
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรูแนะแนว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2559 รหัสวิชา ก22901 

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

ครูผูสอน 1. นางสาวอาทิตยา  หลับภา , 2. นายมงคล  ทองงาม 

หนวยการเรียน วิธีการเก็บ
คะแนน 

ช้ินงาน/ลักษณะ จํานวนช้ิน กําหนดสง 

1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 
 

- - กิจกรรมในช้ันเรียน 1 25 ต.ค. 59 – 28 ต.ค. 59 

2. รูทันอารมณ 20 
- กิจกรรมในช้ันเรียน 
- ใบงาน 

1 31 ต.ค. 59 – 25 พ.ย. 59 

3. การส่ือสารสองทาง 20 
- กิจกรรมในช้ันเรียน 
- ใบงาน 

1 28 พ.ย. 59 – 16 ธ.ค. 59 

4. รักท่ีปลอดภัย 30 
- กิจกรรมในช้ันเรียน 
- ใบงาน 

1 19 ธ.ค. 59 – 27 ม.ค. 60 

5. ชีวิตปลอดอบาย 30 
- กิจกรรมในช้ันเรียน 
- ใบงาน 

1 30 ม.ค. 60 – 3 มี.ค. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช ั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒      ภาคเรียนท่ี ๒   ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒   ช่ือวิชา ภาษาไทย ๔     จํานวน ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห  จํานวน  ๑.๕ หนวยกิต 
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค  =   ๗๐ : ๓๐ 

ผูสอน  นางสาวทิพรสย   ระโหฐาน   หัวหนารายวิชา 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

๑. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
 

๕ นําเสนอ 
ขอคิดจากเรื่องโคลงภาพ 

พระราชพงศาวดาร  

๑  ช้ิน ๓ พ.ย. ๒๕๕๙ 

  ๒. รื่นเริงเพลงรําวง 
 

๕ นําเสนอ 
คุณคาของเพลงรําวง 

๑  ช้ิน ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ 

๓. อานดีมีปญญา 
(วันท่ีผมต่ืนสายและเด็กชายเจาปญญา) 

 

๕ นําเสนอขอคิดจากเรื่องท่ีอาน ๑  ช้ิน ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙ 

๔. ถกประเด็นทําเปนรายงาน ๕ ฝกทักษะการประชุม ๑  ช้ิน ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ 

๕. เมื่อแพะกลายเปนสุนัข 
 

๕ นําเสนอการจับใจความสําคัญ 

ในงานเขียน 

๑  ช้ิน ๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

 

๖. พูดดีมีเสนห 

๕ ฝกทักษะการพูด ๑  ช้ิน ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

สอบกลางภาค ๒ / ๒๕๕๙  ๑๐  - แบบทดสอบ - ๒๒ – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

๗.เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
 

๑๐ ฝกทักษะการอธิบาย 
   รายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน  

๑  ช้ิน ๕ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๘. พรท่ีสัมฤทธิ์ 
 

๑๐ ฝกทักษะการอวยพร 
ในรูปแบบตางๆ  

๑  ช้ิน ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๙. กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง ๕ การทองจําคําประพันธ  
ประเภทกาพยหอโคลง 

๑  ช้ิน ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๑๐. โคลงสุภาษิต  พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

๕ การทองจําคําประพันธ  
ประเภท โคลงส่ีสุภาพ 

๑  ช้ิน ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ 

สอบปลายภาค  ๒ / ๒๕๕๙ ๓๐ - แบบทดสอบ - ๒๒ – ๒๘ ก.พ. 
  ๑ – ๒  มี.ค. ๒๕๖๐ 

 

  



 

 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รายวิชาเพ่ิมเติม)     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2/1 - 2/9                 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

รหัสวิชา I20202                            ชื่อรายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ                      2 คาบ/สัปดาห  1.0  หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค  =  90 : 10 

ผูสอน :  1. นางจุฑารัตน  ภัทรกรธนกิจ   หัวหนารายวิชา   2. นายสมชาติ  แจงกระจาง   3. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

หนวยที่ 1 :  วางโครงรางการเขียน 

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนโครงราง 

- หลักเกณฑ องคประกอบ และวิธีการเขียน    

โครงราง 

 

ใบงาน  

(20 คะแนน) 

 

รายบุคคล 

 

 

 

1 ชิ้น 

 

 

 
25 ต.ค.- 

18 พ.ย. 59 

 หนวยที่ 2 : เรียนรูการสรางผลงาน  

- การเขียนรายงานการศึกษาคนควา 

 

สมุดบันทึกการอานและ

ประเมินคุณลักษณะ 

ดานจิตพิสัย 

 (20 คะแนน) 

 

รายบุคคล 

 

1 ชิ้น 

 

 

 

 
25 ต.ค. 59 

-17 ก.พ. 60 

สอบระหวางภาคเรียน แบบทดสอบ 

(10 คะแนน) 

  16-20 ธ.ค. 59 

(นอกตาราง) 

หนวยที่ 3 สรางสรรคการนําเสนอ 

- การนําเสนอและการเผยแพรผลงานจาก

การศึกษาคนควา 

- การเลือกรูปแบบและสื่อประกอบการ

นําเสนอผลงาน 

- คุณคาของการสรางสรรคงานและถายทอด

สิ่งท่ีเรียนรู 

  

รายงานกลุม 

(20 คะแนน) 

 

 

การนําเสนอรายงาน 

(20 คะแนน) 

 

รายบุคคล 

 

 

 

รายกลุม 

 

1 ชิ้น 

 

 

 

1 ชิ้น 

 
2-13 ม.ค. 60 

 

 

 
16 ม.ค.- 

10 ก.พ. 60 

 

คะแนนปลายภาค  

 

 

แบบทดสอบ 

(10 คะแนน) 

  

 

13-17 ก.พ. 60 

(นอกตาราง) 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2     ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา  ว22102      ช่ือวิชา วิทยาศาสตร 4         จํานวนช่ัวโมง   60  ช่ัวโมง         1.5  หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน     ระหวางภาค  :   ปลายภาค   =     70  :  30 
ผูสอน 1 .นางกัลยา  มวงมั่น  หัวหนารายวิชา   

2. นางสาวชญานี    วจนะศิริ 
3. นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก 

หนวยการเรียน/เน้ือหาโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน กําหนดสงงาน 
ลักษณะ/ประเภท  จํานวนช้ิน 

หนวยที่ 1 อาหารกับการดํารงชีวิต 
   อาหารมีสวนประกอบท่ีเปนสารเคมีอยูหลายชนิด 
ไดแกโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมันวิตามินและแร
ธาตุ การตรวจสอบสารอาหาร ความตองการ
สารอาหารและพลังงานของรางกายในแตละวัย การ
เลือกบริโภคอาหาร 

 
ทดสอบยอย 
(5 คะแนน) 

 
สอบอัตนัย 
 

 
          1 
           

 
ภายใน 4 พ.ย. 59 
 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 1 ภายใน 7 พ.ย. 59 

การทดลอง                        
(5 คะแนน) 

ทดลองในชั่วโมง          2 ภายใน 11 พ.ย.59 

หนวยที่ 2 ระบบตางๆในรางกายมนุษยและสัตว 
   ระบบยอยอาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ  ระบบขับถาย ระบบประสาทและการ
แสดงพฤติกรรม ระบบสืบพันธุ 

ทดสอบยอย 
(15 คะแนน) 
ใบงาน (5 คะแนน) 

สอบอัตนัย 
ใบงาน 
 

          1 
          1 
 

ภายใน 16 ธ.ค. 59 
ภายใน 16 ธ.ค. 59  
 

สอบกลางภาค 
(10 คะแนน) 

สอบปรนัย           1 22-28 ธ.ค. 59 

หนวยที่ 3 แสง 
   นัยนตากับการมองเห็น การสะทอนของแสงและ
ภาพท่ีเกิดจากการสะทอน การหักเหของแสงและ
การใชประโยชน การมองเห็น  
สีของวัตถุ  การดูดกลืนแสงของวัตถุสีตางๆ 

ทดสอบยอย 
(10 คะแนน) 

สอบอัตนัย 
 

1 
 

ภายใน 6 ม.ค. 60 
 

ใบงาน (5 คะแนน) 
ทําแบบจําลองอุปกรณท่ี
เกิดจากการหักเหของ
แสง(10 คะแนน) 

กลองสลับลาย 
 
 
 

1 
 
 
 
 

ภายใน 30 ม.ค.60 
 
 
 
 

สอบปลายภาค 
(30คะแนน) 

สอบปรนัย 1  

 

 

 

  



 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2559 

รหัสวิชา  ส 22103  ช่ือรายวิชา  สังคมศึกษา 4  จํานวน  3  คาบ/สัปดาห  1.5  หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30   

ผูสอน  1)  นายอัครวัฒน  ยอแสง  หัวหนารายวิชา    2)  นางขันทอง  ทองนอย    3)  นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์ 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท 

จํานวน
ช้ิน 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 
หนวยท่ี 1 : เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
1. ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
2. การใชเครื่องมือทางภูมศิาสตร 

 
1. แบบทดสอบ 
2. รายงาน 
(รวม 10 คะแนน) 

 
รายบุคคล 
รายกลุม 

 
1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
ภายในวันท่ี 
11 พ.ย. 59 

หนวยท่ี 2 : ภูมิศาสตรทวีปยุโรป 
1. ลักษณะท่ัวไปของทวีปยุโรป 
2. ภูมิลักษณของทวีปยุโรป 
3. ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปยุโรป 
4. ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป 
5. ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป 
6. ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
7. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
8. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป 
9. ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป 
10. แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลสิง่แวดลอม

ในทวีปยุโรป 

 
1. แบบทดสอบ 
2. รายงาน 
(รวม 10 คะแนน) 

 
รายบุคคล 
รายกลุม 

 
1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
ภายในวันท่ี 
2 ธ.ค. 59 

หนวยท่ี 3 : ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา 
1. ลักษณะท่ัวไปของทวีปแอฟริกา 
2. ภูมิลักษณของทวีปแอฟริกา 
3. ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 
4. ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 
5. ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 
6. ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
7. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
8. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในทวีปแอฟริกา 
9. ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทวีปแอฟริกา 
10. แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลสิง่แวดลอม
ในทวีปยุโรป 
 
 

 
1. แบบทดสอบ 
2. รายงาน 
(รวม 10 คะแนน) 

 
รายบุคคล 
รายกลุม 

 
1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
ภายในวันท่ี 
30 ธ.ค. 59 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท 

จํานวน 
ช้ิน 



สอบกลางภาค (หนวยท่ี 1 - 3) 
แบบทดสอบ 
10 คะแนน 

ปรนัย 4 ตัวเลือก  40 ขอ 
ตามตาราง

สอบ 
หนวยท่ี 4 : การออมและการลงทุน 
1. ความหมายและความสําคัญของการออม 
2. ความหมายและความสําคัญของการลงทุน 
3. ปญหาของการออมและการลงทุนในสังคมไทย 
4. การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน 

 
1. แบบทดสอบ 
2. รายงาน 
(รวม 10 คะแนน) 

 
รายบุคคล 
รายกลุม 

 
1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
ภายในวันท่ี 
13 ม.ค. 59 

หนวยท่ี 5 : การจัดสรรทรัพยากรและการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ข้ันตอนการผลิตสินคาและบริการ 
2. ปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ 
3. หลักการผลิตสินคาและบริการ 
4. หลักการและเปาหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน 
6. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับการผลิต

สินคาและบริการในทองถ่ิน 
7. สิทธิผูบริโภค 
8. กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
9. การปกปองคุมครองผูบริโภค 

 
 
1. แบบทดสอบ 
2. รายงาน 
(รวม 10 คะแนน) 

 
 
รายบุคคล 
รายกลุม 

 
 

1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
 

ภายในวันท่ี 
31 ม.ค. 59 

หนวยท่ี 6 : ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
1. ระบบเศรษฐกิจ 
2. การคาระหวางประเทศ 
3. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
4. การแขงขันทางการคา 

 
1. แบบทดสอบ 
2. รายงาน 
(รวม 10 คะแนน) 

 
รายบุคคล 
รายกลุม 

 
1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
ภายในวันท่ี 
17 ก.พ. 59 

สอบกลางภาค (หนวยท่ี 4 - 6) 
แบบทดสอบ 
30 คะแนน 

ปรนัย 4 ตัวเลือก  60 ขอ 
ตามตาราง

สอบ 
 

 

 

 

 
 

  



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา   ส๒๒๑๐๔ ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตรไทย๔ ๑ คาบ/สัปดาห ๐.๕ หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน  ระหวางภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ 

ผูสอน นางสาวลลิตา  แขกรัมย                        หัวหนารายวิชา นางสาวลลิตา  แขกรัมย 

หนวยการเรียน / เน้ือหาสาระ โดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน กําหนดสง 
ลักษณะงาน/

ประเภท 
จํานวนช้ินงาน 

หนวยที๑่พฒันาการของอาณาจักรอยุธยา 
๑.๑ การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
๑.๒ การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
๑.๓ เศรษฐกิจและสงัคมสมัยอยุธยา 
๑.๔ ความสัมพันธระหวางประเทศสมัย
อยุธยา 

๓๐ คะแนน 
๑. สอบเก็บคะแนน (๑๕ 
คะแนน) 
๒. งามกลุม 
(๑๕ คะแนน) 
 

- รายกลุม 
- รายบุคคล 
 

๒ ชิ้น ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ ๑๐ 
คะแนน 

ปรนัย ๔๐ ขอ 
(หนวยท่ี๑) 

  

หนวยที๒่ พัฒนาการของอาณาจักรธนบุร ี
๑.๑ การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 
๑.๒ การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี 
๑.๓ เศรษฐกิจและสงัคมสมัยธนบุรี 
๑.๔ ความสัมพันธระหวางประเทศสมัย
ธนบุร ี

๒๐ คะแนน 
๑. สอบเก็บคะแนน (๑๐ 
คะแนน) 
๒. งามกลุม 
(๑๐ คะแนน) 

 

- รายกลุม 
- รายบุคคล 

 

๑ ชิ้น ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 

หนวยที๓่ ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
แลบุคคลสําคัญสมัยอยุธยา และธนบุร ี
๑. ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยของ
อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรี 
๒. ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยของ
อาณาจักรธนบุรี 
๓. ประวัติและผลงานของบุคคลใน
อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรี 
๔. ประวัติและผลงานของบุคคลใน
อาณาจักรธนบุร ี

๑๐ คะแนน 
๑. งามกลุม 
(๑๐ คะแนน) 

 

- รายกลุม 
 

๑ ชิ้น ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙ 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ ๓๐ 
คะแนน 

ปรนัย ๖๐ ขอ 
(หนวยท่ี๒ , ๓) 

  

 

  



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

รหัส ส๒๒๒๓๔   ช่ือวิชา หนาท่ีพลเมือง ๔  ๐.๕ หนวยกิต ๑ คาบ/สัปดาห 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ๙๐ : ๑๐ 

ผูสอน นายกิตติคุณ  จันทะโมคา   หัวหนารายวิชา 

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
กําหนดสง ลักษณะ/

ประเภท 
จํานวน

ช้ิน 
๑. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
คะแนนสูงสุด
๑๘ คะแนน 
 

-นํ า เ ส น อ
ผ ล ง า น ร า ย
กลุม 

-๑ ชุด ภายใน  
๑๕ พ.ย. 
๒๕๕๙ 

๒. มี ส ว น ร วมและ รับ ผิดชอบ ใน กา ร
ตัดสิ น ใ จต รวจสอบ ข อ มู ล เ พื่ อ ใ ช
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ
และรูทันขาวสาร 

คะแนนสูงสุด
๑๘ คะแนน 
 

-นํ า เ ส น อ
ผ ล ง า น ร า ย
กลุม 

-๑ ชุด ภายใน 
๓๐ ธ.ค. 
 ๒๕๕๙ 

๓. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาค
เอเชียอยางสันติและพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 

 

คะแนนสูงสุด
๑๘ คะแนน 
 

-นํ า เ ส น อ
ผ ล ง า น ร า ย
กลุม 

-๑ ชุด ภายใน 
๑๕ ม.ค. 
 ๒๕๖๐ 

๔. มีส วนร วมและเ สนอแนวทางการ
แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 

คะแนนสูงสุด
๑๘ คะแนน 
 

-นํ า เ ส น อ
ผ ล ง า น ร า ย
กลุม 

-๑ ชุด ภายใน 
๑๕ ก.พ. 
 ๒๕๖๐ 

๕. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง คะแนนสูงสุด
๑๘ คะแนน 
 

-รายบุคคล -๑ ชุด ภายใน 
๑๕ มี.ค. 
 ๒๕๖๐ 

สอบปลายภาค หนวยท่ี ๑,๒,๓,๔,๕ แบบทดสอบ 
๑๐ คะแนน 

   

 

 

 
  



 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

ส 20286  ช่ือวิชา วิถีพลโลก   2 คาบ/สัปดาห 1 หนวยกิต 
อัตราสวนประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 :30 

ผูสอน นายสุรพล  กาญจนโรจน  หัวหนารายวิชา 

 

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาพอสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 โลกของเรา 
 -ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
-ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย-โอ
เชียเนีย 
-ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 
-ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
-ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 
-ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต 

20 คะแนน  
-แบบฝก 10 
คะแนน 
-แผนท่ีโลก 10 
คะแนน 

-แบบฝกการ
เรียน 
-รายกลุม 

-1ชุด 
-1 ชุด 

-30 มิ.ย 
59 

หนวยการเรียนรูท่ี 2ประชากรและวัฒนธรรม 
-ความหลากหลายทางชาติพันธุของประชากร
โลก 
-อิทธิพลของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมตออัต
ลักษณของบุคคล 
-การเปล่ียนแปลงประชากรและปญหา
ประชากรโลก 

10 คะแนน 
-แบบฝก 10 
คะแนน 

-แบบฝกการ
เรียน 
 

-1 ชุด -10 ก.ค. 
59 

สอบกลางภาค หนวยท่ี 1,2 
 

แบบทดสอบ 10 
คะแนน 

   

หนวยการเรียนรูท่ี 3 พลเมืองโลก 
-สังคมโลกของเรา 
-บทบาทและหนาท่ีท่ีดีของพลเมืองในสังคมโลก 

10 คะแนน 
-แบบฝก 10 
คะแนน 

-แบบฝกการ
เรียน 

-1 ชุด -ภายใน 
30 ก.ค. 
59 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 สิทธิมนุษยชนและความ
เปนธรมมในสังคมโลก 
-สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 
-ความเปนธรรมในสังคมโลก 

10 คะแนน 
-แบบฝก 10 
คะแนน 

-แบบฝกการ
เรียน 

-1 ชุด -25 ส.ค. 
59 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 สังคมโลกในยุค
โลกาภิวัฒน 
-ความหมายยุคโลกาภิวัฒน 
-ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัฒน 
-อิทธิพลของโลกยุคโลกาภิวัฒนตอสังคมโลก 

10 คะแนน 
-กรณีศึกษา 10 
คะแนน 

-รายกลุม -1 ช้ิน -ภายใน 
10 ก.ย. 
59 

สอบปลายภาค หนวยท่ี 3,4,5 แบบทดสอบ 30 
คะแนน 

   



 
 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

รหัสวิชา  พ22102 ชือ่รายวิชา สุขศึกษา 4   1คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค =  80  : 20 

ผูสอน 1. น.ส.ณฐัฑชาพร โอทอง  หัวหนารายวิชา 2. นายพีรพงษ  ดาระกะมาศ 3.นายธนวิทย วิกระยิน  

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น 

หนวยการเรียนรูที1่  อยาริอยาลองยาเสพติด 

   สาระการเรียนรู   สถานการณแพรระบาดของสาร

เสพติด การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดสารเสพติด 

ข้ันตอนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด

สารเสพติด แหลงที่ชวยเหลือฟูผูติดสารเสพติด 

การประเมิน 

- นําเสนอผลงานกลุม 

-ใบงาน  

-แบบทดสอบทายบท 

 

กลุม 

รายบุคคล 

งานกลุม 

 

1 ชิ้น 

1 ชิ้น 

1 ชิ้น 

 

ในเวลาเรียน 

 

หนวยการเรียนรูที่ 2  ลดความเส่ียง 

   สาระการเรียนรู พฤติกรรมเส่ียง ประเภทของ

พฤติกรรมเส่ียง  ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเส่ียง 

ปจจัยเส่ียงท่ีทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียง 

สถานการณเส่ียง ประเภทของสถานการณเส่ียง 

วิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ 

เส่ียง 

การประเมิน 

 - นําเสนอผลงานกลุม 

 - ใบงาน   

  -สอบกลางภาค 

 

 

 

 

กลุม 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

 

 

 

1 ชิ้น 

1 ชิ้น 

1 ชิ้น 

 

 

 

ในเวลาเรียน 

ในเวลาเรียน 

ในตารางสอบ 

 

 

หนวยการเรียนรูที3่ ทักษะชีวิต 

  สาระการเรียนรู  ทักษะชีวิต  ทักษะการปองกัน

ตนเองจากสถานการณคับขันที่อาจนําไปสูอันตราย 

 

การประเมิน 

- นําเสนอผลงานกลุม3 

-ใบงาน                         

- แบบทดสอบทายบท 

 

 

กลุม 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

 

1 ชิ้น 

1ชิ้น 

1 ชิ้น 

 

 

ในเวลาเรียน 

 

 

 

หนวยการเรียนรูที4่  ทดสอบความพรอม 

  สาระการเรียนรู   สมรรถภาพทางกาย ประโยชน

ของการมีสมรรถภาพทางกายดี  การทดสอบและ

ประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ แนว

ทางการปฏิบัติเพ่ือสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  

ข้ันตอนการออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริมสมรรถภาพ 

การประเมิน 

- ผลการวัด

องคประกอบรางกาย 

BMI 

-ใบงาน                         

- สอบปลายภาค 

 

รายบุคคล 

 

 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

 

1 ชิ้น 

 

 

1ชิ้น 

 

 

ในเวลาเรียน 

 

 

 

ในตาราง 

 
 
 
  



 
 
 
 

 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู.สุขศึกษาและพลศึกษา.....ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี....2.....ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา......พ22104......ช่ือรายวิชา.......พลศึกษา 4......จํานวน....1.....คาบ/สัปดาห......0.5......หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = .....80..... : .....20.....                                               
ผูสอน 1. ..นายพีรพงษ....ดาระกะมาศ......หัวหนารายวิชา         2. .............................................................     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม กําหนดการสอบ 

 1.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา 4 สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 10 ปลายภาคเรียน 
 2.  การบริหารรางกายและการเสริมสราง    
       สมรรถภาพทางกาย 

สอบปฏิบัติ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

20 21-25 พ.ย.59 

3. ทักษะการรําไมรําท่ี 7,9,10 สอบปฏิบัติ 20 12 - 16 ธ.ค. 2559 
   ทักษะการรําไมรําท่ี 11,12 สอบปฏิบัติ 20 23 - 27 ม.ค. 2560 
   ทักษะการรําไมรําท่ี 8 สอบปฏิบัติ 20 13 -17 ก.พ. 2560 
4.ลําดับข้ันการแสดงกระบี-่กระบอง สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 10 ปลายภาคเรียน 
 รวม 100  



 
 
 

 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู..สุขศึกษาและพลศึกษา..ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี..2...ภาคเรียนท่ี....2.. ปการศึกษา...2559… 
รหัสวิชา......พ20214.....ช่ือรายวิชา......มินิฟุตบอล 2......จํานวน....2....คาบ/สัปดาห.....1......หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....                                               
ผูสอน 1. ..นายธนวิทย วิกระยิน...หัวหนารายวิชา 2. ..........................   3. ............................. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม กําหนดการสอบ 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 13 – 17 ก.พ. 60 
2. การสรางสมรรถภาพทางกาย/การบริหาร 
   รางกาย 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

2 ภายใน 18 พ.ย. 59 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 20 3-14 พ.ย. 57 
3. การเคลื่อนไหวรางกายในการเลนกีฬา     
   ฟุตบอล 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

2 13 – 17 ก.พ. 60 

สอบปฏิบัติ 10 ภายใน 25 พ.ย. 59 
4. ทักษะพ้ืนฐานในการเลนกีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 13 – 17 ก.พ. 60 

สอบปฏิบัติ 10 ภายใน 16 ธ.ค. 59 
5. กติกากีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 13 – 17 ก.พ. 60 

สอบปฏิบัติ 10 ภายใน 28 ม.ค. 60 
6.การตัดสินกีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 13 – 17 ก.พ. 60 

สอบปฏิบัติ 10 ภายใน 10 ก.พ. 60 
7. การเลนทีม สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 13 – 17 ก.พ. 60 

สอบปฏิบัติ 20 ภายใน 10 ก.พ. 60 
 รวม 100  



 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ค22102  ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร 4 3 คาบ/สัปดาห 1.5 หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผูสอน 1. นางสาวนาถพร มูลจันทรหัวหนารายวิชา  2. นางสาวปณยา แพรเจริญวัฒนา  3. นายเจนภพ  มณีพงษ 

        4. นางสาวรัตนานุสรณ ครองศักด์ิ 

หนวยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 :  
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
1.1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
1.2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
1.3 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน 
2. สมุด 5 คะแนน 
 

 
รายบุคคล 

 

1 ชิ้น 
ภายใน 

 16 พฤศจิกายน 
2559 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 :  
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง 
2.1 จํานวนตรรกยะ 
2.2 จํานวนอตรรกยะ 
2.3 รากท่ีสอง 
2.4 รากท่ีสาม 

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2. Jigsaw 10 คะแนน 
3. ประเมินผลงาน 5 คะแนน  
 

 
 

รายบุคคล   

 
 
 

1 ชิ้น 

ภายใน 
18 ธันวาคม  

2559 

สอบกลางภาค 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  : ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับจํานวนจริง 

 
10 คะแนน 

   
รายบุคคล 

 
- 

ภายในวันท่ี 
 22 - 28
ธันวาคม 
2559 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 :  
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
3.1 ทบทวนการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
3.2 การนําไปใช 

1. สมุด 5 คะแนน 
2. หนังสือทํามือ 10 คะแนน 
 

 
รายบุคคล   

 
 

1 ชิ้น 

ภายใน 
18 มกราคม 

2559 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 :  
เสนขนาน 
4.1 เสนขนานและมุมภายใน 
4.2 เสนขนานและมุมแยง 
4.3 เสนขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 
4.4 เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม 

1. สมุด 5 คะแนน 
2. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล   

 
 
 

1 ชิ้น 

ภายใน 
20 กุมภาพันธ 

2559 

สอบปลายภาค 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 : การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
หนวยการเรียนรูท่ี 4 : เสนขนาน 

 
30 คะแนน 

 
รายบุคคล 

 
- 

ภายในวันท่ี 
22 กุมภาพันธ 
– 2 มีนาคม 

2560 

 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา  ค22202    ช่ือวิชา  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4     2 คาบ/สัปดาห   1.0 หนวยกิต 

     อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค  =  70  :  30                                               
ผูสอน  1. นางสาวปณยา  แพรเจริญวัฒนา หัวหนารายวิชา    

         
                 

 
 
 

 
 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

บทท่ี 1  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
          ดีกรีสอง 
           1.1 การแยกตัวประกอบโดยใช 
                สมบัติการแจกแจง 
           1.2 การแยกตัวประกอบของ 
                พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
           1.3 การแยกตัวประกอบของ 
                พหุนามดีกรีสองท่ีเปนกําลัง 
                สองสมบูรณ 
           1.4 การแยกตัวประกอบของ 
                พหุนามดีกรีสองท่ีเปนผลตาง 
                ของกําลังสอง 

1. สอบกอนกลางภาค 
   10 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 20  
    คะแนน  
3. สอบกลางภาค 10  
   คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 
2. ใบงาน/แบบฝกหัด/ 
    สรุปบทเรียน 
3. แบบทดสอบ  

  
 
    1  ช้ิน 
     

 
 
16 ธ.ค.59 
 

บทท่ี 2  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 
           2.1 สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 
           2.2 โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ 
                กําลังสองตัวแปรเดียว           
 

1. ประเมินผลงาน 20 
   คะแนน 
2. สอบปลายภาค 20  
   คะแนน 

1. ใบงาน/แบบฝกหัด/ 
    สรุปบทเรียน 
2. แบบทดสอบ 

  1  ช้ิน     20 ม.ค.60 
 
 

บทท่ี 3  การแปรผัน 
          3.1 การแปรผันตรง 
          3.2 การแปรผกผัน          
          3.3 การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
 

1. ประเมินผลงาน 10  
    คะแนน  
2. สอบปลายภาค 10  
   คะแนน 

1. ใบงาน/แบบฝกหัด 
 
2. แบบทดสอบ 
 

   1  ช้ิน 
     

10 ก.พ.60 
 
 



 
 

                                    
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2    ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา อ22102    ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 6   จํานวน 3 คาบ/สัปดาห   1.5 หนวยกิต 
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผูสอน 1. นางสาวศุภร แซลู    หัวหนารายวิชา  2. นางสาววิชชุดา  สมจิตร  

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสงงาน 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

หนวยท่ี 7 : What Does He   
               Look Like ?  
 

- สนทนาเกี่ยวกับลักษณะทาง    
  กายภาพของบุคคล       
        (10 คะแนน) 

งานคู 1 ในเวลาเรียน 

หนวยท่ี 8 : What’s the matter?  
 

- นําเสนอขอมูลท่ีไดจาก    
  การคนควา 

(10 คะแนน) 

งานกลุม 
 

 

1 
 

 

14 พ.ย. 59 
 

 

หนวยท่ี 9 : What Can You Do  
              There?  
 

-  เขียนแนะนําสถานท่ีทอง 

เท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย   

     (10 คะแนน )  

งานเด่ียว 1 
 
 

30 พ.ย. 59 

สอบกลางภาค 10 คะแนน   ธ.ค. 59 
หนวยท่ี 10 : What Are You  
                 Going to Do?  
 

- อานออกเสียงเนื้อเรื่องท่ี  
  กําหนด  (5 คะแนน) 
- จับใจความสําคัญ และบอก     

  รายละเอียดจากบทสนทนา 

  ท่ีฟง     (5 คะแนน) 

งานเด่ียว 
 
 

งานเด่ียว 

1 
 
 
1 

21 ธ.ค. 59 
 
 

23 ธ.ค. 59 
 

หนวยท่ี 11 : Who Were They?  
 

- นําเสนอเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ   

  ทางประวัติศาสตรของไทย    

     (10 คะแนน) 

งานกลุม 1 25 ม.ค. 60 

หนวยท่ี 12 : Yesterday  
 

- สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที 

  ทําในอดีต    (10 คะแนน) 

งานคู 1 ในเวลาเรียน 

สอบปลายภาค 30 คะแนน   ก.พ. 2560 
 
 

  



 

 

                                       
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2       ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ญ 22206       ช่ือวิชา ภาษาญี่ปุนส่ือสาร 2                 จํานวน 2  ช่ัวโมง       1.0 หนวยกิต 
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70:30 
ผูสอน 1. ตวงศรณ  องอาจ     หัวหนารายวิชา 
         2. นายศรัณยภัทร   ชุมวรรณศรี 
 

หนวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสงงาน 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

หนวยท่ี 1 : ชีวิตของคนญี่ปุน -ใบงาน -งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 

-1 ช้ิน ภายใน 14/พ.ย/59 

หนวยท่ี 2 : คนญี่ปุนกับกีฬา 
 

-ใบงาน 
 
-แบบทดสอบ 
 

-งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 
-งานเด่ียว 
(10คะแนน) 

-1 ช้ิน 
 
-1 ช้ิน 

ภายใน 19/ธ.ค/59 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

10 
(คะแนน) 

    
 

ปรนัย 
หนวยท่ี 1 -2 

หนวยท่ี 3 : นักเรียนญี่ปุนกับเรื่องของ
เงิน 
 
 
 

-ใบงาน 
 
 

-งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 
 

-1 ช้ิน 
 
 

ภายใน 16/ม.ค/60 

หนวยท่ี 4 : คนญี่ปุนกับการซื้อของ 
 

-ใบงาน 
 
-ช้ินงาน 

-งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 
-งานกลุม 
(10 คะแนน) 

-1 ช้ิน 
 
-1 ช้ิน 

ภายใน6 /ก.พ/60 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หนวยท่ี 3 -4 

รวม  100 คะแนน   
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ         ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559          รหัสวิชา อ 20208 ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารทันโลก 2 
2 คาบ / สัปดาห   1.0 หนวยกิต       อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

            ผูสอน   1. นางสาวเพียงยิหวา  เผาโพนทองหัวหนารายวิชา     2 .นางสาวแรกรัก บุญอยู        

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง ลักษณะ/
ประเภท 

จํานวนช้ิน 

หนวยท่ี 1:  Greetings and 
introductions Requests 
 

Exercises (แบบฝกหัด) 
Test (แบบทดสอบ) 
(10 คะแนน)  

งานเด่ียว 1 ช้ิน 7 พ.ย. 2559 

หนวยท่ี 2 : Times, Dates, The weather, 
The Seasons 

Exercises (แบบฝกหัด) 
Test (แบบทดสอบ) 
(10คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน  23 พ.ย. 2559 

หนวยท่ี 3 :  Food and Drinks 
 

Exercises (แบบฝกหัด) 
Test (แบบทดสอบ) 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 15 ธ.ค. 2559 

สอบกลางภาค (10 คะแนน)    
หนวยท่ี 4: Situations (สถานการณตางๆ) 
- On the telephone  
(การพูดโทรศัพท) 
- At the hotel  
(ท่ีโรงแรม) 
 

- Exercises (แบบฝกหัด)  
(5 คะแนน) 
- Test (Role play) 
แสดงบทบาทสมมติ 
(10 คะแนน) 

- งานเด่ียว 
- งานคู 

1 ช้ิน 17 ม.ค. 2560 

หนวยท่ี 5: Situations (สถานการณตางๆ) 
- On the Air 
- At the Bank 
- At the restaurant  

- Exercises (แบบฝกหัด)  
(5 คะแนน) 
- Test (Role play) 
แสดงบทบาทสมมติ 
(10 คะแนน) 

- งานเด่ียว 
- งานคู 

1 ช้ิน 13 ก.พ. 2560 

สอบปลายภาค สอบปลายภาค     
(30 คะแนน)        

   

 
สอบกลางภาค 10 คะแนน 
สอบปลายภาค 30 คะแนน 

 
 
        
 
 



 
 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2/10   ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2559 

 รหัสวิชา  อ22102  ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 4         3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต        

อัตราสวนการประเมิน  ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

 ผูสอน 1.Mr. Miss Dorette Botha  หัวหนารายวิชา 2. Miss Dorette Botha   
  

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน / ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ / ประเภท จํานวนช้ิน 

UNIT 7 Auniy  Miseny  Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

13 พ.ย. 59 

UNIT 8 we are all one Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

 27 พ.ย. 59 

UNIT 9 we remain at peace with you 
farewell  

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

 18 ธ.ค. 59 

Midterm 10 คะแนน ปรนัย   

UNIT 10 The house snake  
 
 
 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

 15 ม.ค. 60 

UNIT 11 name / nomsres  Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

29 ม.ค. 60 

UNIT 12 Prometheus  Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

19 ก.พ. 60 

Final 30 คะแนน ปรนัย   

 

คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2/10   ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2559 
 รหัสวิชา  ค22102  ช่ือรายวิชา  คณิตสาสตร 4         3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต        
 อัตราสวนการประเมิน  ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 ผูสอน 1.Mr. Ian Roberts หัวหนารายวิชา 1.Mr. Ian Roberts 

  

คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
กําหนดสง ลักษณะ / 

ประเภท 
จํานวนช้ิน 

Chapter 5 
-Systems of Equations  

Homework 
Classwork 
(5 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 
ภายในวันที่ 

11 พ.ย. 59 

Chapter 6 
-Linear Inequalities 

Homework 
Classwork 
(5 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 
ภายในวันที่ 

27 พ.ย. 59 

Chapter 7 
- Polynomials 

Homework 
Classwork 
(5 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 
ภายในวันที่ 

16 ธ.ค. 59 

Chapter 8 
-Factoring 

Homework 
Classwork 
(5 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 
ภายในวันที่ 

16 ธ.ค. 59 

Midterm  
(10 คะแนน) ปรนัย  

 

Chapter 9 
-Quadratic and Exponential 
Functions 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 
ภายในวันที่ 

 27 ม.ค. 60 

Chapter 10 
-Radical Expressions and Triangles 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 
ภายในวันที่ 

 11 ก.พ. 60 

Chapter 11 
-Rational Expressions and Equations 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 

1 มี.ค. 60 

Chapter 12 
-Statistics 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 

1 มี.ค. 60 

Final  (30 คะแนน) ปรนัย   



 
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2/10   ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2559 

 รหัสวิชา  ว22102  ช่ือรายวิชา  วิทยาศาสตร 4         3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต        

อัตราสวนการประเมิน  ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

 ผูสอน 1.Mr.Lee Humphrey  หัวหนารายวิชา 2. Mr.Lee Humphrey 
  

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน / ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ / ประเภท จํานวนช้ิน 

Chapter 8 : Plant Processes 
Reproduction 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

13 พ.ย. 59 

Chapter 9 : Interactions of living thing Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

 27 พ.ย. 59 

Chapter 10 : Foundations of 
chemistry 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

 18 ธ.ค. 59 

Midterm 10 คะแนน ปรนัย   

Chapter 11 : The Periodic Table Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

 15 ม.ค. 60 

Chapter 12 : Using Energy & Heat Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1  ช้ิน 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 

29 ม.ค. 60 

Final 30 คะแนน ปรนัย   

 

คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 

 

 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู..........................ศิลปะ.........................ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.....2.....ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา.......ศ 22101.........ช่ือรายวิชา.............ทัศนศิลป...................1.....คาบ/สัปดาห......0.5.....หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20..... 
ผูสอน 1. .........นายทรงพรต.......เช้ือภักดี...............  หัวหนารายวิชา 

 

 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

สาระที่ 1 : รูปแบบทัศนธาตุ 
     1.ความรูเรื่องทัศนธาตุ 
     2.รูปแบบทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
     3.การวิเคราะหแนวคิดในงานทัศนศิลป 
. 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัติ 

(10 คะแนน) 
2.ผลงานภาคปฏิบัติ 

(20 คะแนน) 

 
1.งานเด่ียวเขียนภาพ

ดวยดินสอ 
2.เขียนภาพสีและ

ดินสอ 

 
2 
 
2 
 

 
4 พ.ย.59 

 
18 พ.ย.59 

 
สาระที่ 2 : รูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงาน
ทัศนศิลป 
     1.ศิลปนทัศนศิลป 
     2.รูปแบบการใชวัสดุอุปกรณ 
 

 
 
 

10 คะแนน 
 
 

 
 
 

ใบงาน 
แบบทดสอบ 

 

 
 

 
1 
 
 

 
 
 

9 ธ.ค.59 

สาระที่ 3 : การวาดภาพสื่อความหมาย 
     1.การวาดภาพสื่อความหมาย 
     2.การเขียนภาพดวยวิธีการวัสดุอุปกรณตางๆ 
 
 
 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัติ 

(10 คะแนน) 
2.ผลงานภาคปฏิบัติ 

(20 คะแนน) 
 

 
1.รายบุคคล 

 
 

2.รายกลุม 

 
1 
 
1 
 
 

 
23 ธ.ค.59 
6 ม.ค.60 

สาระที่ 4 : การเขียนภาพตามจินตนาการ 
     1.การเขียนภาพการตูน การเขียนภาพ                        
จิตรกรรมไทย 
 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัติ 

(10 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 

 
 

 
2 
 
 

 
20 ม.ค.59 

สาระที ่5 : งานทัศนศิลปเพื่อการสื่อสาร 
    1.งานทัศนศิลปเพ่ือการสื่อสาร 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัติ 

(10 คะแนน) 
2.แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

 

 
 

รายบุคคล 
 

 
2 
 
1 

 

 
3 ก.พ.60 

 
10 ก.พ.610 

 
 
 



 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู       ศิลปะ      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   2/1-2/5  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา    ศ 22102    ช่ือรายวิชา    นาฏศิลปพื้นฐาน  2          คาบ/สัปดาห   0.5   หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =    80  :  20    
ผูสอน 1. นางสาวจารุนิภา ภูสวัสด์ิ  หัวหนารายวิชา 2. นางสาวจารุนิภา ภูสวัสด์ิ   

      

หนวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน / ภาระงาน 

กําหนดสง ลักษณะ / 
ประเภท 

จํานวนช้ิน 

สาระนาฏศิลป 
1. หลักการและวิธีการสรางสรรค
การแสดงนาฏศิลปรูปแบบ ระบํา 
รํา ฟอน 

 
1. หนังสือเลมเล็ก และ นําเสนอ
หนาช้ันเรียน ( 20 คะแนน ) 

 
1.หนังสือเลมเล็ก
และ นําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

 
1 ช้ิน : 1 กลุม 

 
ภายใน           

21 พ.ย.59 

2. ความสัมพันธของนาฏศิลปและ
ละครกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

2. ใบงานดีไซดเอง                  
( 10 คะแนน )  

2.ใบงานดีไซดเอง                   1 ช้ิน : คน ภายใน           
9 ธ.ค.59 

3. ประวัติรําวงมาตรฐาน 3. VTR ผานโปรแกรม VIVA      
( 10 คะแนน ) 

3. VTR ผาน
โปรแกรม VIVA       

1 ช้ิน : กลุม ภายใน           
23 ธ.ค.59 

4. การแสดงรําวงมาตรฐาน         
“เพลงคืนเดือนหงาย”และการรอง
เพลงรําวงมาตรฐาน“เพลงคืนเดือน
หงาย” 

4. รองเพลงคืนเดือนหงาย         
( 5 คะแนน )                       
5. ปฏิบัติทารําวงมาตรฐานเพลง
คืนเดือนหงาย ( 15 คะแนน ) 

4.จับกลุมปฏิบัติ 1 เพลง : กลุม ภายใน           
13 ม.ค.60 

5. ละครในยุคสมัยตาง ๆ    6. ใบงาน และนําเสนอหนาช้ัน
เรียน ( 20 คะแนน ) 

5. แบงกลุมทําใบ
งานและนําเสนอ
หนาช้ันเรียน 

1 ช้ิน : กลุม ภายใน           
3 ก.พ.60 

6. นาฏศิลปพื้นเมือง   7. ปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมือง 4 
ภาค ( 20 คะแนน ) 

6. แบงกลุม
ปฏิบัตินาฏศิลป
พื้นเมือง 4 ภาค
และนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

1 ช้ิน : กลุม ภายใน           
17 ก.พ.60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู..........................ศิลปะ.......................ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.....2.....ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา.......ศ 22103 ......... ช่ือรายวิชา.............ดนตรีไทย..2 ........................1.....คาบ/สัปดาห...... 0.5 .....หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....                                               
ผูสอน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ...............   หัวหนารายวิชา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

 
สาระที่ 1 : ดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ 
     1.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก 
     2.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันออก 
 

 
 

ตรวจใบงาน/สมุด 
(20 คะแนน) 

 

 
 

รายบุคคล 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 

5  พ.ย. 59 

สาระที่ 2: ประวัติความเปนมาของดนตรีไทย 
     1.ดนตรีไทยยุคสมัยตางๆ 
     2.บทบาทหนาท่ีของดนตรีไทย 
     3.ดนตรีไทยในงานพิธี 
. 

 
ตรวจใบงาน/สมุด 

(20 คะแนน) 
 

 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
3 
 
 
 

 
1 ธ.ค. 59 

สาระที่ 3: ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย 
     1.วงปพาทย 
     2.วงมโหร ี
     3.วงเครื่องสาย 
 

 
ตรวจใบงาน/สมุด 

(20 คะแนน) 
 
 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
3 
 
 
 

 
14 ธ.ค. 59 

สาระที่ 4เพลงพื้นบานภาคกลาง 
     1.ประวัติเพลงพ้ืนบาน 
     2.เพลงฉอย อีแซว ลําตัด เกี่ยวขาว 
. 

 
สมุด 

(20 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 

 
 

 
2 
 
 

 
20 ม.ค. 60 

สาระที่ 5: เพลงเก่ียวขาว 
     1.ลักษณะการแตงเพลงเกี่ยวขาว 
     2.การขับรองเพลงเกี่ยวขาว 

 
สมุด/ภาคปฏิบัติ 

(20 คะแนน) 

 
รายกลุม 

 
1 

 

11 ก.พ. 60 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู..........................ศิลปะ.........................ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.....2.....ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา.......ศ 22104 ......... ช่ือรายวิชา...........ดนตรีสากล 2 ............   .......1.....คาบ/สัปดาห...... 0.5 .....หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....                                               
ผูสอน 1. .........ปยพฤฒิ จิธานนท...............   หัวหนารายวิชา    

 
 

 
        

 
 
 
 
 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

 
หนวยที่ 1 : ดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ 
     1.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก 
     2.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันออก 
 

 
 

ตรวจใบงาน/สมุด 
(20 คะแนน) 

 

 
 

รายบุคคล 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 

16 พ.ย.59 
 
 

หนวยที่ 2 : ปจจัยในการสราสรรคบทเพลง 
     1.อิทธิพลตอการสรางสรรคดนตรี 
     2.การถายทอดจินตนาการในบทเพลง 
. 
 
 

 
ตรวจสมุด/แตงเพลง 

(10 คะแนน) 
 
เก็บคะแนนกลางภาค 

(10 คะแนน) 

 
รายกลุม 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
2 ธ.ค. 59 

 
 
 

 
หนวยที่ 3 : การบรรยายอารมณและความรูสึก    
               ในบทเพลง 
     1.ความหมายของอารมณเพลง 
     2.ลักษณะของอารมณเพลง 
     3.การฟง 
 

 
ใบงาน/บรรยายอารมณ

เพลง 
(20 คะแนน) 

 
 
 

 
รายบุคคล 

 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 

 
 

 
16 ธ.ค. 59 

 
 
 

หนวยที่ 4 เคร่ืองหมายและสญัลักษณทางดนตรี 
     1.บันไดเสียง 
     2.เครื่องหมายแปลงเสียง 
. 

สมุด 
(20 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 
 

 

2 
 
 
 

16.ม.ค.59 
 
 

หนวยที่ 5 : เทคนิคการขับรอง 
     1.หลักการขับรอง 
     2เทคนิคการขับรองเพลงสากล 
. 

 
ขับรอง 

เพลงพระราชนิพนธ 
(20 คะแนน) 

 
รายกลุม 

 
1 

 
1 ก.พ. 59 



 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู     ศิลปะ      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   2/5 - 2/10  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา    ศ 20216    ช่ือรายวิชา    นาฏศิลปพื้นเมือง (เพิ่มเติม)    คาบ/สัปดาห   1.0   หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =    80  :  20 
ผูสอน 1. นางอมรรัตน มาฬมงคล หัวหนารายวิชา 2. นางอมรรัตน มาฬมงคล 

         

หนวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน / ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ / ประเภท จํานวนช้ิน 

สาระนาฏศิลป 
1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับนาฏศิลป 
 

 
1. Power point                    
และ นําเสนอหนาช้ันเรียน 
( 10 คะแนน ) 
 

 
1. แบงกลุม5-6 คน 
ทํา Power point 
(รวม 10 คะแนน) 

 
1 ช้ิน : กลุม 

 
ภายใน   

11 พ.ย. 59                     

2. นาฏศิลปพื้นเมืองของไทย 2. ปฏิบัติทารําประกอบจังหวะ 
( 40 คะแนน ) 

2. ปฏิบัติเปนกลุม 
(ใหคะแนน/เด่ียว) 
(รวม 40 คะแนน) 

ปฏิบัติ 1เพลง 
 
 

ภายใน     
6 ม.ค. 60        

3. ประวัติความเปนมาของการ
แสดงนาฏศิลปพื้นเมืองอาเซียน 

3. นําเสนอการแสดงนาฏศิลป
อาเซียน 
( 10 คะแนน )  

3. แบงกลุม 4-5คน  
นําเสนอประวัติการ
แสดง 
(รวม 10 คะแนน) 

1ช้ิน : กลุม ภายใน    
20 ม.ค. 60         

4. การแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง
อาเซียน + 3 

4. ปฏิบัติการแสดง 
นาฏศิลปพื้นเมืองเกาหลี 
 ( 20 คะแนน ) 
5. รองเพลงการแสดงเกาหลี 
( 20 คะแนน ) 

4. ปฏิบัติเปนกลุม 
 (ใหคะแนน/เด่ียว) 
(รวม 40 คะแนน) 
 
 

ปฏิบัติ : กลุม ภายใน  
10 มี.ค. 60           

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู       ศิลปะ      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ม.2/7  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

รหัสวิชา    ศ 20216    ช่ือรายวิชา    นาฏศิลปพื้นเมือง (เพิ่มเติม)   คาบ/สัปดาห   1.0   หนวยกิต 
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

ผูสอน 1. นางสาวจารุนิภา ภูสวัสด์ิ  หัวหนารายวิชา 2. นางสาวจารุนิภา ภูสวัสด์ิ 
         

หนวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน / ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ / ประเภท จํานวนช้ิน 

สาระนาฏศิลป 
1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับนาฏศิลป
พื้นเมือง 4 ภาค 

 
1. ประเมินจากผลงาน (10 คะแนน) 
 

 
1. รายงาน 

 
1 ช้ิน : 1 คน 

 
ภายใน           

25 พ.ย.59 

2. การแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง
ภาคเหนือ  

2. ภาคปฏิบัติ (15 คะแนน) 2. แบงกลุมปฏิบัติ
และนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

1 เพลง 
 

ภายใน           
9 ธ.ค.59 

3. การแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง  
ภาคอีสาน  

3. ภาคปฏิบัติ (15 คะแนน) 3. แบงกลุมปฏิบัติ
และนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

1 เพลง 
 

ภายใน           
23 ธ.ค.59 

4. การแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง  
ภาคกลาง 

4. ภาคปฏิบัติ (15 คะแนน) 4. แบงกลุมปฏิบัติ
และนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

1 เพลง ภายใน           
13 ม.ค.60 

5. การแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง 
ภาคใต 

5. ภาคปฏิบัติ (15 คะแนน) 5. แบงกลุมปฏิบัติ
และนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

1 เพลง ภายใน           
27 ม.ค.60 

6. นําเสนอผลงานนาฏศิลป
พื้นเมือง 4 ภาค 

6. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)          
7. VTR (20 คะแนน) 

6. แบงกลุมปฏิบัติ
และถายทํา ตัดตอ 
VTR นําเผยแพรลง 
Youtube 

1 ช้ิน 
 

ภายใน           
17 ก.พ.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุมสาระการเรียนรู..........................ศิลปะ........................ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.....2.....ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา.....ศ 20237 .... ช่ือรายวิชา........ปฏิบัติขับรองเพลงสตริง.............2.....คาบ/สปัดาห.....1.0....หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....                                               
ผูสอน 1. .........นายสมชาย........คงเสนห...............   หัวหนารายวิชา    

 
  

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสง 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

หนวยที ่1 ฝกเปาเสียงใหตรงตามโนต 
1. แบบฝกหัดท่ีเปาเสียง 1 
2. แบบฝกหัดท่ีเปาเสียง 2 
 
3.ฝกนับจังหวะ 
 
 
4.รองเพลงตามท่ีกําหนด 
 
 
กลางภาค 
 
 
หนวยที่ 2 รองเพลงตามที่นักเรียนตองการ 
1.เพลงสตริง 1 เพลง 
2.เพลงลูกทุง 1 เพลง 
 
 
3.ตองเพลงท่ีตนเองถนัดท่ีสุด 1 เพลง 
 
 
ปลายภาค 
  สอบเพลงตามท่ีกําหนด 

 
สอบปฏิบัติ 
(15 คะแนน) 

 
สอบปฏิบัติ 
(10 คะแนน) 

 
ปฏิบัติ (10 คะแนน) 

 
 

สอบปฏิบัติ 
(10 คะแนน) 

 
 

สอบปฏิบัติ 
(15 คะแนน) 

 
 

สอบปฏิบัติ  
(20 คะแนน) 

 
สอบปฏิบัติ 
(20 คะแนน) 

 

 
 
 

รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 

รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 

20 พ.ย.59 
 
 
 
 
 
 
 

14 ธ.ค. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ก.พ.60 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ง 22101 ช่ือ วิชา งานอาชีพ 3                                              1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค=80:20 

ผูสอนนางสาวศิริลักษณ   เพ็งถมยา 

หนวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ช้ินงาน/ภาระงาน 
กําหนดสง ลักษณะ/

ประเภท 
จํานวนช้ิน 

หนวยท่ี1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเกษตร 

- ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน 
- ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
- การทําปุยชีวภาพ 

- เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกพืช 

ทดสอบกอนเรียน
10 คะแนน 
การทํางานกลุม  
10 คะแนน 

รายบุคคล 
 
งานกลุม 

2 18 พ.ย.59 

หนวยท่ี 2 การปลูกพืช 

- การจําแนกพืช 
- วิธีการปลูกพืช 
- ปฏิบัติการปลูกพืช 

 
ทดสอบ  
10 คะแนน 
การทํางานกลุม  
20 คะแนน 

 
รายบุคคล 
 
การทํางานกลุม  
 

 
       2 

 
 25 พ.ย. 59 

 
 

29 ธ.ค. 59 
หนวยท่ี 3 การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต ใบงาน 10 คะแนน 

 
รายบุคคล 1  13 ม.ค. 60 

หนวยท่ี 4  การเล้ียงสัตว 

- ความสําคัญ ประเภท 
- โรงเรือนเล้ียงสัตว 
- อาหารสัตว 

ใบงาน 10 คะแนน 
 

การทํางานกลุม  
 

1 31 ม.ค. 60 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ง 22102 ช่ือ วิชา งานอาชีพ 4 (งานชาง) 1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20 

      ผูสอนนายประชาธปิ  ใจกลา 

หนวยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ช้ินงาน/ภาระงาน 
กําหนดสง ลักษณะ/

ประเภท 
จํานวนช้ิน 

หนวยท่ี1 การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต 

- หลักการทํางาน 

- ทักษะในการทํางาน 
- คุณธรรม จริยธรรม และการใชทรัพยากรใน

การปฏิบัติงาน 
 

ใบงาน 5 คะแนน 
 
การทํางาน 
5 คะแนน 

รายบุคคล 
 
การทํางานกลุม 

2 11 พ.ย. 59 
 

25 พ.ย. 59 

หนวยท่ี 2 งานชางในบาน 

- ความปลอดภัยในการทํางาน 

- เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานชาง 

- ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนจาก
การปฏิบัติงานชาง 

- งานประปา                                                    
- งานไฟฟา 

 

 
แบบทดสอบ  
10 คะแนน 
 
การทํางาน 
20 คะแนน 

 
รายบุคคล 
 
 
การทํางานกลุม  
 

 
3 

 
2 ธ.ค. 59 

 
 

23 ธ.ค. 59 

หนวยท่ี 3 การออกแบบเทคโนโลยี 

- ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยี 

- กระบวนการเทคโนโลยี 

- หลักการออกแบบเทคโนโลยี 
การสรางช้ินงานดวยกระบวนการเทคโนโลยี                                                                                                                                                            

แบบทดสอบ  
10 คะแนน 
 
การทํางาน  
10 คะแนน 

รายบุคคล 
 
 
การทํางานกลุม  

2 13 ม.ค. 60 
 

 
27 ม.ค. 60 

หนวยท่ี 4  งานอาชีพ 

- การเสริมสรางประสบการณชีวิต 

ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล 1 10 ก.พ. 60 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     

 

  



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี   2   ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ....ง20222......  ช่ือวิชา ....งานประดิษฐเศษวัสดุเหลือใช..... จํานวน ....40.. ช่ัวโมง ...1...... หนวยกิต 
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ........80 :   20....................... 
ผูสอน 1. นางปราณี               วีระหงส         หัวหนารายวิชา        
     

หนวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

กําหนดสงงาน 
ลักษณะ/ประเภท จํานวนช้ิน 

หนวยท่ี 1 : ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงาน
ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

ใบงาน 10 คะแนน      รายบุคคล - 4  พ.ย.  59 

หนวยท่ี 2 : วัสดุอุปกรณท่ีใชในงานประดิษฐ 
1. ความหมายและประเภทของวัสดุ 
2. คุณสมบัติของวัสดุ 

 
ใบงาน   10  คะแนน 

 
รายบุคคล 

 
- 

 
18  พ.ย.  59 

หนวยท่ี 3 : ลักษณะของงานประดิษฐ 
ประเภทของงานประดิษฐ 

ใบงาน 10 คะแนน      รายบุคคล - 2  ธ.ค.  59 

สอบกลางภาค 10  คะแนน 
หนวยท่ี 4 : การออกแบบงานประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใช 
1. บอกความหมาย ความสําคัญ ประโยชน
ของการออกแบบงานประดิษฐ 
2. ออกแบบงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

      
 
  ใบงาน 10  คะแนน 

      
 
    รายบุคคล 

   
 

- 

 
 
16  ธ.ค.  59 

หนวยท่ี 5 : การประดิษฐช้ินงาน 
1. ประดิษฐเบาะรองนั่งจากเศษผา 
2. ประดิษฐกรอบรูปจากเศษวัสดุเหลือใช 
3. ประดิษฐพวงกุญแจจากเศษวัสดุเหลือใช 

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ          
30 คะแนน 

 
รายบุคคล 

 
3  ช้ิน 

 
24  ก.พ.  60 

 

สอบปลายภาค 20  คะแนน 
 

 

  



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ง 20229    ช่ือ วิชา อาหารจานเดียว       2 คาบ/สัปดาห           1 หนวยกิต 
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20              ผูสอน   นางสาวกาญจนา กรีธาธร 

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
กําหนดสง 

ลักษณะ/ประเภท 
จํานวน

ช้ิน 

กอนกลางภาค    40 คะแนน 
สาระท่ี 1 อาหารจานเดียว 
- ความหมายของอาหารจานเดียว 

- สารอาหาร 5 หมู 

 
- ใบงาน 
(10 คะแนน) 

 
-รายบุคคล 
 

 
2 

 
พฤศจิกายน 

2559 

สาระท่ี 2 การเลือกซื้อวัตถุดิบ 
 

- ใบงาน  
(10 คะแนน) 
 

-รายบุคคล 
 

1 พฤศจิกายน 
2559 

สาระท่ี 3 อุปกรณในการประกอบอาหาร -ใบงาน 
(10 คะแนน) 

-รายบุคคล 
 

1 ธันวาคม 
2559 

 

สาระท่ี 4 การประกอบอาหารจานเดียว 
- คําศัพทในการประกอบอาหาร 

- วิธีการประกอบอาหาร 
- เทคนิคการประกอบอาหาร 

-ใบงาน 
(10 คะแนน) 

-รายบุคคล 
 

1 ธันวาคม 
2559 

 

สอบกลางภาค 10 คะแนน ขอสอบกลางภาค 
รายบุคคล 
สอบขอเขียน 

 
มกราคม 
2560 

 

หลังกลางภาค    30 คะแนน 
สาระท่ี 5 ปฏิบัติการประกอบอาหารจาน
เดียว 

-ปฏิบัติการ 
(30 คะแนน) 
 

งานกลุม 
 

 มกราคม 
2560 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

- ขอสอบปลายภาค -รายบุคคล 
สอบขอเขียน  

 กุมภาพันธ   
2560 

 

  



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

รหัสวิชา  ง20291  ช่ือวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ                      1  คาบ/สัปดาห   0.5  หนวยกิต 

อัตราสวนการประเมิน  ระหวางภาค : ปลายภาค  = 80:20 

ผูสอน   นางนฤมล  มุสิเกตุ 

หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน กําหนดสง 

ลักษณะ/
ประเภท 

จํานวนช้ิน 

หนวยท่ี1 ความสําคัญของธุรกิจ 

-ความหมายของธุรกิจประเภทของ
ธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
แหลงขอมูลธุรกิจ 

แบบฝกหัด   5 คะแนน 

ใบงาน        5 คะแนน 

รายบุคคล 1 ช้ิน 25 ต.ค. 59- 

15 พ.ย. 59 

หนวยท่ี 2 ธุรกิจบริการ 

-ความหมายของการบริการ การมี 
sevice mind   ความคาดหวังของ
ลูกคาท่ีรับบริการ 

การแสดงบทบาทสมมุติใน
หัวขอ Service mind     
20 คะแนน 

รายกลุมกลุม
ละ 5 คน 

1 ช้ิน 22 พ.ย.59- 

13 ธ.ค.59 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 

หนวยท่ี 3 ประเภทของธุรกิจบริการ 

-ธุรกิจท่ีใหบริการเพียงอยางเดียว 
เชนธุรกิจนวดสปา  รานเสริมสวย อู
ซอมรถ โรงเรียน โรงแรม เปนตน 

-ธุรกิจท่ีขายสินคาควบคูไปดวย เชน 
รานอาหาร ปมน้ํามัน รานกาแฟ 
เปนตน 

 

ช้ินงาน 

1.การนําเสนอธุรกิจบริการท่ี
สนใจ ผานส่ือเทคโนโลยี     
20 คะแนน 

2.รูปเลมประกอบการ
นําเสนอ  20 คะแนน 

รายกลุม 1 ช้ิน 3 ม.ค. 59-21 
ก.พ. 59 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 

 
 

 

 


