เรื่ อง/ตัวชี้วดั ทีอ่ อกสอบปลายภาค 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รายวิชา
ท31101 ภาษาไทย

ค31101 คณิ ตศาสตร์

ว31101 วิทยาศาสตร์

ว31181 ดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ
ส31101 สังคมศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
เรื่ องและตัวชี้วดั
การมีวจิ ารณญาณในการเลือกเรื่ องจะฟังและดู
• มารยาทในการฟัง ดู และพูด • ธรรมชาติของภาษา
• หลักการสร้างคาใน ภาษาไทย • การเพิม่ คาและการใช้คา
•หลักการวิเคราะห์ และวิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรม
เบื้องต้น
• การวิเคราะห์และ ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ และด้าน สังคมและวัฒนธรรม
• การสังเคราะห์ วรรณคดีและวรรณกรรม
1. การหาค่าความจริ ง ของประพจน์
2. การหาค่าความจริ งของรู ปแบบประพจน์
3.รู ปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน
4. สัจนิรันดร์
การลาเลียงสารผ่านเซลล์และการรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ
1.กลไกและไฟฟ้า
- รอก - เฟื อง - มอเตอร์กระแสตรง
2.การออกแบบเชิงวิศวกรรม
- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.การเขียนผังงาน (Flow Chart)
- สัญลักษณ์ของผังงาน - การเขียนผังงาน
1.สิ่ งแวดล้อม 2. องค์ประกอบของสิ่ งมีชีวติ
3. ดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ
1.ปั ญหาการเมืองไทยในปั จจุบนั 2.การกาหนดราคาและค่าจ้าง
3.บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง
4.แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และ
สรุ ปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และนาภูมิสารสนเทศ
มาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
5.สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก
1

แผนการเรียน
ทุกแผนการเรี ยน

ม.4/4

เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
ทุกแผนการเรี ยน

รายวิชา
ส31103 ประวัติศาสตร์

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ31101 ศิลปะ
ง31101 การงานอาชีพ

อ31101 ภาษาอังกฤษ

ค31201 คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม

ว31201 ฟิ สิ กส์ 1
ว31201 ฟิ สิ กส์ 1

เรื่ องและตัวชี้วดั
•วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปั จจุบนั
•วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีผล
ต่อสังคมไทยในยุคปั จจุบนั
• การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
• พฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวติ
• ค่านิยมทางเพศกับวัฒนธรรม
• วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปิ นในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์ •ประเภทของวงดนตรี • ละครสร้างสรรค์
หน่ วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ(10 คะแนน)
•หลักการเลือกซื้ออาหาร •วิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ
•การเตรี ยมและการปรุ งอาหาร •การแปรรู ปอาหาร
•การถนอมอาหาร
Phrasal verb -get -put -run
Job, place, qualities
A city slicker or a country lover
The Earth in our Hand.
Comparison of Adjective.
-Positive Degree -Comparative Degree -Superlative Degree
animals
รายวิชาเพิม่ เติม
บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
• ตัวประกอบของพหุนาม • สมการและอสมการพหุนาม
• สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม
• สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม
• งานและพลังงาน
•โมเมนตัมและการชน
• การเคลื่อนที่แนวโค้ง
•งานและพลังงาน •การอนุรักษ์พลังงาน
•โมเมนต์
•โมเมนตัมและการชน
•การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และแบบวงกลม
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แผนการเรียน
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต

ม.4/1
ม.4/2-ม.4/3

รายวิชา
ว31221 เคมี 1

เรื่ องและตัวชี้วดั
• พันธะโคเวเลนต์ •พันธะไออนิก •พันธะโลหะ
•สมบัติของสารประกอบตามธาตุ •ธาตุแทรนซิชนั
•ธาตุกมั มันตรังสี
•ธาตุและสารประกอบในสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ท31201วรรณกรรมท้องถิ่น
• วิเคราะห์และจาแนกประเภทของเพลงพื้นบ้านได้
• เห็นคุณค่าและความสาคัญของเพลงพื้นบ้านในแต่ละภาค
ของไทย
• จาแนกประเภทวรรณกรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคได้
• ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นใน
ภาคของตน
• เล่าเรื่ องสรุ ปวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่ องเด่นในภาคของตนได้
ท31203การแต่งคาประพันธ์๑
• การประพันธ์กาพย์
• การประพันธ์โคลง
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
• บูรณาการกับสังคมศึกษา
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 1. Simple past versus present perfect tenses 5
สื่ อสาร
2. Simple past versus past continuous tenses 5
3. Uses of as and as soon as 5
4. Present perfect versus present perfect continuous 5
5. Uses of had better, should, and ought to
5
6. Future predictions (First conditional sentences) 5
7. Uses of the words make, let, and be allowed 5
8. Present passive versus past passive sentences 5
9. Present perfect passive versus future passive 5
อ31203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
Sleep
- Vocabulary and reading comprehension - When
Laughter
- Vocabulary and reading comprehension
-Adverb
Choosing a Name for a Baby
- Vocabulary and reading comprehension
- Noun (countable noun / uncountable noun)
- Article a, an , some
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แผนการเรียน
เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
ทุกแผนการเรี ยน
ทุกแผนการเรี ยน

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

รายวิชา
อ31205 ภาษาอังกฤษฟังพูด

จ31201 ภาษาจีน

เรื่ องและตัวชี้วดั
Test I: Sentence completion (10 points)
 Complete the sentence.
Test II: Preposition of place (8 points)
 Look at the pictures and choose the best answer.
Test III: Verbs (12 points)
 Fill in the gap with the correct verb.
Test IV: Present progressive (10 points)
 What do the pictures say
Test V: Reading (5 points)
 Questions on the previous movie
บทที่ 6-11
- คาอวยพรต่าง ๆ - คาชม - การขอความช่วยเหลือ
- บอกเวลา - วัน เดือน ปี - ถามอายุ
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แผนการเรียน
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

ทุกแผนการเรี ยน

เนื้อหาทีอ่ อกสอบปลายภาค 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

รายวิชา
ท32101 ภาษาไทย

ค32101 คณิ ตศาสตร์

ว32181 การเคลื่อนที่และแรงใน
ธรรมชาติ
ส32101 สังคมศึกษา

ส32103 ประวัติศาสตร์

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ32101 ศิลปะ

รายวิชาพื้นฐาน
เรื่ องและตัวชี้วดั
พลังและลักษณะของภาษา
- การใช้คา
- การใช้คาราชาศัพท์
- ภาษาต่างประเทศ
- การใช้สานวนให้ถูกต้อง
- วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น
- วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวติ ของสังคมในอดีต
- วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยที่ 2 ความน่าจะเป็ น
- กฎการนับเบื้องต้น - แฟกทอเรี ยล - วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน
- วิธีจดั หมู่ - ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
1.แรงที่วตั ถุอยูใ่ นสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
2.แรงนิวเคลียร์
หน่วยที่ 2 - พลเมืองดี - สิ ทธิมนุษยชน
หน่วยที่ 3 - เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 4 - ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
-วิเคราะห์ ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
-วิเคราะห์ผลงานของบุคลสาคัญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่มีส่วนสร้างสรรค์วฒั นธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย
- การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
- ทักษะในการป้ องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่ องเพศ
และครอบครัว - สิ ทธิผบู ้ ริ โภค
- ประวัติความเป็ นมาของนาฏศิลป์ และการละคร
- งานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง
- ประวัติสงั คีตกวี
5

แผนการเรียน
ทุกแผนการเรี ยน

ม.5/3-ม.5/4

แผนศิลป์ -ภาษา/
ทวิศึกษา
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

รายวิชา
ง32101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

อ32101 ภาษาอังกฤษ

ท32201 หลักภาษาไทย ๑

ท32203 การเขียน ๑
ส32221 การเมืองการปกครอง

เรื่ องและตัวชี้วดั
.หน่ วยการเรียนรู้ งานเกษตร( 5 คะแนน)
-การปลูกพืช
* ประเภทของพืชที่ปลูก
*การศึกษาข้อมูลและการวางแผนปลูกพืช
*การปลูกพืชในท้องถิ่น *การขยายพันธุ์พืช
-การเลี้ยงสัตว์
*ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ *ปั จจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์
*การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรื อน
2.หน่ วยการเรียนรู้
การเลือกใช้สารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจในการผลิตสื่ อ
มัลติมีเดีย( 5 คะแนน)
-องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ -การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
1. English conversation
2. Vocabulary unit 3
3. Present tense
4. Past tense
5. Suggestion and signs
รายวิชาเพิม่ เติม
1.อธิบายระบบการเรี ยงคาเข้าประโยคในภาษาไทย และเห็น
ความสาคัญ
2.บอกลักษณะของคา กลุ่มคา ประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน
ภาษาไทย
3.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร และใช้
ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและระดับ
ของบุคคล
- การเขียนประกาศ - การเขียนจดหมาย - การเขียนบันทึก
- การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทย
- การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบอานาจรัฐ
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แผนการเรียน
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

รายวิชา
ส32241การเงินการธนาคาร
ค32201คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม

ว32201 ฟิ สิ กส์ 2
ว32221 เคมี 2
ว32241 ชีววิทยา 2
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
ง32241 คอมพิวเตอร์

อ32201ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร

เรื่ องและตัวชี้วดั
ผก.ที่ 3 - สถาบันการเงิน
ผก.ที่ 4 - ภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน
หน่วยที่ 2 ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
- การวัดความยาวส่วนโค้งและจุดปลายส่วนโค้ง
- ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติของผลบวกและผลต่างของจานวนจริ ง
หรื อมุม
- ตัวผกผันของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
-ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกและและผลต่าง และผลคูณของ
ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
- ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก
-การหาระยะทางและความสูง(โจทย์ปัญหารู ปสามเหลี่ยม
มุมฉาก)
การเคลื่อนที่แบบหมุน - สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุน่
- ของแข็ง –ของเหลว - แก๊ส
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู ้สึก
- ระบบต่อมไร้ท่อ -พฤติกรรมของสัตว์
บูรณาการกับสังคมศึกษา
- เทคนิคการซ้อนภาพวีดีโอ
- เทคนิคการแพนภาพและใส่แอนนิเมชัน่ ให้วดี ีโอ
- การแปลงวีดีโอที่ตดั ต่อเสร็จแล้วไปใช้งาน
- การใช้โปรแกรมออกแบบปกกล่องซีดีและดีวดี ี
Test I: Dialogue(7 points)
 Complete the dialogue
Test II: Imperatives through signs (9 points)
 Look at the pictures and choose the correct answer
Test III: WH- Questions (8 points)
 Choose the correct WH- question
Test IV: Ask for the underlined word (8 points)
 Ask questions for the underlined words
Test V: Irregular verbs (9 points)
 Choose the correct past form of the verb
Total Points: 45
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แผนการเรียน
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต

เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต
เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต
เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต
ทุกแผนการเรี ยน
ทุกแผนการเรี ยน/ยกเว้น
ทวิศึกษา

ทุกแผนการเรี ยน

รายวิชา
อ32203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

เรื่ องและตัวชี้วดั
1.Vocabulary: Let’s face it, eat potatoes!
2.Answer the question : Let’s face it, eat potatoes!
3.Reading comprehension

จ32201 ภาษาจีน

บทที่ 4-5
- ประเภทที่พกั ต่าง ๆ - สิ่ งอานวยความสะดวก
- อาหารชนิดต่าง ๆ
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แผนการเรียน
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

ทุกแผนการเรี ยน

เนื้อหาทีอ่ อกสอบปลายภาค 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

รายวิชา
ท33101 ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน
เรื่ องและตัวชี้วดั
 วรรณคดี วรรณกรรม เรื่ องสามก๊ก

แผนการเรียน
ทุกแผนการเรี ยน

 วรรณคดี วรรณกรรม เรื่ องกาพย์เห่เรื อ
 การบรรยาย การอธิบาย การพรรณนา เทศนาโวหาร
 การใช้ภาษากับเหตุผล
 การใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ
 การใช้คาในภาษาไทย
ว33181 พลังงาน

1.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2.พลังงานนิวเคลียร์

ส33101 สังคมศึกษา

1.การอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
2.ปั ญหาเศรษฐกิจชุมชนและแนวทางแก้ไข
3.ลักษณะทางกายภาพที่ก่อให้เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและโลก
1. ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจาหน่าย
สารเสพติด 2. สื่ อโฆษณากับสุขภาพ
หน่วยที่ 2
1.ทักษะเบื่องต้นของลีลาศ 2. การเคาะตามจังหวะเสี ยงเพลง
3. การปรบมือ-เท้า ตามจังหวะ 4. การเดิน-หยุด
หน่วยที่ 3
1.ทักษะการเดิน
2. การเดินตามจังหวะ การเคาะตามจังหวะ
3. การถอยตามจังหวะ การเคาะจังหวะ
หน่วยที่ 4
1.ทักษะการเต้นตามจังหวะต่างๆ 2.จังหวะบีกิน
3.จังหวะชะ ชะ ช่า
4. จังหวะตะลุง
5. จังหวะวอลซ์
6. จังหวะแทงโก้
- บทบาทของดนตรี ในการสะท้อนสังคม
- การประเมินคุณภาพของการแสดง
- การสร้างงานทัศนศิลป์ จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิ น

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา

ศ33101 ศิลปะ
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แผนศิลป์ -ภาษา/
ทวิศึกษา
ทุกแผนการเรี ยน

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

ทุกแผนการเรี ยน

รายวิชา
ง33101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

อ33101 ภาษาอังกฤษ

ท33201 ประวัติวรรณคดี ๑
ท33203 การพูด ๑

ว33201 ฟิ สิ กส์ 4
ว3322 เคมี 5 (ภาค 2)

เรื่ องและตัวชี้วดั
1.หน่ วยการเรียนรู้ การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
( 4 คะแนน)
-วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช
-การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
-การแปรรู ปผลผลิตพืช
2.หน่ วยการเรียนรู้ งานธุรกิจ (3 คะแนน)
-ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินการทางธุรกิจ
-กระบวนการของงานธุรกิจ
-การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.หน่ วยการเรียนรู้ โครงงานคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์
(3 คะแนน)
-โครงงานคอมพิวเตอร์
1. English conversation
2. Vocabulary unit 3
3. Past tense
4. Conditional sentence
5. Reading
รายวิชาเพิม่ เติม
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
- วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
-การสัมภาษณ์
-การโต้วาที
-การพูดในโอกาสต่าง ๆ
สอบนอกตาราง
พันธะของคาร์บอน
-หมู่ฟังก์ชนั -สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
-สารประกอบอินทรี ยท์ ี่มีธาตุออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ
-สารประกอบอินทรี ยท์ ี่มีธาตุไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ
-สารประกอบอิทนรี ยท์ ี่มีธาตุไนโตรเจนและออกซิเจนเป็ น
องค์ประกอบ
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แผนการเรียน
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา

เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต
เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต

รายวิชา
ว33241 ชีววิทยา 4
ส33221 ปั ญหาสังคม

ส33241 โลกศึกษา

ง33241 คอมพิวเตอร์
อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร

อ33201ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

เรื่ องและตัวชี้วดั
แผนการเรียน
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอนเอ
เฉพาะแผนวิทย์-คณิ ต
- วิวฒั นาการ
ผก.ที่ 3
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
- ปั ญหาที่เกิดขึ้นทุกๆปั ญหา
ผก.ที่ 4
- กระบวนการยุติธรรม
ผก.ที่ 3
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
- สิ ทธิมนุษยชนในสังคมโลกและแนวทางการแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งในสังคมโลก
ผก.ที่
4
-แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและการ
พึ่งพาอาศัยกันในโลกยุคโลกาภิวตั น์
สอบนอกตาราง
ทุกแผนการเรี ยน/ยกเว้น
ทวิศึกษา
Test I: Dialogue (13 points)
ม.5/1- ม.5/3
 Complete the dialogue
Test II: Situationl questions (7 points)
 Choose the best answer to the questions
Test III: Punctuations (10 points)
 Choose the correct sentence with the correct
punctuation
Test IV: Identification (9 points)
 Choose the best answer
Test V: Idioms (6 points)
 Identify the correct idiomatic expression
Total Points: 45
Yes/No Questions 15 item
เฉพาะทวิศึกษา
Wh-Questions 15 item
Possessive Adjectives 15 item
1.Vocabulary: Hawaiian
เฉพาะแผนศิลป์ -ภาษา
2.Answer the question
3.Reading comprehension
11

รายวิชา
จ33201 ภาษาจีน

เรื่ องและตัวชี้วดั
บทที่ 4-6
- อาหาร - อาชีพ - การพูดโทรศัพท์

12

แผนการเรียน
ทุกแผนการเรี ยน

