํานทาง

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

กาหนดส่งงาน
จานวนชิ้น
1 ฉบับ
20 - 27 ธ.ค.
2561

- ข๎อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู๎
- กลุํมละ 1
- งานกลุํม
หัวข๎อ

- ภายในเดือน
มกราคม 2562
- 21 - 25 ม.ค. 62

- ข๎อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู๎
- กลุํมละ 1
- งานกลุํม
หัวข๎อ

- ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
- 11 - 12 ก.พ. 62

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

20 - 28 ก.พ.
2562

Social Network
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

(15 คะแนน)

แบบทดสอบหน่วยที่
4-5
(30 คะแนน)

1 ฉบับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์
จานวน 1 หนํวยกิต
รหัสวิชา ส 30241
ชื่อรายวิชา การเงิน การธนาคาร และการคลัง
อัตราการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอาภาภรณ์ ก๎อนสี หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
หน่วยที่ 1 การเงิน และการธนาคาร
1.1 ความหมาย และหน๎าที่ของเงิน
1.2 ประเภทของเงิน
1.3 คําเงิน ปริมาณเงิน
1.4 เงินเฟูอ
1.5 เงินฝืด
1.6 เงินตึงตัว
1.7 การวํางงาน
1.8 ธนาคารพาณิชย์
1.9 ธนาคารกลาง
หน่วยที่ 2 การคลัง
2.1 ความหมายและความสาคัญของ
การคลังสาธารณะ
2.2 รายรับของรัฐบาล
2.3 รายจํายของรัฐบาล
2.4 หนี้สาธารณะ
2.5 งบประมาณแผํนดิน หรือ
งบประมาณของรัฐบาล
2.6 นโยบายการคลัง
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2

การเก็บคะแนน
15 คะแนน
- สมุดทามือ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
การธนาคาร และการคลัง
( 10 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

15 คะแนน
- Mind Mapping เกี่ยวกับเรื่อง
การคลัง (5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

10 คะแนน
- แบบทดสอบปรนัย (10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
- รายกลุํม

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล

- 1 ชุด

- งานคูํ

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล
- รายบุคคล

- 1 ชุด
- 1 ชุด

ปรนัย 40 ข๎อ หนํวยที่ 1-2

ภายใน
16 พฤศจิกายน
2561

ภายใน
16 ธันวาคม
2561

13-19
ธันวาคม
2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

หน่วยที่ 3 นโยบายการเงิน และการคลัง
ของรัฐบาล
3.1 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3.2 การสร๎างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
3.3 การรักษาดุลการค๎าระหวํางประเทศ
3.4 การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา

15 คะแนน

หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
4.1 การค๎าระหวํางประเทศ
4.2 การเงินระหวํางประเทศ
4.3 ความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ
4.4 ผลดี และผลเสียของระบบ
เศรษฐกิจ

15 คะแนน
- Infographic เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ระหวํางประเทศ
(5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

สอบปลายภาค หน่วยที่ 1-4

30 คะแนน
- แบบทดสอบปรนัย (20 คะแนน)
- แบบทดสอบอัตนัย (10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน

- นาเสนอผลงานในรูปแบบ
- รายกลุํม
PowerPoint เกี่ยวกับเรื่อง
นโยบายการเงิน และการคลังของ
รัฐบาล (10 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล

- รายกลุํม

- รายบุคคล
- รายบุคคล

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- 1 ชิ้น
ภายใน
16 มกราคม
2561
- 1 ชุด

- 1 ชิ้น

- 1 ชุด
- 1 ชุด

ปรนัย 40 ข๎อ หนํวยที่ 1-4
อัตนัย 2 ข๎อ หนํวยที่ 3-4

ภายใน
16 กุมภาพันธ์
2561

11-16
กุมภาพันธ์
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
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
ลักษณะ/
จานวน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธกี ารเก็บคะแนน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โรคจากการประกอบอาชีพ
และพันธุกรรม การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา
- พฤติกรรมการใช๎ยาที่ถู กต๎อง เพื่ อลดความเสี่ยง
ตํอการใช๎ยาที่ไมํพึงประสงค์
- แนวทางปฏิบั ติใช๎ ยาอยํางปลอดภัย และกิจ กรรม
การมีสํวนรํวมปูองกันความเสี่ยงการใช๎ยา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Drug and Narcotics
- ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ตํอสุขภาพ การใช๎ยาสารเสพติด
-วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครองการใช๎
และการจาหนํายสารเสพติด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สัมพันธ์ดี ลดความขัดแย้ง
- วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย๎งที่อาจ
เกิดขึ้นระหวํางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนใช๎
ทักษะในการปูองกันและเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหา
** สอบกลางภาค 2/2561**
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 First Aids
- อธิบายความหมายและหลักการปฐมพยาบาลได๎
-แสดงวิธีการปฐมพยาบาล สารวจอาการบาดเจ็บ
ตรวจสัญญาณชีพและให๎การชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บ
-แสดงวิธีการปฐมพยาบาล สารวจอาการบาดเจ็บ
ตรวจสัญญาณชีพและให๎การ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 Physical Fitness
-ความหมาย องค์ประกอบและประเภทของ
สมรรถภาพทางกาย
- ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพ ทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก
** สอบปลายภาค 2/2561**

การประเมิน
- โครงงานโรคและสุขภาพชุมชน
- บูรณาการใช๎ยาอยํางปลอดภัย
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย

-รายบุคคล

การประเมิน
- กิจกรรมรณรงค์ต๎านยาเสพติด

-งานกลุํม

-งานกลุํม

1 ชิ้น

25 ต.ค.6116 พ.ย. 61

1 ชิ้น

19 พ.ย.6130 พ.ย.61

-ระดมความคิด
(รายบุคคล)

1 ชิ้น

4 ธ.ค.6120 ธ.ค.61

รายบุคคล

-

20-27 ธ.ค.61

-งานกลุํม

1 ชิ้น

28 ธ.ค. 61–
18 ม.ค. 62

(10 คะแนน)

- แบบทดสอบท๎ายหนํวย
การประเมิน
- กรณีศึกษา ปัญหาความขัดแย๎ง
ในสังคม (10 คะแนน)
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย
10 คะแนน
การประเมิน
- บูรณาการสุขศึกษาสูํอาเซียน
“ศัพท์นํารู๎สูํการชํวยฟื้นคืนชีพ ”
- แสดงวิธีชํวยฟื้นคืนชีพ
(20 คะแนน)
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย
การประเมิน
- Vdo ออกแบบสาธิตการออก
กาลังกายเพื่อสร๎างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
(20คะแนน)
20 คะแนน

*** หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ***

กาหนดส่ง

-รายบุคคล

-รายบุคคล
-งานกลุํม

1 ชิ้น

รายบุคคล

-

21 ม.ค. 62–
19 ก.พ. 62

20-28 ก.พ.62,
1 มี.ค. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....4.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา..พ31104...........ชื่อรายวิชา....พลศึกษา 2.....จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นางพวงเพ็ญ เต๏ะขันหมาก... หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

กาหนดการสอบ

1. การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2. ทักษะการรับ - สํง
3. ทักษะการทาแต๎มในกีฬาบาสเกตบอล
- การยิงประตู
- การเลย์อพั ชอต

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

10
20
20

ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61
ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 61

3. การเลํนทีม
- การเลํนทีมแบบ 5 ตํอ 5
4. ประวัติและกฎกติกาในกีฬาบาสเกตบอล

สอบปฏิบัติ

30

ภายในวันที่ 4 ก.พ. 62

สอบทฤษฎีปลายภาค
รวม

20
100

ภายในวันที่ 22 ก.พ. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว31202 ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 2
จานวน 4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1 สมดุลกล
-สมดุลกล
-ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถํวง
-สมดุลตํอการเลื่อนที่
-สมดุลตํอการหมุน
-เสถียรภาพของวัตถุ
หนํวยที่ 2 งานและพลังงาน
-งานเนื่องจากแรงคงตัว/ไมํคงตัว
-กาลัง/พลังงานกล
-การอนุรักษ์พลังงานกล
-เครื่องกล
หนํวยที่ 3 โมเมนต์และการชน
-โมเมนตัม
-แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
-การดล/การอนุรกั ษ์โมเมนตัม
-การชนละการดีดตัวออกจากกัน
หนํวยที่ 4 การเคลื่อนที่แนวโค๎ง
-การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
-การเคลื่อนที่แบบวงกลม

- ทดสอบ
15 คะแนน
- สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
- เจตคติตํอวิชา 2 คะแนน
- สอบกลางภาค 7 คะแนน
- สอบปลายภาค 5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดสํงงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
ภายใน
แบบสังเกต
30 พ.ย.61
แบบทดสอบปรนัย
ตามตารางสอบ
แบบทดสอบปรนัย
ตามตารางสอบ

- ทดสอบ
- สมุด/แบบฝึกหัด
- เจตคติตํอวิชา
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- ทดสอบ
- สมุด/แบบฝึกหัด
- เจตคติตํอวิชา
- สอบปลายภาค

10 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
10 คะแนน

แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบสังเกต
แบบทดสอบปรนัย

- ทดสอบ
- สมุด/แบบฝึกหัด
- เจตคิตํอวิชา
- สอบปลายภาค

5
3
2
10

แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบสังเกต
แบบทดสอบปรนัย

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบสังเกต
แบบทดสอบปรนัย

ภายใน
27 ธ.ค.61
ตามตารางสอบ
ตามตารางสอบ
ภายใน
30 ม.ค.62
ตามตารางสอบ
ภายใน
18 ก.พ. 62
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว30207

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์วิศวกรรม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จานวน 2 คาบ/สัปดาห์

1 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

หัวหน๎ารายวิชา
วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 1 : การคานวณเคมีใน
วิศวกรรม

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

หน่วยการเรียนที่ 2 : ดรออิ้ง

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2
หน่วยการเรียนที่ 3 : สมบัติเชิงกลของสาร
1. ของแข็ง
2. ของเหลว
3. แก๏ส
หน่วยการเรียนที่ 4 : อุณหพลศาสตร์
1. ความร๎อน
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับสถานะ
3. อุณหภูมิผสม
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 3-4

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน
โจทย์อัตนัย
5 ข๎อ
ภายใน
20
โจทย์ปรนัย
5 ชุด
พ.ย.
2561
โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

10 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน
30 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

แบบทดสอบปลายภาค

ภายใน
15
ธ.ค.
2561
ตาม
ตารางสอน
ภายใน
25
ม.ค. 2562
ภายใน
10
ก.พ. 2562
ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว30208 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางกัลยา มํวงมั่น
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพ
- การผสมเทียม
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
- การฝากถํายตัวอํอน
- การโคลนนิ่ง
หน่วยการเรียนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงาน
- พลังงานความร๎อน
- พลังงานแสงอาทิตย์
- พลังงานงานทดแทน
- พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานไฟฟูา
รวม
สอบกลางภาคหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีปิโตรเลียม
- การกลั่น
- ปิโตรเลียม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ
- กล๎องโทรทรรศน์
- สถานีอวกาศ
- โครงการอวกาศ
รวม
สอบกลางภาคหน่วยการเรียนรู้ที่ 3-4
คะแนนเต็ม 30 คะแนน

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง
งาน

- สมุด (10 คะแนน)

- สมุดบันทึก

1

2 พ.ย.61

- ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)

- แบบทดสอบ

1
(10 ข๎อ)

16 พ.ย.61

- ออกแบบโปสเตอร์
(10 คะแนน)

- โปสเตอร์

1

30 พ.ย.61

- ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)

- แบบทดสอบ

1
(10 ข๎อ)

14 ธ.ค. 61

30 คะแนน
แบบทดสอบกลางภาค

21-27 ธ.ค.
61

- สมุด (10 คะแนน)

- สมุดบันทึก

1

11 ม.ค. 62

- ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)

- แบบทดสอบ

1
(10 ข๎อ)

25 ม.ค. 62

- ศึกษาค๎นคว๎า
(10 คะแนน)
- ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)

- นาเสนอผลงาน

1

8 ก.พ.62

1
(10 ข๎อ)

15 ก.พ.62

- แบบทดสอบ
30 คะแนน
แบบทดสอบปลายภาค

20 ก.พ. 62
–
1 มี.ค. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว30291 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้ารายวิชา
หนํวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

กาหนดสํง
9 พ.ย. 2561

1

14 พ.ย. 2561

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) แบบทดสอบ
อัตนัย
ใบงาน (5 คะแนน)
ใบงาน

1

7 ธ.ค. 2561

1

7 ธ.ค. 2561

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) แบบทดสอบ
อัตนัย
ใบงาน (5 คะแนน)
ใบงาน

1

14 ธ.ค. 2561

1

19 ธ.ค. 2561

-สอบกลางภาค

1 ฉบับ

ระหวําง
วันที่ 20-27
ธ.ค. 2561
18ม.ค. 2562

ใบงาน (5 คะแนน)
หน่วยการเรียนที่ 2 ร่างกายของเรา
รํางกายที่ดีตอ๎ งมีน้าหนักและสํวนสูงทีส่ ัมพันธ์
กันอยํางเหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํ
วัยรุํนของผู๎ชายและผูห๎ ญิงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกตํางกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่างๆในร่างกาย
รํางกายของเราประกอบไปด๎วยระบบตํางๆ
ได๎แกํ ระบบหายใจ ระบบยํอยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบขับถําย ระบบประสาท
และระบบสืบพันธ์
สอบกลางภาค

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1
แบบทดสอบ
อัตนัย

คะแนน

ใบงาน

(10

- ข๎อสอบอัตนัย
10 ข๎อ

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) แบบทดสอบ
อัตนัย
ใบงาน (5 คะแนน)
ใบงาน

1
1

18 ม.ค. 2562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โรคบั่นทอนสุขภาพ
ทดสอบยํอย (5 คะแนน) แบบทดสอบ
รํางกายของเรามักจะได๎รับผลกระทบตํางๆไมํ
อัตนัย
วําจะเป็นอาหารหรือสิง่ แวดล๎อมรอบตัวทาให๎ ใบงาน (5 คะแนน)
ใบงาน
รํางกายเกิดอาการเจ็บปุวยได๎

1

1 ก.พ. 2561

1

1 ก.พ. 2561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารและสารอาหาร
อาหารทีเ่ ราทานในแตํละวันล๎วนแล๎วแตํมี
ประโยชน์กบั รํางกายของเราทั้งสิ้น โดย
อาหารแตํละประเภทก็จะมีประโยชน์ที่
แตกตํางกันออกไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้รักษาห่างไกลโรค
การรูจ๎ ักรํางกายของเราดี เราก็จะสามารถปู
องกันให๎หํางไกลจากโรคได๎

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) แบบทดสอบ
อัตนัย
ใบงาน (5 คะแนน)
ใบงาน

1

8 ก.พ. 2561

1

15 ก.พ. 2561

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค
(30 คะแนน )

1 ฉบับ

20-28 ก.พ.
และ1 มี.ค
2562

รายบุคคล เป็น
ข๎อสอบปรนัย
60 ข๎อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว31222 ชื่อวิชา เคมี 2 จานวน 3 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส.อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิน้
หน่วยที่ 4 โมลและสูตรเคมี
- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด - ข๎อสอบอัตนัย
1 ฉบับ
1. มวลอะตอม
(5 คะแนน)
(รายบุคคล)
2. โมล
- Quiz (2 คะแนน)
1 ชิ้น/คน
ตามหนํ
ว
ยการ
3. สูตรเคมี

- ชิ้นงานสรุป เรื่อง
โมลและสูตรเคมี
พร๎อมตัวอยํางโจทย์
(3 คะแนน)
- ใบกิจกรรม เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหวํางโมล
มวล จานวนอนุภาค ความ
หนาแนํน และปริมาตร
ของแก๏สที่STPและการ
นาเสนอ (5คะแนน)

หน่วยที่ 5 สารละลาย
1. ความเข๎มข๎นของสารละลาย
2. การเตรียมสารละลาย
3. สมบัติบางประการของสารละลาย

เรียนรู๎ (รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย)
- ประเมินจากการ
นาเสนอชิ้นงาน
(รายบุคคล)

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติการทดลอง
การเขียนรายงาน
การอภิปรายผล
(รายกลุํมๆ ละ 4-5
คน)
- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด - ข๎อสอบอัตนัย
(5 คะแนน)
(รายบุคคล)

- ใบกิจกรรม เรื่อง การ
- ประเมินจากการ
เตรียมสารละลายและการ
ปฏิบัติการทดลอง การ
นาเสนอ
เขียนรายงาน การ
(5 คะแนน)
อภิปรายผล(รายกลุํมๆ
ละ 4-5 คน)

กาหนดส่ง
ภายใน
14 ธ.ค.61
ภายใน
14 ธ.ค.61

1 ชิ้น/กลุํม

ภายใน
31 ต.ค.61

1 ชิ้น/กลุํม

ภายใน
31 ต.ค.61

1 ฉบับ
1 ชิ้น/กลุํม

ภายใน
14 ธ.ค.61
ภายใน
14 ธ.ค.61

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยที่ 5 สารละลาย (ตํอ)
1. ความเข๎มข๎นของสารละลาย
2. การเตรียมสารละลาย
3. สมบัติบางประการของสารละลาย

- ใบกิจกรรม เรื่อง การ
ทดลองหาจุดเดือดของ
สารบริสุทธิ์และ
สารละลาย
(5 คะแนน)
- แบบฝึกหัด

(5 คะแนน)
สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 4-5
เป็นข๎อสอบปรนัย
หน่วยที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์
1. ปฏิกิริยาเคมี
2. สมการเคมี
3. การคานวณปริมาณสาร
ในปฏิกิริยาเคมี
4. สารกาหนดปริมาณ
5. สมบัติของของเหลว
6. ผลได๎ร๎อยละ

- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด

(10 คะแนน)

- ใบกิจกรรม เรื่อง
การทดลองปฏิกิริยา
เคมีระหวํางโซเดียม
ฟอสเฟตกับแบเรียม
คลอไรด์ (5 คะแนน)
- ใบกิจกรรม เรื่อง
การทดลองผลได๎ร๎อย
ละของปฏิกิริยา
ระหวําง โซเดียม
คาร์บอเนตกับกรด
ไฮโดรคลอริก
(5 คะแนน)
- สมุด/แบบฝึกหัด/
จิตพิสัย (5 คะแนน)
สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-หนํวยที่ 6
เป็นข๎อสอบปรนัย

กาหนดส่ง

จานวนชิน้

- ประเมินจากการ 1 ชิ้น/กลุํม
ปฏิบัติการทดลอง
การเขียนรายงาน
การอภิปรายผล
(รายกลุํมๆละ4-5 1 ชุด
คน)
- รายบุคคล
1 ฉบับ
- รายบุคคล
เป็นข๎อสอบปรนัย
จานวน 40 ข๎อ

ภายใน
14 ธ.ค.61

- ตามหนํวยการ
เรียนรู๎ ข๎อสอบ
อัตนัย (รายบุคคล)

ภายใน
15 ก.พ.62

1 ฉบับ

ภายใน
8 ก.พ.62

- ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติการและ
1 ชิ้น/กลุํม
รายงานผลการ
ทดลอง (รายกลุํมๆ
ละ4-5 คน)

ภายใน
8 ก.พ.62

1 ชุด

ภายใน
15 ก.พ.62

1 ฉบับ

ระหวําง
20 ก.พ. 1 มี.ค.62

- รายบุคคล

- รายบุคคล
เป็นข๎อสอบปรนัย 60
ข๎อ

ระหวําง
20-27 ธ.ค.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว31242 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 2
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายคมสัณห์ จันสอน หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 1 : โครโมโซมและสาร
พันธุกรรม
1.1 โครโมโซม
1.2 สารพันธุกรรม
1.3 สมบัติของสารพันธุกรรม
1.4 มิวเทชัน
หน่วยการเรียนที่ 2 : การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
หน่วยย่อยที่ 2.1 การศึกษาพันธุกรรมของ
เมนเดล

รวม 20 คะแนน
- ตรวจใบงานหรือ
กิจกรรมการเรียนรู๎ 15
คะแนน
- แบบทดสอบ 5
คะแนน
รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงานหรือ
กิจกรรมการเรียนรู๎ 7
คะแนน
- แบบทดสอบ
3 คะแนน
รวม 10 คะแนน

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนที่ 1 - 2 (2.1)
หน่วยการเรียนที่ 2 : การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
หน่วยย่อยที่ 2.2 ลักษณะทางพันธุกรรมที่
เป็นสํวนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล และ
ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน

หน่วยการเรียนที่ 3 : เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
3.1 พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน
3.2 การหาขนาดของ DNA และการหาลาดับ
นิวคลีโอไทด์

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงานหรือ
กิจกรรมการเรียนรู๎ 7
คะแนน
- แบบทดสอบ
3 คะแนน

รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงาน 7
คะแนน
- แบบทดสอบ

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิน้

- ใบงาน /
กิจกรรมการ
เรียนรู๎
- แบบทดสอบ

2

- ใบงาน /
กิจกรรมการ
เรียนรู๎
- แบบทดสอบ

1

- สอบกลางภาค

1

- ใบงาน /
กิจกรรมการ
เรียนรู๎
- แบบทดสอบ

2

- ใบงาน

1

- แบบทดสอบ

กาหนดส่ง

ภายใน
23 พ.ย.61
1

ภายใน
19 ธ.ค.61
1
ระหวําง
20-27 ธ.ค.61
ภายใน
15 ม.ค.62
1

1

ภายใน
31 ม.ค.62

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
3.3 การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
3.4 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพและชีวจริยธรรม
หน่วยการเรียนที่ 4 : วิวัฒนาการ
4.1 หลักฐานและข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
4.3 พันธุศาสตร์ประชากร
4.4 ปัจจัยทีท่ าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่
ของแอลลีล
4.5 กาเนิดสปีชสี ์
สอบปลายภาค
หน่วยการเรียนที่ 2 (2.2) - 4

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิน้

กาหนดส่ง

3 คะแนน
รวม 10 คะแนน
- ตรวจใบงานหรือ
กิจกรรมการเรียนรู๎ 7
คะแนน
- แบบทดสอบ
3 คะแนน

- ใบงาน /
กิจกรรมการ
เรียนรู๎
- แบบทดสอบ

1
1

ภายใน
19 ก.พ.62

รวม 30 คะแนน

-สอบปลายภาค

1

ระหวําง
20 ก.พ. –
1 มี.ค. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา จ 31202 ชื่อวิชา ภาษาจีน 2 จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์ หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
กาหนดสํงงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
-สอบศัพท์
การสอบ
2 ครั้ง
ภายใน
หนํวยที่ 7 : 第七课
-สอบท๎ายบทเรียน
(30คะแนน)
1-15 พฤศจิกายน2561
银行在哪儿？
(30คะแนน)
-คัดจีน
งานเดี่ยว
2 ชิ้น
ธนาคารอยูํที่ไหน
-สมุดแบบฝึกหัด
(ไมํสํงติด ร)
-สอบศัพท์
การสอบ
2 ครั้ง
ภายใน
หนํวยที่ 8 :第八课
-สอบท๎ายบทเรียน
(30คะแนน)
16-30พฤศจิกายน
墙上有一张地
2561
-คัดจีน
งานเดี่ยว
2 ชิ้น
图。
(30คะแนน)
-สมุดแบบฝึกหัด
(ไมํสํงติด ร)
บนกาแพงมีแผนที่หนึง่ ผืน
-สอบศัพท์
-สอบท๎ายบทเรียน
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึกหัด

การสอบ
(30คะแนน)
งานเดี่ยว
(ไมํสํงติด ร)

2 ครั้ง
2 ชิ้น

(30คะแนน)

-สอบศัพท์
苹果多少钱一斤？ -สอบท๎ายบทเรียน
แอปเปิ้ลครึง่ กิโลราคาเทําไหรํ -คัดจีน
-สมุดแบบฝึกหัด

การสอบ
(30คะแนน)
งานเดี่ยว
(ไมํสํงติด ร)

2 ครั้ง

ภายใน

หนํวยที่ 9 :第九课
你吃米饭还是饺
子？
คุณทานข๎าวสวยหรือเกี้ยวจีน
หนํวยที่ 10: 第十课

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 11 第十一课
我去银行换钱。
ฉันไปธนาคารแลกเงิน
หนํวยที่ 12 第十二课

ภายใน
1-15ธันวาคม2561

16-22 ธันวาคม2561

2 ชิ้น

-สอบศัพท์
-สอบท๎ายบทเรียน
-คัดจีน
-สมุดแบบฝึกหัด

10 คะแนน
การสอบ
2 ครั้ง
(30คะแนน)
งานเดี่ยว
2 ชิ้น
(ไมํสํงติด ร)

-สอบศัพท์
-สอบท๎ายบทเรียน

การสอบ
(30คะแนน)

2 ครั้ง

(30คะแนน)

ภายใน
1-30 มกราคม2562

(30คะแนน)
ภายใน
1-20 กุมภาพันธ์ 2562

我们骑自行车去颐和园。

พวกเราขี่จกั รยานไปพระราชวังฤดูร๎อน
สอบปลายภาค

-คัดจีน
-สมุดแบบฝึกหัด

งานเดี่ยว
(ไมํสํงติด ร)

2 ชิ้น

(30คะแนน)

30 คะแนน

หมายเหตุ 1. ระยะเวลากาหนดส่งงานการนัดสอบในแต่ละบทและสัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
2. สมุดคัดจีนจะกาหนดส่งครั้งละ 3 บทเรียนถ้าผู้เรียนไม่ส่งจะติดผลการเรียน ร
3. สมุดแบบฝึกหัดจะกาหนดส่งเมื่อเรียนในแต่ละบทเรียนจบแล้ว
4. สัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
5. การสอบศัพท์ท้ายบทนั้นจะให้โอกาสสอบ2ครั้งแล้วเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชาญ 30202
ชื่อวิชาภาษาญี่ปุนฟัง-พูด 2 จานวน 4 ชั่วโมง 2.0หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1.Shunyanagao
หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 : 第12课

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน

「どこへいきたいですか。」

หนํวยที่ 2:第13課

-ใบงาน

「うなどんが
」

たべてみたいです

หนํวยที่ 3:第14課
「かぞくは

-ใบงาน

５にんです」

หนํวยที่4: 第15課

-ใบงาน

「たいいくが

すきです」

หนํวยที่ 5: 第16課
「パンを

-ใบงาน

たべます」

หนํวยที่ 6 :第17課
「どこで

たべますか」

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 7: 第19課
「６じに

おきます」

หนํวยที่ 8: 第30課
「すてきな

-ใบงาน

とけいですね」

หนํวยที่ 9:第31課
「かばんの
ますか」

なかに

-ใบงาน
なにがあり

หนํวยที่ 10:第32課
「うみへ

-ใบงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60นาที
-ใบงาน

-ใบงาน

いきます」

หนํวยที่ 11:第33課

-ใบงาน

「じてんしゃで きます」

หนํวยที่ 12:第34課
「だれと

しますか」

สอบปลายภาค
รวม

-ใบงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดสํงงาน

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

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
9/11/2561
-1 ชิ้น

16/11/2561

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

-1 ชิ้น

23/11/2561

-1 ชิ้น

7/12/2561

-1 ชิ้น

14/12/2561

-1 ชิ้น

21/12/2561

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -6
11/01/2562

-1 ชิ้น

18/01/2562

-1 ชิ้น

25/01/2562

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

-1 ชิ้น

1/02/2562

-1 ชิ้น

8/02/2562

-1 ชิ้น

15/02/2562
ปรนัย
หน่วยที่ 7 -11

โครงสร๎างรายวิชา
วิชา ญ 30202ภาษาญี่ปุนฟัง-พูด 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

1
2

「どこへいきた
いですか。」
「うなどんが
たべてみたいで
す」

3
4
5
6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลาเรียน 80 คาบ / ภาคเรียน

ผลการเรียนรู้
สาระสาคัญ
ข้อที่
1,2,3,4
พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่อยากไปได๎

เวลา
(ชั่วโมง)
5

น้าหนัก
คะแนน
5

1,2,3,4

พูดคุยเกี่ยวกับอาหารญี่ปุนทีอ่ ยากลอง
กินได๎

5

5

「かぞくは ５
にんです」

1,2,3,4

5

5

「たいいくが
すきです」
「パンを たべ
ます」

1,2,3,4

พูดคุยเกี่ยวกับจานวนและสมาชิกใน
ครอบครัวของตัวเองได๎
พูดคุยเกี่ยวกับวิชาที่ชอบได๎

5

5

พูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่กินเป็นมื้อเช๎า
ได๎
1,2,3,4
พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ทรี่ ับประทาน
อาหารได๎
สอบกลางภาค
1,2,3,4
พูดคุยเกี่ยวกับเวลาที่ทากิจวัตรตํางๆ
ได๎
1,2,3,4
ชมและตอบรับคาชมได๎

10

5

10

5

5

10
5

5

5

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของที่อยูํในกระเป๋า
ได๎

5

5

พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ทจี่ ะไปใน
วันหยุดได๎
1,2,3,4
พูดคุยเกี่ยวกับวิธีเดินทางมาโรงเรียน
ได๎
1,2,3,4
พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมและผู๎รํวมทา
กิจกรรมนัน้ ได๎
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้น

5

5

10

5

10

5

80

30
100

「どこで
ますか」

たべ

1,2,3,4

7

「６じに
ます」

8
9

「すてきな
とけいですね」
「かばんの な
かに なにがあ
りますか」

1,2,3,4

10

「うみへ いき
ます」

1,2,3,4

11

「じてんしゃで
きます」

12

「だれと
すか」

おき

しま

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 31202
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุน 2
จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ
หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 5 : ชีวิตประจาวัน
หนํวยที่ 6 : การซื้อของ
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 7 : วันหยุด ( 1 )
หนํวยที่ 8 : วันหยุด ( 2 )
หนํวยที่ 9: ครอบครัว

สอบปลายภาค
รวม

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

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10คะแนน)
-งานกลุํม
(10 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

กาหนดสํงงาน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
16/11/2561
-1 ชิ้น

14/12/2561

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 5 -7
11/01/2562

-1 ชิ้น

25/01/2562

-1 ชิ้น

8/02/2562

ปรนัย
หน่วยที่ 8 -10

โครงสร๎างรายวิชา
วิชา ญ 31202 ภาษาญี่ปุน 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลาดับที่
1
2

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ชีวิตประจาวัน
การซื้อของ

3
4

วันหยุด ( 1 )
วันหยุด ( 2 )

7

ครอบครัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลาเรียน 120 คาบ / ภาคเรียน

ผลการเรียนรู้
สาระสาคัญ
เวลา
ข้อที่
(ชั่วโมง)
1,2,3,4
พูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันได๎
20
1,2,3,4
สามารถถามตอบเกี่ยวกับการซื้อสินค๎า
25
โดยระบุราคา และจานวนได๎
สอบกลางภาค
1,2,3,4
ชักชวนทากิจกรรมตํางๆได๎
25
1,2,3,4
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งทีท่ ามาและความรูส๎ ึก
25
ตํอสิ่งนั้นได๎
1,2,3,4,5 พูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได๎
25
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้น
120

น้าหนัก
คะแนน
10
10
10
10
10
20
30
100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ31202
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2 4 คาบ / สัปดาห์ 3.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก๎ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 เรื่อง Salutation
- Saluer, dire son nom
et demander le nom
de quelqu’un
- Compter jusqu’à 20
- Nommer les objets
de son sac
หนํวยที่ 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

- กลําวคาทักทายและบอกชื่อ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 พฤศจิกายน

- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 พฤศจิกายน

- บรรยายสิง่ ที่ตนเองชอบ
และไมํชอบหน๎าชั้นเรียน
(5 คะแนน)
- ตั้งคาถามและให๎เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิง่ ที่ชอบ
และไมํชอบ (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 ธันวาคม

งานกลุมํ

1 ชิ้น

18 ธันวาคม

10 คะแนน

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

วิธีการเก็บคะแนน
- ถามและบอกอายุ
(5 คะแนน)
- บรรยายบุคคลและเสื้อผ๎า
(5 คะแนน)
- พูดเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความตําง
(5 คะแนน)

หนํวยที่ 4 เรื่อง Le sport
- Echanger sur les sports - ถามและแลกเปลี่ยนข๎อมูล
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 มกราคม

งานกลุมํ

1 ชิ้น

17 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 มกราคม

งานกลุมํ

1 ชิ้น

8 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ31204
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต๎น 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก๎ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 เรื่อง Salutation
- Saluer, dire son nom
et demander le nom
de quelqu’un
- Compter jusqu’à 20
- Nommer les objets
de son sac
หนํวยที่ 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

- กลําวคาทักทายและบอกชื่อ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 พฤศจิกายน

- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 พฤศจิกายน

- บรรยายสิง่ ที่ตนเองชอบ
และไมํชอบหน๎าชั้นเรียน
(5 คะแนน)
- ตั้งคาถามและให๎เหตุผล
อธิบายเกี่ยวกับสิง่ ที่ชอบ
และไมํชอบ (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 ธันวาคม

งานกลุมํ

1 ชิ้น

16 ธันวาคม

10 คะแนน

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

วิธีการเก็บคะแนน
- ถามและบอกอายุ
(5 คะแนน)
- บรรยายบุคคลและเสื้อผ๎า
(5 คะแนน)
- พูดเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความตําง
(5 คะแนน)

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

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 มกราคม

งานกลุมํ

1 ชิ้น

19 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

27 มกราคม

งานกลุมํ

1 ชิ้น

7 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ31206
ชื่อรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค
: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดสํง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

งานกลุมํ

1 ชิ้น

6 พฤศจิกายน

- บอกวิธีการเดินทางด๎วย
ยานพาหนะตํางๆ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤศจิกายน

- บอกเวลาเป็นภาษาพูดและ
ภาษาเขียน (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 ธันวาคม

หนํวยที่ 5 เรื่อง Mon cours
d’instruction civique
- La ville
-การบรรยายลักษณะของ
- Les moyens de transport เมืองและยํานทีต่ นเองอาศัย
อยูํ (10 คะแนน)

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

ชิ้นงาน / ภาระงาน

- บอกชํวงเวลาตํางๆในหนึ่งปี
(10คะแนน)

18 ธันวาคม
งานกลุมํ

1 ชิ้น

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

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

10 คะแนน

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

กาหนดสํง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

- บอกชื่อประเทศ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 มกราคม

- บอกวิธีการเดินทางด๎วย
ยานพาหนะตํางๆ
(10 คะแนน)

งานกลุมํ

1 ชิ้น

15 มกราคม

-ถามและแลกเปลี่ยนข๎อมูล
เกี่ยวกับธรรมชาติ
(10 คะแนน)

งานกลุมํ

1 ชิ้น

12 กุมภาพันธ์

-บอกชื่อและลักษณะของสัตว์
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน / ภาระงาน

30 คะแนน

19 กุมภาพันธ์
งานเดี่ยว

1 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ 32202
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 4 6 คาบ / สัปดาห์ 3 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค
: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

หนํวยที่ 1 เรื่อง Caractérisation
- Les pronoms compléments
-Les pronoms complements
directs et indirects
-Qui et Quoi?
- La conditionnel de politesse
- Les Verbes
- Construction de verbe

- แบบทดสอบ 10 คะแนน
- เขียนบทสนทนาและอําน 5
คะแนน

งานเดี่ยว

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

- แบบทดสอบ 5 คะแนน
- ทารายงานการทาอาหาร
และนาเสนอ
10 คะแนน

หนํวยที่ 3 เรื่อง Comparer
- Les comparatifs
- Les prepositions
-Les pronoms toniques
- Les nombres
หนํวยที่ 4 เรื่อง L’heure
- Donner l’heure
- L’ heure << officielle>>
-L’heure << familière>>
- Les mots utiles les indicateurs
de temps
สอบปลายภาค

กาหนดสํง

1 ชิน้

8 พฤศจิกายน

1 ชิ้น

15 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิน้

28 พฤศจิกายน

งานกลุํม

1 ชิน้

14 ธันวาคม

- แบบทดสอบ 15 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิน้

19 ธันวาคม

- แบบทดสอบ 15 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิน้

25 มกราคม

10 คะแนน

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ33202 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 6 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค
: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หนํวยที่ 5 เรื่อง La
télévision française
- Le passé compose avec
“avoir” et “être”
-Les adverbs “déjà” et
“jamais”

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดสํง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

- ใช๎“avoir” และ “être” ใน
การบรรยายเรื่องราวตํางๆที่
เกิดในอตีต (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 พฤศจิกายน

- การใช๎ “déjà” และ
“jamais”ในการบรรยาย
เรื่องราวตํางๆที่เกิดในอตีต
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 ธันวาคม

งานกลุมํ

1 ชิ้น

18 ธันวาคม

หนํวยที่ 6 เรื่อง Les français
et l’humanitaire
- พูดแสดงความรู๎สึกของ
- Raconter une expérience ตนเอง (5 คะแนน)
de projet humanitaire
- Organiser une collecte
- อํานบทความและตอบ
คาถามเกี่ยวกับเรื่อง
Humanitaire
(10 คะแนน)

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบปลายภาค

กาหนดสํง

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 มกราคม

- รายงานสภาพอากาศ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 กุมภาพันธ์

- เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตในอีก 15 ปี
ข๎างหน๎า (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 กุมภาพันธ์

- จินตนาการถึงชีวิตในดาว
ดวงอื่นๆ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 กุมภาพันธ์

สอบกลางภาค
10 คะแนน
หนํวยที่ 7 เรื่อง Le cinéma
français
- เกมส์เกี่ยวกับอาชีพ
- Jouer au jeu des métiers (5 คะแนน)
- Faire l’interview d’un
professionnel
- ทา Mind mapping ที่
แสดงการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
อาชีพ (10 คะแนน)

หนํวยที่ 8 เรื่อง Science et
Fiction
- Présenter la météo
- Imaginer ta vie en 2030
-Imaginer les habitants
d’une autre planète

ชิ้นงาน / ภาระงาน

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ 33204
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน – เขียน 2
2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค
: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1เรื่อง Dossier Un
- La coordination
- Des pronom
démonstratif
- Des pronoms possessifs
หนํวยที่ 2 เรื่อง Dossier Deux
- Lire dialogue
- Les vocabulaires de la
cuisine
- Faire imperatif
- Trouver infinitif
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 เรื่อง Dossier Trois
- Comment téléphoner ?
- Lire dialogue
- Faire conversation
-- D’élément commun
หนํวยที่ 4 เรื่อง Dossier
Quatre
- La voix passive
- Forme de voix passive
-Les participle passé
- Lire un texte
สอบปลายภาค

- แบบทดสอบ ตอบคาถาม
และแตํงประโยค
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบ ตอบคาถาม
จากบทสนทนา (10 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดสํง

ลักษณะ /
ประเภท
งานเดี่ยว

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

16 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 ธันวาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

18 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 กุมภาพันธ์

10 คะแนน
- แบบทดสอบบทอํานและ
สร๎างบทสนทนา
(15 คะแนน)
- ใบงานบทอํานและตอบ
คาถาม (15คะแนน)

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ภาษาต่างประเทศ...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม. 4/1-4/10...ภาคเรียนที่ .2..ปีการศึกษา...2561...
รหัสวิชา .......อ31102........ ชื่อวิชา .....ภาษาอังกฤษ 2.... จ านวน .....2... คาบ หน่วยกิต ……1.0 หน่วย…….
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ...... 70 :...30.....
ผู้สอน 1. ...นายนวเรศ เสนคุ้ม....... 2…นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ ….( หัวหน้ารายวิชา)
หนํวยการเรี ยน/เนื้ อหาสาระ
โดยสังเขป
Unit 7:Satisfaction
Guaranteed
- To talk about possible
situation and conditions
- To give warning or make
threats
- To talk about ads
- First conditional:
I’ll…if….
- Second condition:
If+ past tense, I’d…….
Unit 8: Have You Seen It Yet?
- To talk about things you
expect to happen
- To describe things that have
happened, often sooner than
expected
- To talk about things
that just have
happened
- Present Perfect with
yet, already, since
Unit 9: For How Long?
- To talk about the length
of time one has done
something
- Present Perfect with for, since

วิธีเก็บคะแนน
-การทางานโฆษณา
รวม 20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-Group Work
(งานกลุํมๆละ 10 คน)

ก าหนดสํงงาน
21-25 พฤศจิกายน
2561

-เขียนชิ้นงาน Have you

-Individual (รายบุคคล)

11-15 ธันวาคม 2561

seen…?
รวม 10 คะแนน

- Individual (รายบุคคล)ทา
-ทาแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
รวม 10 คะแนน
ได๎ 5 คะแนนขึ้นไป “ผําน”
สอบกลางภาค 10 คะแนน

5 มกราคม 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ภาษาต่างประเทศ...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม. 4/1-4/11...ภาคเรียนที่ .2..ปีการศึกษา...2561...
รหัสวิชา .......อ31102........ ชื่อวิชา .....ภาษาอังกฤษ 2.... จ านวน .....2... คาบ หน่วยกิต ……1.0 หน่วย…….
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ...... 70 :...30.....
ผู้สอน 1. ...นายนวเรศ เสนคุ้ม........ 2…นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ …( หัวหน้ารายวิชา)
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีเก็บคะแนน
โดยสังเขป
Unit 10: What Would You Do? -การ Presentation เรื่อง
- To talk about
If-Clause ทั้ง 3 แบบ
hypothetical (not real
รวม 10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานกลุํมๆละ 6 คน

กาหนดสํงงาน
15 มกราคม 2562

Unit 11: What It Made Of?
- To say what things are made
of
- To discuss where and how
thing are produced
- Passive form

Individual (รายบุคคล)

1 กุมภาพันธ์ 2562

-งานกลุํมๆละ6-7 คน

ในคาบเรียนครั้งที่ 13 หลัง
กลางภาคเรียนที่ 2

and impossible in the
past) situations and
conditions
- Third condition:

Unit 12: It’s Fresh, Isn’t It?
- To check information
-Telling White lies
-From time to time
-Tags Question

-การทาชิ้นงาน Clothes
through the age
รวม 10 คะแนน

-การอภิปรายกลุํมเรื่อง
Question Tags

รวม 10 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ31204 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอําน – เขียน 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ หนํวยกิต 1.0 หนํวย
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1. นางสาวสุภาลัย สายคาภา
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วีธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

ชิ้นงาน

- แบบทดสอบ K
(10
คะแนน)
- พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได้ P
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

- แบบทดสอบ K
(10
คะแนน)
- เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
P (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

กาหนดสํงงาน

บทที่ 5: The World of Art
หนํวยที่ 9 : Piecing Together the
History of Mosaics

หนํวยที่ 10 : The Making of Beautiful
Batiks

บทที่ 6

25ต.ค.-16พ.ย.

2561

: The World We Live In

หนํวยที่ 11 : Standing Up for Animal
Rights

หนํวยที่ 12 : Looking at Healthcare
Systems

19พ.ย.-17ธ.ค.

2561

สอบกลางภาค 10 คะแนน
บทที่ 7 : The World of Business
หนํวยที่ 13 :

One Woman’s
Makeover of the Cosmetic Industry

หนํวยที่ 14 : Richard Branson and
the Virgin Brand

- แบบทดสอบ K
คะแนน)
- พูดนาเสนอข้อมูล P
(5 คะแนน)

(10

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

- แบบทดสอบ K
(10
งานเดี่ยว
คะแนน)
งานเดี่ยว
- เขียนประโยคความเรียงจากสื่อ
ต่างๆได้ P
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค 30 คะแนน

1 ชิ้น

2ม.ค.-28ม.ค
2562

บทที่ 8 : The World of Psychology
หนํวยที่ 15 : Trends in Examining the
Mind

หนํวยที่ 16 : Remember this

1 ชิ้น

29ม.ค-20ก.พ.
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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 หนํวยที่ 1 - 2
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

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
ตํางประเทศ (10
คะแนน)
1. Writing a
review for
goods
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
Pair work

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

19 – 23 พ.ย. 61

Pair work

1 ชิ้น

17 – 21 ธ.ค. 61

(10 คะแนน)
Individual work
1 ชิ้น

21 – 25 ม.ค. 62

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 หนํวยที่ 3 - 4

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

Pair work

30 คะแนน

1 ชิ้น

11 – 15 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ31208
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารทันโลก 2
จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาววิชชุดา สมจิตร หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระ
โดยสังเขป
หนํวยที่ 9 : Music
Identifying likes/dislikes and
preferences.
Identifying different genres of
music.
หนํวยที่ 10 : Routines
Identifying times and events.
Understanding and describing
schedules.
หนํวยที่ 11 : Eating out
Understanding and confirming
reservations
Understanding and giving food
and drink.
หนํวยที่ 12 : Meeting People
Understanding and describing
personal qualities.
Identifying people though
descriptions.
หนํวยที่ 13 : Shopping
Identifying locations in a store.
Recognizing numbers in rapid
speech.

วิธีเก็บคะแนน
เพลงภาษาอังกฤษตาม
แนวเพลงประเภทตํางๆ
เนื้อร๎อง พร๎อม
ความหมาย
( 10 คะแนน)
เขียนไดอาร์รี่ของตนเอง
เป็นเวลา 1 อาทิตย์
( 10 คะแนน)
นาเสนอบทสนทนา
โต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับ
การสัง่ อาหารใน
ร๎านอาหาร
( 10 คะแนน)
พูดแนะนาตนเอง
เป็นภาษาอังกฤษ
( 10 คะแนน)
พูดสนทนาโต๎ตอบ
เกี่ยวกับการซือ้ -ขาย
สินค๎าและแผนกตํางๆ
ในห๎างสรรพสินค๎า
( 10 คะแนน )

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดสํงงาน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 12 พ.ย.61

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 3 ธ.ค.61

งานกลุมํ

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 4 ม.ค. 62

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 18 ม.ค. 62

งานคูํ

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 28 ม.ค. 62

หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระ
โดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

จัดทาโปสเตอร์โฆษณา
หนํวยที่ 14 : Technology
สินค๎าเครื่องใช๎ไฟฟูาใน
Understanding instructions.
Following a sequence of events. จินตนาการ โดยตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ์และบอก
ขั้นตอนวิธีใช๎ได๎อยําง
เหมาะสมและสร๎างสรรค์

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดสํงงาน

งานกลุมํ

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 4 ก.พ. 62

-

-

-

( 10 คะแนน )
รวม

60 คะแนน
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..ศิลปะ...............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....4/6-4/10..... ภาคเรียนที่ .2.... ปีการศึกษา.2561
รหัสวิชา ...ศ.31101.............. ชื่อวิชา ...ทัศนศิลป์ 1................ จานวน ....1........ ชั่วโมง 0.5 .... หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ..............80 : 20 ................................................
ผู้สอน 1. ..นายทรงพรต เชื้อภักดี ..... หัวหน้ารายวิช า นายทรงพรต เชื้อภักดี
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

สาระที่1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 1.
ทัศนธาตุ
2.หลักการออกแบบ

สาระที่2 : รูปแบบงานทัศนศิลป์
1.รูปแบบงานทัศนศิลป์
2.การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยทัศนธาตุ

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

สาระที่5 : ศิลปวิจารณ์
1.หลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะ

กาหนดส่งงาน

จานวนชิน้

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

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

16 พ.ย. 61

1

7 ธ.ค. 61

1.งานรายบุคคล

2

21 ธ.ค. 61

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

1.งานรายบุคคล

1

4 ม.ค. 62

2.งานกลุ่ม

1

25 ม.ค. 62

1.ใบงาน/ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

1.งานรายบุคคล

1

8 ก.พ. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/5 ภาคเรียนที่ 2 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
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. การแสดงนาฏยศัพท์ ภาษาทํา
และการตีบท

2. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และ
การละครไทย
3. การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เพลงลาวกระทบไม๎

4. สร๎างสรรค์ละครหุํนมือ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

1. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ ภาษาทํา 1.ปฏิบัติทํารา
( 10 คะแนน )
2.ตีบทให๎เหมาะสมกับบทบาท
และจังหวะในการแสดง
( 20 คะแนน )
(รวม 30 คะแนน)
3. ทาแบบทดสอบ
2. ทดสอบความรู๎
( 10 คะแนน )
(รวม 10 คะแนน)
4. ทาแบบทดสอบ
( 5 คะแนน )
5. ร๎องเพลงและเคาะจังหวะ
ลาวกระทบไม๎ ( 15 คะแนน )
6. ปฏิบัติทําราเพลงลาว
กระทบไม๎ ( 20 คะแนน )

3. ทดสอบความรู๎
( 5 คะแนน )
4. ปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์ไทยเพลงลาว
กระทบไม๎
( 35 คะแนน )

7. ผลงานนักเรียน

(รวม 40 คะแนน)
5. งานประดิษฐ์

( 20 คะแนน )

(รวม 20 คะแนน)

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

2 ชิ้น

ภายใน
16 พ.ย.61

1 ชิ้น : คน

ภายใน
14 ธ.ค.61

1 ชิ้น : คน

ภายใน
1 ก.พ.62

1 เพลง : กลุํม
(ให๎คะแนนเดี่ยว)

1 ชิ้น : คน

ภายใน
8 มี.ค.62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 30214 ชื่อรายวิชา เสริมทักษะงานออกแบบ (เพิม่ เติม) คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นายทรงพรต เชื้อภักดี หัวหน้ารายวิชา . นายทรงพรต เชื้อภักดี
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
1 หลักการศิลปะการออกแบบ
1. ศิลปะการออกแบบ

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบงาน

(10 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
-รายบุคคล

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

ภายใน
28 พ.ย. 2561

2 องค์ประกอบการออกแบบ
1.ประเภทของการออกแบบ

1.ผลงานภาคปฏิบัติ (20คะแนน)

-รายบุคคล

2 ชิ้น

ภายใน
20ธ.ค. 2561

3.ทักษะงานออกแบบ
1.การออกแบบตามหลักการ
ทัศนศิลป์

1. ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน) -รายบุคคล
2. ผลงานภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) -งานกลุมํ

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
17 ม.ค. 2562

1. ผลงานภาคปฏิบัติ (20คะแนน) -รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
8 ก.พ. 2562

1.แบบทดสอบ
(10คะแนน) -รายบุคคล
2.ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน)

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
15 ก.พ.2562

4. การออกแบบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.การออกแบบด๎วยเทคโนโลยี่
5.สอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561รหัสวิชา ค 31102
รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เวลา 2 คาบ/สัปดาห์
จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค เท่ากับ 70 : 30
ครูผู้สอน นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล หัวหน้ารายวิชา
นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล
น.ส.อาไพ พาโคกทม
นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
น.ส.รัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
**************************************************************************************************
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่
หน่วยการเรียน
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1 หลักการนับเบื้องต้น
1.1 หลักการบวก
1. ตรวจแบบฝึกหัด
ทาแบบฝึกหัด
3
และหลักการคูณ
(5 คะแนน)
(งานเดี่ยว)
ภายในวันที่
2. ทดสอบยํอย
19 ธ.ค. 2561
(5 คะแนน)
แบบทดสอบอัตนัย
1
1.2 การเรียงสับเปลี่ยน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
ทาแบบฝึกหัด
3
ของสิ่งของที่แตกตํางกัน
(5 คะแนน)
(งานเดี่ยว)
ทั้งหมด
2. ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)
แบบทดสอบอัตนัย
1
1.3 การจัดหมูํ
1. ตรวจแบบฝึกหัด
ทาแบบฝึกหัด
3
ของสิ่งของที่แตกตํางกัน
(5 คะแนน)
(งานเดี่ยว)
ทั้งหมด
2. ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)
แบบทดสอบอัตนัย
1
สอบกลางภาคหน่วยที่ 1

2

ความน่าจะเป็น
2.1 การทดลองสุมํ และ
เหตุการณ์
2.2 ความนําจะเป็น

สอบปลายภาคหน่วยที่ 2

ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 10 คะแนน)

1. ตรวจแบบฝึกหัด
(10 คะแนน)
2. ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)
1. ตรวจแบบฝึกหัด
(10 คะแนน)
2. ทดสอบยํอย
(5 คะแนน)
ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 30 คะแนน)

ระหว่างวันที่
20-27 ธันวาคม 2561

แบบทดสอบกลางภาค

ทาแบบฝึกหัด
(งานเดี่ยว)

4

แบบทดสอบอัตนัย
ทาแบบฝึกหัด
(งานเดี่ยว)

1
4

แบบทดสอบอัตนัย

1

แบบทดสอบกลางภาค

ภายในวันที่
15 ก.พ.
2562
ระหว่างวันที่
20 กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม 2562

หน๎า 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค31202 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
จานวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศศิธร นานไธสง
หัวหน้ารายวิชา
2. นางศรัญย์รัชต์ แก๎ววิมล
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1.1 ความสัมพันธ์
1.2 ฟังก์ชัน
1.3 การใช๎ฟังก์ชันในชีวิตจริง
1.4 กราฟของฟังก์ชัน
1.5 การดาเนินการของฟังก์ชัน
1.6 ฟังก์ชันผกผัน

วิธีเก็บคะแนน
1. สมุด 5 คะแนน
2. โจทย์ปัญหาฟังก์ชันใน
ชีวิตจริง 5 คะแนน
3. ทดสอบ
5 คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม
2.1 เลขยกกาลัง
1. สมุด 5 คะแนน
2.1.1 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวน 2. ทดสอบ
เต็ม
10 คะแนน
2.1.2 รากที่สองในระบบจานวนจริง รากที่ n
ในระบบจานวนจริงและจานวนจริงในรูป
กรณฑ์
2.1.3 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวน
ตรรกยะ
2.2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
2.3 ฟังก์ชันลอการิทึม
2.4 การหาคําลอการิทึม

สอบกลางภาค

10 คะแนน (ปรนัย)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม
2.5 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
2.6 สมการและอสมการลอการิทึม
2.7 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม

1. โจทย์ปัญหา (PAT1)
5 คะแนน
2. ทดสอบ
5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
- สมุด
- แผํนงาน
(งานกลุํม)
- ทดสอบ

- สมุด
- ทดสอบ

กาหนดส่งงาน
29 พฤศจิกายน 2561

3

18 ธันวาคม 2561

2

แบบทดสอบกลางภาค

- สมุด
- ทดสอบ

2

22 มกราคม 2562

มีตํอหน๎
หน๎าา 22
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์
3.1 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
3.1.1 ระยะทางระหวํางจุดสองจุด
3.1.2 จุดกึ่งกลางระหวํางจุดสองจุด
3.1.3 ความชันของเส๎นตรง
3.1.4 เส๎นขนาน
3.1.5 เส๎นตั้งฉาก
3.1.6 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส๎นตรง
3.1.7 ระยะหํางระหวํางเส๎นตรงกับจุด
3.2 ภาคตัดกรวย
3.2.1 วงกลม
3.2.2 วงรี
3.2.3 พาราโบลา
3.2.4 ไฮเพอร์โบลา
3.2.5 การเลื่อนกราฟ

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

1. Mind mapping
10 คะแนน

- งานกลุํม

2. ทดสอบ
10 คะแนน

- ทดสอบ

2

กาหนดส่งงาน

20 กุมภาพันธ์ 2562

สอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์

30 คะแนน (ปรนัย)

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561
รหัสวิชา ก31902 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ)
ครูผู้สอน 1. นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ 2. นางสาวสุวนันท์ แป้นพัฒน์
หน่วยการเรียน /
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ปฐมนิเทศ
 สารวจสุขภาพจิต
 บริการสนเทศ
หน่วยที่ 1 ระบบการสอบเข้า
ระดับอุดมศึกษา
 ศัพท์ที่ควรรู๎ในการสอบ TCAS
 รายละเอียดของระบบ TCAS
หน่วยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียน
 เทคนิคเรียนดี
หน่วยที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์
 ความคิดสร๎างสรรค์กับการใช๎
ชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ 4 ทักษะชีวิต
 ทักษะการปรับตัว
 ทักษะการทางานเป็นทีม
หน่วยที่ 5 ทุกปัญหามีทางออก
 การตัดสินใจในการแก๎ปัญหา

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

ใบงาน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 ตุลาคม –
2 พฤศจิกายน 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(30 คะแนน)

งานเดี่ยว

2 ชิ้น

5 - 30
พฤศจิกายน 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(20 คะแนน)

งานเดี่ยว/งานกลุํม

2 ชิ้น

3 – 21 ธันวาคม 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 – 18 มกราคม 2562

เก็บคะแนนในสมุด
(15 คะแนน)

งานกลุมํ

1 ชิ้น

21 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(15 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 –15
กุมภาพันธ์ 2561

