โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ราย วิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา ท32102 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ครูผู้สอน 1. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน
2. นายเลอพงศ์ จันสีนาก (หัวหน้ารายวิชา)
3. นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ มัทรี
- การอ่านออกเสียงร้อยกรอง(ร่ายยาว)
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่า ร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก
กัณฑ์ มัทรี
- บทอาขยาน

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
งานเดี่ยว
-ตรวจสมุด
1 เล่ม
1.คะแนนสมุดและ -Mind mapping
1 ชิ้น
Mind mapping
(5 คะแนน)
งานกลุ่ม
2. วิเคราะห์
-การทดสอบผ่าน
1 เรื่อง
ประเมินคุณค่า ร่าย (ระบบ Google
ยาวมหาเวสสันดร drive)
ชาดกกัณฑ์ มัทรี
(5 คะแนน)
3. ท่องบทอาขยาน -ท่องบทอาขยาน
5 บท
จากเรื่องร่ายยาว
มหาเวสสันดรชาดก
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 บทละครพูดคาฉันท์เรื่องมัทนะ งานเดี่ยว
พาธา
1.คะแนนสมุดและ -ตรวจสมุด
1 เล่ม
- การอ่านออกเสียงร้อยกรอง(ฉันท์)
Mind mapping -Mind mapping
1 ชิ้น
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่า บทละครพูด (5 คะแนน)
คาฉันท์เรื่องมัทนะพาธา
งานกลุ่ม
2. วิเคราะห์บท
-การทดสอบผ่าน
1 เรือ่ ง
ละครพูดคาฉันท์ (ระบบ Google
เรื่องมัทนะพาธา
drive)
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 3 กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร งานเดี่ยว
- ความคิดกับภาษา
1. พูดต่อที่ประชุม -พูดหน้าชั้นเรียน
1 เรือ่ ง
- มารยาทแบละคุณธรรมในการสือ่ สาร
ชน(5 คะแนน)
- การถามและการตอบ
2. เรียงความโลก -ชิ้นงาน
1 เรื่อง
- การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
สาธารณะ/งาน

กาหนดส่ง
30 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61

30 พ.ย. 61

29 ธ.ค. 61

26 ม.ค. 62
15 ธ.ค. 62
26 ม.ค. 62

2 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62

- การพูดต่อประชุมชน
- วิธีสื่อสารในการประชุม
- การเขียนเชิงวิชาการ
- การเขียนเชิงกิจธุระ
- เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ
- ค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

เขียนเชิงวิชาการ/
การเขียนเชิง
วิชาการ(5 คะแนน)
3.บันทึกท่องโลก
อินเทอร์เน็ต
(5 คะแนน)
4. Mind mapping
(5 คะแนน)
งานกลุ่ม
4.จัดการประชุม
(15 คะแนน)

-เขียนรายงานเชิง
วิชาการ

1 เรือ่ ง

16 ก.พ. 62

-บันทึก

10 เรื่อง

23 ก.พ. 62

-Mind mapping

1 ชิ้น

7 ก.พ. 62

-การประชุม

1 ครั้ง

23 ก.พ. 62

10 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

ตามตารางวัดผลโรงเรียน
ตามตารางวัดผลโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๐
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท๓๐๒๐๔
ชื่อวิชา ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวสุธิดา ไชยโย
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
หน่วยที่ ๑ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา ๕ คะแนน
แผนผังความคิด
๑
๘ – ๑๕
- ความหมายของภาษา
(Mind Mapping) สรุป
พ.ย. ๖๑
- ธรรมชาติของภาษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
- ความสาคัญของภาษา
ภาษาไทย
- องค์ประกอบของภาษา
หน่วยที่ ๒ : ภาษาไทย ภาษาชาติ
๑๐ คะแนน
แผ่นพับสรุปความรู้
๑
๒๖ – ๓๐
- ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
เกี่ยวกับความเป็นมาของ
พ.ย. ๖๑
- ความเป็นมาของภาษาไทย
ภาษาไทย
หน่วยที่ ๓ : ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ๕ คะแนน การเขียนแสดงทรรศนะใน
๑
๑๑ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑
- ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
หัวข้อที่ได้รับ
สอบกลางภาค
๑๐ คะแนน
แบบทดสอบ
๑
๒๐ - ๒๗ ธ.ค. ๖๑
หน่วยที่ ๔ : หน่วยในภาษาไทย
๒๐ คะแนน
- ใบงาน
๑
๒๑ – ๒๕ ม.ค. ๖๒
- เสียง
- แบบทดสอบ
๑
- พยางค์และคา
- วลีและประโยค
หน่วยที่ ๕ : การใช้ถ้อยคาและสานวนไทย ๒๐ คะแนน
- ชิ้นงานเพลง
๑
๑๑ – ๑๕ ก.พ. ๖๒
- ระดับของภาษา
คาราชาศัพท์
- คาราชาศัพท์และคาสุภาพ
- การแสดงบทบาทสมมุติ
๑
- สานวนไทย
ในสถานการณ์การใช้
ถ้อยคาและสานวนไทย
สอบปลายภาค
๓๐ คะแนน
แบบทดสอบ
๑
๒๐ – ๒๘ ก.พ. ๖๒
รวม
๑๐๐ คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๐
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท๓๐๒๓๘
ชื่อวิชา วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ ผู้สอน ๑. นายเลอพงศ์ จันสีนาก
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ ๑ : ประวัติความเป็นมาของ
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
หน่วยที่ ๒ : หลักการวิเคราะห์วจิ ารณ์
วรรณกรรม
หน่วยที่ ๓ : สารคดี
- ประวัติของสารคดีในประเทศไทย
- ประเภทของสารคดี
- ส่วนประกอบของสารคดี
- การประเมินคุณค่าของสารคดี
หน่วยที่ ๔ : เรื่องสั้น
- ประวัติของเรื่องสั้นในประเทศไทย
- ประเภทของเรื่องสั้น
- ส่วนประกอบของเรื่องสั้น
- การประเมินคุณค่าของเรื่องสั้น
สอบกลางภาค
หน่วยที่ ๕ : นวนิยาย
- ประวัติของนวนิยายในประเทศไทย
- ประเภทของนวนิยาย
- ส่วนประกอบของนวนิยาย
- การประเมินคุณค่าของนวนิยาย
หน่วยที่ ๖ : กวีนิพนธ์
- ประวัติของกวีนิพนธ์ในประเทศไทย
- ประเภทของกวีนิพนธ์
- ส่วนประกอบของกวีนิพนธ์
- การประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์
สอบปลายภาค
รวม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนนเต็ม
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
๑๐ คะแนน - ใบงาน
๑
๑ – ๒ พ.ย. ๖๑
๑๐ คะแนน - เขียนวิจารณ์แสดงความ
คิดเห็น
๑๐ คะแนน - เขียนวิจารณ์แสดงความ
คิดเห็น

๑

๗ – ๙ พ.ย. ๖๑

๑

๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๖๑

๑๐ คะแนน ๑. เขียนวิจารณ์แสดงความ
คิดเห็น
๒. พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(เดีย่ ว)

๑

๕ – ๗ ธ.ค. ๖๑

๑๐ คะแนน
แบบทดสอบ
๑๐ คะแนน ๑. เขียนวิจารณ์แสดงความ
คิดเห็น
๒ พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(กลุ่ม)

๑
๑

๑๐ คะแนน ๑. เขียนวิจารณ์แสดงความ
คิดเห็น
๒. พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(กลุ่ม)

๑

๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๑

แบบทดสอบ

๑๒ – ๑๔ ธ.ค. ๖๑
๒๑ – ๒๖ ธ.ค. ๖๑
๑๗ – ๑๙ ม.ค. ๖๒
๒๒ – ๒๔ ม.ค. ๖๒
๖ – ๘ ก.พ. ๖๒
๑๓ – ๑๕ ก.พ. ๖๒
๒๐ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๖๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา I30202 ชื่อวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ จานวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยการเรียน
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน 1. นางสาวอริสา บุตรดามา หัวหน้ารายวิชา
2. นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ
3. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
4. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ
5. นางสาวสุธิดา ไชยโย
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
25 ต.ค. – 26 ต.ค. 61
1.วางโครงร่างการเขียนตาม
10 คะแนน - การเขียนโครงร่าง
1 ชิ้น
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการ
- แบบฝึกหัด
1 ชิ้น
เขียนโครงร่าง
29 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
30 คะแนน - เขียนรายงานการศึกษา 1 ชิ้น
เชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว
ค้นคว้าเชิงวิชาการ
4,000 คา หรือเป็นภาษาอังกฤษ
ความยาว 2,500 คา
4 ม.ค. – 1 ก.พ. 62
3. นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจาก
30 คะแนน - นาเสนองานด้วยสื่อและ 1 ชิ้น
ประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral
เทคโนโลยี
individual) หรือกลุ่ม (Oral panel
- สรุปความรู้ของกลุม่
1 ชิ้น
presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
อื่น ๆ ที่นาเสนอ
ที่หลากหลาย
4 ก.พ. - 8 ก.พ. 62
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะโดยใช้ 10 คะแนน - เผยแพร่ผลงานสู่
1 เล่ม
การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่อ
สาธารณะ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference,
social media online
11 ก.พ. – 15 ก.พ. 62
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการ
10 คะแนน - ใบงาน
1 ชิ้น
สร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่
เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
18 ก.พ. – 22 ก.พ. 62
สอบประมวลความรู้
10 คะแนน - สอบประมวลความรู้
1 ครั้ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 32102 ชื่อวิชาสังคมศึกษา 4
3 คาบ/สัปดาห์ จานวน 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ หัวหน้ารายวิชา
2. นายไกรสร หม้อแหละ
3. นางสาวฟารีดะ โต๊ะแหละ
4. นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน//ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 1 ศาสนิก
10 คะแนน
ชนที่ดี
1) กิจกรรมประจาหน่วย
-กิจกรรมประจา ภาระงาน 1 ชิ้น 16 พ.ย. 61
- มารยาทชาวพุทธ
การเรียนรูท้ ี่ 1 ศาสนิกชนที่ หน่วยรายบุคคล
- การบริหารจิตและเจริญ
ดี
ปัญญา
(8 คะแนน)
-ประเมินจาก
2 ) คุณลักษณะอันพึง
กิจกรรมในชั้นเรียน
ประสงค์ ( 2 คะแนน )
หน่วยการเรียนที่ 2 หลัก
10 คะแนน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1) กิจกรรมประจาหน่วย
-กิจกรรมประจา ภาระงาน 1 ชิ้น 30 พ.ย. 61
-ระบบเศรษฐกิ จ ของโลกใน การเรียนรูท้ ี่ 2 หลัก
หน่วยรายบุคคล
ปัจจุบัน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
-ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
(8 คะแนน)
-ประเมินจาก
-การก าหนดราคาในระบบ 2 ) คุณลักษณะอันพึง
กิจกรรมในชั้นเรียน
เศรษฐกิจ
ประสงค์ ( 2 คะแนน )
-บ ท บ า ท ข อ ง รั ฐ ใ น ก า ร
แทรกแซงราคาและควบคุ ม
ราคา
-การก าหนดค่ า จ้ า ง อั ต รา
ค่าจ้างแรงงานและกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยการเรียนที่ 3
10 คะแนน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
1) กิจกรรมประจาหน่วย
-กิจกรรมประจา ภาระงาน 1 ชิ้น 21 ธ.ค. 61
สหกรณ์
การเรียนรูท้ ี่ 3
หน่วยรายบุคคล
-หลักปรัชญาของงเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงและ
พอเพียง
สหกรณ์
-ประเมินจาก
-หลักสหกรณ์
(8 คะแนน)
กิจกรรมในชั้นเรียน
2 ) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ( 2 คะแนน )
สอบกลางภาค
10 คะแนน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 4
ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน
-สภาพปัญหาเศรษฐกิจใน
ชุมชน
-แนวทางการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจในชุมชน

วิธีการเก็บคะแนน

10 คะแนน
1) กิจกรรมประจาหน่วย
การเรียนรูท้ ี่ 4
ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน
(8 คะแนน)
2 ) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ( 2 คะแนน )
หน่วยการเรียนที่ 5 การเงิน
10 คะแนน
การคลัง
1) กิจกรรมประจาหน่วย
-การเงินและสถาบันการเงิน การเรียนรูท้ ี่ 5 การเงิน
-การคลัง
การคลัง (8 คะแนน)
-นโยบายการเงินและนโยบาย 2 ) คุณลักษณะอันพึง
การคลัง
ประสงค์ ( 2 คะแนน )
หน่วยการเรียนที่ 6
10 คะแนน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1) กิจกรรมประจาหน่วย
-การค้า การเงินและการลงทุน การเรียนรูท้ ี่ 6 เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ (8
-การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
คะแนน)
ระหว่างประเทศ
2 ) คุณลักษณะอันพึง
-องค์การความร่วมมือทาง
ประสงค์ ( 2 คะแนน )
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สอบปลายภาค
-แบบทดสอบ 30 คะแนน

ชิ้นงาน//ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

-กิจกรรมประจา
หน่วยรายบุคคล

ภาระงาน 1 ชิ้น

18 ม.ค. 62

ภาระงาน 1 ชิ้น

1 ก.พ. 61

ภาระงาน 1 ชิ้น

15 ก.พ. 61

-ประเมินจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน
-กิจกรรมประจา
หน่วยรายบุคคล
-ประเมินจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน
-กิจกรรมประจา
หน่วยรายบุคคล
-ประเมินจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส30232 ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 2
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
หัวหน้ารายวิชา 1. นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครูผู้สอน 2. นายไกรสร หม้อแหละ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
งามอย่างไทย
- มารยาทในการแสดงความเคารพ
- มารยาทในการสนทนา
- มารยาทในการแต่งกาย
- มารยาทในการมีสัมมาคารวะ
- ความเอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่และเสียสละต่อสังคม
- มารยาทไทยด้านอื่นๆ

วิธีการเก็บคะแนน

- แบบทดสอบครั้งที่ 1
- นาเสนองานกลุ่ม
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(รวม 20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

- ข้อสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
- กิจกรรมกลุ่ม
- สังเกตการทางาน
ในชั้นเรียน

10 ข้อ
1 ชิ้น

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
25 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ความเป็นไทย
- การประยุกต์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม
- การประยุกต์และเผยแพร่ ประเพณี
- การประยุกต์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
- การประยุกต์และเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย

- แบบทดสอบครั้งที่ 2
- นาเสนองานกลุ่ม
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(รวม 20 คะแนน)

- ข้อสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
- กิจกรรมกลุ่ม
- สังเกตการทางาน
ในชั้นเรียน

10 ข้อ
1 ใบงาน

ภายในวันที่
19 พ.ย. 617 ธ.ค. 61

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ความมีระเบียบวินัย
- ความซื่อสัตย์สุจริต
- ความขยันหมั่นเพียรและอดทน
- ความมีวินัยในเอง
- การยอมรับผลจากการกระทาของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
สังคมพหุวัฒนธรรม
1. การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. การขจัดความขัดแย้ง

- แบบทดสอบครั้งที่ 5

- ข้อสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
- นาเสนองานเดี่ยว
- กิจกรรมเดี่ยว
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - สังเกตการ
(รวม 10 คะแนน)
ทางานในชั้นเรียน
- ข้อสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
- กิจกรรมกลุ่ม
- นาเสนองานกลุ่ม
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - สังเกตการ
ทางานในชั้นเรียน
- แบบทดสอบครั้งที่ 4

10 ข้อ
1 ชิ้น
-

10 ข้อ
1 ชิ้น

ภายในวันที่
11 ธ.ค. 6128 ธ.ค. 61

ภายในวันที่
1 ม.ค.62 21 ม.ค.62

(รวม 20 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
พลเมืองดีกับความปรองดองสมานฉันท์
1. หลักความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - แบบทดสอบครั้งที่ 5
2. แนวทางการปฏิบัติตนและการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถี
- นาเสนองานกลุ่ม
ประชาธิปไตย
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การเห็นคุณค่าของการอยูร่ วมกันอย่างสันติ
(รวม 20 คะแนน)
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
แบบทดสอบ
สอบปลายภาค
(10คะแนน)

- ข้อสอบปรนัย
ตามผลการเรียนรู้
- กิจกรรมกลุ่ม
- สังเกตการ
ทางานในชั้นเรียน
ข้อสอบปรนัย

10 ข้อ
1 ชิ้น

ภายในวันที่
22 ม.ค.62 19 ก.พ.62

ปรนัย
40 ข้อ

20-28
ก.พ.62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 30282 ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ 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
1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 1
- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย
- 1 ฉบับ
- ภายในเดือน
หน่วยที่ 1 ภูมิลักษณ์
- โลก โครงสร้าง และส่วนประกอบ
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- ภูมิลักษณ์พื้นผิวโลก

หน่วยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนได้
- ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนไม่ได้
- พลังงานทางเลือก

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

2.ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลตาม
หัวข้อที่กาหนด และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)
1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 2

2.MIND MAP

ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม

หัวข้อ

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม

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

2.Infographics
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(10 คะแนน)

- กลุ่มละ 1

พฤศจิกายน 2561
- 12 - 16 พ.ย. 61

- 1 ฉบับ

- กลุ่มละ 1

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

หัวข้อ

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม

- 1 ฉบับ

- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

- ภายในเดือนธันวาคม
2561
- 17 - 19 ธ.ค. 61

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2561

แบบทดสอบหน่วยที่
1-3
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 4 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อม
- ระบบนิเวศ (Ecosystem)
- ผลกระทบของมนุษย์ที่มตี ่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
- มลพิษและการจัดการ
- กฎระเบียบและมาตรการภายใต้ข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ

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

สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2561

1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 4

2.ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลตาม
หัวข้อที่กาหนด และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(15 คะแนน)
1.แบบทดสอบ ครั้งที่ 5

2.นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลตาม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบทดสอบ
1 ฉบับ
- ปรนัย
- อัตนัย
- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม

- 1 ฉบับ

- กลุ่มละ 1

กาหนดส่งงาน
20 - 27 ธ.ค.
2561
- ภายในเดือนมกราคม
2562
- 21 - 25 ม.ค. 62

หัวข้อ

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม

หัวข้อที่กาหนดผ่านทาง

- 1 ฉบับ

- กลุ่มละ 1

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

หัวข้อ

Social Network
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(15 คะแนน)

แบบทดสอบหน่วยที่
4-5
(30 คะแนน)

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

1 ฉบับ

20 - 28 ก.พ.
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์
จานวน 1.0 หน่วยกิต
รหัสวิชา ส30241 ชื่อรายวิชา การเงิน การธนาคาร และการคลัง อัตราการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค =
70:30 ผู้สอน นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 การเงิน และการธนาคาร
1.1 ความหมาย และหน้าที่ของเงิน
1.2 ประเภทของเงิน
1.3 ค่าเงิน ปริมาณเงิน
1.4 เงินเฟูอ
1.5 เงินฝืด
1.6 เงินตึงตัว
1.7 การว่างงาน
1.8 ธนาคารพาณิชย์
1.9 ธนาคารกลาง

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

หน่วยที่ 2 การคลัง
2.1 ความหมายและความสาคัญของ
การคลังสาธารณะ
2.2 รายรับของรัฐบาล
2.3 รายจ่ายของรัฐบาล
2.4 หนี้สาธารณะ
2.5 งบประมาณแผ่นดิน หรือ
งบประมาณของรัฐบาล
2.6 นโยบายการคลัง

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

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2

10 คะแนน
- แบบทดสอบปรนัย (10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
- รายกลุ่ม

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล

- 1 ชุด

- งานคู่

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล
- รายบุคคล

- 1 ชุด
- 1 ชุด

ภายใน
16 พฤศจิกายน
2561

ภายใน
16 ธันวาคม
2561

13-19
ปรนัย 40 ข้อ หน่วยที่ 1-2 ธันวาคม 2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

หน่วยที่ 3 นโยบายการเงิน และการคลัง
ของรัฐบาล
3.1 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3.2 การสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
3.3 การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ
3.4 การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา

15 คะแนน

หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
4.1 การค้าระหว่างประเทศ
4.2 การเงินระหว่างประเทศ
4.3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
4.4 ผลดี และผลเสียของระบบ
เศรษฐกิจ

15 คะแนน
- Infographic เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
(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
- รายกลุ่ม
PowerPoint เกี่ยวกับเรื่อง
นโยบายการเงิน และการคลังของ
รัฐบาล (10 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล

- รายกลุ่ม
- รายบุคคล
- รายบุคคล

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- 1 ชิ้น
ภายใน
16 มกราคม
2561
- 1 ชุด

- 1 ชิ้น
- 1 ชุด
- 1 ชุด

ปรนัย 40 ข้อ หน่วยที่ 1-4
อัตนัย 2 ข้อ หน่วยที่ 3-4

ภายใน
16 กุมภาพันธ์
2561

11-16
กุมภาพันธ์
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้......สุขศึกษาและพลศึกษา.......ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......5....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา......พ32102............ ชื่อรายวิชา.............สุขศึกษา 4.............จานวน 1 คาบ/สัปดาห์....0.5...หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......80...... : .....20.......
ผู้สอน 1. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
หัวหน้ารายวิชา 2.……………………………………………………..
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
งานกลุ่ม 10 คะแนน
1 งาน

12-16 พ.ย. 61

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

26-30 พ.ย. 61

สังเกตพฤติกรรมและ
ทักษะการแก้ปัญหา
ทดสอบความรู้
หน่วยที่ 1-3
สังเกตพฤติกรรมและ
ทักษะการแก้ปัญหา
1.ทดสอบความรู้

งานกลุ่ม 10 คะแนน

1 งาน

4-12 ธ.ค. 61

แบบทดสอบกลางภาค

10 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน

20 ข้อ

20-27 ธ.ค. 61

1 ใบงาน

7-11 ม.ค. 62

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

14-18 ม.ค. 62

2.ทักษะการปฏิบัติ

งานกลุ่ม 10 คะแนน

1 งาน

21-25 ม.ค.62

สังเกตพฤติกรรมและ
ทักษะการปฏิบตั ิ
ทดสอบความรู้
หน่วยที่ 4-6

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

4-8 ก.พ. 62

แบบทดสอบปลายภาค

40 ข้อ

20 ก.พ.-1 มี.ค. 62

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธกี ารเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารเสพติด

สังเกตพฤติกรรมและ
ทักษะการแก้ปัญหา
แบบทดสอบความรู้

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลีกเลี่ยงความรุนแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การทดสอบสมรรถภาพ

สอบปลายภาค

20 คะแนน

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....5.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา..พ30212...........ชื่อรายวิชา.......วอลเลย์บอล 2......จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
3. ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา
สอบทฤษฎีปลาย
วอลเลย์บอล
ภาคเรียน
- การเล่นลูกสองมือล่างและสองมือบน สอบปฏิบัติ
แบบกลุ่ม
- การส่งลูกมือล่าง
สอบปฏิบัติ
- การส่งลูกมือบน
สอบปฏิบัติ
4. กติกา และการเล่นทีม
สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
ชิ้นงาน
รวม

กาหนดการสอบ

5

ปลายภาคเรียน

5

ปลายภาคเรียน

20

ภายในวันที่ 23 พ.ย. 61

5

ปลายภาคเรียน

30

ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 61

10
10
5

ภายในวันที่ 11 ม.ค. 62
ภายในวันที่ 25 ม.ค. 62
ปลายภาคเรียน

10
100

ภายในวันที่ 22 ก.พ. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว32101 ชื่อรายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : กาเนิดเอกภพ
1.1 กาเนิดอนุภาคในเอกภพ
1.2 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
1.3 กาแลกซี
หน่วยที่ 2 : ดาวฤกษ์
2.1 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
2.2 ระยะห่างของดาวฤกษ์
2.3 สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของดาวฤกษ์
2.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
หน่วยที่ 3 :ระบบสุริยะ
3.1 การกาเนิดดวงอาทิตย์และบริวาร
3.2 องค์ประกอบของระบบสุริยะ
หน่วยที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
4.1 การส่งและการโคจรของดาวเทียม
4.2 การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
4.3 สถานีอวกาศและยานอวกาศ
หน่วยที่ 5 : โครงสร้างโลก
5.1 การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน
5.2 ลักษณะโครงสร้างโลกแต่ละชั้น
หน่วยที่ 6 : การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
6.1 ทฤษฎีทวีปเลื่อน
6.2 ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร
6.3 ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
6.4 การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่างๆ
หน่วยที่ 7 : แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
7.1 แผ่นดินไหว
7.2 ภูเขาไฟระเบิด
7.3 ตาแหน่งของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟบนโลก
หน่วยที่ 8 : ธรณีประวัติ
8.1 อายุทางธรณีวทิ ยา
8.2 ซากดึกดาบรรพ์
8.3 โครงสร้างทางธรณีวทิ ยา
8.4 การอธิบายประวัติทางธรณีวทิ ยาของพื้นที่

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ/ประเภท

กาหนดส่ง

ระหว่างภาค (70 คะแนน)

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (20
คะแนน)
- Science project หรือสื่อ
บทเรียนสาเร็จรูป (10 คะแนน)

- สืบเสาะหาความรู้
สารวจตรวจสอบและ
นาเสนอ/งานกลุ่ม

-1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
12-16 พ.ย. 61

- สืบค้นข้อมูลออกแบบ

-1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
11-17 ธ.ค. 61

ชิ้นงาน/ งานกลุ่ม

- สอบวัดผลกลางภาค (10 คะแนน)

- นาเสนออภิปราย/งาน
- Science project หรือสื่อ
บทเรียนสาเร็จรูป (20 คะแนน)

กลุ่ม

-1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
7-11 ม.ค. 62

- สมุดบันทึกระหว่าง
- ประเมินจากชิ้นงานการบันทึก
ขณะเรียน (5 คะแนน)

- ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอด
กระบวนการเรียนรู้
(5 คะแนน)
ปลายภาค (30 คะแนน)
-สอบวัดผลปลายภาค

เรียน/งานเดีย่ ว

-1 ชิ้น
ระหว่างวันที่
21-25 ม.ค. 62

- เวลาเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสวิชา ว32102 ชื่อวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่
-การบอกตาแหน่งของวัตถุ
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่แบบอื่นๆ
การคลื่อรที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบSHM
หน่วยที่ 2 แรงในธรรมชาติ
- แรงจากสนามโน้มถ่วง
- แรงจากสนามแม่เหล็ก
- แรงจากสนามไฟฟูา
- แรงในนิวเคลียส

วิธีเก็บคะแนน

ทดสอบย่อย 20 คะแนน
สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 10 คะแนน

ทดสอบย่อย 10 คะแนน
สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน
เจตคติต่อวิชาฯ 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561
จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น

กาหนดส่งงาน

แบบทดสอบ
อัตนัย/ปรนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบทดสอบปรนัย

ภายใน
18 ธ.ค.2561
ส่งสัปดาห์ละ1ครั้ง
ตามตารางสอบ

แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบสังเกต
แบบทดสอบปรนัย

ภายใน
11 ก.พ.2562
ส่งสัปดาห์ละ1ครั้ง
แบบสังเกต
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว32203
ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 3
จานวน 4 คาบ/สัปดาห์
2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : คลื่น
- Quiz 5 คะแนน
- แบบทดสอบ
10 ข้อ
- lab + ผังความคิด +
สมุด (10 คะแนน)
- สอบกลางภาค
6 คะแนน
หน่วยที่ 2 : เสียง

- Quiz 5 คะแนน
- Lab + ผังความคิด +
สมุด (10 คะแนน)

- สอบกลางภาค
4 คะแนน
- สอบปลายภาค
6 คะแนน
หน่วยที่ 3 : แสงและทัศนูปกรณ์ - Quiz 5 คะแนน
- Lab + ผังความคิด +
สมุด (10 คะแนน)
- สอบปลายภาค
12 คะแนน

- Work 1-5
แบบฝึกหัดท้ายบท
+ แผนผังความคิด
- แบบทดสอบ

2 lab
1 บท

- Lab
- Work 6-10
แบบฝึกหัดท้ายบท
+ แผนผังความคิด
- แบบทดสอบ

2 lab

- Lab
Work 11-15
- แบบฝึกหัดท้าย
บท + แผนผัง
ความคิด
- แบบทดสอบ

5 work
1 บท

กาหนดส่ง
ภายใน
ภายใน
30 พ.ย.
ตามตารางสอบ

ภายใน
18 ธ.ค.
ตามตารางสอบ

2 lab
5 work
1 บท

ภายใน
18
ม.ค.
ตามตารางสอบ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 4 : แสงเชิงฟิสิกส์

วิธีการเก็บคะแนน
- Quiz 5 คะแนน
- Lab + ผังความคิด +
สมุด (10 คะแนน)
- สอบปลายภาค
12 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
- Lab
2 lab
- Work 16-20
แบบฝึกหัดท้ายบท
- แบบทดสอบ

5 work
1 บท

กาหนดส่ง

ภายใน
15 ก.พ.
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว32243 ชื่อวิชา ชีววิทยา3 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน : นางศันสนีย์ พันธ์เรือง หัวหน้ารายวิชา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชิ้นงาน/ภาระ
หน่วยการเรียน
วิธี
กาห
งาน
เก็บ
นด
ลักษณ จาน
คะแ
ส่ง
ะงาน วน
นน
ชิ้น
บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
-1
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยือ่ พืช เนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อถาวร อวัยวะ ทดส 14
แบบทด ฉบับ
และหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้าของพืช การลาเลียง อบ สอบเก็บ
พ.ย.
น้าและสารอาหารของพืช และกระบวนการลาเลียงสารอาหารของพืช
ตาม คะแนน - 2 61
ตัวชี้วั - ชิ้นงาน ชิ้น
- การ
-3
ด
ทดลอง การ
15
ทดลอ
ง
คะแ
นน
บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
-1
การสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการโฟโตเรสไพเรชั่น กลไกการเพิ่มความเข้มข้น ทดส 12
แบบทด ฉบับ
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM ปัจจัยบางประการทีม่ ีผลต่อการ
อบ สอบเก็บ
ธ.ค.
สังเคราะห์ด้วยแสง และการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง
ตาม คะแนน - 2 61
ตัวชี้วั - ชิ้นงาน ชิ้น
ด
15
คะแ
นน
บทที่ 3 การสีบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต
วัฏจักรชีวิตแบบอาศัยเพศของพืชดอก โครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์
-1
ละอองเรณู ถุงเอ็มบริโอ การสร้างเซลล์สบื พันธุ์และการปฏิสนธิ ผล เมล็ด การงอก ทดส 23
แบบทด ฉบับ
ชองเมล็ด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช และการขยายพันธุ์พืช การวัดการ
อบ สอบเก็บ
ม.ค.
เจริญเติบโต และการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ตาม คะแนน - 2 62
ตัวชี้วั - ชิ้นงาน ชิ้น
- การ
-2
ด
ทดลอง การ

ทดลอ
ง

15
คะแ
นน
บทที่ 4 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ฮอร์โมนพืช สารเคมีที่มผี ลต่อการกระตุ้นและ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อปัจจัยต่างๆในสิง่ แวดล้อม
ทดส
อบ
ตาม
ตัวชี้วั
ด
15
คะแ
นน

แบบทด
สอบเก็บ
คะแนน
- ชิ้นงาน

-1
ฉบับ
-2
ชิ้น

13
ก.พ.
62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว32223 ชื่อรายวิชา เคมี 3
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายรุ่งโรจน์ สมนิล
ลาดับที่

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

1

หน่วยการเรียนที่ 1 : สมดุลเคมี
- การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
- การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล
- ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ
ภาวะสมดุล
- ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
- หลังของเลอชาเตอลิเอ
- สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2

2

3

4

หน่วยการเรียนที่ 2 : กรด – เบส
- สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
- สารละลายกรดและสารละลายเบส
- ทฤษฎีกรด – เบส
- คู่กรด – เบส
- การแตกตัวของกรดและเบส
- การแตกตัวเป็นไอออนของน้า
สอบกลางภาค หน่วยการเรียนที่ 1 - 3
(หน่วยย่อยที่ 1 )
หน่วยการเรียนที่ 2 : กรด – เบส
- pH ของสารละลาย
- ปฏิกิริยาของกรดและเบส
- การไทเทรตกรด – เบส
- สารละลายบัฟเฟอร์

สอบปลายภาค หน่วยการเรียนที่ 2

วิธีเก็บคะแนน

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (15 คะแนน)
-ปฏิบัติการ (5
คะแนน)

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (8 คะแนน)
-ปฏิบัติการ (2
คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย )
-ประเมินจากรายงาน
ผลการทดลอง

1 ชิน้

ภายใน
23 พ.ย. 61

1 ชุด

ภายใน
23 พ.ย. 61

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย )
-ประเมินจากรายงาน
ผลการทดลอง

1 ชิน้

ภายใน
14 ธ.ค. 61

1 ชุด

ภายใน
14 ธ.ค. 61
ระหว่างวันที่
20 – 27
ธ.ค. 61

- สอบกลางภาค
- รายบุคคล
(10 คะแนน)
เป็นข้อสอบปรนัย
หน่วยที่ 1 เป็นข้อสอบ จานวน 20 ข้อ
ปรนัย

1 ฉบับ

- แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วยการ
ตัวชี้วัด ( 20 คะแนน) เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย )
- ปฏิบัติการ (5
--ประเมินจาก
คะแนน)
รายงานผลการ
ทดลอง
-เวบไซต์กรด-เบส
-แบบประเมินเวบ
ไซต์
- สอบปลายภาค
- รายบุคคลเป็น
(30 คะแนน)
ข้อสอบปรนัย
หน่วยที่ 2-3 เป็น
จานวน 30 ข้อ
ข้อสอบปรนัย

1 ชิน้

1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ

ภายใน
15 ก.พ. 62
ภายใน
15 ก.พ. 62
ภายใน
15 ก.พ. 62
20 ก.พ. – 1
มี.ค. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค30204 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 5 คาบ/สัปดาห์ 2.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Ian Roberts
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Unit 1 : Complex Number
1.1 Complex number formation
1.2 Algebraic properties of complex
number
1.3 Square roots of complex number
1.4 Graph and absolute value of
complex number
1.5 Polar form of complex number
1.6 n-roots of complex number
1.7 Polynomial equations
Unit 2 : Introductory Graph Theory
2.1 Graph
2.2 Vertex degree
2.3 Trail
2.4 Eulerian Graph
2.5 Application of graph
Unit 3 : Probability
3.1 Fundamental principle counting
3.2 Permutation
3.3 Combination
3.4 Binomial Theorem
3.5 Probability and probability rules

วิธีเก็บคะแนน
Classwork
(15 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

กาหนดส่ง
23rd Nov
2018

Individual

1

14th Dec
2018

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

1

8th Feb
2019

Classwork
(15 Points)

Final exam (30 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง32202 ชื่อรายวิชา การออกแบบมัลติมีเดีย 2 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
-Figurative language
-Analyze a poem

Write a poem
Recite poetry

Recite poetry
Introduction to debate styles
Debate
Debate performance

วิธีเก็บคะแนน
Classwork
(10 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

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

1
1
1

กาหนดส่ง
9th Nov
2018
26th Nov
2018
14th Dec
2018
25th Jan
2019

1
1
1

15th Feb
2019
15th Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา จ 32202
ชื่อวิชา ภาษาจีน 4 จานวน 6 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวภาพิมล ฐานะ หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท
การสอบ
(10คะแนน)
งานเดี่ยว
งานกลุ่ม
การสอบ
(10คะแนน)
งานเดี่ยว

จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

-สอบศัพท์ + คัดจีน
2 ครั้ง
ภายใน
-สอบท้ายบทเรียน
1-15 พฤศจิกายน 2561
(10คะแนน)
-คัดจีน
1 ชิ้น
-วิดีโอสนทนาแนะนาห้องต่างๆ
-สอบศัพท์
2 ครั้ง
ภายใน
หน่วยที่ 2 : 第二课
-สอบท้ายบทเรียน
18-30 พฤศจิกายน 2561
请你帮我还他....
(10คะแนน)
-คัดจีน
1 ชิ้น
รบกวนให้คุณช่วยฉันให้สิ่งนี้แก่เขาได้ไหม
-แนะนางานอดิเรกเป็นภาษาจีน
-สอบศัพท์
การสอบ
2 ครั้ง
ภายใน
หน่วยที่ 3 :第三课
-สอบท้
า
ยบทเรี
ย
น
(10คะแนน)
5
18
ธันวาคม 2561
你怎么了？
(10คะแนน)
-คัดจีน
งานเดี่ยว
1 ชิน้
คุณเป็นยังไงบ้าง？
-บอกอาการปุวยเป็นภาษาจีน
สอบกลางภาค
10 คะแนน
-สอบศัพท์
การสอบ
2 ครั้ง
ภายใน
หน่วยที่ 4: 第四课
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
20-30 ธันวาคม2561
我 25 岁
(10คะแนน)
-คัดจีน
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
ฉันอายุ 25 ปี
- แนะนาข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
-สอบศัพท์
การสอบ
2 ครั้ง
ภายใน
หน่วยที่ 5 第五课
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
1-30 มกราคม 2562
我们家乡冬天比北京暖和
(10คะแนน)
-คัดจีน
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
ฤดูหนาวบ้านเกิดของฉันอุ่นกว่าที่ปักกิ่ง
-แนะนาวิดีโอฤดูเป็นภาษาจีน
-สอบศัพท์
การสอบ
2 ครั้ง
ภายใน
หน่วยที่ 6 第六课
-สอบท้ายบทเรียน
(10คะแนน)
1 -15 กุมภาพันธ์ 2562
我们国家的菜没有四川菜那
(10คะแนน)
-คัดจีน
งานเดี่ยว
么辣。อาหารของบ้านเราไม่เผ็ดเท่าอาหาร
-สอบบทสนทนาแนะนาอาหารต่างๆ
งานกลุ่ม
1 ชิ้น
ของเมืองเสฉวน
สอบปลายภาค
30 คะแนน
หมายเหตุ 1. ชิ้นงาน ภาระงาน ระยะเวลากาหนดส่งงานการนัดสอบในแต่ละบทและสัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
2. สมุดคัดจีนจะกาหนดส่งบทเรียนละ 1 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ส่งจะให้ ร ไว้ก่อน
3. สมุดแบบฝึกหัดจะกาหนดส่งเมื่อเรียนในแต่ละบทเรียนจบแล้ว
4. สัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
5. การสอบศัพท์ท้ายบทนัน้ จะให้สอบ 1 ครั้ง ถ้าสอบไม่ผ่านจะให้โอกาสสอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง
6. การสอบและวิธีการเก็บคะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม
หน่วยที่ 1 : 第一课
房间里可以上网
ในห้องนี้สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 30208
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุนทันโลก 2
จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

-สอบสนทนา

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 18/พ.ย./61

-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-สอบสนทนา

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 30/พ.ย./61

-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 3 : 優しそうですね。
ดูท่าทางใจดีนะ

-สอบสนทนา

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 16/ธ.ค.61

-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

สอบกลางภาค

แบบทดสอบ
60 นาที

(10 คะแนน)

หน่วยที่ 4 : 写真みたいにしてくだ

-สอบสนทนา

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 30/ธ.ค./61

-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 5 : 一生懸命練習したのに
ทั้งๆ ที่ตั้งใจซ้อมแล้ว

-สอบสนทนา

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 18/ม.ค./62

-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

หน่วยที่ 6 : もうすぐ着くはずです
อีกไม่นานคงจะถึง

-สอบสนทนา

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 31/ม.ค.62

-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

สอบปลายภาค

แบบทดสอบ
60 นาที

(30 คะแนน)

หน่วยที่ 1 : 荷物を扱っていただけ

ませんか。
กรุณารับฝากสิ่งของให้ด้วยได้ไหม
หน่วยที่ 2 : ボーナスは何に使いま

すか。
เงินโบนัสเอาไปทาอะไร

さい。
กรุณาทาให้คล้ายกับรูปนี้

รวม

100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3

ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 32202
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุน 4
จานวน 6 ชั่วโมง
3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท
หน่วยที่ 1 : 病気 การเจ็บปุวย

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 2 : むかしと今 สมัยก่อนกับ

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 3: お正月のパーティー งาน
ปีใหม่

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 :学校のけいじばん
บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 : 文化祭 งานนิทรรศการวิชาการ

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 6: 待ち合わせ การนัดพบ

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

กาหนดส่งงาน
จานวนชิ้น

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

-1 ชิ้น

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

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

30/11/2561

-1 ชิ้น

14/12/2561

-1 ชิ้น

10
(คะแนน)

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3

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

-1 ชิ้น

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

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

-1 ชิ้น

30
(คะแนน)
100 คะแนน

16/11/2561

11/01/2562

-1 ชิ้น

25/01/2562

-1 ชิ้น

15/02/2562

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โครงสร้างรายวิชา
วิชา ญ 32202 ภาษาญี่ปุน 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

1

การเจ็บปุวย

2

สมัยก่อนกับ

3

งานปีใหม่

4

บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงเรียน

5

งานนิทรรศการ
วิชาการ

6

การนัดพบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลาเรียน 120 คาบ / ภาคเรียน

ผลการเรียนรู้
สาระสาคัญ
เวลา
ข้อที่
(ชั่วโมง)
1,2,3,4
ถามและบอกอาการปุวยได้
20
แนะนาเพื่อนเรื่องสุขภาพได้
เข้าใจคาแนะนาเรือ่ งสุขภาพที่เพื่อน
หรือแพทย์แนะนาได้
1,2,3,4,5 พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้
20
พูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยทั่วไปได้
1,2,3,4,5 ถามและบอกความต้องการได้
20
ถามและขอข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จะจัด
ได้
พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมงานได้

น้าหนัก
คะแนน
10

10
10

สอบกลางภาค
1,2,3,4
ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟังและการอ่าน
ได้

20

10
10

1,2,3,4

20

10

20

10
30
100

ถามและอธิบายเกี่ยวกับผลงานในงาน
นิทรรศการวิชาการได้
1,2,3,4
ปรึกษาเรื่องการนัดหมายกับเพื่อนได้
สอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้น

120

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ32206 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน - เขียนเบื้องต้น 2 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Les articles
- Les articles définis
- เติม les articles définis
et indéfinis
และ indéfinis ลงใน
ช่องว่าง (5 คะแนน)
- Faire des phrases
- แต่งประโยคความเดียว
avec les articles définis และความรวมโดยใช้
et indéfinis
les articles définis
และ indéfinis
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 เรื่อง Les
pronoms
- Les pronoms sujets
- ใช้ pronom ในการตั้ง
ประโยคคาถามและตอบ
คาถามได้ (5 คะแนน)
- Le pronom “on”
- อ่านบทความการใช้
pronom “on” และตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 ธันวาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

19 ธันวาคม

หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 เรื่อง Les verbes
- Le verbe “s’appeler” - ใบงานการผันคากริยา
ที่ลงท้ายด้วย –er และ –ir
(5 คะแนน)
- Le verbe “être”
- Les verbes en –er
- ใบงานผันคากริยาในกลุ่มที่
et –ir
3 (5 คะแนน)
- Les accords
- แต่งประโยคที่ต้องมีการ
accord คากริยาตามเพศ
และพจน์ (5 คะแนน)
หน่วยที่ 4 เรื่อง Les
adjectifs
- Le féminin des
- แต่งประโยคที่คาคุณศัพท์
adjectifs
ต้อง accord ตามเพศ
และพจน์ (10 คะแนน)
- Le pluriel des adjectifs
- Discrimination féminin - ใบงานการเติมคาคุณศัพท์
/masculin des
แสดงความเป็นเจ้าของ
adjectifs
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 มกราคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

23 มกราคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

6 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 กุมภาพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส30249 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์ 2 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บ
ชิ้นงาน / ภาระงาน
คะแนน ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Classwork
Individual
1
(10
Points)

Chapter 7: Market Structures
- Competition and Market Structures
- Market Failures
- The Role of Government
Chapter 8: Employment, Labor, and Wages Classwork
Individual
- The Labor Movement
(10
- Wages and Labor Disputes
Points)
- Employment Trends and Issues
Chapter 9: Sources of Government Revenue Classwork
Individual
- The Economics of Taxation
(10
- Federal, State, and Local Revenue Systems
Points)
- Current Tax Issues and Reforms
Midterm exam (30 Points)
Chapter 10: Government Spending
Classwork
Individual
- The Economics of Government Spending
(10
- Federal, State, and Local Government
Points)
Expenditures
- Deficits Surpluses, and the National Debt
Chapter 11: Financial Markets
Classwork
Individual
- Saving and the Financial Systems
(10
- Financial Assets and Their Markets
Points)
- Investing in Equities and Options
Chapter 12: Macroeconomic Performance
Classwork
Individual
- Measuring the Nation’s Output and Income
(10
- Population and Economic Growth
Points)
- Poverty and the Distribution of Income
Final exam (30 Points)

กาหนดส่ง
9th Nov
2018

1

23rd Nov
2018

1

7th Dec
2018

1

11th Jan
2019

1

25th Jan
2019

1

15th Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32102 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 4 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Dominic Rubino
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Unit 5: Pronouns and Articles
5A: Subject and Object Pronouns;
Possessive Adjectives; and Possessive
Pronouns
5B: Reflexive Pronouns
5C: Another, Other, Others, The Other,
and The Others
5D: The Indefinite Article
5E: The Definite Article The
Unit 6: Modals I
6A: Introduction to modal Verbs
6B: Can, Could, and Be Able To to
Express Obligation and Necessity
6C: Not Have To and Must Not to
express Prohibition and Lack of
Necessity
6D: Not Have To and Must Not to
Express Prohibition and lack of
Necessity
6E: Should, Ought To, and Had Better
to Give Advice
6F: Should Have and Ought To Have to
Express Regret or a Mistake
6G: Be Supposed To to Express
Expectation

Classwork
(15 Points)

Classwork
(15 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

Individual

Midterm exam (10 Points)

1

กาหนดส่ง
23rd Nov
2018

14th Dec
2018

Unit 7: Modals II
7A: Shall, Let’s, How About, What
About, Why Don’t, Could, and Can to
Make Suggestions
7B: Prefer, Would Prefer, and Would
Rather to Express Preference
7C: May, Could, and Can to Ask
Permission
7D: Will, Can, Could, Would, and
Would You Mind to Make Requests
7E: May, Might, and Could to Express
Possibility
7F: Should and Ought To to Express
Possibility
7G: Must, Must Not, and Can’t to Make
Deductions
7H: The Progressive and Perfect
Progressive Forms of Modals

Classwork
(30 Points)

Individual

Final exam (30 Points)

1

15th Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
รหัสวิชา อ 32102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2

ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 4
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จานวน 1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวชเนตตี เมืองมูล หัวหน้ารายวิชา นางสาววิชุดา บุญเทียม
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 9 : Transportation
หน่วยที่ 10 : Travel
หน่วยที่ 11 : Shopping
หน่วยที่ 12 : Food

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 13 : Education

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท

วิธีเก็บคะแนน
การนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งซื้อของ และวิธีการ
คมนาคมโดยการจัดทาคลิปวิดีโอ
(10 คะแนน )
การนาเสนอคลิปวิดีโอการ
ทาอาหารเป็นภาษาอังกฤษ
(10 คะแนน)

งานกลุม่

งานกลุม่

10 คะแนน
การนาเสนอคลิปวิดีโอการ
ทาอาหารเป็นภาษาอังกฤษ
งานกลุม่
(10 คะแนน)

1 ชิ้น

1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน

ภายใน
วันที่ 10 ม.ค.62

ภายใน
วันที่ 2 ก.พ. 62
ธ.ค.61

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 2 ก.พ. 62

หน่วยที่ 14 : People
หน่วยที่ 15 : The Media

การจัดประกวดชุด Santa and
Santarina และการแสดงประกอบ
(10คะแนน)

งานกลุม่

1 ชิ้น

ภายใน
วันที่ 15 ธ.ค. 61

หน่วยที่ 16 : Movie
สอบปลายภาค

30 คะแนน

ก.พ. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32204
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศุภร แซ่ลู่ หัวหน้ารายวิชา
2. นายนวเรศ เสนคุ้ม
ชิ้นงาน / ภาระงาน

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Chapter 7 : The World of Science
Unit 13 From Apples To Planets with
Newton’s Laws
Unit 14 The Laws of Work, Heat, and Chaos
Chapter 8 : The World of Medicine
Unit 15 Scientist Seek HIV Vaccine Using
Monkey Model
Unit 16 Therapy for Young and Old and
Everyone Between
Chapter 9 : The World of Art
Unit 17 The Face in Portrait
Unit 18 Cameras Clicking Through the Ages
สอบกลางภาค
Chapter 10 : The World We Live in
Unit 19 In Death,Who Owns Your Online Afterlife?
Unit 20 A Look Back at Mark and His Manisfesto
Chapter 11 : The World of Business
Unit 21 What Is Right or Wrong for Business?
Unit 22 Human Recourses Benefit
Companies and Staff
Chapter 12 : The World of Psychology
Unit 23 Facing Phobias
Unit 24 Are You Loner or a People Person?
สอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ลักษณะ / จานวน
งาน
ประเภท
ชิ้น
- อภิปรายกลุ่ม (10 คะแนน) งานกลุม่
1 ในชั่วโมง
เรียน
วิธีการเก็บคะแนน

- นาเสนองาน (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1

ในชั่วโมง
เรียน

- แปลเนื้อเรื่อง (10 คะแนน) งานเดี่ยว

1

ในชั่วโมง
เรียน

10 คะแนน
- อภิปรายกลุ่ม (10 คะแนน) งานกลุม่

1

- นาเสนองาน (10 คะแนน)

1

ในชั่วโมง
เรียน

1

ในชั่วโมง
เรียน

งานคู่

- แปลเนื้อเรื่อง (10 คะแนน) งานเดี่ยว
30 คะแนน

ธ.ค. 2561
ในชั่วโมง
เรียน

ก.พ.
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32206
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้
จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
1. Exercises
หน่วยที่ 1 Holidays
Test (5 คะแนน)
งานกลุม่
- Travel and Holidays
2. Work piece
1
13 พ.ย. - 17พ.ย. 2561
Reading comprehension
Test (5 คะแนน)
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
1. Presentation
หน่วยที่ 2 Entertainment
Test (5 คะแนน)
- Entertainment and Technology
2. Work piece
งานเดี่ยว
1
28 พ.ย.- 7 ธ.ค.2561
- Vocabulary
(5 คะแนน)
ศึกษาคาศัพท์จากเรื่องที่อ่าน
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
1. Exercises
Test (5 คะแนน)
หน่วยที่ 3 Forces of nature
2. Work piece
งานกลุม่
- natural disasters
1
7 ม.ค.- 11 ม.ค. 2561
Test (5 คะแนน)
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
1. Exercises
Test (5 คะแนน)
หน่วยที่ 4 Festive time
2. Exercises
งานเดี่ยว
- Food
1
1 ก.พ.- 7 ก.พ.2561
Test (5 คะแนน)
- Fitness and health
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32210 ชื่อรายวิชา วรรณคดีอังกฤษ 4 4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Dominic Rubino หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บ
ชิ้นงาน / ภาระงาน
คะแนน ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
Unit 3: from A Raisin in the Sun
Classwork
Individual
1
- Read this drama to find out how one family
(10 Points)
reacts when they are faced with the chance of
finally achieving dreams that have always
seemed just beyond their reach
- The Prefix mis- Invented combining word
- The Suffix –ish
- Expression with “heart”
- Dialect
- The Prefix self- The suffix –ly
- Implication
Unit 4: from Le Morte d’Arthur
Classwork
Individual
1
- Read this legend to discover the qualities of
(5 Points)
some heroes
- Homophones
- Expression “give up”
Unit 4: Where the Girl Rescued Her Brother
Classwork
Individual
1
- Read to find out how a young woman responds (5 Points)
heroically in a time of crisis
- The Prefix out- Word with more than one meaning
Unit 4: Yuki-Onna
Classwork
Individual
1
- Read this fo9lktale to find out how one man’s (10 Points)
mysterious secret follows him throughout his life
- Phrase “came to”
- Synonym
Midterm exam (10 Points)

กาหนดส่ง
9th Nov
2018

23rd Nov
2018

14th Dec
2018

17th Dec
2018

Unit 5: The Angry Winter
- Read this nonfiction essay to discover
how a man and his dog are influenced
by the past
- Synonym
Unit 5: from An American Childhood
- Read this autobiographical selection
to learn about a person with a sense of
humor
- Word from other language
- Phrases “straight”
Unit 5: By Any Other Name
- Read this autobiographical story to
find out what the author’s name
means to her
- The Prefix post- Word with more than one meaning
Unit 5: from Farewell to Manzanar
- Read this autobiography to find out
what life was like for many Japanese
Americans who were forced to leave
their home during World War II
- The Suffix –ary
- The Suffix -ity

Classwork
(10 Points)

Individual

1

11th Jan
2019

Classwork
(5 Points)

Individual

1

25th Jan
2019

Classwork
(5 Points)

Individual

1

8th Feb
2019

Classwork
(10 Points)

Individual

1

15th Feb
2019

Final exam (30 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32212 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Dominic Rubino หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Module 7 PowerPoint design
- Create clear, concise, and visually
appealing PowerPoint slides.
Module 8 Controlling the
presentation environment
- Learn how to setup a presentation
space to improve presentation.
Module 9 Impromptu speaking
- Speak without preparation an
multiple topics
Module 10 Engaging your audience
- Learn techniques to increase
audience engagement in a
presentation.
Module 11 Question and answer
techniques
- Learn how to incorporate audience
interaction in a presentation. Learn
question and answer techniques
Module 12 Presentation D
- Deliver a presentation, evaluate self,
and receive peer feedback.

วิธีเก็บคะแนน
Classwork
(10 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

กาหนดส่ง
9th Nov
2018

Classwork
(10 Points)

Individual

1

23rd Nov
2018

Classwork
(10 Points)

Individual

1

7th Dec
2018

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

1

11th Jan
2019

Classwork
(10 Points)

Individual

1

8th Feb
2019

Classwork
(10 Points)

Individual

1

15th Feb
2019

Final exam (30 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6-5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา
ศ32101
ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์ 2
1คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ /
จานวนชิ้น
โดยสังเขป
ประเภท
หน่วยที่1 รูปแบบงานทัศนศิลป์ 1.ใบงาน (10 คะแนน)
- รายบุคคล
1 ชิ้น
ภายใน
ตะวันตก
2. ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน) - รายบุคคล
1 ชิ้น
23 พ.ย. 2561
หน่วยที่2 การสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์
-การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม
-การสร้างสรรค์งา
ประติมากรรม

3. ใบงาน (10 คะแนน)
4.ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน)

-รายบุคคล
-งานคู่

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
14 ธ.ค. 2561

หน่วยที3่ การออกแบบงาน
ทัศนศิลป์
-ทัศนธาตุ
- หลักการออกแบบและจัด
องค์ประกอบ
-การออกแบบงานให้เหมาะสม
กับโอกาสและสถานที่

5.ใบงาน (10 คะแนน)
6. ผลงานภาคปฎิบัติ / ทักษะ
การออกแบบ (20 คะแนน)

- รายบุคคล
- รายกลุ่ม

1 ชิ้น
2 ชิ้น

ภายใน
18 ม.ค. 2562

หน่วยที4่ แฟ้มสะสมผลงาน
7.แฟูมสะสมผลงาน (10 คะแนน)
ทัศนศิลป์
8. แบบทดสอบ (20 คะแนน)
-ความเป็นมาของแฟูมสะสม
ผลงาน
-กระบวนการจัดทาแฟูมผลงาน
ทัศนศิลป์

-รายกลุ่ม
-รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
15 ก.พ. 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ..............ชั้นมัธยมศึกษาปีท.ี่ ....5.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา.......ศ 32102 ......... ชื่อรายวิชา.......ดนตรีสากล 1 ........ .......1..... คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผู้สอน 1...........นายปิยพฤฒิ จิธานนท์............... หัวหน้ารายวิชา

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิน้

กาหนดส่ง

รายบุคคล

3

30 พ.ย. 61

รายกลุ่ม

1

14 ธ.ค. 61

รายกลุ่ม

1

18 ม.ค. 62

รายกลุ่ม

1

8 ก.พ. 62

หน่วยที่ 1 : ทักษะดนตรีสากล
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านโน้ตสากล
อัตราจังหวะ บันไดเสียงและคอร์ด
- อ่านโน้ตในกุญแจประจาหลัก ซอล ฟา โด
- บันทึกโน้ตในอัตราจังหวะธรรมดาและอัตรา
จังหวะผสม
- สร้างบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดไมเนอร์และการ
สร้างคอร์ดเซเว่น เมเจอร์เซว่นและคอร์ดไมเนอร์
เซเว่น

-

เเบบประเมินผลงานนักเรียน(
การสร้างสรรค์งานดนตรี )
40 คะแนน
แบบประเมินการอภิปราย
หน้าชั้นเรียน( ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะดนตรี
สากล ) 10 คะแนน

หน่วยที่ 2 : การแต่งเพลงตามสมัยนิยม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของบท
เพลง การแต่งเพลงและการนาเสนอผลงานเพลง
- การแต่งเพลง
- การนาเสนอผลงานเพลง
.

-

แบบประเมินผลงานนักเรียน (
การแต่งเพลงและการนาเสนอ
ผลงานเพลง )
40 คะแนน
แบบประเมินการอภิปราย
หน้าชั้นเรียนเรื่องความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของบท
เพลง การแต่งเพลงและการ
นาเสนอผลงานเพลง
10 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 30213 ชื่อรายวิชา โครงงานจิตรกรรม (เพิ่มเติม)
2คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
จานวนชิ้น
ประเภท
- รายบุคคล
1 ชิ้น
- รายบุคคล
1 ชิ้น

กาหนดส่ง

หน่วยที่1 ความรู้พื้นฐานงาน
จิตรกรรม

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

หน่วยที2่ องค์ประกอบศิลป์

3.ใบงาน (10 คะแนน)
- รายบุคคล
4. ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน) - รายกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
14 ธ.ค. 2561

หน่วยที3่ สร้างสรรค์งาน
ศิลป์

1.ใบงาน (10 คะแนน)
- รายบุคคล
2. ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน) - รายกลุ่ม
2. ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน) - รายกลุม่

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
18 ม.ค. 2562

-รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
15 ก.พ. 2562

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

-รายบุคคล

1 ชิ้น

หน่วยที่ 4 โครงงานจิตรกรรม 5. ผลงานภาคปฎิบัติ
(10 คะแนน)
6.ผลงานภาคปฎิบัติ
(10 คะแนน)
7. แบบทดสอบ (10 คะแนน)

ภายใน
23 พ.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค32102 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 4 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
3. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
4. นายอภิวิชญ์ สิริสุกลั ย์กลุ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
ความน่าจะเป็น
1.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ ข้อที่ 1
1.2 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ ข้อที่ 2

สอบกลางภาค
- กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ
1.3 การทดลองสุม่
1.4 ความน่าจะเป็น
1.5 ความน่าจะเป็น
ในชีวิตประจาวัน

สอบปลายภาค
- การทดลองสุ่มและ
ความน่าจะเป็น

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

1. ตรวจสมุด
(5 คะแนน)

ทาแบบฝึกหัดและ
เนื้อหาทีจ่ ดในห้อง
(งานเดี่ยว)

1

2. ทดสอบย่อย
(10 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย

1

3. ชิ้นงาน
(15 คะแนน)

แผนผังความคิด (งานกลุ่ม)
และโจทย์ O-net เรือ่ ง
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ (งานเดี่ยว)

2

ทาแบบทดสอบ(ปรนัย
10 คะแนน)

แบบทดสอบกลางภาค

1. ตรวจสมุด
(5 คะแนน)

ทาแบบฝึกหัดและ
เนื้อหาทีจ่ ดในห้อง
(งานเดี่ยว)

2. ชิ้นงาน
(15 คะแนน)

ความน่าจะเป็น
ในชีวิตประจาวัน
(งานกลุ่ม)

1

3. ทดสอบย่อย
(10 คะแนน)

ข้อสอบอัตนัย

1

ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 30 คะแนน)

แบบทดสอบปลายภาค

1

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
17 ธันวาคม 2561

ภายในวันที่
17 ธันวาคม 2561
ระหว่างวันที่
20-27 ธันวาคม
2561
ภายในวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2562

ระหว่างวันที่
20 กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค32202
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
ความน่าจะเป็น
1.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
1.2 วิธีเรียงสับเปลี่ยน
1.3 วิธีจัดหมู่
1.4 ทฤษฎีบททวินาม
1.5 ความน่าจะเป็นและกฎที่สาคัญ
บางประการของความน่าจะเป็น
สอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
จานวนเชิงซ้อน
1.1 การสร้างจานวนเชิงซ้อน
2.2 สมบัติเชิงพีชคณิตของจานวนเชิงซ้อน
2.3 รากที่สองของจานวนเชิงซ้อน
2.4 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อน
2.5 จานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
2.6 รากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน
2.7 สมการพหุนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3.1 กราฟ
3.2 ดีกรีของจุดยอด
3.3 แนวเดิน
3.4 กราฟออยเลอร์
3.5 การประยุกต์ของกราฟ
สอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
วิธีการเก็บคะแนน

1. สอบเก็บคะแนน 15 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
จานวน
ลักษณะ/ประเภท
(ชิ้น)
1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/สมุด
1 ชิ้น

ปรนัย 10 คะแนน
1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 10 คะแนน

ปรนัย 30 คะแนน

ภายใน
14
ธันวาคม
2561

แบบทดสอบกลางภาค 20 - 27 ธันวาคม 2561
1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/สมุด
1 ชิ้น

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน

กาหนดส่ง

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/สมุด

ภายใน
18
มกราคม
2562

ภายใน
1 ชิ้น

18
กุมภาพันธ์
2562

แบบทดสอบปลายภาค 20 ก.พ. 61 – 1 มี.ค. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
รหัสวิชา ก32902 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ)
ครูผู้สอน 1. นางสาวธนัตดา ตะโนนทอง 2. นายภูริน จงรัตน์
หน่วยการเรียน /
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ปฐมนิเทศ
- รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
- สารวจสุขภาพจิต
หน่วย 1 คุณค่าในตนเอง
- รู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง
- การรูจ้ ักตนเองทาให้เรามี
ความสุขอย่างไร
- ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง
- สร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
หน่วย 2 การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด
- ความเครียด
- วิธีการจัดการกับความเครียด
หน่วย 3 การสื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ
- ทักษะชีวิต
- องค์ประกอบของการสื่อสารที่ดี
- การเสริมสร้างสัมพันธภาพ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

-

-

-

-

ใบงาน
(20 คะแนน)
การนาเสนอ
(20 คะแนน)

งานเดี่ยว

4 ชิ้น

ภายใน
ธันวาคม 2561

ใบงาน
(10 คะแนน)
การนาเสนอ
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

2 ชิ้น

ภายใน
มกราคม 2562

ใบงาน
(20 คะแนน)
การนาเสนอ
(20 คะแนน)

งานเดี่ยว
งานกลุม่

2 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
กุมภาพันธ์ 2562

