
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1/2559 รหัสวิชา ก31901 

รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)  

ครูผู้สอน นายมงคล ทองงาม 

 

หน่วยการเรียน วิธีการคะแนน
เก็บ 

ชิ้นงาน/ลักษณะ  จ านวนชิ้น ก าหนดส่ง 

1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมในชั้นเรียน 1 16 - 20 พ.ค. 59 
2.ฉันพัฒนาได้ 20 กิจกรรมในชั้นเรียน 

-ใบงาน 
1 23 พ.ค. - 10 มิ.ย. 59 

3.ฉันกับคนรอบข้าง 20 -กิจกรรมในชั้นเรียน 
-ใบงาน 

1 13 มิ.ย. – 8 ก.ค. 59 

4.เรียนรู้อย่างเข้าใจ    20 -กิจกรรมในชั้นเรียน 
-ใบงาน 

1 11 ก.ค. – 5 ส.ค. 59 

5.ทางออกของชีวิต       20 -กิจกรรมในชั้นเรียน 
-ใบงาน 

1 8 ส.ค. – 2 ก.ย. 59 

6.การฟังอย่างเข้าใจ          20 กิจกรรมในชั้นเรียน 1 5 ก.ย. - 22 ก.ย. 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
รหัสวิชา ค31101  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 1                          จ านวน   2 คาบ/สัปดาห์  1.0 หน่วยกิต  

อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค  :  ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน   1. นางสาวปราณี  พรมติ๊บ  หัวหน้ารายวิชา            2. นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล 
          3. นางสาวศากุน  เทียนทอง                               4. นางสาวศศิธร  นานไธสง                                               
          5. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์                               6. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต 
     1.1 เซต 

1.2 เอกภพสัมพัทธ์ 
1.3 สับเซตและเพาเวอร์เซต 

     1.4 ยูเนียน อินเตอร์เซกซัน 
          และคอมพลีเมนต์ของเซต 
 

 
1. ประเมินผลงาน 
    (10 คะแนน)   

 
2. ทดสอบย่อย  
    (20 คะแนน)  

 
ใบงาน/รายบุคคล 

 
 

รายบุคคล 

 
2 
 
 
2 
 
 

 
ภายในวันท่ี 18 ก.ค. 59 
 
 
 

สอบกลางภาค 
-หน่วยการเรียนรู้ที ่1 : เซต  

10 คะแนน 
รายบุคคล 1 

ภายในวันที่ 
21-27 ก.ค.59 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวนจริง 
     2.1 จ านวนจริง 
     2.2 สมบัติของจ านวนจริงเก่ียวกับ

การบวกและการคูณ 
         2.2.1 การเท่ากันในระบบจ านวน 
         2.2.2 การบวกและการคูณใน

ระบบ จ านวนจริง 
     2.3 การน าสมบัติจ านวนจริงไปใช้ใน

การแก้สมการก าลังสอง 
          2.3.1 การแยกตัวประกอบของ

พหุนาม 
          2.3.2 การแก้สมการก าลังสองตัว

แปรเดียว 
     2.4 การไม่เท่ากัน 
     2.5 ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 

1.  ประเมินผลงาน 
    (10 คะแนน)   
 
2.  ทดสอบย่อย 
    (20 คะแนน) 
 

 
ใบงาน/รายบุคคล 

 
 

รายบุคคล 
 
 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
 

 
ภายในวันท่ี 12 ก.ย. 59 
 

สอบปลายภาค 
-หน่วยการเรียนรู้ที ่2 : จ านวนจริง 
 

30 คะแนน รายบุคคล 1 
ภายในวันที่ 

19-22 ก.ย.59 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 4             ภาคเรียนที่ 1ปี
การศึกษา 2559  
รหัสวิชา ค31201  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2          จ านวน   4 คาบ/สัปดาห์  2.0 หน่วยกิต  

อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค  :  ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน  1. นางศรัญย์รัชต์        แก้ววิมล หัวหน้ารายวิชา                       2. นางสาวศศิธร  นานไธสง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
1.1  ประพจน์ 
1.2  การเชื่อมประพจน์ 
1.3  การหาค่าความจริงของประพจน์ 
1.4  การสร้างตารางค่าความจริง 
1.5  รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน 
1.6  สัจนิรันดร์ 
1.7  การอ้างเหตุผล 
1.8  ประโยคเปิด 
1.9  ประโยคปิด 
1.10  ค่าความจริงของประโยคที่มีตัว  

บ่งปริมาณตัวเดียว 
1.11 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มี   

ตัวบ่งปริมาณ 
1.12  ค่าความจริงของประโยคที่มีตัว 

 บ่งปริมาณสองตัว  
 

 
3. ใบงาน (5 คะแนน)  

 
4. ทดสอบย่อย (อัตนัย)  
     (15 คะแนน) 

 

 
รายบุคคล 

 
รายบุคคล 

 
 

 
2 
 
2 

 

 
 ภายในวันท่ี 24 มิ.ย 59 
 
 

ภายในวันท่ี 24 มิ.ย 59 
 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

สอบกลางภาค (ปรนัย) 
(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
 

1 
 

ภายในวันท่ี 
21-27 ก.ค.59 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจ านวนจริง  
2.1   จ านวนจริง 
2.2   สมบัติของระบบจ านวนจริง 
2.3   การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
2.4   สมบัติการไม่เท่ากัน 
2.5   ช่วงและการแก้อสมการ 
2.6   ค่าสัมบูรณ์ 
2.7   การแก้สมการและอสมการ 

  ในรูปค่าสัมบูรณ์ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
3.1 การหารลงตัว 
3.2 ขั้นตอนวิธีการหาร 
3.3 ตัวหารร่วมมาก 
3.4 ตัวคูณร่วมน้อย 

 
 

1. ใบงาน   
  (10 คะแนน) 
 

2. ทดสอบย่อย 
    (อัตนัย)    
    (15 คะแนน) 
 

 
1. ใบงาน  
    (5 คะแนน) 
2. ทดสอบย่อย 

(อัตนัย)  
    (5 คะแนน) 
3. น าเสนอผลงาน 

(5 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 

 
 

รายบุคคล 
 
 

 
 

รายบุคคล 
 

รายบุคคล 
 
 

งานกลุ่ม 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

 
1 
 
2 
 
 
1 

 
 
 

ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 59 
 
 

 
 

ภายในวันท่ี 11 ส.ค. 59 
 

 
 
 

ภายในวันท่ี 9 ก.ย. 59 
 
ภายในวันท่ี 9 ก.ย. 59 
 
 
 
 

ภายในวันท่ี 9 ก.ย. 59 
 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจ านวนจริง  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฎีจ านวน

เบื้องต้น 

สอบปลายภาค(ปรนัย) 
(30 คะแนน) 

รายบุคคล 1 ภายในวันท่ี 
19-22 ก.ย.59 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............ศิลปะ..............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....4.....ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา.......ศ 31101.........ชื่อรายวิชา.............ทัศนศิลป์...................1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5.....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20..... 
ผู้สอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี...............  หวัหนา้รายวิชา 

 
 

 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระที่ 1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 
     1.ทัศนธาตุ 
     2.หลักการออกแบบ 
 
. 
 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัต ิ

(20 คะแนน) 
2.ผลงานภาคปฏิบัต ิ

(10 คะแนน) 
 

 
1.งานเดี่ยวเขียนเส้น, 

ลวดลาย 
2.งานเดี่ยวเขียนส,ี 

ลวดลาย 
 

 
2 
 
1 
 
 

 
10 มิ.ย.59 

 
สาระที่ 2 : รูปแบบงานทัศนศิลป ์
     1.รูปแบบงานทัศนศิลป์ 
     2.การจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยทัศนธาต ุ
 
 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัต ิ

(10 คะแนน) 
2.ผลงานภาคปฏิบัต ิ

(10 คะแนน) 
 

 
 

งานเดี่ยว 
 
 
 

 
1 
 
1 
 
 

 
8 ก.ค.59 

 
สาระที่ 3 : การแสดงออกทางทัศนศิลป ์
     1.การสื่อความคิดด้วยทัศนศลิป์ 
     2.การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
 
 
 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัต ิ

(10 คะแนน) 
2.ผลงานภาคปฏิบัต ิ

(20 คะแนน) 
 
 

 
1.งานเดี่ยว 

 
2.งานกลุ่ม 

 
 

 

 
1 
 
1 
 
 
 

 
14 ส.ค.59 

 

 
สาระที่ 4 : ศิลปะวิจารณ์ 
     1.ความหมายการวิจารณ์ศลิปะ 
     2.หลักและวิธีการวิจารณ์ศลิปะ 
 

 
1.ใบงาน/ชิ้นงาน 

(10 คะแนน) 
2.แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

 
 

 
งานเดี่ยว 

 
ทดสอบจาก
แบบทดสอบ 

 
1 
 
1 
 

 
16 ก.ย.59 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/6-4/11  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา    ศ 31102    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์พื้นฐาน  1          คาบ/สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20    
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล  หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล   

      

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และ
การละครไทย    

 
1. น าเสนอ Power point   
 ( 20 คะแนน ) 

 
1. แบ่งกลุ่มท า            
Power point เรื่อง
ละครไทยน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน                 
(รวม 20 คะแนน )       

 
1 ชิ้น : กลุ่ม 

 
ภายใน 

3 มิ.ย.59            

2. การแสดงนาฏยศัพท์ ภาษาท่า 
และการตีบท 

2. ปฏิบัติการตีบทให้เหมาะสม
กับบทบาทในการแสดง                      
( 10 คะแนน )                            

2. ปฏิบัติ/คู่           
(รวม 10 คะแนน) 

ปฏิบัติ : คู่ ภายใน  
24 มิ.ย.59           

3. การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ตามจังหวะกระทบไม้ 

3. ปฏิบัติท่าประกอบจังหวะ    
( 30 คะแนน ) 

3. ปฏิบัติ/กลุ่ม          
(รวม 30 คะแนน) 

ปฏิบัติ : กลุ่ม ภายใน   
19 ส.ค.59          

4. การสืบสานนาฏศิลป์ไทย 4. My mapping              
น าเสนอแนวทางการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทย                   
(10 คะแนน) 

4.  ใบงาน              
(รวม 10 คะแนน) 

1 ชิ้น : คน ภายใน   
2 ก.ย.59           

5. สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย
ประยุกต์ 

5. VTR.  น าเสนอท่านาฏศิลป์
สร้างสรรค์      
( 30 คะแนน ) 

5. ปฏิบัติกลุ่ม + VTR.
น าเสนอหน้าชั้นเรียน                        
(รวม 30 คะแนน)    

1 ชิ้น : กลุ่ม ภายใน 
30 ก.ย.59 

 

 

 

 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ.............ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....4/4.....ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา.......ศ 30205....... ชื่อรายวิชา....ทักษะงานศิลปะเบื้องต้น  ........2.....คาบ/สัปดาห์...1.0...หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....                                               
ผู้สอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี...............   หวัหน้ารายวิชา    

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่1 พื้นฐานงานศิลปะและการ
ออกแบบ 
-     ความหมาย หลักการ ศิลปะ และการ    
      ออกแบบ 
-     รูปแบบงานศิลปะและการออกแบบ 

 
 

ใบงาน 
(5 คะแนน) 
ปฏิบัติงาน 
(5 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 

 
 
1 
 
1 

 
 

10 มิ.ย.59 

หน่วยที่ 2 การจัดองค์ประกอบในงาน
ออกแบบ 
- ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
- ทัศนธาตุกับการออกแบบ                                                

 
 

ปฏิบัติงาน 
(10 คะแนน) 

 

 
 

รายบุคคล 
 
 

 
 
2 

 

 
 

24 มิ.ย.59   

หน่วยที่ 3 นวัตกรรมการออกแบบ 
- นวัตกรรมกับการออกแบบ 

 
- ประเภทของการออกแบบ 

 

 
ปฏิบัติงาน 

(10 คะแนน) 
ปฏิบัติงาน 

(20 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 
งานกลุ่ม 

 

 
2 

 
1 

 
8 ก.ค.59 

หน่วยที่ 4 ศิลปะการออกแบบสร้างสรรค์  
- คุณค่าของงานออกแบบ 
- การออกแบบเพื่อการสื่อสาร 
- การออกแบบเพื่อชีวิต 

 
ปฏิบัติงาน 

(10 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 

 
1 

 
14 ส.ค.59 

หน่วยที่ 5 การออกแบบกับชีวิต 
- การออกแบบเพื่อชีวิต 
 

 
ปฏิบัติงาน 

(10 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 

 
1 

 
16 ก.ย.59 

 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน  
 

   

ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ท 31101 ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

หัวหน้ารายวิชา 1. นางณัฐนนัทร์ รัมมะเดช  ผู้สอน 1. นางณัฐนันทร์ รัมมะเดช 2. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ 
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ 

โดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 
สาระท่ี 1 : การอ่าน 
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อย
กรอง 
2. ตีความ แปลความ และขยายความ  
3. วิเคราะห์ วิจารณ์  
4. อ่านเรื่องแล้วเขียนกรอบแนวคิด 

ตลอดภาคเรียน 
10 คะแนน 

 
- สอบปฏิบัติ (อ่าน) 

 
1 เรื่อง 

6 มิถุนายน 

สาระท่ี 2 : การเขียน 
1. เขียนย่อความ 
2. ประเมินงานเขียน 
3. บันทึกการศึกษาค้นคว้า 

 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
10 คะแนน 

 
- ย่อความ 

- บันทึกการอ่าน 
- แบบฝึก 

 
1 เรื่อง 
30 เรื่อง 
2 ชิ้น 

13 มิถุนายน 

สาระท่ี 3 : การฟัง การดู การพูด 
1. สรุปแนวคิด วิเคราะห์แนวคิด 
2. ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู 
3. มีวิจารณญาณเรื่องที่ฟังและดู 
4. พูดในโอกาสต่าง ๆ 

 
10 คะแนน 

 
 

10 คะแนน 

 
- แบบฝึก 

 
 

- พูดรายงาน 

 
2 ชิ้น 

 
 

1 ครั้ง 

 
27 มิถุนายน 

 
 

4 กรกฎาคม 
* ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน ทดสอบกลางภาค  18 กรกฎาคม 

สาระท่ี 4 : หลักการใช้ภาษา 
1. ใช้ค า กลุ่มค า 
2. ระดับภาษา ราชาศัพท์ 
3. วิเคราะห์หลักการใช้ภาษา 

10 คะแนน - เขียนรายงาน 1 ชิ้น 

1 สิงหาคม 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
1. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น 
2. ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
3. สังเคราะห์ข้อคิด 
4. รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
5. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน 

10 คะแนน - แบบฝึก 2 ชิ้น 

17 กันยายน 

* ทดสอบปลายภาค 30 คะแนน ทดสอบปลายภาค   
 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้           ภาษาไทย        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4   ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2559 



   รหัสวิชา  ท30212 ชื่อรายวิชา       การอ่านพิจารณาวรรณกรรม       2 คาบ/สัปดาห์    1  หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30                                              

                           ผู้สอน 1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต   หัวหน้ารายวิชา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : การอ่าน 10  คะแนน - ใบงาน/แบบทดสอบ 1 ช้ิน พฤษภาคม 
     1.ความส าคัญของการอ่าน 
     2.หลักการอ่านและจดุมุ่งหมายในการอ่าน 

หน่วยที่ 2 : ประเภทของวรรณกรรม 10  คะแนน -ใบงาน/แบบทดสอบ 1 ช้ิน มิถุนายน 
     1.การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะ 
       ค าประพันธ์ 
     2.การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะ  
      เนื้อหา 

หน่วยที่ 3 : การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 10  คะแนน -ใบงาน 
-แบบทดสอบ 

2 ช้ิน กรกฎาคม 
     1.การเลือกอ่านวรรณกรรม 
     2.ประโยชน์ท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม 
     3.หลักในการพิจารณาวรรณกรรม 
     4.การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวรรณกรรม 
     5.แนวทางในการวิจารณ์วรรณกรรม 

 
หน่วยที่ 4 : การพิจารณาวรรณกรรมประเภท
ร้อยแก้ว 

20  คะแนน -  เขียนรายงาน 
- แบบทดสอบ 

2 ช้ิน สิงหาคม 

    1.สารคด ี
    2.เรื่องสั้น 
    3.นวนิยาย 

สาระที่ 5 : การพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อย
กรอง 

10  คะแนน - ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

2 ช้ิน 
 

สิงหาคม 

     กวีนิพนธ์หรือวรรณคด ี

สอบกลางภาค    10 คะแนน -แบบทดสอบ 1 ช้ิน  
สอบปลายภาค  30 คะแนน -แบบทดสอบ 1  ช้ิน  
รวม 100 คะแนน  10  ช้ิน  



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ท 30213 ชื่อรายวิชา ภาษาเบื้องต้นของประเทศกลุ่มอาเซียน 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

หัวหน้ารายวิชา 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ  ผู้สอน 1. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ 
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ 

โดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยที่ 1 : นักบุกเบิกแห่งอาเซียน 
1. ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. ความเหมือนและต่างของภาษาใน
กลุ่มอาเซียน  
3. การแพร่ของภาษา 

ตลอดภาคเรียน 
10 คะแนน 

 
- กิจกรรมกลุ่ม : การ

น าเสนอผลงาน 

 
1 เรื่อง 

13 มิถุนายน 

หน่วยที่ 2 : คุณค่าที่ซ้อนเร้น 
1. ประโยชน์ของภาษา 
2. การสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
ของภาษา 

 
20 คะแนน 

 
- กิจกรรมกลุ่ม : การ

น าเสนอผลงาน 

 
1 เรื่อง 

 
4 กรกฎาคม 

* ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน ทดสอบกลางภาค  18 กรกฎาคม 
หน่วยที่ 3 : คันฉ่องสองภพ 
1. ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ในปัจจุบัน 
2. ผลที่เกิดจากภาษา 

 
10 คะแนน 

 
- การค้นคว้าอิสระ : 
การใช้ภาษาท่ีชอบใน

ปัจจุบัน 

 
1 เรื่อง 

1 สิงหาคม 

หน่วยที่ 4 : สู่ศตวรรษใหม่ 
1. ภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน 
2. การใช้ภาษาอาเซียน 

 
20 คะแนน 

 
- กิจกรรมกลุ่ม : การ

น าเสนอโครงการ 

 
1 ชิ้น 17 กันยายน 

* ทดสอบปลายภาค 30 คะแนน ทดสอบปลายภาค   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 



รหัสวิชา ท 30216 ชื่อรายวิชา การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

หัวหน้ารายวิชา 1. นางสาวทพิรสย์ ระโหฐาน ผู้สอน 1. นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน 
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ 

โดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 
1. ความส าคัญของภาษา 10 คะแนน อภิปรายในห้องเรียน 1 เรื่อง 29 พ.ค. 2559 
2. ทักษะการฟัง 10 คะแนน อภิปรายในห้องเรียน 1 เรื่อง 29 มิ.ย. 2559 
3. ทักษะการพูด 10 คะแนน อภิปรายในห้องเรียน 1 เรื่อง 29 ก.ค. 2559 

สอบกลางภาค 1 / 2559 10 คะแนน แบบทดสอบ   
4. ทักษะการอ่าน 15 คะแนน อภิปรายในห้องเรียน 1 เรื่อง 29 ส.ค. 2559 
5. ทักษะการเขียน 15 คะแนน อภิปรายในห้องเรียน 1 เรื่อง 15 ส.ค. 2559 

6.  ประเมินทักษะการพัฒนาทาง
ภาษาไทย 

30 คะแนน 
อภิปรายในห้องเรียน 
และ กิจกรรมการ

น าเสนอ 
1 เรื่อง 20 ก.ย. 2559 

สอบปลายภาค 1 / 2559 30 คะแนน แบบทดสอบ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ว31101    ชื่อรายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน  3 คาบ/สัปดาห์     1.5    หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค  :  ปลายภาค  =  70 : 30 
ผู้สอน  นางสาวอุบล  บุญชู      หัวหน้ารายวิชา   

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
1.1 ไบโอม 
1.2 ความหลากหลายของระบบนเิวศ 

ใบกิจกรรม 1 การส ารวจ 
   ระบบนิเวศบนบก  
   (3 คะแนน )  

กิจกรรมกลุ่ม  
ตอบค าถาม 
ใบกิจกรรม 1  

1 กิจกรรม 
 

ภายในวันท่ี 
3 มิ.ย. 2559 



1.3 ความสมัพันธ์ในระบบนเิวศ 
1.4 การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน
สารในระบบนิเวศ 
1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 
1.6 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 

ใบงาน  อนาคอนด้า                        
(2 คะแนน)  
 

รายบุคคล  
-ศึกษาวีดีทัศน์และ
ตอบค าถาม 

1 ฉบับ  
 

ภายในวันท่ี 
17 มิ.ย. 
2559 

-แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู้ท้ายบทเป็นข้อสอบ
อัตนัย 10 ข้อ  
(10  คะแนน)  

- รายบุคคล  
แบบทดสอบอัตนัย   

1 ฉบับ  ภายในวันท่ี 
30 มิ.ย. 
2559 

หน่วยที่ 2  ดุลยภาพของสิ่งมีชีวติ 
  2.1 โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 
 2.2 กล้องจุลทรรศน ์
2.3 การล าเลยีงสารผ่านเซลล ์
2.4 กลไกการรักษาดุลยภาพของสิง่มีชีวิต 
2.5 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
   

   ใบกิจกรรม 2 การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ (5  คะแนน )  

รายบุคคล  
-ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติการใช้กล้อง  

1 กิจกรรม  
 
 

ภายในวันท่ี  
8ก.ค.2558 

แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู้ท้ายบทเป็นข้อสอบ
อัตนัย 10 ข้อ  
(10  คะแนน) 

รายบุคคล  
แบบทดสอบอัตนัย   

1 ฉบับ  ภายในวันท่ี 
19 ก.ค 
2559 

 สอบกลางภาค  
(10 คะแนน)  
หน่วยท่ี 2 เป็นข้อสอบปรนัย  

รายบุคคล 
เป็นข้อสอบปรนัย
จ านวน  40  ข้อ  

1 ฉบับ ระหว่างวันท่ี 
21-27 ก.ค. 
2559 

 Science Show  
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20 
คะแนน ) 

กิจกรรมกลุ่ม  
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์  

1 การ
แสดง 

ภายในวันท่ี 
18 สิงหาคม 
2559 

หน่วยที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.1 ลักษณะทางพันธุกรรม  
3.2 โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
3.3 การแบ่งเซลล ์
3.4  โครโมโซมกับการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พันธุกรรม  
3.5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
3.6 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม 
3.7 เทคโนโลยีชีวภาพ 
3.8 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ใบกิจกรรม 3  การสืบค้น
ข้อมูลโครงสร้างโครโมโซม  
   (5  คะแนน )  

รายบุคคล  
-รายงาน  
 

1 ฉบับ 
 
 

ภายใน 
วันท่ี 19ส.ค.
2559 

แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู้ท้ายบท 
เป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ  
(5 คะแนน) 

รายบุคคล  
แบบทดสอบอัตนัย   

1 ฉบับ  ภายใน 
วันท่ี 9 ก.ย
2559 

 สอบปลายภาค (30 คะแนน ) 
-เนื้อเรื่องบทที่2-3 เป็น
ข้อสอบปรนัย       

รายบุคคล  
เป็นข้อสอบปรนัย 
60 ข้อ  

1ฉบับ  ระหว่าง  
14-22 ก.ย. 
2559  

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ว31102   ชื่อรายวิชา เคมีพ้ืนฐาน         3 คาบ/สัปดาห์     1.5    หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค  :  ปลายภาค  =  70 : 30 
ผู้สอน นางขวัญตา  ปฏิเวธวทิูร         หัวหน้ารายวิชา   

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1: ธาตุและสารประกอบ  
- วิวัฒนาการของแบบจ าลอง 
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

 
    แบบทดสอบอัตนัย    
     10 คะแนน  

 
รายบุคคล  
ข้อสอบ 20 ข้อ  

 
1 ฉบับ  
 

 
ภายใน 27 พ.ค.2559 
 



- ตารางธาต ุ
- พันธะเคม ี

     แบบทดสอบอัตนัย             
      5 คะแนน  

รายบุคคล  
ข้อสอบ 10 ข้อ 

1 ฉบับ  
 

ภายใน 10 มิ.ย.2559 
 

หน่วยที่ 2:  ปฏิกิริยาเคมี 
- การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
- อัตราการเกิดปฏิกริิยาเคม ี
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกริิยา

เคม ี

 
    การปฏิบตัิการทดลอง 
     รายงานการทดลอง 
   อภิปรายผลการทดลอง  
      ( 5 คะแนน ) 

 
รายบุคคล  
ข้อสอบ 10 ข้อ 

 
2 ชุด  
การทดลอง  

 
ภายใน 4 ก.ค.2559 
 
 
 

   สอบกลางภาค  
      ( 10 คะแนน ) 

รายบุคคล  
ข้อสอบกลางภาค 

 ระหว่างวันท่ี 21-27 
ก.ค. 2559 

หน่วยที่ 3: ปิโตรเลียม 
- การเกิดและแหล่งปิโตรเลี่ยม 
- การกลั่นน้ ามันดิบ 
- เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน 

 
    จัดป้ายนิเทศเรื่อง       
    ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  
     จากน้ ามันดิบ  
    (10 คะแนน ) 

 
 เป็นกลุ่ม 6 คน 
 
 
 

 
1 เรื่อง 
 
 
 

 
ภายใน 6 ส.ค.2559 
 
 
 

   Science Show 
     (15 คะแนน) 

เป็นกลุ่มๆละ20
คน 

1 ช้ืน  ภายใน 18 ส.ค.2559 
 

หน่วยที่ 4: พอลิเมอร์ 
- การสังเคราะห์พอลิเมอร ์
- โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร์ 
- ผลิตภณัฑ์จากพอลเิมอร ์

     
        แบบทดสอบ 
        จ านวน 10 ข้อ   
        (5 คะแนน ) 

 
รายบุคคล  
ข้อสอบอัตนัย 
 10 ข้อ 

 
1 ฉบับ  
 

 
ภายใน 29 ส.ค.2559 
 

หน่วยที่ 5 : สารชีวโมเลกุล 
- คาร์โบไฮเดรต 
- ลิปิด 
- โปรตีน 
- กรดนิวคลีอิก 

     แบบทดสอบอัตนัย 
     จ านวน 5 ข้อ  
      (20 คะแนน) 
   สอบปลายภาค   
      (30 คะแนน ) 

รายบุคคล 
ข้อสอบปรนัย 60 
ข้อ 
ข้อสอบปรนัย  
จ านวน 60 ข้อ 
หน่วย 1-5  

 
1 ฉบับ  
 
1 ฉบับ  

 
 
ภายใน14-22 ก.ย2559 
 
 

 
 
 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้...... วิทยาศาสตร์.......ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........4........ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา...ว31104...ชื่อรายวิชา.....โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ.....จ านวน...3...คาบ/สัปดาห์....1.5....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =……70….:……30….. 
ผู้สอน 1.นางมาลิน จันทร์แสง  หัวหน้ารายวิชา  
        2.นางสาววันทนา  กิตติทรัพย์กาญจนา 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสงัเขป วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 



ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 
บทท่ี 1 : โครงสร้างโลก 
1.1การศึกษาโครงสร้างโลก 
1.2การแบ่งโครงสร้างโลก 

 
  ระหว่างภาค 
1.การประเมินตามสภาพจริง  
(60 คะแนน) 
1.1ประเมินจากความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุม่ ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี (20 คะแนน) 
 
 
1.2 Science project หรือสื่อ
บทเรียนส าเร็จรูป (20 คะแนน) 
 
 
 
1.3 ประเมินจากช้ินงานการบันทึก 
ขณะเรียน (10 คะแนน) 
 
1.4 ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม 
ค่านิยมที่นักเรยีนแสดงออกตลอด
กระบวนการเรียนรู้ (10 คะแนน)        
2.สอบวัดผลกลางภาค 
(10 คะแนน) 
  ปลายภาค 
-สอบวัดผลปลายภาค 
(30 คะแนน) 

 
 
 
 
-สืบเสาะหาความรู้
ส ารวจตรวจสอบและ
น าเสนอ/งานกลุ่ม 
 
 
-สืบค้นข้อมูล
ออกแบบช้ินงาน/ 
งานกลุ่ม 
 
 
-สมุดบันทึกระหว่าง
เรียน/งานเดี่ยว 
 
 
-เวลาเรยีน 
 

 
 
 
 
-1 ช้ิน 
 
 
 
 
-1 ช้ิน 
 
 
 
 
-1 ช้ิน 
 
 
 

 
 
 
 
-6-10 มิ.ย.59 
 
 
 
 
-1-5 ส.ค.59 
 
 
 
 
-4-8 ก.ค.59 

-22-26 ส.ค.59 

 
 
 

บทท่ี 2 : โลกและการเปลี่ยนแปลง 
2.1 หลักฐาน และสมมติฐานการเคลื่อนที่
ของทวีปของเวเกเนอร์ 
2.2 หลักฐานและข้อมลูทางธรณีวทิยา
อื่นๆที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป 
2.3 กระบวนการที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณ ี
2.4 การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก 
บทท่ี 3 : ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 
3.1 แผ่นดินไหว 
3.2 ภูเขาไฟ 
บทท่ี 4 : ธรณีประวัติ 
4.1 อายุทางธรณีวิทยา 
4.2 ซากดึกด าบรรพ์ 
4.3 การล าดับชั้นหิน 
บทท่ี 5 : เอกภพ 
5.1 เอกภพวิทยาในอดีต 
5.2 ก าเนิดเอกภพ 
5.3 กาแลกซี 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสงัเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

บทท่ี :6 ดาวฤกษ์ 
6.1 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
6.2 ก าเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
6.3 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาว
ฤกษ์ 
6.4 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ 
6.5 ระยะห่างของดาวฤกษ์ 
6.6เนบิวลา แหล่งก าเนดิดาวฤกษ์ 
6.7 ระบบดาวฤกษ ์

    



6.8 มวลของดาวฤกษ์ 
บทท่ี 7 : ระบบสุริยะ 
7.1 การก าเนิดระบบสรุิยะ 
7.2 เขตของบริวารดวงอาทิตย ์
7.3 ดวงอาทิตย์ 
บทท่ี 8 : เทคโนโลยีอวกาศ 
8.1 กล้องโทรทรรศน ์
8.2 การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม 
8.3 ระบบขนส่งอวกาศ 
8.4การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา  ว 31105  ชื่อรายวิชา  ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  จ านวน 2  คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  =  70  :  30 

ผู้สอน  นางสาวศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ         หัวหน้ารายวิชา 

 

หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 



หน่วยที่ 1 อยู่ดีมีสุข 
    1.1  เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 
    1.2  การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์
        1.2.1  การแพร่ 
        1.2.2  การออสโมซสิ 
        1.2.3  การแพร่แบบฟาซิลิเทต 
        1.2.4  การล าเลียงสารโดยใช้พลังงาน 
        1.2.5  การล าเลียงสารขนาดใหญ ่
    1.3  กลไกการรักษาดุลยภาพ 
        1.3.1  การรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช 
        1.3.2  การรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิต 
                เซลล์เดียว 
        1.3.3  การรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุในสัตว์ 
        1.3.4  การรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุในร่างกาย 
        1.3.5  การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย 
        1.3.6  การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย 

 
- Science  project  
หรือสื่อบทเรยีน
ส าเรจ็รูป                       
30  คะแนน 
 

 
ออกแบบช้ินงานกลุ่ม
ละ  5-7 คน 
 
 
 

 
 1  ช้ินงาน 
 
 
 
 

 
ภายในวันท่ี  
15 ก.ค 2559 
 
 
 

- สอบจุดประสงค์
ก่อนกลางภาค 
10  คะแนน 
 

ข้อสอบแบบปรนัย
และอัตนัย 
 

       30 ข้อ 
 
 

ภายในวันท่ี  
22  ก.ค. 
2559 
 

- สอบกลางภาค 
10  คะแนน 
 

ข้อสอบแบบปรนัย 
 

   40  ข้อ 
 

ภายใน 21-27
ก.ค.2559 

- สอบจุดประสงค์
หลังกลางภาค 
10 คะแนน 

ข้อสอบแบบปรนัย
และอัตนัย 

     30  ข้อ ภายในวันท่ี  
19 ส.ค. 2559 

หน่วยที่ 2  อยู่อย่างปลอดภัย 
     2.1  การป้องกันและก าจัดเชื้อโรคอย่างง่าย 
        2.1.1  ด่านแรก :  ผิวหนัง 
        2.1.2  ด่านท่ีสอง : แนวป้องกันโดยทั่วไป 
        2.1.3  ด่านที่สาม : ระบบภูมิคุ้มกัน 
     2.2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
     2.3  ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

 
- สมุดและใบงาน  
10 คะแนน 
 
 

 
ใบงานตามตัวช้ีวัดและ
การจดบันทึกสมุด
ระหว่างเรยีน 
 

 
ใบงาน 5 ใบ  
และสมุด 
 
 

 
ภายในวันท่ี 9  
ก.ย. 2559 
 

สอบปลายภาค   
30 คะแนน 

ข้อสอบแบบปรนัย  4  
ตัวเลือก 

     60  ข้อ ภายใน 14-22
ก.ย.2559 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2559  

รหัสวิชา ว31106   ชื่อรายวิชา สารและสมบัติของสาร 2 คาบ/สัปดาห์     1.0     หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค  :  ปลายภาค  =  70 : 30 
ผู้สอน 1. น.ส.อัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์           หัวหน้ารายวิชา   

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1: ธาตุและสารประกอบ  
- วิวัฒนาการของแบบจ าลอง 
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน

- แบบทดสอบตาม 
    ตัวชีว้ัด 
    (5 คะแนน) 

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล 
ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ) 

 
1 ฉบับ 
 

 
ภายใน 8 ก.ค.59 
 



อะตอม 
- ตารางธาตุ 
- พันธะเคมี 

- ออกแบบชิ้นงาน  เรื่อง 
ตารางธาตุ (5 คะแนน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- ประเมินจากชิ้นงาน 
(รายบุคคล) 

1 ชิ้น  ภายใน 8 ก.ค.59 

หน่วยที่ 2:  ปฏิกิริยาเคมี 
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา

เคมี 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

- การปฏิบัติการ 
    ทดลอง  รายงานการ 
    ทดลองและอภิปราย 
    ผลการทดลอง  
    (5 คะแนน) 
   

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติการทดลอง 
การเขียนรายงาน การ
อภิปรายผล  
(รายบุคคล)  

 
2 ชุด  
การทดลอง 
 
 
 
 

 
ภายใน 15 ก.ค.
59 
 
 
 
 

 - สอบกลางภาค                 
(10 คะแนน)                  
หน่วยที่ 1-2 เป็นข้อสอบ
ปรนัย 

- รายบุคคล 
เป็นข้อสอบปรนัย
จ านวน  40  ข้อ  

1 ฉบับ  
  

ระหว่างวันที่ 21-
27 ก.ค.59 

หน่วยที่ 3 : สารชีวโมเลกุล 
- ไขมันและน้ ามัน 
- โปรตีน 
- คาร์โบไฮเดรต 
- กรดนิวคลีอิก 

 
 
หน่วยที่ 3 : สารชีวโมเลกุล (ต่อ) 
 

- ใบกิจกรรม 
เปรียบเทียบปริมาณกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวในน้ ามัน
พืชและน้ ามันสัตว์ 
 (2 คะแนน 

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติการทดลองและ
การเขียนอภิปรายผล 
(กิจกรรมกลุ่ม) 

 
1 ฉบับ 
 
 

 
ภายใน 8 ก.ค.59 
 
 
 

- ใบกิจกรรม การ
ทดสอบกลูโคส และการ
ย่อยแป้ง 
(3 คะแนน) 

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติการทดลองและ
การเขียนอภิปรายผล 
(กิจกรรมกลุ่ม) 

2 ฉบับ 
 
 
 

ภายใน 5 ส.ค.59 
 
 

- แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง  
สารชีวโมเลกุล 
(5 คะแนน) 
 
 
 
 
 

- รายบุคคล 1 ชิ้น 
 

ภายใน 5 ส.ค.59 
 
 

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 4: ปิโตรเลียม 
- การเกิดและแหล่ง

ปิโตรเลียม 
- การกลั่นน้ ามันดิบ 
- การแยกแก๊สธรรมชาติและ

ผลิตภัณฑ์ 
- เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน 
- ผลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
    - ชิ้นงานโมเดล เรื่อง  
    การเกิดปิโตรเลียม  
    การกลั่นล าดับ 
    ส่วนน้ ามันดิบ และ 
    กระบวนการแยกก๊าซ 
     ธรรมชาต ิ
    (10 คะแนน ) 

 
 - เป็นกลุ่มๆ ละ 5-7 
คน 
(กิจกรรมกลุ่ม) 
 
 
 
 

 
1 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 

 
ภายใน 9 ก.ย.59 
 
 
 
 
 

   Science Show 
     (20 คะแนน) 

- เป็นกลุ่มๆ ละ20 
คน (กิจกรรมกลุ่ม) 

1 ชิ้น  ภายใน 18 ส.ค.
59 
 



หน่วยที่ 4: พอลิเมอร์ 
- พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอ

ลิเมอร์สังเคราะห์ 
- การเกิดพอลิเมอร์ 
- โครงสร้างพอลิเมอร์ 
- ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 
- ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้

พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

     
- สืบค้นข้อมูล  เรื่อง  
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์  
(5 คะแนน) 

 
- รายบุคคล 

 
1 ชิ้น 
 

 
ภายใน 9 ก.ย.59 
 

 - สอบปลายภาค   
  (30 คะแนน) 
หน่วยที่ 3-5 เป็นข้อสอบ
ปรนัย 

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย  
จ านวน 60 ข้อ    

1 ฉบับ  ระหว่างวันที่  
14-22 ก.ย. 59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    คณิตศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559     
รหัสวิชา ค30201  ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1     5 คาบ/สัปดาห์        2.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70  :  30  
ผู้สอน 1.  Mr.Ian Roberts     หัวหน้ารายวิชา  2.     Mr.Ian Roberts              .                                                
3.   

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 



หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1  ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
4. Pre Test 

 

Pre Test  
(5 คะแนน) 

   

หน่วยที่ 2  
1. Linear Relations and Functions  

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 31 พ.ค. 59 

หน่วยที่ 3 
1. Systems of Linear Equations 
and Inequalities  

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 4  
1. The Nature of Graphs  

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 21 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 5  
1. Polynomial  

 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 22 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 6  
1. Rational Functions  

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
Post Test  
(5 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 12 ก.ย. 59 

 คะแนนสอบกลางภาค  10  คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559     

รหัสวิชา ง31211  ชื่อรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1     2 คาบ/สัปดาห์    1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70  :  30  
ผู้สอน  Mr.Andrew  Kemp    หัวหน้ารายวิชา    

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 



หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1  ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
4. Pre Test 

Pre Test  
(5 คะแนน) 

   

หน่วยที่ 2 Introduction 
1. Setup Email, Classroom Contract 

2.  Components of an ICT System + 

Components of a Computer System 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 31 พ.ค. 59 

หน่วยที่ 3 
1. Data communication System + 
Computer  spec + Hardware 
explanation 
2.  Problem Solving + Internet 
research + Internet etiquette 
3. Unity Game 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 4  
1. Other programming languages  
– Python  
2. Python 
3. Visual Basic 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 27 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 5  
1. Visual basic 
2. CSS 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 22 ก.ค. 59 

หน่วยที่ 6  
1. Recap 
 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
Post Test  
(5 คะแนน) 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 9 ก.ย. 59 

 คะแนนสอบกลางภาค  10  คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

         
โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ม.4  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา จ 31201       ชื่อวิชา ภาษาจีน 1  จ านวน   6   ชั่วโมง 3.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70:30 
                                              ผู้สอน 1. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์     หัวหน้ารายวิชา      

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 



หน่วยที่ 1 : 第一课  

              我叫大卫。 

              ช่ือฉันเรียกว่าต้าเว่ย 

-สอบศัพท ์

-สอบท้ายบทเรียน 

การสอบ   

(30คะแนน) 

2 ครั้ง 

 

ภายใน 

16-21พฤษภาคม2559 

(30คะแนน) -คัดจีน  

-สมุดแบบฝึกหัด 

งานเดี่ยว 

   (ไม่ส่งติด ร) 

2 ช้ิน 

หน่วยที่ 2 :第二课 

            这是安妮的地图。 

            นี่คือแผนทีข่องอันหน ี

 

-สอบศัพท ์

-สอบท้ายบทเรียน 

การสอบ   

(30คะแนน) 

2 ครั้ง 

 

ภายใน 

23-30พฤษภาคม2559 

(30คะแนน) -คัดจีน  

-สมุดแบบฝึกหัด 

งานเดี่ยว 

   (ไม่ส่งติด ร) 

2 ช้ิน 

หน่วยที่ 3 :第三课 

            你家有几口人。 
           ครอบครัวของคุณมีก่ีคน 

 

-สอบศัพท ์

-สอบท้ายบทเรียน 

การสอบ   

(30คะแนน) 

2 ครั้ง 

 

ภายใน 

    1-8มิถุนายน2559 

(30คะแนน) -คัดจีน  

-สมุดแบบฝึกหัด 

งานเดี่ยว 

   (ไม่ส่งติด ร) 

2 ช้ิน 

หน่วยที่ 4: 第四课 

       你们班有多少学生？ 

             ช้ันเรียนของพวกคุณมีก่ีคน 

 

-สอบศัพท ์

-สอบท้ายบทเรียน 

การสอบ   

(30คะแนน) 

2 ครั้ง 

 

ภายใน 

9-17 มิถุนายน2559 

(30คะแนน) -คัดจีน  

-สมุดแบบฝึกหัด 

งานเดี่ยว 

   (ไม่ส่งติด ร) 

2 ช้ิน 

        สอบกลางภาค 10 คะแนน 

หน่วยที่ 5  第五课 

我的生日是五月九号。 
       วันเกิดของฉันคือวันที9่เดือน5 

 

-สอบศัพท ์

-สอบท้ายบทเรียน 

การสอบ   

(30คะแนน) 

2 ครั้ง 

 

ภายใน 

20-30 มิถุนายน2559 

(30คะแนน) -คัดจีน  

-สมุดแบบฝึกหัด 

งานเดี่ยว 

   (ไม่ส่งติด ร) 

2 ช้ิน 

หน่วยที่ 6  第六课 

 我们上午八点半上课。 

          พวกเราตอนเช้าแปดโมงเขา้เรียน 

 

 

-สอบศัพท ์

-สอบท้ายบทเรียน 

การสอบ   

(30คะแนน) 

2 ครั้ง 

 

ภายใน 

1-15 กรกฎาคม2559 

      (30คะแนน) -คัดจีน  

-สมุดแบบฝึกหัด 

งานเดี่ยว 

   (ไม่ส่งติด ร) 

2 ช้ิน 

                 สอบปลายภาค 30 คะแนน 

 
 
หมายเหตุ   1. ระยะเวลาก าหนดส่งงานการนัดสอบในแต่ละบทและสัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม 
                  ความเหมาะสม 
              2. สมุดคัดจีนจะก าหนดส่งคร้ังละ 3 บทเรียนถ้าผู้เรียนไม่ส่งจะติดผลการเรียน ร 
              3. สมุดแบบฝึกหัดจะก าหนดส่งเมื่อเรียนในแต่ละบทเรียนจบแล้ว 
              4. สัดส่วนคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
              5. การสอบศัพท์ท้ายบทนั้นจะให้โอกาสสอบ2ครั้งแล้วเลือกคะแนนสอบครั้งท่ีดีที่สุด 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ญ 30201       ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 1        จ านวน 4   ชั่วโมง         2.0   หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70:30 
ผู้สอน 1. Shunya  nagao        หัวหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : こはるです。よろしく。 -ใบงาน -งานเดี่ยว -1 ชิ้น ภายใน 29/พ.ค/59 



(5 คะแนน) 
หน่วยที่ 2 : でんわばんごうは なん

ばんですか。 

-ใบงาน 
 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 

ภายใน 12/มิ.ย/59 

หน่วยที่ 3:なんねんせいですか。 -ใบงาน -งานเดี่ยว 
(5 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 

ภายใน 26/มิ.ย/59 

หน่วยที่4: どこに すんでいますか。 -ใบงาน -งานเดี่ยว 
(5 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 

ภายใน 3/ก.ค/59 

หน่วยที่ 5: しゅみは 

なんですか。  
-ใบงาน 
 
-แบบทดสอบ 

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

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 
 

ภายใน 15/ก.ค/59 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
60 นาที 

10 
(คะแนน) 

    
 

ปรนัย 
หน่วยที่ 1 -5 

หน่วยที่ 6 : なんじですか。 
 

-ใบงาน 
 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 

ภายใน 7/ส.ค/59 

หน่วยที่ 7 : きょうだいが いますか

。 
-ใบงาน 
 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 

ภายใน 14/ส.ค/59 

หน่วยที่ 8: たいいきは かようびで

すか。 
-ใบงาน -งานเดี่ยว 

(5 คะแนน) 
-1 ชิ้น 
 

ภายใน 28/ส.ค/59 

หน่วยที่ 9: すうがくは なんじから 

なんじまでですか。 
-ใบงาน -งานเดี่ยว 

(5 คะแนน) 
-1 ชิ้น 
 

ภายใน 4/ก.ย/59 

หน่วยที่ 10 : アイスクリームが い

ますか。 
-ใบงาน 
 
-แบบทดสอบ 

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

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 
 

ภายใน 9/ก.ย/59 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
60 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยที่ 6 -10 

รวม  100 คะแนน   
 

 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ญ 31201                       ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1            จ านวน 6  ชั่วโมง  3.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70:30 
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์  องอาจ       หัวหน้ารายวิชา 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 



หน่วยที่ 1 : ตัวอักษร 
 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบ 
 

-งานเดี่ยว 
-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

ภายใน 10/มิ.ย/59 

หน่วยที่ 2 :การแนะน า 
 
 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบ 
 

-งานเดี่ยว 
-งานเดี่ยว 
(20คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

ภายใน 15/ก.ค/59 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
60 นาที 

10 
(คะแนน) 

    
 

ปรนัย 
หน่วยที่ 1 -2 

หน่วยที่ 3 : พาชมโรงเรียน 
 
 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบ 
 

-งานเดี่ยว 
-งานเดี่ยว 
(10คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

ภายใน 19/ส.ค/59 

หน่วยที่ 4 : กิจกรรมในโรงเรียน 
 

-ใบงาน 
-แบบทดสอบ 
 
-ชิ้นงาน 

-งานเดี่ยว 
-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 
-งานกลุ่ม 
(10 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 
 
 
-1 ชิ้น 

ภายใน 9/ก.ย/59 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
60 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยที่ 3 -4 

รวม  100 คะแนน   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ฝ 31201 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 1    6  คาบ / สัปดาห์   3  หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค :   ปลายภาค   70 : 30 
ผู้สอน   นางสาวแรกรัก  บุญอยู่ 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ก าหนดส่ง 



 

 

 

 

ลักษณะ / 
ประเภท 

จ านวนชื้น 

หน่วยที่ 1เรื่อง Bonjour  
Salut 
-  L’alphabet français 
- Les voyelles simples 
- Les voyelles composées 
- La prononciation 
-  Faire connaissance 
- Saluer quelqu’un 
- Présenter quelqu’un 
- Les nombres 1-100 
- Les expressions utiles en 
class de français  
-Les professions   

-แนะน าตนเองและแนะน า
ผู้อื่นหน้าชั้นเรียน (5 คะแนน) 
 
- แบบทดสอบค าศัพท์และ
บทอ่าน (10 คะแนน) 

 
 

 
งานเดี่ยว 

 
 
 

งานกลุ่ม 
 
 
 

 
1 ชิ้น 

 
 
 

1 ชิ้น 
 
 
 

 
23 พฤษภาคม 

 
 
 

3 มิถุนายน 

หน่วยที่ 2 เรื่อง  Goût et 
préférence 
- Les articles 
- Le nom , Les pronoms  
- La date,  Le jour , Le 
mois 
-L’adjectif 
- Les verbes 
- Les sports et Les 
instruments de musique  
- Ma famille 

 
- บรรยายสิ่งที่ตนเองชอบ
หน้าชั้นเรียน (5 คะแนน) 
- ใบงาน เรื่อง ค าศัพท์และ
ค ากริยา (10คะแนน) 
 

 

 
งานเดี่ยว 

 
 

งานเดี่ยว 

 
1 ชิ้น 

 
 

1 ชิ้น 
 
 
 
 

 
20 มิถุนายน 

 
 

27 มิถุนายน 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ก าหนดส่ง ลักษณะ / 
ประเภท 

จ านวนชื้น 

สอบกลางภาค 10 คะแนน    

หน่วยที่ 3  เรื่อง   les saisons 
et le temps 
- Les quatre saisons 
- Le temps 
- La direction 
-Demander son chemin 
- Faire des achats 
- L’expression de la 
quantité 
- Les vocabulaires : Les 
aliments 

  

-บรรยายการเดินทางจาก
บ้านมาโรงเรียน (5 คะแนน) 

 

-แต่งบทสนทนาสถานการณ์
ซื้อของ – ขายของ 

(5 คะแนน) 

-แบบทดสอบค าศัพท์และการ
แต่งประโยค (5 คะแนน) 

 

งานเดี่ยว 

 

 

งานกลุ่ม 

 

 

งานเดี่ยว 

 

1 ชิ้น 

 

 

1 ชิ้น 

 

 

1 ชิ้น 

 

3 สิงหาคม 

 

 

11 สิงหาคม 

 

 

22 สิงหาคม 

หน่วยที่ 4  เรื่อง La 
conversation au 
téléphonique 
-    Les vocabulaires : 
numéros de téléphone 
-  Les adjectifs 
démonstratifs 
- L’interrogation 
-Les adjectifs  de couleur 
- La négation 
- La voiture 
- Les vacances des 
Français 
- La préposition 

 

- แสดงสถานการณ์จ าลอง
การโทรศัพท์ (5 คะแนน) 

 

- แบบทดสอบค าศัพท์และ
โครงสร้างไวยากรณ์  

(10 คะแนน) 

 

งานกลุ่ม 

 

 

งานเดี่ยว 

 

1 ชิ้น 

 

 

1 ชิ้น 

 

 

 

1 กันยายน 

 

 

9 กันยายน 

สอบปลายภาค 30 คะแนน    



 
 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ฝ31203        ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1   2 คาบ / สัปดาห์     1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน     ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน  นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว 

 

หน่วยการเรียน/  
เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชื้น 
หน่วยที่ 1 เรื่อง Salutation 
- Saluer, dire son nom  
  et demander le nom  
  de quelqu’un 
- Compter jusqu’à 20 
- Nommer les objets  
  de son sac 

 
- กล่าวค าทักทายและบอกชื่อ 
  (5 คะแนน) 
 
- นับเลขและบอกจ านวน 
  (10 คะแนน) 

 
งานเดี่ยว 

 
 

งานเดี่ยว 

 
1 ชิ้น 

 
 

1 ชิ้น 

 
25 พฤษภาคม 

 
 

3 มิถุนายน 

หน่วยที่ 2 เรื่อง Goût et 
préférence 
- Dire ce qu’on aime  
  et ce qu’on déteste 
- Poser des questions et 
 donner une explication 
- Nommer les jours  
  de la semaine 

 
 

- บรรยายสิ่งที่ตนเองชอบ 
  และไม่ชอบหน้าชั้นเรียน 
  (5 คะแนน) 
- ตั้งค าถามและให้เหตุผล 
  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ    
  และไม่ชอบ (10 คะแนน) 

 
 

งานเดี่ยว 
 
 

งานกลุ่ม 

 
 

1 ชิ้น 
 
 

1 ชิ้น 

 
 

22 มิถุนายน 
 
 

29 มิถุนายน 

สอบกลางภาค 10 คะแนน    
หน่วยที่ 3 เรื่อง L’âge 
- Demander et dire  
  Son âge 
- Décrire des personne    
  et vêtements 
- Parler des   
  ressemblances 
  et des différences 
 

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

 
งานเดี่ยว 

 
งานกลุ่ม 

 
งานเดี่ยว 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
3 สิงหาคม 

 
10 สิงหาคม 

 
19 สิงหาคม 

 

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

 
- ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  เกี่ยวกับกีฬา (10 คะแนน) 
 
 
-น าเสนอนักกีฬาที่ชื่นชอบ 
 (5 คะแนน) 

 
งานกลุ่ม 

 
 
 

งานเดี่ยว 

 
1 ชิ้น 

 
 
 

1 ชิ้น 

 
7 กันยายน 

 
 
 

14 กันยายน 
 

สอบปลายภาค 30 คะแนน    
 



 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ฝ31205          ชื่อรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 1     2 คาบ / สัปดาห์     1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน     ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน  นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว 

 

หน่วยการเรียน/  
เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชื้น 

หน่วยที่ 1 เรื่อง Les 
salutations 
- Saluer quelqu’un   
  jeune et âgé 
 
- Est-ce qu’on fait  
  la bise dans ton pays? 

 
 
- แต่งบทสนทนาการกล่าว 
  ค าทักทายบุคคลในแต่ละ  
  ช่วงอายุ (10 คะแนน) 
- บอกความเหมือนและ 
  ความต่างของการทักทาย 
  แบบไทยและแบบฝรั่งเศส 
  (5 คะแนน) 
 

 
 

งานกลุ่ม 
 
 

งานเดี่ยว 

 
 

1 ชิ้น 
 
 

1 ชิ้น 

 
 

23 พฤษภาคม 
 
 

6 มิถุนายน 

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

 
 

- บอกสัญลักษณ์ส าคัญ 
  ของประเทศฝรั่งเศสได้ 
  (5 คะแนน) 
 
- ตั้งค าถามและให้เหตุผล   
  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ  
  และไม่ชอบ (10 คะแนน) 

 
 

งานเดี่ยว 
 
 
 

งานกลุ่ม 

 
 

1 ชิ้น 
 
 
 

1 ชิ้น 

 
 

20 มิถุนายน 
 
 
 

27 มิถุนายน 

สอบกลางภาค 10 คะแนน    
หน่วยที่ 3 เรื่อง Des 
tableaux d’artistes 
français 
- Observer les details   
  des tableaux 
- Ecouter la description  
  de chaque tableaux 
- Vocabulaire de  
  couleurs 

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

 
 
 

งานเดี่ยว 
 

งานกลุ่ม 
 
 

 
 
 

1 ชิ้น 
 

1 ชิ้น 

 
 
 

1 สิงหาคม 
 

8 สิงหาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หน่วยการเรียน/  
เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

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

 
 
 
 
- ถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  เกี่ยวกับกีฬาที่มีชื่อเสียง 
  ระดับโลกของประเทศ 
  ฝรั่งเศส (10 คะแนน) 
- สร้างแผนที่การแข่งขัน 
  จักรยานในประเทศของ 
  ตนเอง (5 คะแนน) 
 

 
 
 
 

งานกลุ่ม 
 
 
 

งานเดี่ยว 

 
 
 
 

1 ชิ้น 
 
 
 

1 ชิ้น 

 
 
 
 

5 กันยายน 
 
 
 

12 กันยายน 
 

สอบปลายภาค 30 คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2559     
รหัสวิชา ส30267  ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์โลก 1     2 คาบ/สัปดาห์        1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70  :  30  
ผู้สอน Mr.Andrew  Kemp     หัวหน้ารายวิชา    

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1  ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
4. Pre Test 

 

Pre Test  
(5 คะแนน) 

   

หน่วยที่ 2  
1. การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเป็นรัฐ
ชาติ, 1800-1870 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 31 พ.ค. 59 

หน่วยที่ 3 
1. สังคมมวลชนและการเกิดของ
ประชาธิปไตย, 1870-1914 
2. การแพร่กระจายของลัทธิจักรวรรดินิยม, 
1800-1914 
 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 4  
1. เอเชียตะวันออกภายใต้ความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลง,1800-1914 
2. สงครามและการปฏิวัติ,1914-1919 
 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 21 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 5  
1. สังคมตะวันตกในช่วงการเกิดสงคราม, 
1919-1938 

 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 22 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 6  
1. การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2, 1939-
1945 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
Post Test  
(5 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 12 ก.ย. 59 

 คะแนนสอบกลางภาค  10  คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559     
รหัสวิชา อ31101  ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 1      2 คาบ/สัปดาห์        1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70  :  30  
ผู้สอน 1.  Miss Dorette    Botha    หัวหน้ารายวิชา  2.     Miss Dorette  Both              .                                                 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
4. Pre Test 

 

Pre Test  
(5 คะแนน) 

   

หน่วยที่ 2  
1 Modal Auxiliaries and Related 

Form 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 31 พ.ค. 59 

หน่วยที่ 3 
1. Gerunds   

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 4 Magnets 
1. Infinitives. 

 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 27 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 5  
1. Comparative  

 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 

งานเดี่ยว  1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 22 ก.ค. 59 

หน่วยที่ 6  
1. Superlative Forms 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
Post Test  
(5 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 9 ก.ย. 59 

 คะแนนสอบกลางภาค  10  คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 
 

 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาต่างประเทศ...ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่...ม.4/1-4/10...ภาคเรียนที.่...1...ปีการศึกษา...2559 
รหัสวิชา .......อ31101........  ชื่อวิชา .....ภาษาอังกฤษ 1.... จ านวน .....2... คาบ หน่วยกิต 1.0 หน่วย 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......70 :...30..... 
ผู้สอน 1. ...........นายนวเรศ  เสนคุ้ม.................... หัวหน้ารายวิชา 
        2.………นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ…์……………. 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

Unit 1 :   
- To talk about the past 

and the past habits 
– Past Tense 

- To talk about childhood  
Memories/Used to + 
verb/ ago 

- To talk about the 
historical events/ So and 
Because 

 
Exercises 

(แบบฝึกหัด) 
 

Test 
(แบบทดสอบ) 

 
รวม 10 คะแนน 

 
Individual 
(รายบุคคล) 

 
- Speaking 
- Reading  
- Work Book 

 
1 

 
29 พฤษภาคม 2559 

Unit 2 :   
- To talk about necessity 

    -  Have to/Has to 
    -  Had to 

- To talk about obligation 
in the past 

- To talk about household 
chores 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Exercises 

(แบบฝึกหัด) 
 

Test 
(แบบทดสอบ) 

 
รวม 10 คะแนน 

 
Individual 
(รายบุคคล) 

 
- Writing 
- Reading 
- Work Book 

 
1 

 
29 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

 
Unit 3 :   

- To talk about direction 
and locations 

- To describe locations 
- Indirect Questions 
- Preposition of places 

 
Exercises 

(แบบฝึกหัด) 
 
 

(แบบทดสอบ) 
 

รวม 10 คะแนน 

 
Individual 
(รายบุคคล) 

 
- Speaking  
- Listening 
- Writing 
- Work Book 

 
1 

 
17 กรกฎาคม 2559 

 

สอบกลางภาค  (10 คะแนน) 

 

Unit 4 :   
- To talk about people, 

things, and events 
– Relative Pronouns 

- To make predictions  
- To express possibility or 

probability 

    -  Will, Going to vs. Will 
   -  Auxiliary Verbs: May,       
      Might  

 
Exercises 

(แบบฝึกหัด) 
 

Test 
(แบบทดสอบ) 

 
รวม 20 คะแนน 

 
Individual 
(รายบุคคล) 

 
- Speaking 
- Writing  
- work Book 

 
1 

 
21 สิงหาคม 2559 

Unit 5  :   
- To make requests 
- To offer to do things 

  - Will/Can/Could you….? 
- To ask for permission 

  - May  /Can I……..? 
  - Would you mind if I….? 

Exercises 
(แบบฝึกหัด) 

 
Test 

(แบบทดสอบ) 
 

รวม 10 คะแนน 

Individual 
(รายบุคคล) 

 
- Speaking 
- work Book 

1 14 กันยายน 2559 

 

สอบปลายภาค  (30 คะแนน) 

 

  
 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559      
รหัสวิชา อ31203  ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน     2 คาบ/สัปดาห์        1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70  :  30  
ผู้สอน 1.  น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย   หัวหน้ารายวิชา  3.   

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
5. ค าอธิบายรายวิชา 
6. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
7. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
8. Pre Test 

Pre Test  
(5 คะแนน) 

   

หน่วยที่ 2 Cave 
2 Unit 1: Caves 
3 Unit 2: Exploring Caves 

Vocabulary  
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 30 พฤษภาคม
2559 

หน่วยที่ 3 Deserts 
1. Unit 5: Types of Deserts 
2. Unit 6: The Spread of Deserts 

รายงานเรื่อง  
Types of Deserts 

(10 คะแนน) 

งานคู่ 1 ชิ้น 23 มิถุนายน 
2559 

สอบกลางภาค   10 คะแนน    
หน่วยที่ 4 Paper 
2. Unit 9: Recycling Paper 
3. Unit 10: Dead Sea Scrolls 

Vocabulary & 
Graphic 

Organizer 
 (15 คะแนน) 

 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 18 สิงหาคม 
2559 

หน่วยที่ 5 Space 
2. Unit 13: Comets 
3. Unit 14: Meteors 
4. Post Test 

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

งานเดี่ยว  1 ชิ้น 13 กันยายน 
2559 

สอบปลายภาค  30 คะแนน    
 

 

 

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4/4 – 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา อ31205 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ หัวหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี1 
Thinking about writing  

1. Reading: An email to a teacher 
2. Types of writing in everyday life 
3. A writing survey 
4. Writing in English (like, don’t like, 

adverbs of frequency, writing in the 
future) 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
Introducing 

1. Elements of email page 
2. Introducing yourself 
3. Elements of an informal email 
4. Checking spelling and punctuation  

(capital letters, commas, apostrophes, 
periods, and question marks) 

5. Asking questions 
6. Writing a short email to new key pal 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
Competing forms 

1. Filling out a form by hand 
2. Registering online 

หน่วยการเรียนที่ 4 
Thanking 

1. Reading two emails from different 
styles 

2. Salutations and closings 
3. Formal and informal writing styles 
4. Reading two emails and rewriting two 

suitable emails 
5. Writing emails for thanking 

 
 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
Requesting information 

1. สอบกลางภาค 
10 คะแนน 
2. งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
40 คะแนน 
3. สอบบทสนทนา 20 
คะแนน 
4. สอบปลายภาค 
30 คะแนน 

ก่อนกลางภาค 
1. งานเดี่ยว: ท าประวัติ
ส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ
และเขียน email โดยใช้
ข้อมูลตนเองพร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม (10 
คะแนน) 
 
2. งานเดี่ยว: เลือกเขียน 
email ขอบคุณแบบเป็น
ทางการหรือไม่เป็น
ทางการ พร้อมก าหนด
สถานการณ์ขึน้มาตาม
ความสนใจ พร้อมตกแต่ง
ให้สวยงาม (10 คะแนน) 
 
 
 
หลังกลางภาค 
3. งานกลุ่มบูรณาการ: 
โครงงานภาษาอังกฤษ
จากข่าวหรือบทความ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ประชาคมอาเซียนหรือ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือ การต่อรอง
ในยุคบริโภคนิยมหรือ 
การรู้เท่าทันสังคม หรือ
จิตอาสาในสังคม ท้ังนี้
ต้องให้ถูกต้องทั้งเนื้อหา
และท าตามรูปแบบท่ี
ก าหนด โดยมีสมาชิก
กลุ่มละ 5 – 6 คน (20 
คะแนน) 
 

 
1 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 

1 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
3 ชิ้น 

 
 
 
 
 
 

 
20 – 24 
มิถุนายน พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
11 – 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – 9 กันยายน 
พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Reading a letter 
2. Organizing a letter 
3. Salutations 
4. Giving a reason 
5. Requesting information 
6. Writing a conclusion 
7. Writing a letter requesting information 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
Getting details 

1. Reading an email to a host family 
2. Appropriate questions 
3. Question forms 
4. Email to a host family 
5. Replying to questions 
6. Answering questions 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
Inviting and arranging to meet 

1. Reading an invitation 
2. Writing about the future 
3. Day, dates, and times 
4. Inviting 
5. Replying to an invitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4,5,6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559          
รหัสวิชา อ31207        ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารทันโลก1  2 คาบ / สัปดาห์   1.0 หน่วยกิต                          
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน    นางสาววิชชุดา  สมจิตร    หัวหน้ารายวิชา 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยที่ 1 :  Introductions 
Understanding greetings and 
introductions Confirming  
people’s name  - Talking about appearance and characteristics 

ระหว่างภาค 
บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับเพ่ือนในชั้น
เรียน (5 คะแนน)  

  งานเดี่ยว 
 

1 ชิ้น 23 
พฤษภาคม 

หน่วยที่ 2 :  Family 
Identifying family members 
Describing family relationships  

เขียนแผนภูมิ Family Tree พร้อม
ทั้งบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเอง (5 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 30 
พฤษภาคม 

หน่วยที่ 3 :  Appearances 
Identifying people though 
physical description Describing 
people’s appearences 

นักเรียนเลือกคนในอุดมคติ  เขียน
บรรยายลักษณะและให้เหตุผลว่า
ท าไมถึงชอบ (10คะแนน) 

งานคู่ 
 
 
 

1 ชิ้น 
 
 
 

13 
มิถุนายน 

หน่วยที่ 4 :  Personality 
Identifying personal qualities 
Understanding opinions 

การเขียนบรรยายลักษณะของบุคคล
ที่นักเรียนชื่นชอบแลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนหน้าชั้นเรียน  (10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 
 
 

1 ชิ้น 
 

 

27 
มิถุนายน 

สอบกลางภาค 10 คะแนน   15 กรกฎาคม 
หน่วยที่ 5 : Home 
Understanding descriptions of 
homes Describing homes and 
furnishing  

น าเสนอบทสนทนาโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับบ้าน ที่พักอาศัยของตนเอง  
(5 คะแนน) 

งานคู่ 
 

 

1 ชิ้น 
 

 

25 
กรกฎาคม 

หน่วยที่ 6 :  Cities 
Understanding descriptions of 
places Describing cities and 
places  

เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่หรือจังหวัดที่
นักเรียนไปเที่ยว                (5 
คะแนน) 

งานคู่ 1 ชิ้น 29 
กรกฎาคม 



 

 

               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 7:  Weather 
Understanding weather reports 
Identifying and describing 
weather 

เขียนโปสต์การ์ดเล่าเรื่องการ
ท่องเที่ยวของตนเองพร้อมทั้ง
บรรยายสภาพอากาศ    
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 
 
 
 

1 ชิ้น 
 
 
 

8 สิงหาคม 

หน่วยที่ 8 :  Sightseeing 
Identifying and describing 
locations in city 
Understanding directions 

แบบทดสอบการฟัง                
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 
 

1 ชิ้น 
 

5 
กันยายน 

สอบปลายภาค 20 คะแนน   กันยายน 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559     
รหัสวิชา อ31209  ชื่อรายวิชา  วรรณคดีอังกฤษ 1     4 คาบ/สัปดาห์        2.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70  :  30  
ผู้สอน   Miss Dorette    Botha    หัวหน้ารายวิชา    

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1  ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
4. Pre Test 

 

Pre Test  
(5 คะแนน) 

   

หน่วยที่ 2  
1. The Pit and the Pendulum 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 31 พ.ค. 59 

หน่วยที่ 3 
1. American History   

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 4  
1. The Gift of the Magi 
2.  The Horned Toad 

 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 27 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 5  
1. The Open Window  
2. The Scarlet Ibis  

 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 22 ก.ค. 59 

หน่วยที่ 6  
1. Soul-Catcher 
2. Sweet Potato Pie 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
Post Test  
(5 คะแนน) 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 9 ก.ย. 59 

 คะแนนสอบกลางภาค  10  คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559     
รหัสวิชา อ31211  ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     2 คาบ/สัปดาห์    1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70  :  30  
ผู้สอน  Mr.Andrew  Kemp    หัวหน้ารายวิชา    

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1  ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
4. Pre Test 

Pre Test  
(5 คะแนน) 

   

หน่วยที่ 2 Introduction 
1. What is Public Speaking? 
Types of Public Speaking 
Elements of Public Speaking 
2. Short talks 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 31 พ.ค. 59 

หน่วยที่ 3 Practice 

1. What is English for Presentation 

2.  Show and tell 

3. Structuring a Presentation 
. 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 4 Practice 
1. PechaKucha 
2. Organizing 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 27 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 5 Preparation 
1.  Choosing a Topic and  
Conducting a research 
2. Writing the speech 
3. Surveys and Interviews 
 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 

งานกลุ่ม 1 ชิ้น ภายในวันที่ 
 22 ก.ค. 59 

หน่วยที่ 6 Presentation 
1. Students make a presentation 

about their country. 

 

Homework 
Classwork 

 (10 คะแนน) 
Post Test  
(5 คะแนน) 

งานเดี่ยว 2 ชิ้น ภายในวันที่ 
 9 ก.ย. 59 

 คะแนนสอบกลางภาค  10  คะแนน 

 คะแนนสอบปลายภาค  30  คะแนน 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ส31101 ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน  1. นายไกรสร  หม้อแหละ หัวหน้ารายวิชา  2. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ 

3. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์    4. นางสาวธนกานต์ สีใหม่ 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยที่ 1 สังคมดี มีสุข 
-องค์ประกอบของสังคม 
-โครงสรา้งทางสังคม 
-การจัดระเบียบสังคม 
-สถาบันทางสังคม 
-การขัดเกลาทางสังคม 
-การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
-การแก้ปัญหาสังคม 
 

คะแนนเก็บ 23 คะแนน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 
จ านวน10 ข้อ 
( 5 คะแนน) 
- การท าใบกิจกรรม 
(3 คะแนน) 
- กิจกรรมโครงงาน จิตอาสาพัฒนา
สังคม ตามแนวคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
(10 คะแนน) 
- สอบกลางภาคเรียน 
(5 คะแนน) 

 
รายบุคคล 
 
 
รายบุคคล 
 
รายกลุม่ 
 
 
 
รายบุคคล 

 
 
 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
22 – 26 มิ.ย.59 
 
7 – 11 ก.ย. 59 
 

หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมนาไทย 
-ความหมายความส าคัญของวัฒนธรรม 
-ลักษณะและความส าคญัของวัฒนธรรมไทย 
-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
-ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 
-แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
-วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

คะแนนเก็บ 11 คะแนน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน จ านวน10 ข้อ 
(3 คะแนน) 
- การท าใบกิจกรรม 
(3 คะแนน) 
- สอบกลางภาคเรียน 
(5 คะแนน) 

 
รายบุคคล 
 
 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
13 – 17 ก.ค. 59 
 

หน่วยที่ 3 พุทธศึกษาน่ารู้ 
- ลักษณะทางสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือ
ทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจ้า 
-พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษยผ์ู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด (การตรสัรู้) 
-การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและเผย
แผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 
-พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา 

คะแนนเก็บ 6 คะแนน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน จ านวน10 ข้อ 
(3 คะแนน) 
- การท าใบกิจกรรม 
(3 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 
 
 
รายบุคคล 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
3 – 7 ส.ค. 59 
 

สอบกลางภาคเรียน หน่วยท่ี 1 และ 2 แบบทดสอบกลางภาค เก็บคะแนน 10 คะแนน 



หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยที่ 4 รู้ธรรม รู้ทันชีวิต 
-พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากลและมีข้อ
ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง 
-พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้อง 
-ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
-หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร ์
-พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกอบรมตน การ
พึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ 

คะแนนเก็บ 11 คะแนน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน จ านวน10 ข้อ 
(3 คะแนน) 
- การท าใบกิจกรรม 
(3 คะแนน) 
- สอบปลายภาคเรยีน 
( 10 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 
 
 
รายบุคคล 
 
รายกลุม่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
24 – 28 ส.ค. 59 
 
 

หน่วยที่ 5 พุทธธรรม ค้ าจุนโลก 
-พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
-พระพุทธศาสนาเน้นความสมัพันธ์ของเหตุ 
ปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 
-พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
- พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพ
แก่บุคคล สังคมและโลก 
-พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาแบบยั่งยืน 
-ความส าคญัของพระพุทธศาสนากับการศึกษา
ที่สมบูรณ์แบบ 
-ความส าคญัของพระพุทธศาสนากับการเมือง 
-ความส าคญัของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

คะแนนเก็บ 21 คะแนน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน จ านวน10 ข้อ 
(3 คะแนน) 
- การท าใบกิจกรรม 
(3 คะแนน) 
- การท ากิจกรรมพุทธ วิเคราะห์
อริยสัจ 4 
(10 คะแนน) 
- สอบปลายภาคเรยีน 
(10 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 
 
 
รายบุคคล 
 
รายกลุม่ 
 
 
รายบุคคล 
 

 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
7 – 11 ก.ย. 59 
 
24 – 28 ส.ค. 59 
 

หน่วยที่ 6 หลักธรรม น าชีวิต 
พระรัตนตรัย วเิคราะห์ความหมายของพุทธะ 
ธัมมะ สังฆะ 
-หลักธรรมท่ีสอดคล้องกับอริยสัจ 4 ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค 
 

คะแนนเก็บ 28 คะแนน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียน จ านวน10 ข้อ 
(3 คะแนน) 
- การท าใบกิจกรรม 
(5 คะแนน) 
- กิจกรรมโครงงาน จิตอาสาพัฒนา
สังคม ตามแนวคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์(ต่อ) 
(10 คะแนน) 
- สอบปลายภาคเรยีน 
(10 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 
 
 
รายบุคคล 
 
รายกลุม่ 
 
 
 
รายบุคคล 
 

 
 
 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
21-25 ก.ย. 59 
 
7 – 11 ก.ย. 59 
 

สอบปลายภาคเรียน หน่วยท่ี 4 - 6 แบบทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนน 30 คะแนน 
 

 

  



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 

รหัสวิชา  ส 30290  ชื่อรายวิชา  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์  1  หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70 : 30   

ผู้สอน  1)  นายอัครวัฒน์  ยอแสง  หัวหน้ารายวิชา    2)  นางสาวสิริรัตน์  รักพงษ์     

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 
1.  ความหมายค าว่าภูมิศาสตร์ ท่องเที่ยว 
2.  ภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว 
3.  สหวิทยาการกับการท่องเที่ยว 
4.  ภูมิศาสตร์กับการตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยว 
5.  อุปสงค์และอุปทานขององค์ประกอบอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
6.  ประเภททรัพยากรการท่องเทีย่ว 
7.  องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
8.  องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

1. ใบงาน 
2. แผนผังความคิด 
3. แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

 
 
 

30 พ.ค.59 
 
 
 

 

หน่วยที่ 2 :  รูปแบบและมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1.  รูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ว 
    1.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาต ิ
    1.2 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
2.  การจัดการเพื่อการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

1.  ใบงาน 
2.  การน าเสนอ

ผลงานด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
รายกลุ่ม 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

ภายในวันที่ 
13 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 3 : ภูมิทัศน์ธรรมชาติเพ่ือการท่องเท่ียว 
1.  ภูมิทัศน์แหล่งน้ ากับการท่องเที่ยว 

1.1 อ่าว เกาะ แหลม ทะเล 
2.  ภูมิทัศน์ด้านภูมิประเทศกับการท่องเที่ยว 

2.1 ภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา 
2.2 ภูมิประเทศท่ีเป็นซากดึกด าบรรพ ์
2.3 ภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบ 
2.4 ภูมิทัศน์ด้านภูมิอากาศและพืชพรรณ 

1. ใบงาน 
2.  การน าเสนอ

ผลงานด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
รายกลุ่ม 
 
 
รายบุคคล 
 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

 
 

1 ชิ้น 

ภายในวันที่ 
20 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 4 : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว   
1.  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
2.  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
4.  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวต านานท้องถิ่น 

 2.  โครงงาน 
จัดการท่องเที่ยว

ตามท่ีสนใจ 
(10 คะแนน) 

รายกลุ่ม 
 

1 ชิ้น 
 

ภายในวันที่ 
25 ก.ค. 59 

หน่วยที่ 5 : ภูมิสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจส าหรับการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
1.  ความหมายของภูมสิารสนเทศ 
2.  ความเข้าใจและการอ่านแผนที่เพ่ือการท่องเที่ยว 
3.  การใช้ภูมิสารสนเทศเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

1. ใบงาน 
2. แผนผังความคิด 
3. แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

 

ภายในวันที่ 
18 ก.ค. 59 

 



หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 6 :  การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

1.  ภูมินิเวศวิทยา 
2.  ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
3.  ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว 
4.  การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
5.  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
6.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1. ใบงาน 
2. แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
รายบุคคล 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

ภายในวันที่ 
12 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 7 : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว 
1.  ความส าคัญของการท่องเที่ยว 

1.1 ผลทางด้านเศรษฐกิจ 
1.2 ผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

2.  สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 
3.  จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ 

3.1 การเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 

1. ใบงาน 
2. น าเสนอผลงาน
ด้วยคลิปข่าวพร้อม
อภิปราย 
3. แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
รายกลุ่ม 
รายบุคคล 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

 

ภายในวันที่ 
29 ส.ค. 59 

สอบปลายภาค 
แบบทดสอบ 
30 คะแนน 

ปรนัย 60 ข้อ 
หน่วยที่ 

1,2,3,5,7 
 

ภายในวันที่ 
12 ก.ย. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



      
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 
 รหัสวิชา พ 31101     ชื่อรายวชิา   สุขศึกษา 1       จ านวน  1 คาบ / สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 
   อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
   ผู้สอน  1.   นางสาวณัฐฑชาพร   โอทอง         หัวหน้ารายวิชา   

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกาย 
    - การท างานของระบบอวัยวะต่างๆ 
ได้แก่  ระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก 
และระบบกล้ามเนื้อ 
    - ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม แ ล ะ ด า ร ง
ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ 

การประเมิน 
- Bigbook ระบบร่างกาย 
 -ใบงานกลุ่มระบบร่างกาย (10 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย (5 คะแนน) 

 
-รายบุคคล 
-งานกลุ่ม 
-รายบุคคล 
 

 
1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

 

 
1-7  มิ.ย.59 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวาง
แผนพัฒนาและสุขภาพ 
    - การวางแผนดูแลสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 
    - การวางแผนพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 

การประเมิน 
- ใบงาน จอมวางแผนเพื่อสุขภาพ 
- กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (5 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย (5คะแนน) 
 

 
-รายบุคคล 
-งานกลุ่ม 
-รายบุคคล 
 

 
1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

 

 
ในเวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  พฤติกรรมทาง
เพศ 
   - วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว 
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่ มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศ และการด าเนินชีวิต
ที่เหมาะสม 
   - ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมอื่นๆที่เหมาะสม 

การประเมิน 
- กรณีศึกษาอิทธิพลและค่านิยม 
ทางเพศที่มีผลต่อการด ารงชวีิต (5 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย 
- สอบกลางภาค (10 คะแนน) *** 

 
-ระดม
ความคิด 
-รายบุคคล 
-รายบุคคล 
 

 
1 ชิ้น 

 
 

 
4-8 ก.ค.59 

 
 

ในตารางสอบ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สิทธิผู้บรโิภค 
   - การปฏิบัติตนตามสิทธิพื้นฐานของ
ผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

การประเมิน 
- กิจกรรมบูรณาการวิชา 
สุขศึกษาสู่อาเซียน  (10 คะแนน ) 
- ใบงาน สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค  (5 คะแนน ) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย (5 คะแนน ) 
 

 
-งานกลุ่ม 
 
-รายบุคคล 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 

 
ในเวลาเรียน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สื่อโฆษณากับ
สุขภาพ 
   - วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพ 
   - แนวทางในการเลือกบริโภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย 

การประเมิน 
- VDO ศตวรรษที่ 21 อิทธิพลของสื่อ
โฆษณาที่มีผลต่อสุขภาพ  (20  คะแนน) 
- สอบปลายภาค  (20 คะแนน) *** 
 
 

 
-น าเสนอ
ชิ้นงาน 
-รายบุคคล 

 
1 ชิ้น 

 
 

 
19-23 ก.ย.59 
 
ในตารางสอบ 

 

*** หมายเหตุ  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 
 



 

 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  (คอมพิวเตอร์)      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา  ง 31103   ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     2   คาบ/สัปดาห์    1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =   80  : 20                                                    
ผู้สอน 1. นายอ านาจ สิงห์ทอง    หัวหน้ารายวชิา   2.  นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  3. น.ส.เนาวรัตน์ อินทวงษ์ 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระที่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 

 
การประเมินตามสภาพจริง  
(15 คะแนน) 

- แบบทดสอบ                    
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัด         
ท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

 
 
 
รายบุคคล 

 
แบบฝึกหัด           

ท้ายบทเรียน 

 
 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 
 

 
 
 

ภายใน 
31 พ.ค. 2559 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
3. ประโยชน์และตัวอยา่งของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
5. ความเปลีย่นแปลงจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
สาระที่ 2 : ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ การประเมินตามสภาพจริง   

(15 คะแนน) 
- ประเมินจาก

ช้ินงาน                         
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัด         
ท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 
 

แบบฝึกหัด           
ท้ายบทเรียน 

 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 
 

 

 
 

ภายใน 
24 มิ.ย. 2558 

1. ข้อมูล สารสนเทศ  และความรู ้
2. การจัดการความรู ้
3. ลักษณะของข้อมูลทีด่ ี
4. การจัดเก็บข้อมูล 
5. จริยธรรมในโลกของข้อมูล 

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบ (10 คะแนน) รายบุคคล   
สาระที่ 3 : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร ์
2. หลักการท างาน 
3. การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ / 

อุปกรณ์ ข้อแนะน าการดูแลและ 
บ ารุงรักษา ให้เหมาะสมกับ 

การประเมินตามสภาพจริง   
(15 คะแนน) 

- ประเมินจาก
ช้ินงาน                         
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัด         
ท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 
 

แบบฝึกหัด           
ท้ายบทเรียน 

 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 
 

 

 
 
ภายใน 
29 ก.ค. 2558 

 
  



 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระที่ 4 : ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร /  
              อินเทอร์เน็ต 

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่าย 

2. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล 
3. เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
4. อินเทอร์เน็ต 
5. เวิลดไ์วด์เว็บ 
6. บริการบนอินเทอรเ์น็ต 
7. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค ์
8. ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

การประเมินตามสภาพจริง   
(25 คะแนน) 

- ประเมินจาก
ช้ินงาน                         
(10 คะแนน) 

- รายงานกลุ่ม
โปรแกรมที่                    
ไม่พึงประสงค์                    
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัด         
ท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 
 

งานกลุ่ม 
 

แบบฝึกหัด           
ท้ายบทเรียน 

 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 
 

 

 
 
 
 
ภายใน 
26 ส.ค. 2558 
 
 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ (20 คะแนน)    
 
 


