
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 รหัสวิชา ก21901 

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

ครูผู้สอน นางสิริยา   โกศลนิยม 

หน่วยการเรียน วิธีการคะแนน
เก็บ 

ชิ้นงาน/ลักษณะ  จ านวนชิ้น ก าหนดส่ง 

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

10 กิจกรรมในชั้นเรียน 
-ใบงาน 

1 23 พ.ค. - 10 มิ.ย. 
59 

3.ฉันกับคนเกื้อกูล 10 -กิจกรรมในชั้นเรียน 
-ใบงาน 

1 13 มิ.ย. - 1 ก.ค. 59 

4.ฉลาดเรียนเพียรสู่
ความส าเร็จ 

40 -กิจกรรมในชั้นเรียน 
-ใบงาน 

1 4 ก.ค. - 15 ส.ค. 59 

5.สื่อสารดีมีเพื่อน                 20 -กิจกรรมในชั้นเรียน 
-ใบงาน 

1 22 ส.ค. - 9 ก.ย. 59 

6.กินอยู่ดูฟังเป็น 20 กิจกรรมในชั้นเรียน 1 12 ก.ย. - 22 ก.ย. 
59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ค21101      ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1       3 คาบ / สัปดาห์   1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน  1. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ หัวหน้ารายวิชา    2. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
         3. นางสาวปราณี  พรมติ๊บ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาพอสังเขป 

 
วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระ  
ก าหนดส่ง ลักษณะ/ 

ประเภท 
จ านวน/ 

ชิ้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ตัวหารร่วม
มาก  และตัวคูณร่วมน้อย 
1. ตัวหารร่วมมากและการน าไปใช้ 
2. ตัวคูณร่วมน้อยและการน าไปใช้ 

 

1. สอบเก็บคะแนน 10 
คะแนน 

2. ประเมินผลงาน 10 
คะแนน 

1 .แบบทดสอบ 
ใบงาน/แบบฝึกหัด 
2. แบบทดสอบ 

1 ชิ้น ภายใน 30
มิถุนายน 2559 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (หน่วยบูรณา
การ): ระบบจ านวนเต็ม 
1. จ านวนเต็ม 
2. การบวกจ านวนเต็ม 
3. การลบจ านวนเต็ม 
4. การคูณจ านวนเต็ม 
5. การหารจ านวนเต็ม 
6. สมบัติของจ านวนเต็ม 

 

1. สอบเก็บคะแนน 10 
คะแนน 

2. ประเมินผลงาน 10 
คะแนน 

3. สอบกลางภาค 10
คะแนน 

1 .แบบทดสอบ 
ใบงาน/แบบฝึกหัด 

    2. แบบทดสอบ 

1 ชิ้น ภายใน 18
กรกฎาคม 2559 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เลขยกก าลัง 
1. ความหมายของเลขยกก าลัง 
2. การด าเนินการของเลขยกก าลัง 
3. การน าไปใช้ 

 

1. สอบเก็บคะแนน 10 
คะแนน 

2. สอบปลายภาคภาค 
20 คะแนน 

1 .แบบทดสอบ 
ใบงาน/แบบฝึกหัด 

    2. แบบทดสอบ 

1 ชิ้น ภายใน 29
สิงหาคม 2559 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : พ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง 

รังสี และมุม 
2. การสร้างพื้นฐาน 
3. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 

1. สอบเก็บคะแนน 10 
คะแนน 

2. สอบปลายภาค 10 
คะแนน 

1 .แบบทดสอบ 
ใบงาน/แบบฝึกหัด 

    2. แบบทดสอบ 

1 ชิ้น ภายใน 12
กันยายน 2559 

 

 

 

 



 

 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
  รหัสวิชา ค21201         ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1     2 คาบ/สัปดาห์    1 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30 
ผู้สอน      1. ครูอ าไพ  พาโคกทม  หัวหน้ารายวิชา  2. ครูจิราภรณ์  วราชุน 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี1: การประยุกต์ 1 
  1. รูปเรขาคณติ 

           - ความยาวดา้นของรูปสามเหลี่ยม 
           - จุดภายในและจดุภายนอก 

           - แทนแกรม 
   2. จ านวนนับ 

          - สูตรคณู 

          - ร่อนหาจ านวนเฉพาะ 

          - ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด 
   3. ร้อยละในชีวิตประจ าวัน 

   4. ปัญหาชวนคิด 

1. สอบเก็บคะแนน 
20 คะแนน 

2. สอบกลางภาค 5 
คะแนน 

1. ใบงาน/
แบบฝึกหัด 

2. แบบทดสอบ 

3. แทนแกรม 

 
 
 

1 ช้ิน  
(แทนแกรม) 

 
 
 

วันท่ี 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2:จ านวนและตัวเลข 

   1. ระบบตัวเลขโรมัน 
   2. ระบบตัวฐานต่างๆ 

          - ระบบตัวเลขฐานสิบ 

          - ระบบตัวเลขฐานห้า 

          - ระบบตัวเลขฐานสอง 

          - ระบบตัวเลขฐานสิบสอง 
   3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

1. สอบเก็บคะแนน 
15 คะแนน 

2. สอบกลางภาค 5 
คะแนน 

 
 
 

1. ใบงาน/
แบบฝึกหัด 

2. แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 ช้ิน 

 
 
 
 
 

 
 

วันท่ี18 กรกฎาคม 
2559 

 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3:  การประยุกต์ของจ านวน
เต็มและเลขยกก าลัง 
  1.การคิดค านวณ 
   2. โจทย์ปัญหา 

1. สอบเก็บคะแนน 
15 คะแนน 

2. สอบปลายภาค 
15 คะแนน 

1. ใบงาน/
แบบฝึกหัด 

2. แบบทดสอบ 

 
 
 

1 ช้ิน 

 
 
 

วันท่ี 29 สิงหาคม 
2559 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: การสร้าง 
  1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง 
   2. การสร้างมมุขนาดต่างๆ 

   3. การสร้างรูปสามเหลี่ยม และรปูสี่เหลี่ยมด้าน   
     ขนาน 

1. ประเมินผลงาน 
10 คะแนน 

2. สอบปลายภาค 
15 คะแนน 

1. ใบงาน/
แบบฝึกหัด 

2. แบบทดสอบ 

1 ช้ิน วันท่ี 12 กันยายน 
2559 

 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา   ศ 21101    ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ 1  เวลาเรียน   1 คาบ/สัปดาห์    0.5    หน่วย
กิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค =  80 : 20 
ผู้สอน  1. นายปรมินทร์    เสมอภพ   หัวหน้ารายวิชา 2.                     
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเขียนภาพ 
 

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ 

 (10 คะแนน) 
 

ฝึกปฏิบัติเขียนภาพ 1 10 มิถุนายน  2559 

 การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(10 คะแนน) 

ฝึกการน าเสนอหน้าชั้น
เรียนถึงผลงานของตนเอง 

  

หน่วยที่ 2  วัสดุ-อุปกรณ์ที่
ใช้สื่อความคิด จินตนาการ
ในงานทัศนศิลป์ 
    

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ  

(10 คะแนน) 

ฝึกการเขียนภาพเส้นรอบ
นอกของวัสดุ สิ่งของที่อยู่
ใกล้ตัว 
 

1 24 มิถุนายน 2559 

หน่วยที่ 3 ทัศนธาตุ และ
องค์ประกอบศิลป์ 

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ 

(10 คะแนน) 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ
และองค์ประกอบศิลป์ 

1  8 กรกฎาคม 2559 

 การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(10 คะแนน) 

ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์งาน
ศิลปะ 

  

หน่วยที่ 4 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปั้น 

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ  

(20 คะแนน) 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปั้น 1 15 กรกฎาคม 2558 

หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ 

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ  

(10 คะแนน) 

สร้างสรรค์งานทัศศิลป์ 1 22 กรกฎาคม 2559 

สอบปฏิบัติปลายภาค 20 คะแนน    
 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/1-1/5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา    ศ 21102    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. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ และการละครไทย 

1. แผ่นชาร์ต My Mapping 
   (20 คะแนน) 
 

1. แบ่งกลุ่ม 5 คน ท า
ชาร์ต วิวัฒนาการ
นาฏศิลป์ไทย 
(รวม 20 คะแนน) 

1 ชิ้น : กลุ่ม ภายใน  
17 มิ.ย.59   

      

2. นาฏศิลป์ไทยข้ันพื้นฐาน 
นาฏยศัพท์ และภาษาท่า 

2. ปฏิบัตินาฏยศัพท์/ภาษาท่า 
  (10 คะแนน) 
 

2. ปฏิบัติเป็นคู่ 
(รวม 10 คะแนน) 

10 ท่า : คู ่ ภายใน    
1 ก.ค.59         

3. การแสดงนาฏศิลปไทย 3. ปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน        
เพลงชาวไทย ( 10 คะแนน )                    
4. ร้องเพลงชาวไทย                      
( 10 คะแนน )                    

3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติท่าร า 
และร้องเพลง 

(รวม 20 คะแนน) 

ปฏิบัติ : กลุ่ม ภายใน   
29 ก.ค.59          

4. การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 5. ปฏิบัติท่าสร้างสรรค์ 
   (10 คะแนน) 
6. ร้องเพลงเต้นก าร าเคียว 
  (10 คะแนน) 
7. ประดิษฐ์อุปกรณ์
ประกอบการแสดง(10 คะแนน) 

4. ปฏิบัติท่าสร้างสรรค์  
5. อุปกรณ์ประกอบการ
แสดง 
6. ปฏิบัติร้องเพลง 
 
(รวม 30 คะแนน) 

ปฏิบัติ : กลุ่ม ภายใน   
16 ก.ย.59           

5. การสร้างบทละครสั้น 8. บทละครสร้างสรรค์พร้อม
ภาพประกอบ (20 คะแนน) 

7. บทละครสร้างสรรค์ 
(รวม 20 คะแนน) 

1 ชิ้น : คน ภายใน  
30 ก.ย.59           

 

 

 

 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้................ศิลปะ....................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา.......ศ 21103 ......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 1 ...........1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....                                               

ผู้สอน 1. .........นายสภุวัชร.......ชาติการุณ...............   หัวหน้ารายวิชา    

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระท่ี 1 : ลักษณะการบันทึกโน้ตดนตรี
ไทย 
     1.สัญลักษณ์แทนเสียง 
     2.การอ่านเสียงโน้ต 
     3.การบันทึกโน้ตเพลงไทยเดิม 
. 

 
ตรวจใบงาน/สมุด 

(20 คะแนน) 
 
 

 

 
รายบุคคล 

 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
6 มิ.ย. 59 

สาระท่ี 2 : การอ่านโน้ตดนตรีไทยพื้นฐาน 
     1.อ่านโน้ตเพลงไทยเดิมขั้น 1 
         (เพลงต้นวรเชษฐ์ ชั้นเดียว) 
     2.อ่านโน้ตเพลงไทยเดิมขั้น 2 
         (เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น) 
 

ภาคปฏิบัติ 
(20 คะแนน) 
ภาคปฏิบัติ 

(20 คะแนน) 
 

 

รายบุคคล 
 

รายกลุ่ม 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 

 
1 ก.ค. 59 

สาระท่ี 3 : การขับร้องเพลงไทยเดิม 
     1.พื้นฐานการขับร้องเพลงไทยเดิม 
     2.การเอื้อนและการผสมเสียง 
     3.การเตรียมตัวส าหรับการขับร้อง 
. 

ตรวจใบงาน/สมุด 
(20 คะแนน) 

 
 

 

รายบุคคล 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
15 ส.ค. 59 

สาระท่ี 4 : ขับร้องเพลงไทยเดิม 
     1.ขับร้องเพลงไทยเดิมอย่างง่าย 
        (เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น) 
 

ภาคปฏิบัติ 
(20 คะแนน) 

รายกลุ่ม 1 12 ก.ย. 59 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....1.....ภาคเรียนที่  1ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา.......ศ 21104......... ชื่อรายวิชา............ดนตรีสากล.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....                                               

ผู้สอน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์...............   หัวหนา้รายวิชา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1  
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล 
2.ประเภทตัวโน้ต ตัวหยุด 
3.อัตราก าหนดจังหวะ 
 

 
ใบงาน 10 คะแนน 
แบบฝึกหัด 10 คะแนน 
 
 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
1 
1 
 
 

 
 

27 มิ.ย. 59 
 
 

หน่วยที่ 2  
1.องค์ประกอบของดนตรี 
2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
 

 
ใบงาน 5 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล 
 

 
1 
1 
 

 
8 ก.ค. 59 

 
 

กลางภาค 
 

10 คะแนน 
 

รายบุคคล 
 

1 
 

 

หน่วยที่ 3 
1.การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
3.แนวเพลงกับประเภทวงดนตรี 
 

 
ใบงาน 10 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 
ใบงาน 15 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล 

 
1 
1 
1 

 
29 ส.ค. 59 

ปลายภาค 20 คะแนน รายบุคคล   



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/1-1/6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา    ศ 20215    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์ไทย       คาบ/สัปดาห์   1.0   หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

ผู้สอน 1. นางสาวจารุนิภา ภูส่วัสดิ์  หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ 
         

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ 
 

 
1. ใบงานและ น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(10 คะแนน)          
 

 
1. ใบงาน และ 
น าเสนอหน้าชั้น
เรียน             

 
1 ชิ้น : กลุ่ม 

 
ภายใน           

10 มิ.ย.59 

2. นาฏยศัพท์ และ ภาษาท่าในทาง
นาฏศิลป์ 

2. ภาคปฏิบัติการแสดงนาฏยศัพท์ 
และ ภาษาท่าในทางนาฏศิลป์     
(20 คะแนน) 

2.ปฏิบัติ         
 

10 ท่า : คน ภายใน      
24 มิ.ย.59           

3. การร าตีบท 3. ภาคปฏิบัติการตีบท            
(10 คะแนน) 

3.ปฏิบัติ         
 

1 บท : คน ภายใน           
8 ก.ค.59  

4. การแสดงนาฏศิลป์ไทย         
ชุด “ร าแม่บทเล็ก” 

4. ภาคปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชุด “ร าแม่บทเล็ก” (20 คะแนน)     
5. ประวัติความเป็นมา การแสดง
นาฏศิลป์ไทยชุด “ร าแม่บทเล็ก”   
(20 คะแนน)      

4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน           

1 เพลง: กลุ่ม ภายใน           
9 ก.ย.59 

5. การแสดงนาฏศิลป์ไทย        
ชุด “ฟ้อนเอ้ินขวัญ” 

6. ภาคปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ชุด “ฟ้อนเอ้ินขวัญ”                 
(20 คะแนน)                            

5. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน         

1 เพลง: กลุ่ม ภายใน           
16 ก.ย.59 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................ศิลปะ.....................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 
รหัสวิชา.......ศ 20229 ....... ชื่อรายวิชา.........ปฏิบัติขับร้องเบื้องต้น 1...... ......2.....คาบ/สัปดาห์.....1....
หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....                                               
ผู้สอน 1. .........นายปิยพฤฒิ จิธานนท์...............   หัวหน้ารายวิชา    

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ฝึกร้องโน้ตในบันไดเสยีง 
1.Cromatic scale 
2. C major scale 
     3. F major  scale 
     4. G major  scale 
     5. D major  scale 
 

 
ปฏิบัติร้องโนต้สากล 

(15 คะแนน) 
 

ปฏิบัติร้องโนต้สากล 
(10 คะแนน) 

 

 
 
 

รายบุคคล 
 
 
 

 
 
 
5 
 
 
 

 
 

ภายใน 1 ก.ค. 
59 

 
 

กลางภาค 
 

 
ปฏิบัติ (10 คะแนน) 

 

 
รายบุคคล 

 

 
1 

 
 

หน่วยที่ 2 แบบฝึกหัดการร้องเพลงเบื้องต้น 
     1.แบบฝึกหัดที่ 1 
 
 
    2.แบบฝึกหัดที่ 2 
    3.แบบฝึกหัดที่ 3 
 
 
 
   4.แบบฝึกหัดที่ 4                              
 
 
 

 
ปฏิบัติร้องโนต้ใน

แบบฝึกหัด 
(10 คะแนน) 

 
ปฏิบัติร้องเพลงที่ครู

เตรียมทดสอบ 
(15 คะแนน) 

 
ปฏิบัติร้องเพลงที่เตรยีม

มา 
(20 คะแนน) 

 

 
 
 

รายบุคคล 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 

 
 

 
ภายใน 26 ส.ค. 

59 

 
ปลายภาค 
 
 

 
สอบปฏิบัติ 1 เพลง 

(20 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 

 
1 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................ศิลปะ..............ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา.......ศ 20231 ........ ชื่อรายวิชา......ดนตรีไทยปฏิบัติอังกะลุง ......2..คาบ/สัปดาห์.....1.0.....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....                                               
ผู้สอน 1. ........นางสาวยุวดี.......เสือใหญ่.............. หัวหน้ารายวิชา ........นางสาวยุวดี.......เสือใหญ่.............. 
ผู้สอน 2. ........นายธิติ.......ด ารงคงชื่น..............    

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

 
สาระท่ี 1 : อังกะลุง 
     1.ประวัติอังกะลุง 
     2.ลักษณะของอังกะลุง 
     3.โน้ตอังกะลุง 

 
 

ปฏิบัติ 
(10 คะแนน) 

 
 

 
 

กลุ่ม 
 

 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 

6 มิ.ย. 59 

สาระท่ี 2 : ทักษะการเล่นอังกะลุง 
     1.วธิีการจับอังกะลุง 
     2.การไล่เสียงโน้ต 
     3.การบรรเลงรวมวง 

 
ปฏิบัติ 

(20 คะแนน) 
 
 

 
กลุ่ม 

 
 
 

 
2 
 
 
 

 
1 ก.ค. 59 

กลางภาค 
 สอบปฏิบัติอังกะลุง เพลง "แขกลาวดวง
เดือน สองชั้น" 
 

 
ปฏิบัติ 

(10 คะแนน) 
 

 
กลุ่ม 

 
 

 
1 

 
 

 
15 ส.ค. 59 

สาระท่ี 3 : การสื่ออารมณ์ในบทเพลง 
     1.ลักษณะอารมณ์ในบทเพลงไทย 
     2.วธิีการบรรเลงให้ถูกต้องตามอารมณ์
เพลง 
     3.สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทเพลง
ที่ฟัง ได้ 

 
ปฏิบัติ 

(40 คะแนน) 
 
 
 

 
กลุ่ม 

 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
29 ส.ค. 59 

 
ปลายภาค 
      สอบปฏิบัติอังกะลุงขั้นสูง 
เพลง "เขมรเอวบาง เถา" 

 
 

ปฏิบัติ 
(20 คะแนน) 

 

 
 

กลุ่ม 

 
 
1 

 
 

12 ก.ย.59 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1     ภาคเรียนที่ 1           ปีการศึกษา 
2559 
รหัสวิชา ท21101 ช่ือวิชาภาษาไทย 1          จ านวน  3  คาบ  / สัปดาห ์                 1.5  หน่วยการ
เรียน 
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70  :  30 
ผู้สอน  1. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  หัวหน้ารายวิชา      2. นางสาวอริสา  บุตรดามา     
          3. นางสาวธารทิพย์  เขินค า 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
สาระที่ 1  การอ่าน 
1.  อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง 
2. การอ่านจับใจความ 
3. การอ่านเพ่ือตีความ 
4. ระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน 

ตลอดภาคเรียน 
10 คะแนน 

ค้นคว้า บันทึกการอ่าน 1 ชิ้น 16 พ.ค. – 5 มิ.ย. 59 

สาระที่ 2 การเขียน 
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
2. เขียนค าท่ีถูกต้อง 
3. เขียนบรรยายประสบการณ์ได้ 
4. เขียนจดหมายส่วนตัวได้ 
5. เขียนบันทึกการอ่าน 

 
10 คะแนน 

 
 

10 คะแนน 

 
เขียนจดหมายส่วนตัว 
 
 
บันทึกการอ่าน 

 
1 ชิ้น 

 
 

20 – 40  
เรื่อง 

8 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 59 

สาระที่ 3 การฟัง การดู การพูด 
1. สาระส าคัญการฟัง การดู 
2. พูดน าเสนอความรู้ ความคิด 
3. พูดอภิปราย 

10 คะแนน พูดรายงาน 
ท่องอาขยาน 

1 เรื่อง 
1 เรื่อง 

29 มิ.ย. –17 ก.ค. 59 

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
1. เสียงในภาษาไทย 
2. ค าท่ีมีความหมาย 
3. ชนิดและหน้าที่ของค าในภาษาไทย 

10 คะแนน แบบฝึก หน่วยละ 
1 ชิ้น 

20 ก.ค. -14 ส.ค. 59 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
1. สมบัติวรรณคดี 
2. นิราศภูเขาทอง 
3. นิทานพ้ืนบ้าน 
4. โคลงโลกนิต ิ
5. วิวิธภาษา 

 
 
 

  10 คะแนน 
  10 คะแนน 

 
 
    
    ค้นคว้า 
    แบบฝึก 

เรื่องละ   
1 ชิ้น 

17 ส.ค. – 31 ส.ค.59 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา  ว21101   ชื่อรายวิชา  วิทยาศาสตร์ 1            3   ชั่วโมง/สัปดาห์     1.5  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70   :   30                                             
ผู้สอน   1. นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก          หัวหน้ารายวิชา 

                                    2.  นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์ 
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน /ภาระงาน ก าหนดส่ง 

 ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
บทที่ 1: เราเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร 
  1.  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  
  2.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.  ลักษณะส าคัญของนักวิทยาศาสตร์ 
  4.  เครื่องมือและอุปกรณ์:ผู้ช่วย

นักวิทยาศาสตร์ 
  5.  วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อ

เครื่องมือ และอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป 
  6.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลก

อย่างไร 

-สมุด/แบบฝึกหัด 5 
คะแนน 
-ทดสอบย่อย 5 คะแนน 
 
-โปสเตอร์รณรงค์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อโลก 
10 คะแนน 
 

-ใบงาน 
 
-ข้อสอบปรนัย 
 
-โปสเตอร์ (งาน
กลุ่ม กลุ่มละ 5 
คน) 

1 
 
 
 
1 

ภายใน  
24 มิ.ย. 59 
 
 

ภายใน  
11 ก.ค. 59 

บทที่ 2: สารรอบตัว 
  1.  สถานะของสาร 
  2.  ความร้อน 

3.  ผลของความร้อนที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสาร 

4.  การถ่ายโอนความร้อน 
5.  การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสาร 

และขนาดของอนุภาค 

-ทดสอบย่อย 5 คะแนน 
- ท าการทดลองการจัด
กลุ่มสารตามลักษณะเนื้อ
สารและขนาดอนุภาค 5 
คะแนน 
 
- สอบกลางภาค 10 
คะแนน 

-ข้อสอบปรนัย 
-ทดลอง 
 
 
 
 
-ข้อสอบปรนัย 

 
1 

ภายใน 
29 ก.ค. 59 
 
 
 
 
21-27 ก.ค. 
59 

บทที่ 3: สารละลาย 
  1.  การละลายของสารในตัวท าละลาย   
  2.  ความเข้มข้นของสารละลาย 
  3.  พลังงานกับการละลายของสาร 
  4.  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย 

-สมุด/แบบฝึกหัด 5 
คะแนน 
-ทดสอบย่อย 5 คะแนน 
 
 

-ใบงาน 
 
-ข้อสอบปรนัย 
 

1 ภายใน 
15 ส.ค.59 

บทที่ 4: สารละลายกรดและเบส 
1. สมบัติของสารละลายกรดและเบส 
2. การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส 
3. pH ของสารละลายกรดและเบส 

กรดและเบสในชีวิตประจ าวัน 

- โครงงาน เรื่อง 
สารละลายกรดและเบส 
20 คะแนน 
 
-สอบปลายภาค 30 
คะแนน 

-งานกลุ่ม กลุ่มละ 
5 คน 
 
 
 
-ข้อสอบปรนัย 

1 
 
 
 
 

ภายใน 
5 ก.ย. 59 

 
 
 
14-22ก.ย. 
59 

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ว20242   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์กับความงาม 2 คาบ/สัปดาห์     1.0   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค  :  ปลายภาค  =  80 : 20 
ผู้สอน นางสาวชญานี วจนะศิริ   หัวหน้ารายวิชา  

     
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยที่1 ความงามที่สมวัย 

- มนุษย์กับความงาม 
- ความงามตามธรรมชาติที่สมวัย 
- การดูแลรักษาความงามตาม

ธรรมชาต ิ

 ช้ินงาน 
(10 คะแนน) 
 

รายบุคคล  
การสร้างช้ินงาน 

1 ช้ิน 

 

ภายใน 10 มิ.ย. 59 
 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน)  

 รายบุคคล  
ข้อสอบปรนัย 

1 ฉบับ ภายใน 15 ก.ค . 
59 

- สอบกลางภาค                 
(10 คะแนน)                  
หน่วยท่ี 1-2 เป็นข้อสอบปรนัย 

- รายบุคคล 
เป็นข้อสอบ
ปรนัยจ านวน  
40  ข้อ  

1 ฉบับ  
  

ระหว่างวันท่ี 21-
27 ก.ค.59 
 

หน่วยที่ 2 โครงสร้างร่างกายท่ีเป็นพื้นฐาน
ความงาม 

- ผิวหนัง 
- ผมและเล็บ 
- ปากและฟัน 

 

สมุดจดงานและแบบฝึกหดั 
(10 คะแนน ) 

รายบุคคล 
บันทึกสมุด 
 

    1 บท 

 

ภายใน5  ส.ค  59 
 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน ) 

รายบุคคล  
ข้อสอบปรนัย 
 

1 ฉบับ ภายใน 15 ส.ค 59 

หน่วยที่ 3 เคร่ืองส าอางในชีวิตประจ าวัน 
- เคร่ืองส าอาง 
- การจัดกลุ่มเคร่ืองส าอาง 
- เคร่ืองส าอางที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน 

สมุดจดงานและแบบฝึกหดั 
( 10 คะแนน ) 
 

รายบุคคล 
บันทึกสมุด 
 
 

   1 บท 

 

ภายใน 2 ก.ย. 59 

หน่วยที่4 ภูมิปัญญาไทยกับความงามและ
สุขภาพ 

2. สมุดจดงานและแบบฝึกหัด 
(10 คะแนน) 
 

รายบุคคล 
บันทึกสมุด 
 

1 บท 

 

ภายใน 9 ก.ย. 59 

หน่วยที่5 เคร่ืองส าอางในท้องตลาด 
- เครื่องส าอางท าความสะอาด 
- เครื่องส าอางเพื่อการปกป้องและ

บ ารุงเครื่องส าอางแต่งแต้มส ี
- ฉลากสินค้า 

- สอบปลายภาค   
   (30 คะแนน) 
หน่วยท่ี 3-5 เป็นข้อสอบปรนัย 

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย  
จ านวน 60 ข้อ    

    1 ฉบับ  ระหว่าง 14-22 
ก.ย. 59 

 



 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา ว20290      ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     จ านวน  2 ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค  :  ปลายภาค  =  70 : 30 

      ผู้สอน   1. นางกัลยา ม่วงมั่น  หัวหน้ารายวิชา          
 

หน่วยการเรียน/ เนื้อหา
สาระโดยสังเขป 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวน

ชิ้น 
หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อม 
   1.1 ความหมาย
วิทยาศาสตร์กับ 
สิ่งแวดล้อม 
   1.2 สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและชีวภาพ 
   1.3 วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 
 

ระหว่างภาค 
- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด (10 
คะแนน) 
 
 
- ใบกิจกรรม  เรื่อง 
วันสิ่งแวดล้อมโลก  
(5 คะแนน) 
- สมุดจดบันทึกวิทยาศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อม  
(5 คะแนน) 

 
- ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ข้อสอบอัตนัย 
(รายบุคคล) 
- ประเมินจาก 
การท าใบกิจกรรม  
(รายบุคคล) 
- ประเมินจาก 
การจดบันทึก 
(รายบุคคล) 

 
1 ฉบับ 
 
 
2 ชิ้น 
 
 
1 ชิ้น 
 

 
ภายใน  
15 ก.ค.59 
 
ภายใน  
8 ก.ค.59 
 
ภายใน  
8 ก.ค.59 
 

 สอบกลางภาค                 (10 
คะแนน)                  หน่วยที่ 1  
เป็นข้อสอบปรนัย  

- รายบุคคล 
เป็นข้อสอบปรนัย
จ านวน  40  ข้อ  

1 ฉบับ ระหว่างวันที่  
21-27 ก.ค. 
2559 

หน่วยที่ 2  ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   2.1 ภาวะโลกร้อน 
   2.2 สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
   2.3 การดูและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด (10 
คะแนน) 
 
- สืบค้นข้อมูลและน าเสนอเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(10 คะแนน) 
 
- ลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา 
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
(20 คะแนน) 

- ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ข้อสอบอัตนัย(รายบุคคล) 
- ประเมินจากการ
น าเสนอชิ้นงานและการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(กิจกรรมกลุ่ม) 
- การท ากิจกรรมกลุ่ม ใน
การดูแลรักษา แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

1 ฉบับ 
 
 
1 ชิ้น/
กลุ่ม 
 
1 
กิจกรรม 
/กลุ่ม 

ภายใน  
12 ก.ย.59 
 
ภายใน  
12 ก.ย.59 
 
 
 
ภายใน  
15 ก.ย.59 
 

 สอบปลายภาค 
(30 คะแนน ) 
-หน่วยที่ 2  
เป็นข้อสอบปรนัย       

- รายบุคคล                                   
เป็นข้อสอบปรนัย 60 ข้อ  

1 ฉบับ  ระหว่าง 14-
22 ก.ย. 59 



 

 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/10   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา  ค21101  ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์ 1     3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต        
 อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 ผู้สอน 1.Mr. Ian Roberts หัวหน้ารายวิชา  

  
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ / 

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

Chapter 1 
-The Tools of Algebra 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 
29 พ.ค. 59 

Chapter 2 
-Integers 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 26 มิ.ย. 59 

Chapter 3 
-Equations 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเดี่ยว 1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 10 ก.ค. 59 

Chapter 4 
-Factors & Fractions 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเดี่ยว 1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 
7 ส.ค. 59 

Chapter 5 
-Rational Numbers 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเดี่ยว 1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 
31 ส.ค. 59 

Review 
-Chapters 1-5 
 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 
ภายในวันที่ 
 10 ก.ย. 59 



 
 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา  จ 20201     ชื่อวิชา  ภาษาจีนกับชีวิตประจ าวัน 1  จ านวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์   1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
ผู้สอน  นางสาวภาพิมล     ฐานะ 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 你好 สวัสดี    - ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิ้น 
 
- 1  ชิ้น 

ภายใน 30 พ.ค. 59 

หน่วยที่ 2 你好吗？คุณสบายดี
ไหม 

   - ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิ้น 
 
- 1  ชิ้น 

ภายใน 30 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 3 老师好สวัสดีคะ/ครับ 
อาจารย์ 

   - ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิ้น 
 
- 1  ชิ้น 

ภายใน 30 ก.ค. 59 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
 30 นาที 

 10 คะแนน  ปรนัย 
หน่วยที่ 1-3 

หน่วยที่ 4 你忙吗？คุณยุ่งไหม    - ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิ้น 
 
- 1  ชิ้น 

ภายใน 30 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 5 这是…..那是……  
นี่คือ…….นั่นคือ……… 

   - ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

-งานเดี่ยว 
(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิ้น 
 
- 1  ชิ้น 

ภายใน 30 ก.ย. 59 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
60 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยที่ 4 -5 

รวม  100 คะแนน   
 

 

 
 

 



 

 
                                       

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ญ 20203       ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1          จ านวน 2  ชั่วโมง     1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70:30 
ผู้สอน ตวงศรณ์  องอาจ    หัวหน้ารายวิชา 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : นักเรียนมัธยมของญี่ปุ่นกับ
การเรียน 
 

-ใบงาน 
 
-แบบทดสอบ 
 

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

-1 ชิ้น ภายใน 10/มิ.ย/59 

หน่วยที่ 2 :สนทนาค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 
 
 

-ใบงาน 
 
-แบบทดสอบ 
 

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

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

ภายใน 8/ก.ค/59 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

10 
(คะแนน) 

    
 

ปรนัย 
หน่วยที่ 1 -2 

หน่วยที่ 3 : วัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่น 
 
 

-ใบงาน 
 
-ชิ้นงาน 

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

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

ภายใน 19/ส.ค/59 

หน่วยที่ 4 : สนทนาคนญี่ปุ่นกับการซื้อ
ของ 
 

-ใบงาน 
 
-แบบทดสอบ 

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

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

ภายใน 2/ก.ย/59 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
60 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยที่ 3 -4 

รวม  100 คะแนน   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1/10   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา  ว21101  ชื่อรายวิชา  วิทยาศาสตร์ 1         3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต        
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Lee Humphrey 
  

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ / 

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

Chapter 2 : Earth in Spare 
 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

29 พ.ค. 59 

Chapter 3 : Our Planet Earth Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 29 พ.ค. 59 

Chapter 5 : Natural resource  Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

Chapter 6 : Life  Classification 
Student 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 30 มิ.ย. 59 

Chapter 7 : Introduction to 
Plants 

Homework 
Classwork 
(20 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
14 ก.ย. 59 

 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1/1 – 1/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา อ21101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1  3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. นางสาววิชุดา บุญเทียม หัวหน้ารายวิชา  2. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ  3. นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

ปฐมนิเทศ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การประเมิน 
3. แจ้งการก าหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน 
4. Pretest 
หน่วยท่ี 1 I’m new here 

1. Verb be: affirmative, singular 
2. Question word: What 
3. Possessive adjective: my, your, 

his, her 
หน่วยท่ี 2 Where are you from? 

1. Verb be: plural, negative, 
information questions 

2. Question word: How old, Where 
หน่วยท่ี 3 English around the world 

1. Definite and indefinite articles: 
the, a/an  

2. Singular/ plural nouns 
3. Demonstrative pronouns 
4. Imperative 

หน่วยท่ี 4 Who’s that?  
1. Verb be: yes-no questions, short 

answers 
2. Possessive adjective (including 

our, your, their) 
3. Adjective: short, tall, blond, etc. 
4. Question word: Who 

หน่วยท่ี 5 Do you have a computer? 
1. Verb have: affirmative, negative, 

yes-no questions and short 
answers 

2. Possessive: ‘s 
หน่วยท่ี 6 Months of the year 

1. Verb have: information questions 
2. Question words: How many, 

When 

 Pretest (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 

Greeting and 
introductions         

(5 คะแนน) 
 

 
Personal 

information (10 
คะแนน) 

 
English around the 

world บัตรภาพ/ 
ค าศัพท์ 20 ค า 
(10 คะแนน) 

 
 

Occupations 
(10 คะแนน) 

 
 

 
 
My mate (5 คะแนน) 

 
 
 

 
Family tree           
(10 คะแนน) 

Posttest (5 คะแนน) 
คะแนนสอบกลางภาค 

(10 คะแนน) 
 

คะแนนสอบปลายภาค 
(30 คะแนน) 

 

งานเดี่ยว 
(ในห้องเรียน) 

 
 
 
 

งานเดี่ยว 
 
 
 
 
 

งานเดี่ยว 
 

 
งานคู ่

 
 
 
 
 
 

งานเดี่ยว 
 
 
 

 
งานคู ่

 
 
 
 
 

งานเดี่ยว 

1 ช้ิน (40 ข้อ) 
 
 
 
 
 

1 ช้ิน 
 
 
 
 
 

1 ช้ิน 
 

 
1 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 

1 ช้ิน 
 
 

 
 

1 ช้ิน 
 
 
 
 
 

1 ช้ิน 

16 - 20 
พฤษภาคม 
พ.ศ.2559 
 
 
 
30 พฤษภาคม 
- 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 
 
 
13 - 17 
มิถุนายน พ.ศ. 
2559 
 
4 - 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
1 - 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 
 
 
 
15 - 19 
สิงหาคม พ.ศ. 
2559 
 
 
 
5 - 9 กันยายน 
พ.ศ. 2559 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/10   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 
รหัสวิชา  อ21101  ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 1         3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต        
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน Miss Dorette Botha  หัวหน้ารายวิชา    

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ / 

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

UNIT 1 The King of Mazy May Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

29 พ.ค. 59 

UNIT 2 Eleven The Game Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 29 พ.ค. 59 

UNIT 3 Charlie and the chocolate 
factory 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 10 มิ.ย. 59 

UNIT 4 Loo-Wit the Fire keeper 
The End of the World 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
 30 มิ.ย. 59 

UNIT 5 Mummy No.1770 Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
14 ก.ย. 59 

UNIT 5 The land of red apples Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1  ชิ้น 
1  ช้ิน 

ภายในวันที่ 
14 ก.ย. 59 

 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2559 
รหัสวิชา ส 21101    ชื่อวิชาสังคมศึกษา 1                3 คาบ/สัปดาห์                               1.5 
หน่วยกิจ 
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 
ผู้สอน 1.นายทองฉัตร   ไรนุ่น    หัวหน้ารายวชิา      2. นายภัทรพงศ์   นาสะอ้าน 
 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน//ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 เยาวชนกับการท าประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 
   - บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
ประเทศชาติ 
   - วิธีการปฏิบัติในการเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
   - ผลที่ได้จากการเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น 

สมุดและแบบฝึกหัด 
(5 คะแนน) 

ค้นคว้า บันทึก 
ท าแบบฝึกหัด/
งานเดี่ยว 

2 ชิ้น 26 พ.ค. 59- 31พ.ค. 59 

หน่วยที่ 2 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
   - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   - สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 
   - แนวทางการปฏิบัติตนตามสิทธิ 
เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาว
ไทย 

ผังความคิด 
(5 คะแนน) 

เขียนผังความคิด 
/งานเดี่ยว 

1 ชิ้น 6 มิ.ย. 59-10 มิ.ย.59 

หน่วยที่ 3  อ านาจอธิปไตย 
   - อ านาจอธิปไตย 
   - บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญ 

สมุด (2 คะแนน) ค้นคว้า บันทึก /
งานเดี่ยว 

1 ชิ้น 13 มิ.ย. 59-17 มิ.ย.59 

หน่วยที่ 4  กฎหมายน่ารู้ 
   - กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคล 
   - ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
   - การปฏิบัติในการเคารพสิทธิของ
ตนเองและผุ้อื่น 
   - ผลที่ได้จากการเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
 

สมุดและแบบฝึกหัด 
(3 คะแนน) 

ค้นคว้า บันทึก 
ท าแบบฝึกหัด/
งานเดี่ยว 

2 ชิ้น 20 มิ.ย. 59-24 มิ.ย.59 



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

จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
   - ความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรม 
   - ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้
   - การอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

รายงาน (5 คะแนน) ค้นคว้า ท า
รายงาน 
น าเสนอ/งาน
กลุ่ม 

1 ชิ้น 27 มิ.ย. 59-30 มิ.ย.59 

หน่วยที่ 6 ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
   - การสังคายนา 
   - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย 
   - ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย 

สมุดและแบบฝึกหัด 
(5 คะแนน) 

ค้นคว้า บันทึก 
ท าแบบฝึกหัด/
งานเดี่ยว 

2 ชิ้น 4 ก.ค. 59- 8 ก.ค. 59 

หน่วยที่ 7 พุทธประวัติและชาดกใน
พระพุทธศาสนา 
   - สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
   - ชาดก 
   - พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
   - ศาสนิกชนตัวอย่าง 

สรุปและวิเคราะห์ 
จากเรื่องที่เรียน 
 (5 คะแนน) 

สรุปและ
วิเคราะห์จาก
เรื่องท่ีดูหรือ
อ่าน/งานเดี่ยว 

4 ชิ้น 11 ก.ค. 59- 15 ก.ค. 59 

สอบกลางภาคเรียน (หน่วยที่ 1-7) 10 คะแนน 
หน่วยที่ 8 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
   - ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   - ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 
   - ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   - ความส าคัญของหน่วยเศรษฐกิจ 
   - อุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดอุปสงค์ อุปทาน และกลไก
ราคา 
   - การพ่ึงพาและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
   - ปัญหาเศรษบกิจชุมชน ประเทศ และ
แนวทางแก้ไข 

แบบฝึกหัดและผัง
ความคิด 
(5 คะแนน) 

ท าแบบฝึกหัด
และเขียนผัง
ความคิด 
/งานเดี่ยว 

2 ชิ้น 1 ส.ค. 59-5 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 9 พฤติกรรมผู้บริโภค 
   - ความหยของการบริโภค 
   - การบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
   - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค 

สรุปและวิเคราะห์ 
จากเรื่องที่เรียน 
 (5 คะแนน) 

สรุปและ
วิเคราะห์จาก
เรื่องท่ีดูหรือ
อ่าน/งานกลุ่ม 

1 ชิ้น 8 ส.ค. 59-11 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียง 
   - ความหมายและหลักแนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ความเป็นมา ความส าคัญ และคุณค่า
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายงานและน าเสนอ 
(5 คะแนน) 

ศึกษา ค้นคว้า 
ท ารายงานและ
น าเสนอ 
/งานกลุ่ม 

1 ชิ้น 15 ส.ค. 59-19 ส.ค. 59 



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

จ านวนชิ้น 

   - หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
   - การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   - ตัวอย่างการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใ์ช้ 
หน่วยที่ 11 สถาบันทางการเงิน 
   - ความหมาย ประเภท และ
ความส าคัญของสถาบันทางการเงิน 
   - การแข่งขันเศรษฐกิจในประเทศ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน
ประเภทต่างๆ 
   - ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
การเงินกับผู้ผลิตและผู้บริโภค 

สมุดและแบบฝึกหัด 
(5 คะแนน) 

ค้นคว้า บันทึก 
ท าแบบฝึกหัด/
งานเดี่ยว 

2 ชิ้น 22 ส.ค. 59-26 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา 
   - ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
   - ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
   - บทบาทส าคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
   - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยในปัจจุบัน 
   - พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
   - ตัวอย่างการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

รายงานและน าเสนอ 
(5 คะแนน) 

ศึกษา ค้นคว้า 
ท ารายงานและ
น าเสนอ 
/งานกลุ่ม 

1 ชิ้น 29 ส.ค. 59-31 ส.ค. 59 

หน่วยที่ 13 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
   - พระรัตนตรัย 
   - อริยสัจ 4  
   - พระพุทธศาสนสุภาษิต 

สรุปและวิเคราะห์ 
จากเรื่องที่เรียน 
 (5 คะแนน) 

สรุปและ
วิเคราะห์จาก
เรื่องท่ีดูหรือ
อ่าน/งานเดี่ยว 

3 ชิ้น 5 ก.ย. 59-9 ก.ย. 59 

สอบปลายภาคเรียน (หน่วยที่ 8-13) 30 คะแนน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    1   ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  
2559   
รหัสวิชา     ส21102     ชื่อวิชา    ประวัติศาสตร์ไทย 1    จ านวน   1     ชั่วโมง   0.5   หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =        70 : 30                     
ผู้สอน 1. นายอุดม   จิรกิตตยากร      หัวหน้ารายวชิา 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : การแบ่งเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ การนับศักราช การศึกษา
ประวัติศาสตร์ และวิธีทางประวัติศาสตร์ 
1.1 การแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์ 
1.2 การนับศักราช 
1.3 การศึกษาทางประวัติศาสตร์และ

วิธีทางประวัติศาสตร์ 
 

- ใบงาน/สมุด 
  (5 คะแนน) 
- ทดสอบย่อย 
  ( 5 คะแนน) 
- ใบงาน/สมุด 
  ( 5 คะแนน) 
- หัวข้อและ 
เค้าโครงการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ 
  ( 10 คะแนน) 
- สอบกลางภาค 
  (10 คะแนน) 

รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 
งานกลุ่ม 

1 ชิ้น 
 

1 ชิ้น 
 

1 ชิ้น 
 

1 ชิ้น 

 
 

15 มิ.ย. 59 
 
 
 

10 ก.ค. 59 

หน่วยที่ 2 : พัฒนาการของรัฐในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 2.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รัฐ 
และอาณาจักรโบราณ 
 2.3 อารยธรรมในเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 

- แข่งขันตอบปัญหา
ภายในห้อง 
  ( 5 คะแนน) 
- ท ารายงาน 
  (10 คะแนน) 
- ใบงาน 
  ( 10 คะแนน) 
- ใบงาน/สมุด 
  (10 คะแนน) 

รายบุคคล 
 
 
งานกลุ่ม 
 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 

1 ชิ้น 
 
 

1 ชิ้น 
 

1 ชิ้น 
 

1 ชิ้น 

15 ส.ค. 59 
 
 

31 ส.ค. 59 
 

15 ก.ย. 59 
 

20 ก.ย. 59 

สอบปลายภาค  30 คะแนน ข้อสอบปรนัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
รหัส ส๒๑๒๓๑ ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๑     ๐.๕ หน่วยกิต ๑ คาบ/สัปดาห์ 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน  ๑ นายกิตติคุณ  จันทะโมคา หัวหน้ารายวิชา 
 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวน
ชิ้น 

จุดเน้นท่ี ๑ ความเป็นไทย 
ข้อ ๑.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
- การแสดงความเคารพ 
- การสนทนา 
- การแต่งกาย 
- การมีสัมมาคารวะ 
ข้อ ๒.แสดงออกถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และ 
เสียสละต่อสังคม 
- ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
ข้อ ๓.เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 

10 คะแนน 
- แบบฝึกหัด 
5 คะแนน 
- ง า นกลุ่ ม 5 
คะแนน 

-งานเด่ียว  
-รายกลุ่ม 

-1 ชุด 
-1 ชิ้น 

30 พ.ค. 59 

จุดเน้นท่ี ๒ รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การปฏิบัติตนที่แสดงออก 
- ความรักชาต ิ
 
 

10 คะแนน 
- แบบฝึกหัด 
5 คะแนน 
- ง า นกลุ่ ม 5 
คะแนน 

-งานเด่ียว  
-รายกลุ่ม 

-1 ชุด 
-1 ชิ้น 

- ภายใน 11 
มิ.ย. 59 

- การยึดมั่นในศาสนา 
- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๕.ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงานและหลักป รัชญาของ

    



หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวน
ชิ้น 

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ พระบรมราโชวาท   
- มีเหตุผล 
- รอบคอบ 
๕.๒ หลักการทรงงาน 
- การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
- การปลูกป่าในใจคน 
สอบกลางภาค จุดเน้นท่ี 1,2 แบบทดสอบ 

10 คะแนน 
   

จุดเน้นท่ี ๓ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
ข้อ ๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี- 
ประชาธิปไตยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม 
- การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
ข้อ ๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
๗.๑การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเ รียน และ
โรงเรียน 
๗.๒การตรวจสอบข้อมูล 

10 คะแนน 
- แบบฝึกหัด 
5 คะแนน 
- ง า นกลุ่ ม 5 
คะแนน 

-งานเด่ียว  
-รายกลุ่ม 

-1 ชุด 
-1 ชิ้น 

- ภายใน 25 
ก.ค. 59 

จุดเน้นท่ี ๔ ความปรองดอง สมานฉันท์ 
ข้อ ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน 
๘.๑ ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเร่ืองวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดล้อม 
๘.๒ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
- เคารพซึ่งกันและกัน 
- ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน 

10 คะแนน 
- แบบฝึกหัด 
5 คะแนน 
- ง า นกลุ่ ม 5 
คะแนน 

-งานเด่ียว  
-รายกลุ่ม 

-1 ชุด 
-1 ชิ้น 

- ภายใน 10 
ส.ค. 59 



หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวน
ชิ้น 

- ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปัน 
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๙.๑ความขัดแย้ง 
- การทะเลาะวิวาท 
- ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
๙.๒การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
- การเจรจาไกล่เกลี่ย 
- การเจรจาต่อรอง 
- การระงับความขัดแย้ง 
จุดเน้นท่ี 5 ความมีวินัยในตนเอง 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 
- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ขยันหมั่นเพียรอดทน 
- ใฝ่หาความรู้ 
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

20 คะแนน 
- แบบฝึกหัด 
10 คะแนน 
- งานกลุ่ม 10 
คะแนน 

-งานเด่ียว  
-รายกลุ่ม 

-1 ชุด 
-1 ชิ้น 

ภ า ย ใ น
เดือน ก.ย. 
2559 

- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
(การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองให้น าไป
บูรณาการกับผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ของจุดเน้นที๑่ – ๔ที่เกี่ยวข้อง) 

    

สอบปลายภาค จุดเน้นท่ี 3,4,5 แบบทดสอบ 
30 คะแนน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที ่๑  ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา   ส๒๐๒๖๓   ชื่อรายวิชา   อาเซียนศึกษา   ๒คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต 
                                             อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ 
ผู้สอน  นางสาวลลติา  แขกรัมย์                        หัวหน้ารายวิชา นางสาวลลิตา  แขกรัมย ์

 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน ภาระงาน  
ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ินงาน 

หน่วยที่ ๑ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อาเซียน 
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์อาเซียน 
๑.๒ ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม 
      อาเซียน 
๑.๓ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 
      อาเซียน 
๑.๔ ความแตกตา่ง และความคล้ายคลึง 
      ของอาเซียน 

๑๐ คะแนน 
๑. ใบงาน  
    ๑๐ คะแนน 
 

๑. รายบุคคล   ๑ ช้ิน ภายในวันท่ี 
๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ 

หน่วยที๒่ รู้จักอาเซียน 
๒.๑ การก่อตั้งอาเซียน 
๒.๒ อัตลักษณ์อาเซียน 
๒.๓ กฎบัตรอาเซียน 
๒.๔ ส านักงานเลขาธิการอาเซยีน 
๒.๕ เลขาธิการอาเซียน 
 

๒๐ คะแนน 
๑. ใบงาน 
    ๑๐ คะแนน 
๒. แผนผังความคิด 
    ๑๐ คะแนน 

๑.รายบุคคล  ภายในวันท่ี 
๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

สอบกลางภาค ข้อสอบ หน่วยที่ ๑ , ๒  (๑๐ คะแนน) 

หน่วยที๓่  ความรู้เกี่ยวกับประเทศ 
              สมาชิกอาเซียน 
๓.๑ ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.๒ สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.๓ ดอกไม้ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑๐ คะแนน 
๑. ใบงาน 
    ๑๐ คะแนน 
 
 

๑. รายบุคคล 
 
 

๑ ช้ิน ภายในวันท่ี 
๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

หน่วยที๔่ มรดกในอาเซียน 
๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลก 
๔.๒ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน 
๔.๓ มรดกโลกทางธรรมชาติในอาเซียน 

ท ากิจกรรมกลุม่ 
๒๐ คะแนน 

งานกลุ่ม 
 
 
 

๑ ช้ิน 
 

ภายในวันท่ี 
๓ กันยายน 
๒๕๕๙ 

สอบปลายภาคหน่วยท่ี ๑ – ๔ แบบทดสอบจ านวน ๖๐ ข้อ   ๓๐ คะแนน 

 

 

 
 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้......สุขศึกษาและพลศึกษา..................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี......1....ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

รหัสวิชา......พ21101............. ชื่อรายวิชา..................สุขศึกษา 1.............จ านวน 1  คาบ/สัปดาห์....0.5........
หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......80...... : .....20.......                                               

ผู้สอน 1.     นางสาวสุภาพร  งาเฉลา          หัวหน้ารายวชิา    2.     นางพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมาก                                

         3.    นายสุวิทวัส   หริัญสินสุนทร                             4. ……………………………………………………..   

    

                 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบอวัยวะของ
ร่างกาย 

ทดสอบความรู ้ ใบงาน 10 คะแนน 1 ใบงาน 23-27 พ.ค. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพศพัฒนา ทดสอบความรู ้ ใบงาน 10 คะแนน 
 

1 ใบงาน 6-10 มิ.ย. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เติบโตตามเกณฑ์ ทดสอบความรู้และ
สังเกตพฤติกรรม 

ใบงาน 10 คะแนน 
 

1 ใบงาน 20-24 มิ.ย. 

สอบกลางภาค   ข้อสอบปรนัย  
บทที่ 1-3 

10 คะแนน 20 ข้อ เดือน ก.ค. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรียนรู้ทักษะชีวิต ทดสอบความรู้  
สังเกตพฤติกรรมและ
ทักษะการแก้ปัญหา 

ใบงาน 10 คะแนน 
 

1 ใบงาน ส่งในคาบที่
เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาหารและโภชนาการ ทดสอบความรู้  
 

ใบงาน 10 คะแนน 
 

1 ใบงาน 1-5 ส.ค. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภาวะโภชนาการกับ
สุขภาพ 

ทดสอบความรู้และ
สังเกตพฤติกรรม 

ใบงาน   5  คะแนน 
งานกลุ่ม 15 คะแนน 

1 ใบงาน 
และ  

1 ชิ้นงาน 

ใบงานส่ง    
15-19 ส.ค. 
งานกลุ่มส่ง
ก่อน 31 ส.ค. 

สอบปลายภาค  ข้อสอบปรนัย  
บทที่ 4-6 

20 คะแนน 40 ข้อ เดือน ก.ย. 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    1    ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  
2559 

รหัสวิชา     พ21103      ชื่อรายวิชา    พลศึกษา 1    จ านวน    1   คาบ/สัปดาห์    0.5     หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =   80      :     20                                                    

ผู้สอน    1.ว่าที่ ร.ท. บุรินทร์  ตั้งโสภณ      หัวหน้ารายวชิา       

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนที่ 1 เคลื่อนไหวอยู่กับที่โสภีไฉไล        
     1.    การหกกบ หลังกลางภาค 10 คะแนน - สอบปฏิบัติเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรม 
1 ท่า 13 -17 มิ.ย. 59 

     2.    การหกสูง หลังกลางภาค 10 คะแนน - สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

1 ท่า 4 – 8 กค.59 
 

หน่วยการเรียนที่ 2 เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ชีวี
ปลอดภัย  

    

     1.   การกลิ้งตัว 
ก่อนกลางภาค 10 คะแนน 

- สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

1 ท่า 30 พค.-3 มิย.
59 

     2.   การม้วนตัว 

ก่อนกลางภาค 10 คะแนน 

- สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

1) ม้วนหน้า 
2) ม้วนหลัง 

 
 

1 ท่า 
1 ท่า 

20 – 24มิ.ย . 59 

     3.   การต่อตัว 

หลังกลางภาค 10 คะแนน 

- สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

1) ต่อตัวแบบ 3-5 คน 
2)ต่อตัวแบบ 7-9 คน 

 
 

1 ท่า 
1 ท่า 

1 - 5 ส.ค. 59 

หน่วยการเรียนที่ 3 ประสานสัมพันธ์กันเป็นทีม      
     1.   ยืดหยุ่นลีลา (การแสดงทักษะการ 
          เคลื่อนไหวและอยู่กับที่และเคลื่อนที ่
          ประกอบดนตรี) 

หลังกลางภาค 20 คะแนน 
  - สอบปฏิบตัิเป็นทีม 
- สังเกตพฤติกรรม 

1 ชุด 22 – 26 สค.59 

หน่วยการเรียนที่ 4 สมรรถภาพดีสุขีถ้วนหน้า     

11-15กค.59 
     1.  ท่าลุกนั่ง 

กลางภาค 10 คะแนน 
- สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

4 รายการ 
     2.  ท่าดันพ้ืน 
     3.   การกระโดดไกล 
     4.   การวิ่ง 
 หน่วยการเรียนที่ 5 ความรู้ดีชีวีรุง่เรือง     
     1.  ประวัติความเป็นมา  ปลายภาค  5 คะแนน สอบทฤษฎี 10 ข้อ 

19 - 23 ก.ย. 
59      2.  ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวแบบ 

          อยู่กับที่และแบบเคลื่อนที ่
ปลายภาค  15 คะแนน สอบทฤษฎี 30 ข้อ 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา  พ 20205     ชื่อรายวิชา วอลเลย์บอล 1   จ านวน   2    คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 
ผู้สอน  1. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา    หัวหน้ารายวิชา 

 

หมายเหตุ  หมายก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรยีน  
2. การบริหารร่างกายและการเสรมิสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรยีน   

 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 10 ภายใน  10  มิ.ย. 59 
 สังเกตพฤติกรรม 10 ภายใน  16 ก.ย. 59 
3. ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 10 ปลายภาคเรยีน  

- การเล่นลูกสองมือล่าง สอบปฏิบัต ิ 10 ภายใน  17 มิ.ย. 59 
- การเล่นลูกสองมือบน สอบปฏิบัต ิ 10 ภายใน  8 ก.ค 59 
- การโต้คู ่ สอบปฏิบัต ิ 10 ภายใน  22 ก.ค. 59 
- การเสริ์ฟ สอบปฏิบัต ิ 10 ภายใน  19 ส.ค. 59 

7. การเล่นทีม สอบปฏิบัติและสังเกต
พฤติกรรม 

20 ภายใน  16 ก.ย. 59 

 รวม 100  



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี..1..ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา..2559… 

รหัสวิชา..พ20213...........ชื่อรายวิชา.......มินิฟุตบอล 1......จ านวน....2....คาบ/สัปดาห์.....1......หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20..... 
ผู้สอน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน...   หัวหน้ารายวชิา 

 

 

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 ปลายภาคเรยีน  
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 ปลายภาคเรยีน   
 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 20 ภายในวันท่ี 3 มิ.ย. 59 
3. การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 ปลายภาคเรยีน  
 สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 17 มิ.ย. 59 
4. ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟตุบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 ปลายภาคเรยีน   
 สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 15 ก.ค. 59 
5. การรับ-ส่งลูกบอลแบบต่าง ๆ สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 ปลายภาคเรยีน   
 สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 5 ส.ค. 59 
6. การยิงประต ู สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 ปลายภาคเรยีน   
 สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 26 ส.ค. 59 
7. การเล่นทีม สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 ปลายภาคเรยีน  
 สอบปฏิบัต ิ 20 ภายในวันท่ี 23 ก.ย. 59 
 รวม 100  



 
 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 

2559  . 
รหัสวิชา  ง21103    ชื่อรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  .     2  คาบ/สัปดาห์  1.0  

หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =  80  : 20 

ผู้สอน  1. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล   หัวหน้ารายวิชา    2. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  .  
   

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 :  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     - ความหมาย ลักษณะส าคัญ ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แบบฝึกหัด และใบงาน 
               (10 คะแนน) 

รายบุคคล 1 ภายใน  
10 มิ.ย. 59 

หน่วยที่ 2 : ข้อมูลและสารสนเทศ 
    - ข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศ ชนิดของข้อมลู การจัดการ
สารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ 

แบบฝึกหัด และใบงาน 
               (10 คะแนน)
ชิ้นงาน  
               (10 คะแนน) 

รายบุคคล 
 
รายกลุ่ม 

1 
 
1 

ภายใน  
30 มิ.ย. 59 
ภายใน 
8 ก.ค. 59 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ (10 คะแนน) รายบุคคล 11-15 ก.ค. 59 
หน่วยที่ 3 : องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
    - ความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใน
หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก หน่วยแสดงผล 
หน่วยความจ า หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ การใช้งานและการดูแลรักษา 
บทบาทและประโยชนข์องคอมพวิเตอร์ 

แบบฝึกหัด 
               (10 คะแนน) 
ชิ้นงาน  
- Mapping Hardware 
Computer   
               (5 คะแนน) 
- วาดภาพอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์    
               (5 คะแนน) 
- การน าเสนอผ่านสื่อ
เทคโนโลยีจากการค้นคว้า
เร่ืององค์ประกอบ 
              (20 คะแนน) 
 

รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 
 
 
รายบุคคล 
 
 
รายกลุ่ม 
 
 
 

 ภายใน 
11 ส.ค. 59 
 
ภายใน 
19 ส.ค. 59 
 
ภายใน 
26 ส.ค. 59 
 
ภายใน 
9 ก.ย. 59 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ (20 คะแนน) รายบุคคล 14-22 ก.ย. 59 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

รหัสวิชา……ง21102…… ชื่อวิชา….…งานอาชีพ2.……              .…..1…... คาบ/สัปดาห์…...0.5…...หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = …..80….. : …..20….. 

ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1   
แนวทางการเลือกอาชีพ 

ใบงาน           5 คะแนน 
แบบฝึกหัด      5 คะแนน 

รายบุคคล 1 ชิ้น 16 พ.ค. 2559 - 
27 พ.ค. 2559 

หน่วยที่ 2  
ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

แบบฝึกหัด    10 คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 30 พ.ค. 2559 - 
10 มิ.ย. 2559 

หน่วยที่ 3 
ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ 

แบบฝึกหัด    10 คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 13 มิ.ย. 2559 - 
24 มิ.ย. 2559 

หน่วยที่ 4 
อาชีพกับเศรษฐกิจ  

รายงาน        10 คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น 27 มิ.ย. 2559 - 
8 ก.ค. 2559 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 
หน่วยที่ 5 
อาชีพกับสังคม 

ใบงาน          5  คะแนน 
 

รายบุคคล 1 ชิ้น 11 ก.ค. 2559 - 
22 ก.ค. 2559 

หน่วยที่ 6 
การแนะน าอาชีพ  

รายงาน       10  คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น 25 ก.ค. 2559 - 
5 ส.ค. 2559 

หน่วยที่ 7 
ความพึงพอใจในอาชีพ 

ใบงาน          5  คะแนน 
 

รายบุคคล 1 ชิ้น 8 ส.ค. 2559 - 
19 ส.ค. 2559 

หน่วยที่ 8 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันสังคม 

แบบฝึกหัด     5  คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 22 ส.ค. 2559 - 
2 ก.ย. 2559 

หน่วยที่ 9 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  

แบบฝึกหัด     5  คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 5 ก.ย. 2559 - 
9 ก.ย. 2559 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ง 21101    รายวิชา งานอาชีพ 1 (งานบ้าน) จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา กรีธาธร 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

ก่อนกลางภาค  40 คะแนน 

หน่วยที่ 1 : บ้านน่าอยู่    
 

 
-บันทึกการท างานบ้าน 

 
-งานกลุ่ม 

 
1 

 
กรกฎาคม 59 

หน่วยที่ 2 : กินดีมีสุข 
 

-ใบกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ 
-สื่อ Pop up อาหาร 5 หมู่ 
-ร้องเพลงอาหาร 5 หมู่ 

 

-งานกล่ม 
-งานกลุ่ม 
-งานเดี่ยว 

 

3 สิงหาคม 59 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (10คะแนน) 
หลังกลางภาค  30 คะแนน 

หน่วยที่ 3 : อาหารดีมีคุณภาพ  
       
 

 
-ส ารวจร้านอาหาร 
-แผ่นพับการถนอมอาหาร 

 
-งานกลุ่ม 
-งานกลุ่ม 

 

 
2 

 
กันยายน 59 

หน่วยที่ 4 : ครอบครัวสุขสันต์ 
 

-กิจกรรมค้นคว้า 
 

-งานกลุ่ม 1 กันยายน 59 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (20คะแนน) 
 
  



     

                                 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ง 20224 ชื่อรายวิชา ช่างปักด้วยมือ      2 คาบ/สัปดาห์    1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20                                              
ผู้สอน 1. นางปราณี    วีระหงส์   หัวหน้ารายวิชา  
        2. นางสาวศรินรัตน์   ศุภรักษ์ฐิติกุล 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน  เย็บด้วยมือ  

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเยบ็มือ ใบงาน  10  คะแนน รายบุคคล 
 

2  ช้ิน 

 

10 ม.ิย. 59 
2. อักษรย่อและสญัลักษณ์ของงานเย็บด้วยมือ ประเมินการท างาน 

10  คะแนน 
งานกลุ่ม 

บทท่ี 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเย็บด้วยมือ  

1. วัสดุและอุปกรณ์งานเย็บด้วยมอื 
 

ใบงาน 10 คะแนน 

 

รายบุคคล 

 

1  ช้ิน 

 

24  ม.ิย. 59 
2. ความหมายของวัสด ุ

3. การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ ์

สอบกลางภาค 10  คะแนน รายบุคคล 22  ก.ค. 59 

บทที่ 3 การประดิษฐ์ช้ินงาน  

1. การประดิษฐ์ของใช้ ประเมินผลงานจาก 

ภาคปฏิบตั ิ

20  คะแนน 

 

ภาคปฏิบตั ิ

 

1  ช้ิน 

 

19  ส.ค.  59 
2. การประดิษฐ์ของประดับตกแตง่ 

3. การประดิษฐ์ของเล่น 

บทที่ 4 ความส าคัญของการสร้างอาชีพ  

1. แนวทางการเลือกอาชีพ ประเมินจาก
โครงงาน 

20  คะแนน 

น าเสนอ 

รายกลุม่ 

 

1  ช้ิน 

 

9  ก.ย. 59 
2. คุณสมบตัิของผู้ประกอบอาชีพ 

3. ประโยชน์ของการเย็บงานด้วยมือ 

สอบปลายภาค 20  คะแนน รายบุคคล 16  ก.ย.  59 

 



 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ง 20225    รายวิชา สุขาภิบาลอาหาร จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 
ผู้สอน  นางสาวกาญจนา กรีธาธร 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

ก่อนกลางภาค  40 คะแนน 

หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลอาหาร    
 

 
-กิจกรรมค้นคว้าและ
น าเสนองาน 
-ใบงาน 
 

 
-งานกลุ่ม 

 
 

 
2 

 
มิถุนายน 59 

หน่วยที่ 2 : สุขาภิบาลร้านอาหาร 
 

-รายงานส ารวจร้านอาหาร  -งานกล่ม 
 

1 กรกฎาคม 59 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (10คะแนน) 
หลังกลางภาค  30 คะแนน 

หน่วยที่ 3 : อาหารปลอดภัย  
       
 

 
-กิจกรรมค้นคว้าและ
น าเสนองาน 
-ใบงาน 
 

 
-งานกลุ่ม 

 

 
2 

 
สิงหาคม 59 

หน่วยที่ 4 : การถนอมอาหาร 
 

-ใบงาน 
-แผนผังความคิด 
 

-งานเดี่ยว 2 กันยายน 59 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (20คะแนน) 
 
  



 

 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  (งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559  

. 
รหัสวิชา  ง20291    ชื่อรายวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ  .     2  คาบ/สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =  80  : 20 

 ผู้สอน  1. นางนฤมล  มุสิเกตุ   หัวหน้ารายวิชา     

 
 
 

 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/
ประเภทงาน 

จ านวน 

บทที่ 1 ความส าคัญของธุรกิจ 

 - ความหมายของธุรกิจ 
ความส าคัญของการประกอบธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ แหล่งข้อมูลธุรกิจ 

แบบฝึกหัด และใบงาน  
                  10 คะแนน 

รายบุคคล 1 ภายในวันที่ 
10 มิ.ย. 59 

บทที่ 2 ธุรกิจบริการ 

- ความหมายของการบริการ 
ความหมายของธุรกิจการบริการ 
การมีservice mind ความคาดหวัง
ของลูกค้าท่ีรับบริการ 

การแสดงบทบาทสมมุติใน
หัวข้อ Service mind 

                         20 คะแนน 

รายกลุ่ม  
กลุ่มละ 5 คน 

1 ภายในวันที่ 
8 ก.ค. 59 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ   10 คะแนน รายบุคคล  11-15 ก.ค. 59 

บทที่ 3 ประเภทของธุรกิจบริการ 

- ธุรกิจที่ให้บริการเพียงอย่างเดียว 
เช่น ธุรกิจนวดสปา ร้านเสริมสวย 
อู่ซ่อมรถ โรงเรียน โรงแรม เป็นต้น 

- ธุรกิจที่ขายสินค้าควบคู่ไปด้วย 
เช่น ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามัน ร้าน
กาแฟ เป็นต้น  

ชิ้นงาน 

1. การน าเสนอธุรกิจ
บริการที่สนใจ ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี  
                  20 คะแนน 

2. รูปเล่มประกอบการ
น าเสนอ 

                  20 คะแนน 

รายกลุ่ม 1 ภายในวันที่  
2 ก.ย. 59 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ   20 คะแนน รายบุคคล  5-9 ก.ย. 59 


