โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 รหัสวิชา ก22901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน 1. นายวสวัตติ์ ขายของ , 2. นายมงคล ทองงาม

หน่วยการเรียน

วิธีการคะแนน
เก็บ
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ฉันทาได๎
10
3.เราและโลก

20

4.การเรียนพัฒนาได๎

20

5.การสื่อสาร 2 ทาง

10

6.ชีวิตปลอดอบาย

40

ชิ้นงาน/ลักษณะ
กิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
-กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน
กิจกรรมในชั้นเรียน

จานวนชิ้น กาหนดส่ง
1
1

16 - 20 พ.ค. 59
23 พ.ค. - 10 มิ.ย. 59

1

13 มิ.ย. - 8 ก.ค. 59

1

11 ก.ค. - 5 ส.ค. 59

1

8 ส.ค. - 26 ส.ค. 59

1

29 ส.ค. - 22 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค22101
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 3
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวนาถพร มูลจันทร์ หัวหน๎ารายวิชา 2. นางสาวปณยา แพรํเจริญวัฒนา
3. นายเจนภพ มณีพงษ์
4. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 : อัตราสํวนและร๎อยละ
1.1 อัตราสํวน
1.2 อัตราสํวนที่เทํากัน
1.3 อัตราสํวนของจานวนหลาย ๆ จานวน
1.4 สัดสํวน
1.5 ร๎อยละ
1.6 โอกาสของเหตุการณ์
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 2 : การวัด
2.1 ความเป็นมาของการวัด
2.2 การวัดความยาว
2.3 การวัดพื้นที่
2.4 การวัดปริมาตรและน้าหนัก
2.5 การวัดเวลา
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 : แผนภูมริ ปู วงกลม
3.1 การอํานแผนภูมริ ูปวงกลม
3.2 การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2.ตรวจสมุด 5 คะแนน
3. สอบกลางภาค 5 คะแนน

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด 3 ชิ้น
2. แบบทดสอบ

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ตรวจสมุด 5 คะแนน
3. สอบกลางภาค 5 คะแนน

1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2. แบบทดสอบ

3 ชิ้น

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. สอบปลายภาค 10 คะแนน

1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2. แบบทดสอบ

2 ชิ้น

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 4 : การแปลงทางเรขาคณิต
4.1 การเลื่อนขนาน
4.2 การสะท๎อน
4.3 การหมุน
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 5 : ความเทํากันทุกประการ
5.1 ความเทํากันทุกประการของรูปเราขาคณิต
5.2 ความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
5.3 รูปสามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ
ด๎าน-มุม-ด๎าน
5.4 รูปสามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ
มุม-ด๎าน-มุม
5.5 รูปสามเหลี่ยมสองรูปทีส่ ัมพันธ์กันแบบ
ด๎าน-ด๎าน-ด๎าน
5.6 การนาไปใช๎

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. สอบปลายภาค 10 คะแนน

1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2. แบบทดสอบ

3 ชิ้น

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ตรวจสมุด 5 คะแนน
3. สอบปลายภาค 10 คะแนน

1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2. แบบทดสอบ

2 ชิ้น

หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

กาหนดสํง

ภายใน
13 มิถุนายน
2559

ภายใน
25 กรกฎาคม
2559
ภายใน
15 สิงหาคม
2559
ภายใน
29 สิงหาคม
2559
ภายใน
12 กันยายน
2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค22201 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูส้ อน 1. นางสาวปณยา แพรํเจริญวัฒนา หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกาลัง
1. สอบกํอนกลางภาค 1. แบบทดสอบ
1.1 สมบัติของเลขยกกาลัง
10 คะแนน
1.2 การดาเนินการของเลขยก
2. ประเมินผลงาน 15 2. บทเรียนการ์ตูน
2 ชิ้น
กาลัง
คะแนน
ใบงาน/แบบฝึกหัด
1.3 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกาลัง 3. สอบกลางภาค 5 3. แบบทดสอบ
คะแนน
บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม 1. สอบกลางภาค 5 1. แบบทดสอบ
2.1 ทบทวนพหุนาม
คะแนน
2.2 การคูณพหุนาม
2. สอบหลังกลางภาค 2. แบบทดสอบ
2.3 การหารพหุนาม
5 คะแนน
2.4 เศษสํวนของพหุนาม
3. ประเมินผลงาน 5 3. ใบงาน/แบบฝึกหัด
1 ชิ้น
2.5 การคูณและการหารเศษสํวน
คะแนน
ของพหุนาม
4. สอบปลายภาค 15 4. แบบทดสอบ
2.6 การบวกและการลบเศษสํวน
คะแนน
ของพหุนาม
บทที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน
1. ประเมินผลงาน 5 1. ใบงาน/แบบฝึกหัด
1 ชิ้น
และร้อยละ
คะแนน
3.1 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราสํวน 2. สอบปลายภาค 15 2. แบบทดสอบ
3.2 การประยุกต์เกี่ยวกับร๎อยละ
คะแนน
3.3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราสํวน
และร๎อยละ
บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทาง
1. ประเมินผลงาน 20 1. เทสเซลเลชัน
1 ชิ้น
เรขาคณิต
คะแนน
4.1 การประยุกต์ของการเลื่อน
ขนาน
4.2 การประยุกต์ของการสะท๎อน
4.3 การประยุกต์ของการหมุน
4.4 เทสเซลเลชัน

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
30 มิ.ย.
2559

ภายในวันที่
29ก.ค.
2559
ภายในวันที่
26 ส.ค.
2559

ภายในวันที่
9 ก.ย.2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...............ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 22101.........ชื่อรายวิชา.............ทัศนศิลป์...................1.....คาบ/สัปดาห์......0.5.....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี............... หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : รูปแบบทัศนธาตุ
1.ความรู๎เรื่องทัศนธาตุ
2.รูปแบบทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
3.การวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์
.
สาระที่ 2 : รูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงาน
ทัศนศิลป์
1.ศิลปินทัศนศิลป์
2.รูปแบบการใช๎วัสดุอุปกรณ์
สาระที่ 3 : การวาดภาพสื่อความหมาย
1.การวาดภาพสื่อความหมาย
2.การเขียนภาพด๎วยวิธีการวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

1.งานเดี่ยวเขียนภาพ
ด๎วยดินสอ
2.เขียนภาพสีและ
ดินสอ

2

10 คะแนน

ใบงาน
แบบทดสอบ

1

24 มิ.ย.59

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

1.รายบุคคล

1

8 ก.ค.59

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

รายบุคคล

10 มิ.ย.59

2

1
2.รายกลุมํ

.

สาระที่ 4 : การเขียนภาพตามจินตนาการ
1.การเขียนภาพการ์ตูน การเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย
สาระที่ 5 : งานทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร
1.งานทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร

1.ผลงานภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
2.แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

2

2
รายบุคคล
1

14 ส.ค.59

16 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6-2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 22102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 2
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวจารุนิภา ภูสํ วัสดิ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวจารุนิภา ภูํสวัสดิ์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ /
ประเภท

สาระนาฏศิลป์
1. หลักการและวิธีการ
1. สื่อ Power Point และ นาเสนอหน๎าชั้น 1.แบํงกลุํมทาสื่อ
สร๎างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ เรียน ( 10 คะแนน )
Power Point และ
รูปแบบ ระบา รา ฟ้อน
2. แบบทดสอบ ( 10 คะแนน )
นาเสนอหน๎าชั้นเรียน
2. ทาแบบทดสอบ
2. ประวัติราวงมาตรฐาน
3. ใบงาน ( 5 คะแนน )
3. ใบงาน

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1 ชิ้น : กลุํม
และ
1 ชุด : คน

ภายใน
10 มิ.ย.59

1 ชิ้น : คน

ภายใน
24 มิ.ย.59
ภายใน
8 ก.ค.59

3. การราวงมาตรฐาน “เพลง
คืนเดือนหงาย” และ การ
ร๎องเพลงราวงมาตรฐาน
“เพลงคืนเดือนหงาย”
4. นาฏศิลป์พื้นเมือง

4. ปฏิบัติทําราวงมาตรฐาน เพลงคืน
เดือนหงาย ( 10 คะแนน )
5. ร๎องเพลงคืนเดือนหงาย
( 5 คะแนน )
6. โมเดลโรงละครการแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง ประวัติการแสดงและนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน ( 20 คะแนน )

4. ปฏิบัติราวง
มาตรฐานและ
ร๎องเพลงราวง
มาตรฐาน
5. แบํงกลุํมทาโมเดล
และนาเสนอหน๎าชั้น
เรียน

1 เพลง : กลุํม

1 ชิ้น : กลุํม

ภายใน
17 ก.ค.59

5. ละครในยุคสมัยตําง ๆ

7. รายงาน และนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
( 10 คะแนน )
8. แบบทดสอบ ( 10 คะแนน )

6. แบํงกลุํมทา
โครงงานและนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน

1 ชิ้น : กลุํม

ภายใน
14 ส.ค.59

6. สอบปลายภาค

9. แบบทดสอบ ( 20 คะแนน )

7. ทาแบบทดสอบ

1 ชุด : คน

ภายใน
16 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้................ศิลปะ....................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 21103 ......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 1 ...........1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ลักษณะการบันทึกโน้ตดนตรี
ไทย
ตรวจใบงาน/สมุด
รายบุคคล
2
6 มิ.ย. 59
1.สัญลักษณ์แทนเสียง
(20 คะแนน)
2.การอํานเสียงโน๎ต
3.การบันทึกโน๎ตเพลงไทยเดิม
.
สาระที่ 2 : การอ่านโน้ตดนตรีไทยพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติ
รายบุคคล
1
1.อํานโน๎ตเพลงไทยเดิมขั้น 1
(20 คะแนน)
1 ก.ค. 59
(เพลงต๎นวรเชษฐ์ ชั้นเดียว)
ภาคปฏิบัติ
รายกลุํม
1
2.อํานโน๎ตเพลงไทยเดิมขั้น 2
(20 คะแนน)
(เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น)
สาระที่ 3 : การขับร้องเพลงไทยเดิม
1.พื้นฐานการขับร๎องเพลงไทยเดิม
2.การเอื้อนและการผสมเสียง
3.การเตรียมตัวสาหรับการขับร๎อง
.
สาระที่ 4 : ขับร้องเพลงไทยเดิม
1.ขับร๎องเพลงไทยเดิมอยํางงําย
(เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น)

ตรวจใบงาน/สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

รายกลุํม

2

15 ส.ค. 59

1

12 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................ศิลปะ.................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 22104 ..... ชือ่ รายวิชา........ดนตรีสากล 2 ........ .......1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายปิยพฤฒิ จิธานนท์............... หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ
1.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก
2.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันออก
หน่วยที่ 2 : ปัจจัยในการสร้าสรรค์บทเพลง
1.อิทธิพลตํอการสร๎างสรรค์ดนตรี
2.การถํายทอดจินตนาการในบทเพลง
.

ตรวจใบงาน/สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

1

ตรวจสมุด/แตํงเพลง
(10 คะแนน)

รายกลุมํ

1

ภายใน 10 มิ.ย.
59

ภายใน 1 ก.ค.
59

เก็บคะแนนกลางภาค
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 3 : การบรรยายอารมณ์และความรู้สึก
ในบทเพลง
1.ความหมายของอารมณ์เพลง
2.ลักษณะของอารมณ์เพลง
3.การฟัง

ใบงาน/บรรยายอารมณ์
เพลง
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

หน่วยที่ 4 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
1.บันไดเสียง
2.เครื่องหมายแปลงเสียง
.

สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

ขับร๎อง
เพลงพระราชนิพนธ์
(20 คะแนน)

รายกลุมํ

1

หน่วยที่ 5 : เทคนิคการขับร้อง
1.หลักการขับร๎อง
2เทคนิคการขับร๎องเพลงสากล
.

ภายใน 29 ก.ค.
59

ภายใน 26 ส.ค.
59

ภายใน 16 ก.ย.
59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 20216 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นเมือง (เพิ่มเติม) คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

1. Power point
และ นาเสนอหน๎าชั้นเรียน
( 10 คะแนน )

1. แบํงกลุํม5-6 คน
ทา Power point
(รวม 10 คะแนน)

1 ชิ้น : กลุํม

ภายใน
3 มิ.ย. 59

2. นาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย

2. ปฏิบัติทําราประกอบจังหวะ
( 40 คะแนน )

2. ปฏิบัติเป็นกลุํม
(ให๎คะแนน/เดี่ยว)
(รวม 40 คะแนน)

ปฏิบัติ 1เพลง

ภายใน
15 ก.ค. 59

3. ประวัติความเป็นมาของการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอาเซียน

3. นาเสนอการแสดงนาฏศิลป์
อาเซียน
( 10 คะแนน )

ภายใน
5 ส.ค. 59

4. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
อาเซียน + 3

4. ปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์พื้นเมืองญี่ปุ่น
( 30 คะแนน )
5. ร๎องเพลงการแสดงญี่ปุ่น
( 10 คะแนน )

3. แบํงกลุํม 4-5คน 1ชิ้น : กลุํม
นาเสนอประวัติการ
แสดง
(รวม 10 คะแนน)
4. ปฏิบัติเป็นกลุํม ปฏิบัติ : กลุํม
(ให๎คะแนน/เดี่ยว)
(รวม 40 คะแนน)

สาระนาฏศิลป์
1. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์

ภายใน
30 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................ศิลปะ...................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2.....ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 20212..... ชือ่ รายวิชา........ดนตรีไทยปฏิบัติเครื่องเป่า1 ..2..คาบ/สัปดาห์......1.0.....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู๎สอน 1. ........นางสาวยุวดี.......เสือใหญํ.............. หัวหน้ารายวิชา ..........นางสาวยุวดี.......เสือใหญํ..............
ผูส้ อน 2. ........นายธิติ.......ดารงคงชื่น..............
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ขลุ่ยเพียงออ
1.ประวัติขลุํย
2.ลักษณะของขลุํยเพียงออ
3.โน๎ตขลุํยเพียงออ
สาระที่ 2 : ทักษะการเป่าขลุํยเพียงออ
1.วิธีการจับขลุํยเพียงออ
2.การไลํเสียงโน๎ต
3.การบรรเลงรวมวง
กลางภาค
สอบปฏิบัติขลุํยเพียงออ
สาระที่ 3 : การสื่ออารมณ์ในบทเพลง
1.ลักษณะอารมณ์ในบทเพลงไทย
2.วิธีการบรรเลงให๎ถูกต๎องตามอารมณ์
เพลง
3.สามารถแสดงความคิดเห็นตํอบทเพลง
ที่ฟัง ได๎
ปลายภาค
สอบปฏิบัติขลุํยเพียงออ

ปฏิบัติ
(10 คะแนน)

รายกลุํม

1

ปฏิบัติ
(20 คะแนน)

รายกลุํม

2

ปฏิบัติ
(10 คะแนน)

รายกลุํม

ปฏิบัติ
(40 คะแนน)

รายกลุํม

2

ภายใน
19 ส.ค.59

ปฏิบัติ
(20 คะแนน)

รายกลุํม

1

19 ก.ย.59

13 มิ.ย.59

12 ก.ค.59
1
18 ก.ค.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ชื่อวิชา ภาษาไทย ๓ จานวน ๓ ชัว่ โมง / สัปดาห์ จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
๑. ความรับผิดชอบ

๕

๒. ศิลาจารึกหลักที่ ๑

๕

๓. บันทึกทํองโลก

๕

๔. ออมไว๎ใสํถุงแดง

๕

๕. ลูกผู๎ชาย...ตัวเกือบจริง

๕

๖. โชคดีที่มีภาษาไทย

๕

สอบกลางภาค ๑ / ๒๕๕๙

๑๐

๗. ศิลปะในการประพันธ์และพอใจให๎สุข

๑๐

๘. กลอนดอกสร๎อยราพึงในป่าช๎า

๑๐

๙. กลอนบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
๑๐. กลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์
ตอน นารายณ์ปราบนนทก
สอบปลายภาค ๑ / ๒๕๕๙

๕
๕
๓๐

รูปเลํมรายงาน
เรื่อง ประโยคในภาษาไทย
นาเสนอ
บทวิเคราะห์ ศิลาจารึกหลักที่ ๑
นาเสนอ
เรื่อง การเขียนพรรณนา
และการเขียนบรรยาย
การเขียนยํอความ

๑ ชิ้น

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๙

๑ ชิ้น

๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

๑ ชิ้น

๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๙

๑ ชิ้น

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙

นาเสนอ
เรื่อง สั้น
รูปเลํมรายงาน
- คาราชาศัพท์
- คาระดับศักดิ์
- คาสุภาพชน
- แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๒๔ ก.ค. ๒๕๕๙

๑ ชิ้น

๗ ส.ค. ๒๕๕๙

-

๒๕๕๙

การแตํงคาประพันธ์
ประเภท กลอน
การแตํงคาประพันธ์
ประเภท กลอนดอกสร๎อย
การทํองจาคาประพันธ์
ประเภท กลอนเสภา
การทํองจาคาประพันธ์
ประเภท กลอนบทละคร

๑ ชิ้น

๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙

๑ ชิ้น

๔ ก.ย. ๒๕๕๙

๑ ชิ้น

๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙

๑ ชิ้น

๒ ต.ค. ๒๕๕๙

- แบบทดสอบ

-

๒๕๕๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท20219 ชื่อวิชา สุภาษิตและคาพังเพย
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวน การประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1. ครูไทยใหมํ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดสํง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 :การอําน
ตลอดภาคเรียน อําน ค๎นคว๎า
1 เรื่อง
สัปดาห์ที่ 1-6
-.อํานจับใจความ
20 คะแนน
บันทึกสุภาษิต
ภายในวันที่
-อํานเพื่อตีความ สุภาษิต,
คาพังเพย
20 มิ.ย.59
คาพังเพย
จากเอกสาร
แหลํงเรียนรู๎และ
อินเทอร์เน็ต
สาระที่ 2 :การเขียน
-เขียนสุภาษิต คาพังเพยได๎
20 คะแนน
ถูกต๎องตามสถานการณ์หรือบริบท
ตํางๆ
10 คะแนน
สาระที่ 3 :การฟัง การดู การพูด 20 คะแนน
-พูดนาเสนอสุภาษิต คาพังเพยได๎
ถูกต๎องตามสถานการณ์หรือบริบท
ตํางๆ
30 คะแนน

บันทึกการอําน
จากเอกสาร
แหลํงเรียนรู๎และ
อินเทอร์เน็ต
สอบกลางภาค

1 ชิ้น

พูดนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน

1 ครั้ง

สอบปลายภาค

รวม 100 คะแนน ตลอดภาคเรียน
ที่1/2557

สัปดาห์ที่ 4-8
ภายในวันที่
1 ส.ค.59
สอบนอก
ตาราง
สัปดาห์ที่ 9-10
ภายในวันที่
5 ก.ย.59
สอบนอก
ตาราง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายวิชาเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/9
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา I 20201
ชื่อรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน : 1. นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์ หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ประเด็นที่ฉันสนใจ
- ความหมายของการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎
ด๎วยตนเอง
- การตั้งประเด็นคาถาม/ตั้งสมมุติฐาน
- กระบวนการรวบรวมข๎อมูล
หน่วยที่ 2 : ไปแสวงหาคาตอบ
- การแสวงหาความรู๎อยํางเป็นระบบ

สอบระหว่างภาคเรียน
หน่วยที่ 3 : รอบรู้และเห็นคุณค่า
- เรียนรู๎หลักการเขียนอ๎างอิง
- การวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู๎
- ประโยชน์และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎า
และสร๎างองค์ความรู๎

คะแนนปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ใบงาน
(ใบงานละ20 คะแนน)

รายบุคคล

1 ชิ้น

16 พ.ค.10 มิ.ย. 59

ใบงานสารวจแหลํง
เรียนรูภ๎ ายในโรงเรียน
(10 คะแนน)

รายกลุมํ

1 ชิ้น

13-24 มิ.ย. 59

ใบงานศึกษาแหลํง
เรียนรูภ๎ ายนอกโรงเรียน
(20 คะแนน)

รายกลุมํ

1 ชิ้น

แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

11-15 ก.ค. 59
(นอกตาราง)

สมุดบันทึกการอํานและ
ประเมินคุณลักษณะ
ดานจิตพิสยั
(20 คะแนน)

รายบุคคล

รายงานกลุํม
(20 คะแนน)

รายกลุมํ

แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

27 มิ.ย.8 ก.ค. 59

1 ชิ้น

1-26 ส.ค. 59

อํานและบันทึกตํอเนื่อง
ตลอดภาคเรียน

1 ชิ้น

29 ส.ค.9 ก.ย. 59

12-16 ก.ย. 59
(นอกตาราง)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว22101 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 3
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกัลยา ม่วงมั่น
หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวชญานี วจนะศิริ
3. นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การจาแนกสาร
การแยกสารผสม สารประกอบ และธาตุ

วิธีเก็บคะแนน
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
ใบงาน (5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้
สอบอัตนัย
1

กาหนดส่งงาน
ภายใน 6 มิ.ย. 59

ใบงาน

1

ภายใน 10 มิ.ย. 59

ทดลองในชั่วโมง

2

ภายใน 13 มิ.ย. 59

หน่วยที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
สมการเคมี มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ปัจจัยทีมีผลตํอการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยา ใบงาน (5 คะแนน)
เคมีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม

สอบอัตนัย

1

ภายใน 20 มิ.ย. 59

ใบงาน

1

ภายใน 4 ก.ค. 59

หน่วยที่ 3 ทรัพยากรธรณี
ดิน หิน แรํ เชื้อเพลิงธรรมชาติ แหลํงน้า

สอบอัตนัย

1

ภายใน 11 ก.ค. 59

การทดลอง
(10 คะแนน)

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
ใบงาน (5 คะแนน)

หน่วยที่ 4 โลกของเรา
โครงสร๎างโลก กระบวนการเปลีย่ นแปลงทาง
ธรณีวิทยาบนเปลือกโลก

ใบงาน

ภายใน 18 ก.ค. 59

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

สอบปรนัย

1

21-27 ก.ค. 59

สอบอัตนัย

1

ภายใน 8 ส.ค. 59

ชิ้นงาน (5 คะแนน)

สิ่งประดิษฐ์

1

ภายใน 29 ส.ค. 59

สอบอัตนัย

1

ภายใน 5 ก.ย. 59

ใบงาน

1

ภายใน 12 ก.ย. 59

สอบปรนัย

1

14-22 ก.ย. 59

หน่วยที่ 5 แรงในชีวิตประจาวัน
ทดสอบยํอย(5 คะแนน)
แรงที่กระทาตํอวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง
ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทาตํอวัตถุ ใบงาน (5 คะแนน)
เทํากับศูนย์
สอบปลายภาค
(30 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว20289
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ
จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายรุ่งโรจน์ สมนิล
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีในชิวิต
ประจาวัน

วิธีเก็บคะแนน
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
ใบงาน (5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สอบอัตนัย
1

กาหนดส่งงาน
ภายใน 30 พ.ค. 59

ใบงาน

1

ภายใน 23 มิ.ย. 59

หน่วยที่ 2 ร่างกายของเรา
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
รํางกายที่ดีต๎องมีน้าหนักและสํวนสูงที่สัมพันธ์
กั น อยํ า งเหมาะสม และการเปลี่ ย นแปลงเข๎ า สูํ
ใบงาน (5 คะแนน)
วัยรุํนของผู๎ชายและผู๎หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่
แตกตํางกัน

สอบอัตนัย

1

ภายใน 27 มิ.ย. 59

ใบงาน

1

หน่วยที่ 3 ระบบต่างๆในร่างกาย
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
รํางกายของเราประกอบไปด๎วยระบบตํางๆ
ได๎แกํ ระบบหายใจ ระบบยํอยอาหาร ระบบ
ใบงาน (5 คะแนน)
หมุนเวียนเลือด ระบบขับถําย ระบบประสาท และ
ระบบสืบพันธ์
สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 4 อาหารและสารอาหาร
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
อาหารที่เราทานในแตํละวันล๎วนแล๎วแตํมี
ประโยชน์กับรํางกายของเราทั้งสิ้น โดยอาหารแตํ
ใบงาน (5 คะแนน)
ละประเภทก็จะมีประโยชน์แตกตํางกันไป

สอบอัตนัย

1

ใบงาน

1

ปรนัย

1

สอบอัตนัย

1

ภายใน 15 ส.ค. 59

ใบงาน

1

ภายใน 8 ส.ค. 59

หน่วยที่ 5 โรคบั่นทอนสุขภาพ
รํางกายของเรามีได๎รับผลกระทบตํางๆไมํวําจะ
เป็นอาหารหรือสิ่งแวดล๎อมรอบตัวอาจทาให๎
รํางกายเกิดอาการเจ็บป่วยได๎

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

สอบอัตนัย

1

ภายใน 29 ส.ค. 59

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

ภายใน 22 ส.ค. 59

หน่วยที่ 6 รู้รักษาห่างไกลโรค
การรู๎จักรํางกายของเราดี เราก็จะสามารถ
ป้องกันให๎หํางไกลจากโรคได๎

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

สอบอัตนัย

1

ภายใน 12 ก.ย. 59

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

ภายใน 5 ก.ย. 59

สอบปลายภาค
(30 คะแนน)

ปรนัย

1

14-22 ก.ย. 59

ภายใน 20 มิ.ย. 59
ภายใน 18 ก.ค. 59
ภายใน 20 ก.ค. 59
21 – 27 ก.ค.2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค22101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 3
3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน Mr. Ian Roberts หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
ลักษณะ /
โดยสังเขป
คะแนน
จานวนชิ้น
ประเภท
Chapter 1
Homework
ภายในวันที่
-The Language of Algebra
Classwork
29 พ.ค. 59
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
Chapter 2
-Solving Linear Equations

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 3
-Functions and Patterns

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 4
-Analyzing Linear Equations

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 5
-Solving Systems of Linear
Equations

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 6
- Solving Linear Inequalities

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายในวันที่
26 มิ.ย. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่
10 ก.ค. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่
7 ส.ค. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่
31 ส.ค. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่
10 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 22205
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
จานวน 2 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ
หัวหน๎ารายวิชา
2. ศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 : สนทนาประเพณีและ
เทศกาลของญี่ปุ่น
หนํวยที่ 2 : สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
โรงเรียน

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค

แบบทดสอบ
45 นาที
หนํวยที่ 3 : ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน -ใบงาน
มัธยมญี่ปุ่น
-ชิ้นงาน
หนํวยที่ 4 : สนทนาคนญี่ปุ่นกับการ
ทํองเที่ยว

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
45 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดสํงงาน

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานกลุํม
(10 คะแนน)

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 3/มิ.ย/59

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ค/59

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2
ภายใน 19/ส.ค/59

-1 ชิ้น
ภายใน 2/ก.ย/59

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว22101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
ลักษณะ /
โดยสังเขป
คะแนน
จานวนชิ้น
ประเภท
25 พ.ค. 59
Chapter 1 : Classifying and
Homework
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
exploring life
Classwork
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
Chapter 2 : Cell Structure
Function

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
29 พ.ค. 59

Chapter 5 : Genetics

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 59

Chapter 3 : From A cell to an
organism

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 59

Chapter 7 : Human body
systems

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

Chapter 8 : Plant Processes
Reproduction

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ22101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3
3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน Miss Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
จานวนชิ้น
ประเภท
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
25 พ.ค. 59

UNIT 1 The Call of the Wild

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

UNIT 2 Mothers and Daughters

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
29 พ.ค. 59

UNIT 3 The Monsters are Coming
to Maple Street

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 59

UNIT 4 Myths and Legends

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 59

UNIT 5 Broken Chain

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

UNIT 6 The story of Rosa Parks

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ22101
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 5 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศุภร แซ่ลู่ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิชชุดา สมจิตร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หนํวยที่ 1 : First Day at School
หนํวยที่ 2 : Where Are You Going?

หนํวยที่ 3 : What Do You Like to
Do?

วิธีการเก็บคะแนน
- พูดเกี่ยวกับสถาน
ศึกษา (10 คะแนน)
- สอบโครงสร๎าง
Present Progressive
Tense (5 คะแนน)
- เขียนสถานที่ที่
นําสนใจในอาเซียน
(5 คะแนน)
- พูดบทสนทนา
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
งานเดี่ยว

จานวนชิ้น
1

งานเดี่ยว

1

3 มิ.ย.59

งานเดี่ยว

1

15 มิ.ย.59

งานคูํ

1

ในเวลาเรียน

งานเดี่ยว

1

30 มิ.ย.59

งานเดี่ยว

1

ก.ค. 2559
5 ก.ค. 59

งานเดี่ยว

1

14 ก.ค. 59

งานกลุํม

1

24 ส.ค. 59

งานเดี่ยว

1

7 ก.ย. 59

ในเวลาเรียน

- สอบอํานเนื้อเรื่อง
(5 คะแนน )
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : What Do You Want to
Be?
หน่วยที่ 5 : What Is There for
Lunch?
หน่วยที่ 6 : Day After Day

สอบปลายภาค

10 คะแนน
- สอบการฟังเกี่ยวกับ
อาชีพ (5 คะแนน)
- สอบWh-questions
(5 คะแนน)
- การออกแบบแผํน
พับเมนูอาหารพร๎อม
นาเสนอ(10 คะแนน)
- การเขียนเกี่ยวกับ
กิจวัตรชีวิตประจาวัน
โดยใช๎โครงสร๎าง
Present Simple
Tense (10 คะแนน)
30 คะแนน

ก.ย. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559
รหัสวิชา ส 22101 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 3 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1) นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา 2) นางขันทอง ทองน๎อย 3) นางสาวธนกานต์ สี
ใหมํ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน่วยที่ 1 : ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1. พระพุทธศาสนาในประเทศเพือ่ นบ๎าน
2. การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ๎านใน
ปัจจุบัน
3. ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
4. พุทธประวัติและชาดก
5. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
6. ศาสนิกชนตัวอยําง
หน่วยที่ 2 : หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. พระรัตนตรัย
2. ขันธ์ 5 (อายตนะ)
3. สมบัติ 4 และวิบัติ 4
4. อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6
5. สุข 2 (สามิส และนิรามิสสุข)
6. ดรุณธรรม 6 กุลจิรฎั ฐิติธรรม 4 และกุศลกรรมบถ 10
7. สติปัฏฐาน 4 และมงคล 38
หน่วยที่ 3 : พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
1. พระไตรปิฎก
2. พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยที่ 4 : หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
1. หน๎าที่ชาวพุทธ
2. มารยาทชาวพุทธ
3. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4. ศาสนพิธี
หน่วยที่ 5 : การบริหารจิตเจริญปัญญาและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. การบริหารจิต เจริญปัญญา
2. การบริหารจิตในชีวิตประจาวัน
3. การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

สอบกลางภาค

1. รายงานและการ
นาเสนอ
(5 คะแนน)

รายกลุํม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คลิปวิดีทัศน์
Powerpoint
รายบุคคล

1 ชิ้น

30 พ.ค.59

1 ชิ้น

ภายในวันที่
3 มิ.ย. 59

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
13 มิ.ย. 59

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
20 มิ.ย. 59

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
4 ก.ค. 59

1. เรียงความ
ประกอบภาพ
2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

รายกลุํม

1 ชิ้น

ภายในวันที่
18 ก.ค. 59

รายบุคคล

1 ชิ้น

2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

แบบทดสอบ
10 คะแนน

ปรนัย 40 ข้อ
หน่วยที่ 1 - 5

ตามตาราง
สอบ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
12 ส.ค. 59

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
19 ส.ค. 59

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
29 ส.ค. 59

1. Timeline
2. แผนผังความคิด
(5 คะแนน)

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
5 ก.ย. 59

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
16 ก.ย. 59

วิธีการเก็บคะแนน

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
หน่วยที่ 6 : พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. สังคมประชาธิปไตย
2. สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3. แนวทางการสํงเสริมให๎ปฏิบัตติ นเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย
หน่วยที่ 7 : สถาบันทางสังคม
1. ความหมาย ความสาคัญและบทบาทของสถาบันทาง
สังคม
2. ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
3. บทบาทสาคัญของสถาบันทางสังคมไทย
หน่วยที่ 8 : กฎหมายกับการดาเนินชีวิตประจาวัน
1. กระบวนการในการตรากฎหมาย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตนเองและครอบครัว
3. กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนและประเทศชาติ
หน่วยที่ 9 : เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ
ระบอบการปกครองไทย
1. เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของระบอบการ
ปกครองไทย
2. สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน
3. การเลือกรับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองของไทยในสังคมปัจจุบัน
หน่วยที่ 10 : วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
1. ที่มาของวัฒนธรรม
2. ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
3. ความคล๎ายคลึงและความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

สอบปลายภาค

แบบทดสอบ
30 คะแนน

ปรนัย 60 ข้อ
หน่วยที่ 6 - 10

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย๓ ๑ คาบ/สัปดาห์๐.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวลลิตา แขกรัมย์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวลลิตา แขกรัมย์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ ๑ ความสาคัญทางหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
๑.๑ ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
๑.๒ ตัวอยํางหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
สมัยอยุธยา และธนบุรี
๑.๓ ขั้นตอนวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
๑.๔ การประเมินความนําเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
๑.๕ ความแตกตํางระหวํางความจริง กับ
ข๎อเท็จจริง
๑.๖ การตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

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

สอบระหว่างภาค

ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้นงาน
ประเภท
๑. รายบุคคล
๒ ชิ้น

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๙

แบบทดสอบ
๑๐ คะแนน

ข้อสอบปรนัย
หน่วยที่ ๑
จานวน ๓๐ ข้อ

หน่วยที๒่ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ
ในเอเชีย
๒.๑ เอเชียตะวันออก
๒.๒ เอเชียใต๎
๒.๓ เอเชียกลาง

๑๐ คะแนน
๑. ใบงาน
๑๐ คะแนน

๑.รายบุคคล

๑ ชิ้น

ภายในวันที่
๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙

หน่วยที๓่ แหล่งอารยธรรมโบราณใน
เอเชีย
๓.๑ อารยธรรมจีน
๓.๒ อารยธรรมอินเดีย
๓.๓ แหลํงมรดกโลกในประเทศตํางๆ
ในภูมิภาคเอเชีย

๓๐ คะแนน
๑. ใบงาน
๑๐ คะแนน
๒. งานกลุํม
๒๐ คะแนน

๑. รายบุคคล
๒. งานกลุํม

๒ ชิ้น

ภายในวันที่
๓ กันยายน
๒๕๕๙

แบบทดสอบ
๓๐ คะแนน

ข้อสอบปรนัย
หน่วยที่ ๒,๓
จานวน ๖๐ ข้อ

สอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รหัส ส๒๒๒๓๓ ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๓
๐.๕ หน่วยกิต ๑ คาบ/สัปดาห์
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายกิตติคุณ จันทะโมคา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/
จานวน กาหนดส่ง
คะแนน
ประเภท
ชิ้น
10 คะแนน
-งานเดี่ยว
-1 ชุด
30 พ.ค. 59
จุดเน้นที่ ๑ ความเป็นไทย
-1 ชิ้น
ข้อ ๑. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์ - แบบฝึกหัด 5 -รายกลุ่ม
- ง า น ก ลุ่ ม 5
มารยาทไทย
คะแนน
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแต่งกาย
- การมีสัมมาคารวะ
ข้อ ๒. แสดงออกและแนะนาผู้อื่นให้มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
ข้อ ๓. เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
-งานเดี่ยว
-1 ชุด
- ภายใน 11
จุด เน้น ที่ ๒ รัก ชาติ ยึ ด มั่ นในศาสนา และ 10 คะแนน
- แบบฝึกหัด 5 -รายกลุ่ม
-1 ชิ้น
มิ.ย. 59
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ ๔. เป็นแบบอย่างและแนะนาผู้อื่นให้มี - ง า น ก ลุ่ ม 5
คะแนน
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
- ความรักชาติ
- การยึดมั่นในศาสนา
- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้ อ ๕.ประยุ ก ต์ แ ละเผยแพร่ พ ระบรม
ราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดส่ง

๕.๑พระบรมราโชวาท
- การมีสติ
- ความขยันอดทน
๕.๒หลักการทรงงาน
- ภูมิสังคม
- ขาดทุนคือกาไร
สอบกลางภาคจุดเน้นที่ 1,2

แบบทดสอบ
10 คะแนน
-งานเดี่ยว
จุด เน้นที่ ๓ ความเป็นพลเมื อ งดี ใ นระบอบ 10 คะแนน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น - แบบฝึกหัด 5 -รายกลุม่
- ง า น ก ลุ่ ม 5
ประมุข
คะแนน
ข้อ ๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- การติดตามข่าวสารบ้านเมือง
- ความกล้าหาญทางจริยธรรม
- การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี
ข้อ ๗. มีส่วนร่วมและรับ ผิดชอบในการ
ตัดสินใจ
ตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
ตัดสินใจ
ในกิจกรรมต่างๆและรู้ทันข่าวสาร
๗.๑ การมี ส่วนร่วมและรับผิด ชอบในการ
ตัดสินใจ
ต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
๗.๒ การตรวจสอบข้อมูล
๗.๓ การรู้ทันข่าวสาร
10 คะแนน
-งานเดี่ยว
จุดเน้นที่๔ ความปรองดอง สมานฉันท์
- แบบฝึกหัด 5 -รายกลุ่ม
ข้อ ๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกัน - ง า น ก ลุ่ ม 5
คะแนน
และกัน
๘.๑ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
ในภูมิ ภาคเอเชี ย ในเรื่องวิถีชี วิตวัฒนธรรม
ศาสนาสิ่งแวดล้อม
๘.๒การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

-1 ชุด
-1 ชิ้น

- ภายใน 25
ก.ค. 59

-1 ชุด
-1 ชิ้น

- ภายใน 10
ส.ค. 59

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปัน
ข้อ ๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๙.๑ความขัดแย้ง
- การละเมิดสิทธิ
- การใช้ของส่วนรวม
๙.๒การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
- การเจรจาไกล่เกลี่ย
- การเจรจาต่อรอง
- การระงับความขัดแย้ง
จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
- ความซื่อสัตย์สุจริต
- ขยันหมั่นเพียรอดทน
- ใฝ่หาความรู้
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
(การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี วิ นั ย ในตนเองให้
นาไปบูรณาการกับผลการเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้ของจุดเน้นที๑่ –๔ที่เกี่ยวข้อง)
สอบปลายภาค จุดเน้นที่ 3,4,5

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น

20 คะแนน
-งานเดี่ยว
- แบบฝึกหัด 10 -รายกลุม่
- ง า น ก ลุ่ ม 1 0
คะแนน

แบบทดสอบ 30 คะแนน

-2 ชุด
-2 ชิ้น

กาหนดส่ง

ภายใน
เดื อ น ก.ย.
2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1.. ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ22101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 3 1คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางดวงเดือน คงสุข หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 พัฒนาการในวัยรุน่
การประเมิน
สาระการเรียนรู้
-ใบงาน
รายบุคคล
1 ชิ้น
ในเวลาเรียน
- ความหมายของวัยรุ่น
-แบบทดสอบท้ายบท รายบุคคล
1 ชิ้น
- การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
-ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
หน่วยที่ 2 วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
สาระการเรียนรู้
- เจตนคติ ความเชื่อและความเข้าใจผิดในเรื่องเพศ
- ความสัมพันธ์หญิงชายในสังคมไทยและความ
เสมอภาคในเรื่องเพศ
- การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
- สถานการณ์เสี่ยง และปัญหา-ผลกระทบของการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
- การป้องกัน หลีกเลี่ยงตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ไม่พึงประสงค์
หน่วยที3่ หลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สาระการเรียนรู้
- ความหมายการบริการทางสุขภาพ
- สิทธิด้านสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ
- หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง วิธีการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ

การประเมิน
- ใบงาน
-สอบกลางภาค

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ในเวลาเรียน
และ
ในตารางสอบ

การประเมิน
-ใบงาน
- แบบทดสอบท้ายบท

รายบุคคล
รายบุคคล

1ชิ้น
1 ชิ้น

ในเวลาเรียน
ในตารางสอบ

รายบุคคล
งานกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ในเวลาเรียน

หน่วยที่ 4 อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีอทิ ธิพลต่อ การประเมิน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
-ใบงาน
สาระการเรียนรู้
-แบบทดสอบท้ายบท
- การใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
- การแพทย์กา้ วหน้าการสาธารณสุขก้าวไกล ใต้ร่ม
พระบารมี
-ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อ
สุขภาพในปัจจุบัน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 5 ความสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
สาระการเรียนรู้
- ความสมดุล ความสัมพันธ์ และวิธีการสร้าง
สมดุลสุขภาพกาย สุขภาพจิต
- ปัญหา สาเหตุ และลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่งบอกว่าเสี่ยงต่อการมีปัญหา
สุขภาพจิตในวัยรุ่น
- วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมิน
-ใบงาน
-สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
ในเวลาเรียน
ในตารางสอบ
.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา......พ22103......ชื่อรายวิชา.......พลศึกษา 3......จานวน....1.....คาบ/สัปดาห์......0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = .....80..... : .....20.....
ผูส้ อน 1. ..นายพีรพงษ์....ดาระกะมาศ......หัวหน๎ารายวิชา
ผู๎สอน 2. ...นายชยกฤต...คาเมืองคุณ....
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

1. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา 3
2. การบริหารรํางกายและการเสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางกาย

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

10
20

ปลายภาคเรียน
6 - 10 มิ.ย.59

3.ทักษะพื้นฐานเกี่ยวการกระบี-่ กระบอง

สอบปฏิบัติการถวายบังคม
และการขึ้นพรหมนั่ง

10

27 มิ.ย.- 1 ก.ค.59

สอบปฏิบัติการถวายบังคม
และการขึ้นพรหมยืน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

10

18 - 22 ก.ค.59

40
10

15 - 19 ส.ค.59, 12 - 16 ก.ย.59
ปลายภาคเรียน

รวม

100

4.ทักษะการราไม๎ราที่ 1,2,3,4,5,6
5.ลาดับขั้นการแสดงกระบี-่ กระบอง

กาหนดการสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..2..ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา..2559…
รหัสวิชา..พ20213...........ชื่อรายวิชา.......มินิฟุตบอล 1......จานวน....2....คาบ/สัปดาห์.....1......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผูส้ อน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน... หัวหน๎ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
1. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
2. การสร๎างสมรรถภาพทางกาย
3. การเคลื่อนไหวรํางกายในการเลํนกีฬาฟุตบอล
4. ทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาฟุตบอล
5. การรับ-สํงลูกบอลแบบตําง ๆ
6. การยิงประตู
7. การเลํนทีม

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ

4
2
20
2
10
4
10
2
10
2
10
4
20

รวม

100

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

กาหนดการสอบ
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 3 มิ.ย. 59
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 59
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 59
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 5 ส.ค. 59
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 26 ส.ค. 59
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 23 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 22102 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 4 (งานชําง) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
- หลักการทางาน
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม และการใช๎ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน
หนํวยที่ 2 งานชํางในบ๎าน
- ความปลอดภัยในการทางาน
- เครื่องมือในการปฏิบัติงานชําง
- ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์
จากการปฏิบัติงานชําง
- งานประปา
- งานไฟฟ้า
หนํวยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ
เทคโนโลยี
- กระบวนการเทคโนโลยี
- หลักการออกแบบเทคโนโลยี
การสร๎างชิ้นงานด๎วยกระบวนการ
เทคโนโลยี
หนํวยที่ 4 งานอาชีพ
- การเสริมสร๎างประสบการณ์ชีวิต
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
รายบุคคล
2

27 พ.ค. 59

การทางาน
5 คะแนน

การทางานกลุํม

3 มิ.ย. 59

แบบทดสอบ
10 คะแนน

รายบุคคล

การทางาน
20 คะแนน

การทางานกลุํม

แบบทดสอบ
10 คะแนน

รายบุคคล

การทางาน
10 คะแนน

การทางานกลุํม

ใบงาน 5 คะแนน

ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล

3

กาหนดสํง

10 มิ.ย. 59
15 ก.ค. 59

2

5 ส.ค. 59
19 ส.ค. 59

1

2 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายวิชา ง 22101 งานอาชีพ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1 คาบ/สัปดาห์ 0.5
หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค 80 : 20
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน ชิ้นวาน/ภาระงาน
กาหนดสํง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ทดสอบกํอนเรียน
หนํวยที่ 1 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการเกษตร
ชั่วโมงแรก
5 คะแนน
- ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์
ใบงาน 5 คะแนน
- ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
รายบุคคล
2 ชิ้น
27 มิ.ย.59
ทางานกลุํม
- การทาปุ๋ยชีวภาพ
งานกลุํม
10คะแนน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช
หนํวยที่ 2 การปลูกพืช
ทางานกลุํม
- การจาแนกพืช
งานกลุํม
2 ชิ้น
29 ก.ค.59
20
คะแนน
- วิธีการขยายพันธุ์ การปลูกพืช
ทดสอบ10คะแนน
- ปฏิบัติการปลูกพืช
รายบุคคล
10 ก.ค.59
ใบงาน 20 คะแนน
หนํวยที่ 3 การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
รายบุคคล
1 ชิ้น
13 ส.ค.59
หนํวยที่ 4 การเลี้ยงสัตว์
ใบงาน 10 คะแนน
- ความสาคัญ ประเภท
รายบุคคล
1ชิ้น
27ส.ค.59
- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- อาหารสัตว์
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

ภาระงาน
รหัสวิชา ง22103 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ (หัวหน้ารายวิชา) 2. นายสมพร ชัยวงษ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
ประเภท

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล
แบบฝึกหัด
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (บทที่ 3 การ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ชิ้นงาน timeline
1.1 พัฒนาการของการติดตํอสือ่ สาร
ทดสอบ
1.2 เครือขํายคอมพิวเตอร์
2. การค้นหาข้อมูลและติดต่อสือ่ สารผ่าน
แบบฝึกหัด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม (บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต)
ชิ้นงาน timeline
2.1 ความหมายและพัฒนาการของ
สอบทํองชื่อโดเมน
อินเทอร์เน็ต
2.2 เลขที่อยูํไอพีและชื่อโดเมน
ป้ายนิเทศ
2.3 บริการบนอินเทอร์เน็ต
2.4 มารยาทและข๎อปฏิบัติในการใช๎งาน
อินเทอร์เน็ต
2.5 ความปลอดภัยในการใช๎งาน
อินเทอร์เน็ต
สอบกลางภาค

รายบุคคล

3. การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
(บทที่ 1 ซอฟต์แวร์)
3.1 ซอฟต์แวร์
3.2 ไวรัสคอมพิวเตอร์
3.3 การเลือกใช๎ซอฟต์แวร์
4. หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(บทที่ 2 หลักการแก้ปัญหา)
4.1 ขั้นตอนการแก๎ปัญหา
4.2 การถํายทอดความคิดในการแก๎ปัญหา
4.3 การกาหนดคําให๎ตัวแปร

รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล

จานวนชิ้น/คะแนน

สํงในชั่วโมงเรียน
3 ตอน/5
ของตนเองเทํ
านั้น
คะแนน
ตั้งแตํ
1 งาน/5 คะแนน
16 พ.ค. 59 ถึง
12 ข๎อ/10 คะแนน
3 มิ.ย. 59

รายบุคคล

สํงในชั่วโมงเรียน
3 ตอน/5
ของตนเองเทํานั้น
คะแนน
1 งาน/5 คะแนน 6 มิ.ตัย.้งแตํ
59 ถึง
15 ชื่อ/5
24 มิ.ย. 59
คะแนน
1 งาน/5 คะแนน

รายบุคคล

20 ข๎อ/10 คะแนน สอบในชั่วโมงเรียน

แบบฝึกหัด

รายบุคคล

ผังความคิด

รายบุคคล

3 ตอน/5
คะแนน
1 งาน/5 คะแนน

แบบฝึกหัด

รายบุคคล

สอบจับคูํ
สัญลักษณ์
สอบข๎อเขียน

รายบุคคล

สอบปลายภาค

รายบุคคล

รายบุคคล
รายบุคคล

รายบุคคล

ของตนเองเทํานั้น
27 มิ.ย. - 1 ก.ค.
59
สํงในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเทํานั้น
ตั้งแตํ
4 ก.ค. 59 ถึง
29 ก.ค. 59

สํงในชั่วโมงเรียน
3 ตอน/5
ของตนเองเทํ
านั้น
คะแนน
ตั้งแตํ
15 ข๎อ/5
1 ส.ค. 59 ถึง
คะแนน
2 ก.ย. 59
1 ข๎อ/10
คะแนน
40 ข๎อ/20 คะแนน สอบในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเทํานั้น
5 - 9 ก.ย. 59

บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)
ภาระงาน
คาอธิบาย
1. แบบฝึ ก หั ด
ทาแบบฝึกหัดท๎ายบทที่ 3 ลงในสมุดเรียน
2. ชิ้ น งาน timeline
เขียน timeline ของพัฒนาการของการสื่อสาร โดยใช๎
ข๎อมูลจากหนังสือเรีย น ทาในกระดาษ A4 หนา 90
gsm.
3. ทดสอบ
บ อ ก ชื่ อ ตั ว ก ล า ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
จานวน 12 รายการ ภายในเวลาที่กาหนด
บทที่ 4 อิ น เทอร์ เ น็ ต (20 คะแนน)
1. แบบฝึ ก หั ด
ทาแบบฝึกหัดท๎ายบทที่ 4 ลงในสมุดเรียน
2. ชิ้ น งาน timeline
เขียน timeline ของพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต โดยใช๎
ข๎ อ มู ล จากหนั ง สื อ เรี ย น ท าในกระดาษ A4 หนา 90
gsm.
3. สอบทํ อ งชื่ อ โดเมน
ทํองชื่อโดเมนระดับตํางๆ จานวน 14 ชื่อ โดยใช๎ข๎อมูล
จากหนังสือเรียน
4. ป้ า ยนิ เ ทศ
จั ด ป้ า ยนิ เ ทศลงในฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด เกี่ ย วกั บ บริ ก ารบน
อินเทอร์เน็ต จานวน 1 บริการ โดยจับสลากเลือกหัวข๎อ
สอบกลางภาค
ข๎อสอบอัตนัย จานวน 20 ข๎อ 10 คะแนน
ภาระงาน
1. แบบฝึ ก หั ด
2. ผั ง ความคิ ด

1. แบบฝึ ก หั ด
2. สอบจั บ คูํ สั ญ ลั ก ษณ์
3. สอบข๎ อ เขี ย น

สอบปลายภาค

บทที่ 1 ซอฟต์ แ วร์ (10 คะแนน)
คาอธิบาย
ทาแบบฝึกหัดท๎ายบทที่ 1 ลงในสมุดเรียน
สร๎างผังความคิดในรูปแบบ Infographic สรุปเนื้อหา
สาคัญเรื่อง ซอฟต์แวร์ โดยใช๎ข๎อมูลจากหนังสือเรียน ทา
ในกระดาษ A4 หนา 90 gsm. ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการสร๎ างผั งเทํ า นั้น พร๎ อ มทั้งบอกข๎ อ ดี -ข๎ อ เสี ย ของ
โปรแกรมที่เลือกใช๎สร๎างผังความคิดในครั้งนี้
บทที่ 2 หลั ก การแก้ ปั ญ หา (20 คะแนน)
ทาแบบฝึกหัดท๎ายบทที่ 2 ลงในสมุดเรียน
จั บ คูํ สั ญ ลั ก ษณ์ -ชื่ อ เรี ย ก-ความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์
มาตรฐานในการเขียนผังงาน 5 ชนิด
เขียนตอบตามหลักการแก๎ปัญหา โดยเริ่มจาก
1. ขั้นวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหา
โจทย์กาหนดข๎อมูลอะไรบ๎าง / โจทย์ต๎องการอะไร
2. ขั้นวางแผนแก๎ปัญหา
3. ขั้นดาเนินการแก๎ปัญหา
4. ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง
จากนั้ น เขี ย นรหั ส ล าลองและผั ง งานที่ ส อดคล๎ อ งกั บ
แนวทางการแก๎ปัญหาของตนเองที่ได๎ออกแบบไว๎
ข๎อสอบอัตนัย จานวน 40 ข๎อ 20 คะแนน

กาหนดส่ง
สํงในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเทํานั้น
ตั้งแตํ
16 พ.ค. 59 ถึง
3 มิ.ย. 59
สํงในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเทํานั้น
ตั้งแตํ
6 มิ.ย. 59 ถึง
24 มิ.ย. 59

สอบในชั่วโมงเรียน
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 59
กาหนดส่ง
สํงในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเทํานั้น
ตั้งแตํ
4 ก.ค. 59 ถึง
29 ก.ค. 59
สํงในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเทํานั้น
ตั้งแตํ
1 ส.ค. 59 ถึง
2 ก.ย. 59

สอบในชั่วโมงเรียน
5 - 9 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 20222 ชื่อรายวิชา งานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นางปราณี วีระหงส์ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวศรินรัตน์ ศุภรักษ์ฐิติกุล
ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาโดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์เศษ
วัสดุเหลือใช้

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

-

บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
1. ความหมายและประเภทของวัสดุ

13 มิ.ย. 59
4 ก.ค. 59

2. คุณสมบัติของวัสดุ
บทที่ 3 ลักษณะของงานประดิษฐ์
ประเภทของงานประดิษฐ์
สอบกลางภาค

10 คะแนน

25 ก.ค. 59

บทที่ 4 การออกแบบงานประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้
1. บอกความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของ
การออกแบบงานประดิษฐ์

18 ก.ค. 59

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

-

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบตั ิ
30 คะแนน

รายบุคคล

2 ชิ้น

8 ส.ค. 59

2. ออกแบบงานประดิษฐ์ขากเศษวัสดุเหลือใช้
บทที่ 5 การประดิษฐ์ชิ้นงาน
1. ประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษวัสดุเหลือใช้
2. ประดิษฐ์โมบายจากเศษวัสดุเหลือใช้
สอบกลางภาค

20 คะแนน

14 ก.ย. 59
21 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 20229 รายวิชา อาหารจานเดียว จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
หน่วยที่ 1 : พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
หน่วยที่ 2 : คุณค่าทางอาหารและ
โภชนาการ

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดสํงงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

-ใบงานกิจกรรมระดม
ความคิด

-งานกลุํม

1

พฤษภาคม 59

-กิจกรรมค๎นคว๎า

-งานกลุมํ

1

มิถุนายน 59

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (10คะแนน)

หลังกลางภาค 30 คะแนน
หน่วยที่ 3 : การจัดเตรียมอุปกรณ์และ
วัตถุดิบในการปรุงอาหารจานเดียว
หน่วยที่ 4 : การประกอบอาหารจาน
เดียว

-ใบกิจกรรมศูนย์การเรียนรู๎

-งานเดี่ยว

4

กรกฎาคม 59

-ประกอบอาหารจานเดียว

-งานกลุํม

1

กรกฎาคม 59กันยายน 59

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (20คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (งานธุรกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง20291 ชื่อรายวิชา การจัดการธุรกิจบริการ . 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นางนฤมล มุสิเกตุ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/
ประเภทงาน

บทที่ 1 ความสาคัญของธุรกิจ
- ความหมายของธุรกิจ
ความสาคัญของการประกอบธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล๎อม
ทางธุรกิจ แหลํงข๎อมูลธุรกิจ
บทที่ 2 ธุรกิจบริการ
- ความหมายของการบริการ
ความหมายของธุรกิจการบริการ
การมีservice mind ความคาดหวัง
ของลูกค๎าที่รับบริการ
สอบกลางภาค
บทที่ 3 ประเภทของธุรกิจบริการ
- ธุรกิจที่ให๎บริการเพียงอยํางเดียว
เชํน ธุรกิจนวดสปา ร๎านเสริมสวย
อูํซํอมรถ โรงเรียน โรงแรม เป็นต๎น
- ธุรกิจที่ขายสินค๎าควบคูํไปด๎วย
เชํน ร๎านอาหาร ปั๊มน้ามัน ร๎าน
กาแฟ เป็นต๎น
สอบปลายภาค

กาหนดส่ง

จานวน

แบบฝึกหัด และใบงาน
รายบุคคล
10 คะแนน

1

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 59

การแสดงบทบาทสมมุติใน รายกลุํม
หัวข๎อ Service mind
กลุํมละ 5 คน
20 คะแนน

1

ภายในวันที่
8 ก.ค. 59

แบบทดสอบ 10 คะแนน รายบุคคล
ชิ้นงาน
รายกลุมํ
1. การนาเสนอธุรกิจ
บริการที่สนใจ ผํานสื่อ
เทคโนโลยี
20 คะแนน
2. รูปเลํมประกอบการ
นาเสนอ
20 คะแนน
แบบทดสอบ 20 คะแนน รายบุคคล

1

11-15 ก.ค. 59
ภายในวันที่
2 ก.ย. 59

5-9 ก.ย. 59

