โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 รหัสวิชา ก23901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน 1.นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ , 2. นางสิริยา โกศลนิยม
หน่วยการเรียน
วิธีการคะแนน
ชิ้นงาน/ลักษณะ
จานวนชิ้น กาหนดส่ง
เก็บ
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมในชั้นเรียน
1
16 - 20 พ.ค. 59
2.ชีวิตที่เป็นประโยชน์
10
กิจกรรมในชั้นเรียน
1
23 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
-ใบงาน
3.รู้เขารู้เรา
10
-กิจกรรมในชั้นเรียน
1
6 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 59
-ใบงาน
4.คิดบวก ชีวิตบวก
10
-กิจกรรมในชั้นเรียน
1
20 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59
-ใบงาน
5.เรียนรู้สู่อนาคต
40
-กิจกรรมในชั้นเรียน
1
4 ก.ค. – 2 ก.ย. 59
-ใบงาน
6.อาชีพที่สนใจ
30
กิจกรรมในชั้นเรียน
1
5 ก.ย. - 22 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค23101
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 5
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง หัวหน้ารายวิชา
3.นางสาวมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
1.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ
1.2 ปริมาตรของปริซมึ และทรงกระบอก
1.3 ปริมาตรของพีระมิดและกรวย
1.4 ปริมาตรของทรงกลม
1.5 พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
เรื่อง กราฟ
2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทีม่ ี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
2.2 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2.3 กราฟกับการนาไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
3.1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ
กราฟ
3.3 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 :
เรื่อง ความคล้าย
4.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
4.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
4.3 การนาไปใช้

วิธีการเก็บคะแนน
1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน
3. ชิ้นงาน 5 คะแนน
4. สอบกลางภาค 10 คะแนน

2.นางสาวนัดธิดา นวลศรี
4.นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
1. แบบทดสอบ
2 ชิ้น ภายใน 27 มิ.ย.59
2. ใบงาน/สมุด
3. ชิ้นงาน

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 10 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/สมุด

1 ชิ้น

ภายใน 18 ก.ค.59

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน
3. สอบปลายภาค 15 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/สมุด

1 ชิ้น

ภายใน 22 ส.ค.59

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน
3. สอบปลายภาค 15 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/สมุด

1 ชิ้น

ภายใน 12 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค23201
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ครูจิราภรณ์ วราชุน
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: กรณ์ที่สอง
1. สอบเก็บคะแนน
1. บวกลบคูณหารจานวนจริงอยูใ่ นรูป √ เมื่อ
15 คะแนน
โดยใช้สมบัติ √
2. สอบกลางภาค 5
√ √ เมื่อ
คะแนน
√
และ
ได้ และ √
เมื่อ
√
และ
ได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: การแยกตัวประกอบของพหุ 1. สอบเก็บคะแนน
นาม
15 คะแนน
1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
2. สอบกลางภาค 5
เป็นผลต่างกาลังสอง
คะแนน
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดย
การทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า
สองที่มีสัมประสิทธ์เป็นจานวนเต็ม
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประ
สิทธ์เป็นจานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: สมการกาลังสอง
1.การแก้สมการกาลังสองโดยวิธีทาเป็นกาลังสอง
สมบูรณ์และการแก้สมการกาลังสองโดยการใช้
√
สูตร
และแก้โจทย์ปญ
ั หา
เกี่ยวกับสมการกาลังสองได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: พาราโบลา
1. เขียนสมการของกราฟพาราโบลาและเขียน
กราฟพาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2. แบบทดสอบ

กาหนดส่ง

จานวนชิ้น
วันที่ 27
มิถุนายน 2559

1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2. แบบทดสอบ

วันที่ 18
กรกฎาคม 2559

1. สอบเก็บคะแนน
15 คะแนน
2. สอบปลายภาค
15 คะแนน

1. แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2. แบบทดสอบ

วันที่ 29 สิงหาคม
2559

1. สอบเก็บคะแนน
10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 5
คะแนน
3. สอบปลายภาค
15 คะแนน

พาราโบลา

1 ชิ้น

วันที่ 12 กันยายน
2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ..................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ23101.........ชือ่ รายวิชา.............ทัศนศิลป์ 3......... .......1.....คาบ/สัปดาห์......0.5.....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =...... 80......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี............... หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
1.ทัศนธาตุ
2.หลักการออกแบบ
3.ทัศนศิลป์
.

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

1.งานเดี่ยวทักษะงาน
ทัศนธาตุ
2.งานเดี่ยวทักษะการ
ออกแบบ

1-2

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

งานจิตรกรรม

1-2

งานปฏิมากรรม

1

10 คะแนน

1.งานเดี่ยว

1

8 ก.ค.59

สาระที่ 4 : การเขียนภาพตามจินตนาการ
1.การเขียนภาพการ์ตูน การเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย

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

งานเดี่ยว

1

14 ส.ค.59

งานกลุ่ม

1

สาระที่ 5 : งานทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร
1.งานทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร

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

งานเดี่ยว

1-2

งานเดี่ยว

1

สาระที่ 2 : เทคนิควิธีการทัศนศิลป์
1.การสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ
2.การสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

สาระที่ 3 : การวาดภาพสื่อความหมาย
1.การวาดภาพสื่อความหมาย
2.การเขียนภาพด้วยวิธีการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

10 มิ.ย.59

1-2

24 มิ.ย.59

16 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6-3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 23102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 3
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวจารุนิภา ภูส่ วัสดิ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. การแสดงนาฏยศัพท์
2. การแสดงภาษาท่าในทาง
นาฏศิลป์ไทย
3. การแสดงนาฏยศัพท์และ
ภาษาท่าประกอบบทเพลงปลุก
ใจ
4. การราวงมาตรฐาน “เพลงชาว
ไทย” และร้องเพลงราวง
มาตรฐาน “เพลงชาวไทย”
5. ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์
ไทย
6. การจัดการแสดงละคร
7. สอบปลายภาค

ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)

1.ปฏิบัติเป็นคู่

10 ท่า

ภายใน
10 มิ.ย.59

2. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)

2.ปฏิบัติเป็นคู่

5 ท่า

ภายใน
24 มิ.ย.59
ภายใน
8 ก.ค.59

3. ภาคปฏิบัตินาเสนอหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)

3. ปฏิบัติและ
1 เพลง: กลุ่ม
นาเสนอหน้าชั้น
เรียน
4. ปฏิบัติท่าราวงมาตรฐาน เพลงคืน
4.ปฏิบัติราวง
1 เพลง: กลุ่ม
เดือนหงาย ( 10 คะแนน )
มาตรฐานและ
5. ร้องเพลงคืนเดือนหงาย ( 5 คะแนน ) ร้องเพลงราวง
มาตรฐาน
6. สื่อ Power Point และ นาเสนอหน้า 5. แบ่งกลุ่มทาสื่อ 1 ชิ้น : กลุ่ม
ชั้นเรียน (15 คะแนน)
Power Point
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
7. การแสดงละครสร้างสรรค์
6.การแสดงละคร 1 เรื่อง : กลุม่
(20 คะแนน)
8. แบบทดสอบ ( 20 คะแนน )

7. ทาแบบทดสอบ

1 ชุด : คน

ภายใน
29 ก.ค.59
ภายใน
12 ส.ค.59
ภายใน
9 ก.ย.59
ภายใน
16 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...............ศิลปะ.....................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 23103......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 3 .............1...คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. ........นางสาวยุวดี.......เสือใหญ่.............. หัวหน้ารายวิชา ........นางสาวยุวดี.......เสือใหญ่..............
ผูส้ อน 2. ........นายธิติ.......ดารงคงชื่น..............
ชิน้ งาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : การใช้องค์ประกอบและเทคนิคใน
การสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอืน่
1.องค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี
2.องค์ประกอบที่ใช้ในงานศิลปะ

ตรวจใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

1

6 มิ.ย. 59

หน่วยที่ 2: เปรียบเทียบความแตกต่างบทเพลง
1.ประเภทของเพลงไทย

ตรวจสมุด/แต่งเพลง
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

1 ก.ค. 59

ตรวจสมุด/ขับร้องเพลง
ลาวดวงเดือน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

15 ส.ค. 59

รายงาน
(20 คะแนน)

กลุ่ม

1

23 ส.ค. 59

แต่งเพลงง่ายๆ 1บท
เพลง
(20 คะแนน)

รายกลุม่

1

12 ก.ย.59

เก็บคะแนนกลางภาค
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3: เทคนิคและการแสดงออกในการขับ
ร้องเพลงไทย
1.หลักการขับร้องเพลงไทย
2.เทคนิคการขับร้องเพลงไทย
3.การฟัง
หน่วยที่ 4ประวัติดนตรีไทย
1.ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
2.ดนตรีไทยสมัยอยุธยา
3.ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
.
หน่วยที่ 5: การประพันธ์เพลงเบื้องต้น
1.หลักการประพันธ์เพลง
2เทคนิคการประพันธ์เพลง
.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ..................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 23104......... ชื่อรายวิชา............ ดนตรีสากล 3.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์............... หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 .การขับร้อง
1.ทฤษฎีการขับร้อง
2.ปฏิบัติการขับร้อง
หน่วยที่ 2 การฟังเพลง
1.จุดประสงค์ของการฟังเพลง
2.ฟังเพลง
3.การฟังเพลงในเชิงปฏิบัติ
4.แยกแยะแนวเพลง
5.ทาความเข้าใจบทเพลง

ใบงาน 10 คะแนน
แบบฝึกหัด 10 คะแนน

ใบงาน 5 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
10 คะแนน

รายบุคคล

รายบุคคล

1
1

6 มิ.ย. 59

1
1
1

15 ส.ค. 59

1
1
1

12 ก.ย. 59

กลางภาค
หน่วยที่3 ดนตรีสากล
1.ประวัติดนตรีสากล
2.ประเภทวงดนตรีและบทเพลง
3.การวิเคราะห์
ปลายภาค

ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 15 คะแนน

รายบุคคล

20 คะแนน

รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1-3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 20218 ชื่อรายวิชา นาฏยประดิษฐ์ คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวจารุนิภา ภูส่ วัสดิ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. นาฏยประดิษฐ์ “ต่างหู”

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. การประดิษฐ์ช้ินงาน
(20 คะแนน)

1. แบ่งกลุ่ม
ประดิษฐ์ช้ินงาน

1 ชิ้น : 1 กลุ่ม

ภายใน
10 มิ.ย.59

2. การราตีบท

2. ภาคปฏิบัติการแสดงนาฏยศัพท์
และ ภาษาท่าในทางนาฏศิลป์
(20 คะแนน)

2.ปฏิบัติ

1 บท : กลุ่ม

ภายใน
8 ก.ค.59

3. นาฏยประดิษฐ์
“การปักผ้าถุงจีบหน้านาง”

3. การปักผ้าถุงจีบหน้านาง
(40 คะแนน)

3. แบ่งกลุ่ม
ประดิษฐ์ช้ินงาน

1 ชิ้น : 1 กลุ่ม

ภายใน
8 ก.ค.59

4. นาฏยประดิษฐ์
“ดอกไม้ติดงอบ”

4. การประดิษฐ์ช้ินงาน
(10 คะแนน)

4. แบ่งกลุ่ม
ประดิษฐ์ช้ินงาน

1 ชิ้น : 1 กลุ่ม

ภายใน
9 ก.ย.59

5. นาฏยประดิษฐ์ อุปกรณ์
ประกอบการแสดง“ก้อนเมฆ”

5. การประดิษฐ์ช้ินงาน
(10 คะแนน)

5. แบ่งกลุ่ม
ประดิษฐ์ช้ินงาน

1 ชิ้น : 1 กลุ่ม

ภายใน
16 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา.....ศ 20228 .... ชื่อรายวิชา........เสริมทักษะดนตรีสากล...........2.....คาบ/สัปดาห์.....1.0....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์............... หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 ฝึกเปุาบันไดเสียง
1. C major
2. D minor
3. F major
4. D major
5. E minor
กลางภาค
หน่วยที่ 2 แบบฝึกหัดการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์
1.แบบฝึกหัดที่ 1
2.แบบฝึกหัดที่ 2
3.แบบฝึกหัดที่ 3
ปลายภาค

ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(15 คะแนน)
รายบุคคล

5

27 มิ.ย.59

รายบุคคล

3

15 ส.ค. 59

ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(10 คะแนน)
ปฏิบัติ (10 คะแนน)
ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(10 คะแนน)
ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(15 คะแนน)
สอบปฏิบัติ 1 เพลง
(20 คะแนน)

12 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท 23101
ชื่อวิชา ภาษาไทย 5
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ 2. นางสาวอัจฉรา ทองทา
หัวหน้ารายวิชา นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 : การอ่าน
- อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
- อ่านจับใจความ
- อ่านวิเคราะห์ วิจารณ์
สาระที่ 2 : การเขียน
- เขียนรายงาน
- คัดลายมือ
- เขียนย่อความ
- เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
- เขียนจดหมายกิจธุระ
- เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
สาระที่ 3 : การฟัง การดู การพูด
- แสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู
- วิเคราะห์ วิจารณ์ จากการฟังและดู
- พูดรายงาน
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
- ระดับภาษา
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
- บทละครเรื่อง เห็นแก่ลูก
- พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
- พระบรมราโชวาท ร.5
- วิวิธภาษา
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

คะแนน
เต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

10

ลักษณะ/ประเภท
- ค้นคว้า บันทึก
และอ่าน

10

- เขียนรายงานโครงงาน

1

ก.ค. 59

10

- พูดรายงานโครงงาน

1

ก.ค. 59

10

- แบบทดสอบ

1

ส.ค. 59

20

- ค้นคว้า
- ท่องบทอาขยาน
- ใบงาน
- กิจกรรม

1

ส.ค. 59

1
1

ก.ค. 59
ก.ย. 59

10
30
100

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

จานวนชิ้น
1

กาหนดส่งงาน
มิ.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559รหัสวิชา
ท 20220
ชื่อวิชา นิทานพื้นบ้าน
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอัจฉรา ทองทา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนนเต็ม

หน่วยที่ 1 : ความหมายและประเภทของ
นิทาน
- ความหมายของนิทาน
- ลักษณะของนิทาน
- ประเภทของนิทาน
หน่วยที่ 2 : องค์ประกอบของนิทาน
- จุดประสงค์ในการเล่านิทาน
- องค์ประกอบของนิทาน
หน่วยที่ 3 : วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
- วิเคราะห์เนื้อเรื่อง
- วิจารณ์ตัวละคร
หน่วยที่ 4 : คุณค่าที่ได้จากนิทานพื้นบ้าน
- แนวคิดปรัชญาข้อคิดที่ได้จากนิทานพื้นบ้าน
- ความเชื่อที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้าน
- คาศัพท์
หน่วยที่ 5 : แต่งนิทานพื้นบ้าน
- แผนภาพโครงเรื่อง
- ลาดับเหตุการณ์
- ข้อคิดที่ได้จากนิทานพื้นบ้าน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
- ใบงาน
- แบบฝึกหัด

จานวนชิ้น
1

กาหนดส่งงาน
พ.ค. 59

10 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

1

มิ.ย. 59

10 คะแนน

- พูดรายงาน

1

ก.ค. 59

10 คะแนน

- ใบงาน
- แบบฝึกหัด

1

ส.ค. 59

20 คะแนน

- ผลงานการแต่งนิทาน
พื้นบ้าน

1

ก.ย. 59

10 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

1
1

ก.ค. 59
ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559
รหัสวิชา ว23101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกชพร อารัชกุล
หัวหน้ารายวิชา นางสาวกชพร อารัชกุล
2. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
3. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
ชิ้นงาน /ภาระงาน
กาหนดส่ง
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยที่1: แรงกับการเคลื่อนที่
1. ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ
2. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
3. แรงพยุงของของเหลว
4. แรงเสียดทาน
5. โมเมนต์ของแรง
หน่วยที่ 2: งานและพลังงาน
1. งานและพลังงาน
2. พลังงานศักย์และพลังงานจลน์
3. การเปลี่ยนรูปพลังงาน และกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน
หน่วยที่ 3: พลังงานไฟฟูา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟูา กระแสไฟฟูา และความ
ต้านทานไฟฟูา
2. วงจรไฟฟูาในบ้าน
3. พลังงานไฟฟูาของเครื่องใช้ไฟฟูา
4. การคานวณพลังงานไฟฟูาที่ใช้
5. การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จานวนชิ้น

-สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน -สมุดและเอกสาร
ประกอบการเรียน
-สอบประจาบท 10 คะแนน -ข้อสอบ
-ชุดการ์ตูนเรื่องแรงกับการ
-ชุดการ์ตูนเรื่อง
เคลื่อนที่ 10 คะแนน
แรงกับการ
เคลื่อนที่
-สอบกลางภาค 10 คะแนน -ข้อสอบปรนัย

1ชิ้น

-สมุด/แบบฝึกหัด 5 คะแนน
-แผ่นชาร์จ 5 คะแนน
-สอบประจาบท 5 คะแนน

1ชิ้น

-แผ่นชาร์จ
-ข้อสอบ

สัปดาห์ละ
1 ครั้ง
ภายใน 25
ก.ค. 59
21-27
ก.ค. 59
ภายใน 15
ส.ค. 59

-สรุปสูตร 5 คะแนน
-แผนผังความคิด
-สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน -ข้อสอบ

1 ชื้น

ภายใน 10
ก.ย. 59

-สอบปลายภาค 30 คะแนน

1 ฉบับ

14-22
ก.ย. 59

-ข้อสอบปรนัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว20294
ชื่อรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์
2 คาบ/สัปดาห์
1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูส้ อน นายเรวัตต์ นกสว่าง หัวหน้ารายวิชา นายเรวัตต์ นกสว่าง
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยที่ 1 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- แบบทดสอบ
รายงานผลการ
4 ชิ้น
และทักษะทางวิทยาศาสตร์
5 คะแนน
ฝึกทักษะ
- แบบวัดการใช้ทักษะ
1. ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์
5 คะแนน
2. ทักษะพื้นฐาน
3. ทักษะขั้นสูง
- สอบกลางภาค
3 คะแนน
หน่วยที่ 2 : วัสดุและอุปกรณ์ทาง
- แบบทดสอบ 5
Lab : การจัด
2 lab
วิทยาศาสตร์
คะแนน
อุปกรณ์และการ
- แบบประเมินการใช้ เลือกใช้
1. วัสดุ
วัสดุอุปกรณ์ 5
2. อุปกรณ์
คะแนน
3. เครื่องมือวัด
- สอบกลางภาค
2 คะแนน
หน่วยที่ 3 : วิธีการกระบวนการทาง
- แบบทดสอบ 5
การเขียนวิธีการ
1 ชิ้น
วิทยาศาสตร์
คะแนน
ทางวิทยาศาสตร์
- สอบกลางภาค
1. การกาหนดปัญหา
5 คะแนน
2. การกาหนดตัวแปร และ สมมุติฐาน
3. การออกแบบการทดลอง
4. การทดลอง บันทึกผล
5. การลงข้อสรุป และ นาเสนอ
หน่วยที่ 4 : เริ่มต้นกับโครงงาน
- Quiz 5 คะแนน
- จรวดขวดน้า
1 ชิ้น
วิทยาศาสตร์
- แบบประเมินชิ้นงาน
1. สภาพสมดุล
5 คะแนน
2. สมดุลต่อการเคลื่อนที่
- สอบปลายภาค
10 คะแนน
หน่วยที่ 5 การทาโครงงานวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินการทา
โครงงาน 20
คะแนน
- สอบปลายภาค
20 คะแนน

กาหนดส่ง
ภายใน

ภายใน
22
มิถุนายน
ภายใน
6 กรกฎาคม

ภายใน
27
กรกฎาคม

ภายใน
24 สิงหาคม

ภายใน
21
กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค23101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 5
3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน Mr. Ian Roberts หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ /
จานวนชิ้น
ประเภท
Chapter 1
Homework
ภายในวันที่
-The Tools of Geometry
Classwork
29 พ.ค. 59
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
Chapter 2
-Reasoning and Proof

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 3
-Parallel and Perpendicular Lines

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 4
-Congruent Triangles

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 5
-Relationships in Triangles

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 6
- Quadrilaterals

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
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 20201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน 1 จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ
หัวหน้ารายวิชา
2. Nagao
shunya
3. ศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 27/พ.ค/59

หน่วยที่ 1 : คาทักทายและการแนะนา
ตัว

-สอบแนะนา
ตนเอง

หน่วยที่ 2 :ตัวอักษรฮิระงะนะ

-แบบทดสอบ
ตัวอักษรฮิระงะ
นะ
-แบบทดสอบ
เรื่องตัวเลข

-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 17/มิ.ย/59

-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ค/59

แบบทดสอบ
45 นาที
-ใบงาน

10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 19/ส.ค/59

-ใบงาน

-งานเดี่ยว
(20 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 9/ก.ย/59

หน่วยที่ 3 : ตัวเลข
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : ไวยากรณ์รูปปฏิเสธ , บอก
เล่า
หน่วยที่ 5 : เวลา
สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
45 นาที

30
(คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 4 -5

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ 23205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน 1
2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 กรกฎาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 กันยายน

หน่วยที่ 1: Dire l’alphabet
- Pouvoir dire tous les 26
des alphabets

-พูดออกเสียงและตอบคาถาม
ได้ (15 คะแนน)

หน่วยที่ 2 : Saluer
- Pouvoir faire la salutation -แบบทดสอบ ตอบคาถาม
correctement
และแต่งประโยค
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 3 : Qu’est-ce que
c’est?

-สนทนาและตอบคาถามจาก
- Dire ou demander sur les จากสิ่งต่างๆรอบตัว
choses
(15 คะแนน)
หน่วยที่ 4 : Pourquoi et
Parce que
- Pouvoir poser et
répondre des questions
facilement

สอบปลายภาค

- ใบงาน (10 คะแนน)
- ตั้งคาถามและตอบคาถาม
(10คะแนน)

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว23101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5
3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1.Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Lee Humphrey

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

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

กาหนดส่ง
25 พ.ค. 59

Chapter 1 : Describing motion

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 2 : Laws of motion

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
29 พ.ค. 59

Chapter 4 : Sound & light

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 59

Chapter 5 : Thermal Energy

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 59

Chapter 6 : States of matter

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

Chapter 7 : Understanding the
atom

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559รหัสวิชา อ
20209 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษกับอาเซียน
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วน
การประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาววิชุดา บุญเทียม หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาววิชชุดา สมจิต
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : Introduce to ASEAN
1. What is the ASEAN?
2. ASEAN Nations
3. English and ASEAN

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน
1. แบบทดสอบ + Mind Map

ลักษณะ/
ประเภท
งานเดี่ยว

(10 คะแนน)

จานวนชิ้น กาหนดส่งงาน
1 ชิ้น

25 พ.ค. 59

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

8 มิ.ย. 59

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

6 ก.ค. 59
17 ส.ค. 59

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

7 ก.ย. 59
14 ก.ย. 59

2.นาเสนอความแตกต่างของ
วัฒนธรรมประเทศอาเซียน
(10 คะแนน)

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 2 : Talking about ASEAN 1. แบบทดสอบ + Mind Map
1. ASEAN National Flowers
(10 คะแนน)
2. ASEAN Charter
2. สมุดภาพPopup
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3 : Attraction of ASEAN
1. National Dished of ASEAN
2. Tourist attraction

สอบปลายภาค

1. แบบทดสอบ + Mind Map
(10 คะแนน)
2. สื่อสร้างสรรค์อาหารประจา
ชาติอาเซียน
(10 คะแนน)
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ23101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 5
3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา 2. Miss Dorette Botha
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

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

กาหนดส่ง
25 พ.ค. 59

UNIT 1 The Tell-Tale Heart

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

UNIT 2 The Treasure of Lemon Brown
The Medicine Bag

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
29 พ.ค. 59

UNIT 3 The Diary of Anne Frank

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 59

UNIT 4 Icarus and Daedalus
The People can Fly

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 59

UNIT 5 The Gettysburg Address

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

UNIT 5 This we know

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.ย. 59

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ23101
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 5
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส. เพียงยิหวา เผ่าโพนทอง หัวหน้ารายวิชา
2. นายกัญจน์ แสงทอง
3. นายนวเรศ เสนคุ้ม 3.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1
 แต่งประโยค
1. Unit 1: How often do you work
Spending my free
out?
time (5 คะแนน)
หน่วยที่ 2
 สอบอ่านบทสนทนา
1 Unit 2: Don’t worry. Be happy.
(5 คะแนน)
 รายงาน Favorite
Animals
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 3
 สอบอ่านบทสนทนา
1. Unit 3: What do we need?
(5 คะแนน)
 แบบฝึกหัด (10
คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หน่วยที่ 4
 Dictation (5
1. Unit 4: Going shopping
คะแนน)
 สอบอ่านเรื่อง
Shopaholics (5
คะแนน)
หน่วยที่ 5
 เขียน Blog entry
1. Unit 5: Did you have a good
เกี่ยวกับสถานที่
time?
ท่องเที่ยว (10
คะแนน)
หน่วยที่ 6
1. Unit 6: Accidents happen!

สอบปลายภาค

 สอบอ่านบทสนทนา
(5 คะแนน)
 แบบฝึกหัด (10
คะแนน)
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
งานเดี่ยว
1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
30 พ.ค. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 มิ.ย. 59

งานคู่

1 ชิ้น

28 มิ.ย. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 ก.ค. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

18 ก.ค. 59
ก.ค. 59
5 ส.ค. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 ส.ค. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

30 ส.ค. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

5 ก.ย. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 ก.ย. 59
ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส 23101 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูส้ อน 1. นางสมคิด ลอยฟูา หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กฎหมายกับสิทธิ
มนุษยชน
1. กฎหมายอาญา
2. กฎหมายแพ่ง
3. สิทธิมนุษยชน

วิธีการเก็บคะแนน
-

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

ใบงาน
(5 คะแนน)
แบบประเมิน
พฤติกรรม
แบบทดสอบ
หลังเรียน
(5 คะแนน)

รายบุคคล

ใบงาน
(5 คะแนน)
แบบประเมิน
พฤติกรรม

รายบุคคล

ใบงาน
(5 คะแนน)
แบบประเมิน
พฤติกรรม

รายบุคคล

ใบงาน
(5 คะแนน)
แบบประเมิน
พฤติกรรม

รายบุคคล

ใบงาน
(5 คะแนน)
- การนาเสนอการ
วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (5
คะแนน)
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
แบบทดสอบ (10
คะแนน)

-

2 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

2 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

2 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

2 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

รายบุคคล

2 ชิ้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

รายบุคคล
รายบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเมืองการปกครอง
1. ระบอบการเมืองการปกครอง
2. รัฐธรรมนูญ
3. การปกครองของไทยและต่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
1. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2. วัฒนธรรมสากล

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
1. ความขัดแย้ง
2. ดารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ
และสังคมโลก
3. ปัญหาสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลไกในระบบเศรษฐกิจ
1. กลไกตลาด/กลไกราคา
2. ปัญหาทางเศรษฐกิจ

สอบระหว่างภาค

-

-

รายบุคคล

รายบุคคล

รายบุคคล

รายบุคคล
รายบุคคล

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1. การค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ
2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รัฐบาลกับะรบบเศรษฐกิจ
1. บทบาทหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง
กันของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
และ 10

วิธีการเก็บคะแนน
-

-

-

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

ใบงาน
(5 คะแนน)
แบบประเมิน
พฤติกรรม

รายบุคคล

2 ชิ้น

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน
(5 คะแนน)
แบบประเมิน
พฤติกรรม

รายบุคคล

2 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

ใบงาน/การนาเสนอ
การวิเคราะห์
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 และ 10
(5 คะแนน)
แบบประเมิน
พฤติกรรม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

2 ชิ้น

ในคาบเรียน
หรือในคาบ
ต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ใบงาน
1. ประวัติและความสาคัญของ
(10 คะแนน)
พระพุทธศาสนา
- แบบประเมิน
2. การศึกษาพุทธประวัตจิ ากพระพุทธรูป
พฤติกรรม
ปางต่าง ๆ
3. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประวัติพุทธสาวก สาวิกา และชาดก
5. หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธและ
ชาวพุทธตัวอย่าง
6. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ศาสนพิธี
สอบปลายภาค
แบบทดสอบ (30
คะแนน)

รายบุคคล

รายบุคคล

รายบุคคล
รายบุคคล

รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส 23102 ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 5

1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูส้ อน 1. นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ หัวหน้ารายวิชา 2.นายอุดม จิรกิตตยากร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 การเทียบศักราชและการแบ่ง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 การเทียบศักราช
 การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและสากล
หน่วยที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์
 หลักฐานและวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
 การนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และ
ท้องถิ่นของตนเอง
 การวิเคราะห์เหตุการณ์
สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 3 พัฒนาการของมนุษยชาติ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
 ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ
ของโลก (ยกเว้นเอเชีย)
- ทวีปอเมริกาเหนือ
สอบระหว่างภาค (หน่วยที่2)

10 คะแนน
- แบบฝึกหัด 5
คะแนน
- แบบทดสอบ 5
คะแนน
15 คะแนน
- แบบฝึกหัด 8
คะแนน
- งานกลุ่ม 7
คะแนน
- แบบทดสอบ
(สอบระหว่างภาค)

หน่วยที่ 3 พัฒนาการของมนุษยชาติ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
 ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ
ของโลก (ยกเว้นเอเชีย)
- ทวีปอเมริกาใต้
- ทวีปแอฟริกา

15 คะแนน
- แบบฝึกหัด 8
คะแนน
- งานกลุ่ม 7
คะแนน
- แบบทดสอบ
(สอบปลายภาค)

แบบฝึกหัด 5
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ใบงาน

1 ชิ้น

31 พ.ค. 59

แบบฝึกหัด
งานกลุ่ม

1 ชิ้น

30 มิ.ย.59

ใบงาน

1 ชุด

15 ก.ค.59

ใบงาน

1 ชุด

แบบทดสอบ
10 คะแนน

5 ส.ค. 59
Mind mapping

1 ชิ้น

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
- ทวีปยุโรป
- ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย
หน่วยที่ 4 ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20
 สงครามโลกครั้งที่ 1
 สงครามโลกครั้งที่ 2
 สงครามเย็น
 องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

วิธีการเก็บคะแนน

15 คะแนน
- แบบฝึกหัด 8
คะแนน
- งานกลุ่ม 7
คะแนน
- แบบทดสอบ
(สอบปลายภาค)

สอบปลายภาค หน่วยที่ 3 (20คะแนน) แบบทดสอบ
หน่วยที่ 4 (10
30 คะแนน
คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

.ใบงาน

กาหนดส่ง

1 ชุด
9 ก.ย.59

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รหัส ส๒๓๒๓๕ ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๕
๐.๕ หน่วยกิต ๑ คาบ/สัปดาห์
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน ๑ นายกิตติคุณ จันทะโมคา หัวหน้ารายวิชา
๒ นายอภิลักษณ์ ชานาญฤทธิ์
๓ นายสุริวิพัฒน์ ปะวะเค
๔ นายสุรพล กาญจนเวโรจน์
ชิน้ งาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวน
คะแนน
ประเภท
ชิ้น
จุดเน้นที่ ๑ความเป็นไทย
10 คะแนน
-งานเดี่ยว
-1 ชุด
30 พ.ค. 59
ข้อ ๑. มีส่วนร่วมแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์และ
- แบบฝึกหัด 5 -รายกลุ่ม
-1 ชิ้น
ยกย่องผู้มีมารยาทไทย
- ง า น ก ลุ่ ม 5
มารยาทไทย
คะแนน
- การแสดงความเคารพ
- การสนทนา
- การแต่งกาย
- การมีสัมมาคารวะ
ข้อ ๒. แสดงออกแนะนาผู้อื่นและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละ
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
ข้อ ๓. เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานและประยุกต์
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
- ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จุดเน้นที่ ๒รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ ๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัด
กิ จ กรรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
- ความรักชาติ
- การยึดมั่นในศาสนา
- การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑พระบรมราโชวาท
- การเสียสละ
- ความซื่อสัตย์
๕.๒หลักการทรงงาน
- ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- แก้ปัญหาที่จุดเล็กของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการเก็บ
คะแนน
10 คะแนน
- แบบฝึกหัด 5
- ง า น ก ลุ่ ม 5
คะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
-งานเดี่ยว
-1 ชุด
-รายกลุ่ม
-1 ชิ้น

แบบทดสอบ 10
คะแนน
จุ ด เน้ น ที่ ๓ ความเป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบ 10 คะแนน
-งานเดี่ยว
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น - แบบฝึกหัด 5 -รายกลุม่
ประมุข
- ง า น ก ลุ่ ม 5
ข้อ ๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีคะแนน
ประชาธิปไตย
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- การใช้สิทธิและหน้าที่
- การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
ข้อ ๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ
ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบการทาหน้าที่ของ
บุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
๗.๑การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
๗.๒การตรวจสอบข้อมูล
๗.๓การตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคล

กาหนดส่ง
- ภายใน 11
มิ.ย. 59

สอบกลางภาค จุดเน้นที่ 1,2

-1 ชุด
-1 ชิ้น

- ภายใน 25
ก.ค. 59

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จุดเน้นที่๔ ความปรองดอง สมานฉันท์
ข้อ ๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
๘.๑ความหลากหลายทางสั ง คมวั ฒ นธรรมใน
ภูมิภาค
ต่างๆของโลกในเรื่ องวิถีชีวิตวั ฒ นธรรมศาสนา
สิ่งแวดล้อม
๘.๒การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปัน
ข้อ ๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง
การปูองกันปัญหาความขัดแย้ง
๙.๑ความขัดแย้ง
- ทัศนคติความคิดความเชื่อ
- ชู้สาว
๙.๒ การปูองกันปัญหาความขัดแย้ง
จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
- ความซื่อสัตย์สุจริต
- ขยันหมั่นเพียรอดทน
- ใฝุหาความรู้
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
- ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
(การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี วิ นั ย ในตนเองให้ น าไป
บูรณาการกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ของจุดเน้นที่๑–๔ที่เกี่ยวข้อง)
สอบปลายภาค จุดเน้นที่ 3,4,5

วิธีการเก็บ
คะแนน
10 คะแนน
- งานเดี่ยว 5
- ง า น ก ลุ่ ม 5
คะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
-เดี่ยว
-1 ชุด
-รายกลุ่ม
-1 ชิ้น

20 คะแนน
-เดี่ยว
- งานเดี่ยว 10
-รายกลุ่ม
- ง า น ก ลุ่ ม 1 0
คะแนน

แบบทดสอบ 30
คะแนน

-1 ชุด
-1 ชิ้น

กาหนดส่ง
- ภายใน 10
ส.ค. 59

ภายในเดือน
ก.ย. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้......สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......3....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา......พ23101............. ชื่อรายวิชา........สุขศึกษา 5........จานวน 1 คาบ/สัปดาห์....0.5........หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......80...... : .....20.......
ผูส้ อน 1.

นางสาวสุภาพร งาเฉลา

หัวหน้ารายวิชา 2.

3. นางสาวณัฐชาพร โอทอง

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

นายเลิศชัย เกตตุพิทยา

4. ……………………………………………………..

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ใบงาน 10 คะแนน 1 ใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงชีวิต

ทดสอบความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยรุ่น

ทดสอบความรู้ และสังเกต ใบงาน 10 คะแนน
พฤติกรรม
ทดสอบความรู้และสังเกต ใบงาน 10 คะแนน
พฤติกรรม และทักษะการ
แก้ปัญหา
ข้อสอบปรนัย
10 คะแนน
บทที่ 1-3
ทดสอบความรู้ สังเกต
ใบงาน 10 คะแนน
พฤติกรรม
ทดสอบความรู้ และทักษะ ใบงาน 10 คะแนน
การแก้ปัญหา
ทดสอบความรู้และสังเกต ใบงาน 5 คะแนน
พฤติกรรม
งานกลุม่ /โครงงาน
15 คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อโฆษณา อย่า
หลงเชื่อง่าย
สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อนามัยเจริญพันธุ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวสามัคคี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารกับสุขภาพ

สอบปลายภาค

ข้อสอบปรนัย
บทที่ 4-6

20 คะแนน

1 ใบงาน
1 ใบงาน

กาหนดส่ง
ในคาบเรียน
30 พ.ค.- 3 มิ.ย.
ในคาบเรียน
วันที่ 13-17 มิ.ย.
ในคาบเรียน
วันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค.

20 ข้อ

เดือน ก.ค.

1 ใบงาน

ในคาบเรียน
วันที่ 1-5 ส.ค.
ในคาบเรียน
วันที่ 15-19 ส.ค.
ใบงานส่งในคาบเรียน
ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค.
งานกลุ่ม/โครงงาน
ส่งก่อน 31 ส.ค.
เดือน ก.ย.

1 ใบงาน
1 ใบงาน
และ
1 ชิ้นงาน
40 ข้อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ 23103

ชื่อรายวิชา พลศึกษา 5 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นายเลิศชัย เกตุพิทยา หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ
2. การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
3. ทักษะพื้นฐานการเล่นท่าหน้าเท้า, หลังเท้า,
เข่า และลูกศีรษะ
- ลูกหน้าเท้า
- ลูกหลังเท้า
- ลูกเข่า
- ลูกศีรษะ
7. การเล่นตะกร้อวง

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5
5

ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สังเกตพฤติกรรม
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

10
10
10

ภายใน 10 มิ.ย. 59
ภายใน 16 ก.ย. 59
ปลายภาคเรียน

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติและสังเกต
พฤติกรรม

10
10
10
10
20

ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน

รวม
หมายเหตุ หมายกาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

100

กาหนดการสอบ

17 มิ.ย. 59
8 ก.ค 59
22 ก.ค. 59
19 ส.ค. 59
16 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 23103 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. น.ส.เนาวรัตน์ อินทวงษ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นายอานาจ สิงห์ทอง
3.นางพรทิพย์ ปกินะโม
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
4. ระบบบอกตาแหน่ง
5. อาร์เอฟไอดี
6. เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย
7. การประมวลผลภาพ,การแสดงภาพ
3 มิติ , มัลติทัช

สาระที่ 2 : การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
4. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
5. ขั้นตอนการทาโครงงาน

สอบระหว่างภาค
สาระที่ 3 : การพัฒนาโปรแกรม
3. การพัฒนาโปรแกรม
4. การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบ
กราฟิก
5. การนาเสนอการพัฒนาโปรแกรม

สอบปลายภาค

การประเมินตามสภาพจริง
(25 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน (10
คะแนน)
- แบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(15 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน (Mind
Map)
(10 คะแนน)
- แบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน
(5 คะแนน)
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(40 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(20 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(10 คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

รายบุคคล

1 ชิ้น

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน

1 ชิ้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ภายใน
24 มิ.ย. 59

ภายใน
22 ก.ค. 59
แบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน

1 ชิ้น

รายบุคคล
งานกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น
ภายใน
26 ส.ค. 59

รายบุคคล
1 ชิ้น
รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 23101 ชื่อรายวิชา การงานอาชีพ 5 (งานประดิษฐ์) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นางปราณี วีระหงส์ หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล,งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

-

กาหนดส่ง

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
1. ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของ
งานประดิษฐ์

5 มิ.ย. 59

2. ประเภทของงานประดิษฐ์
3. วัสดุที่ใช้ในการสร้างงาน
บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
1. ความหมายและประเภทของวัสดุ
2. คุณสมบัติของวัสดุ

22 มิ.ย. 59

3. การใช้และการดูแลรักษา
สอบกลางภาค

10 คะแนน

13 ก.ค. 59

บทที่ 3 การประดิษฐ์ชิ้นงาน
1. การประดิษฐ์ของใช้
2. การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง

ประเมินผลงานจาก
ภาคปฏิบตั ิ
20 คะแนน

รายบุคคล

3 ชิ้น

ประเมินจากโครงงาน
10 คะแนน

รายบุคคล

-

3 ส.ค. 59

3. การประดิษฐ์ของเล่น
บทที่ 4 ความสาคัญของอาชีพ
1. แนวทางการเลือกอาชีพ
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
สอบกลางภาค

20 คะแนน

7 ก.ย. 59

7 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 23102 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 6 (งานออกแบบ) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
- หลักการทางาน
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทางาน
หน่วยที่ 2 งานช่าง
- งานช่างในบ้าน
- การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ในบ้าน
หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- กระบวนการเทคโนโลยี

วิธีการเก็บ
คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
รายบุคคล
2

การทางาน
5 คะแนน
แบบทดสอบ
10 คะแนน
การทางาน
10 คะแนน

แบบทดสอบ
10 คะแนน
- การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกระบวนการ การทางาน
20 คะแนน
เทคโนโลยี

กาหนดส่ง
26 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59

รายบุคคล

2

การทางานกลุ่ม
รายบุคคล

9 มิ.ย. 59
23 มิ.ย. 59

3

การทางานกลุ่ม

14 ก.ค. 59
4 ส.ค. 59

- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
- งานอาชีพ
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล

1

1 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 20230 รายวิชา เครื่องดื่ม จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
หน่วยที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เครื่องดื่ม
หน่วยที่ 2 : ประโยชน์ สรรพคุณของ
น้าผักผลไม้ และสมุนไพร

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

-ใบงานกิจกรรมระดม
ความคิด

-งานกลุ่ม

1

พฤษภาคม 59

-กิจกรรมค้นคว้า

-งานกลุ่ม

1

มิถุนายน 59

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (10คะแนน)

หลังกลางภาค 30 คะแนน
หน่วยที่ 3 : วัสดุ อุปกรณ์ในการทา
เครื่องดื่ม
หน่วยที่ 4 : ปฏิบัติการทาเครื่องดื่ม

-ใบกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

-งานเดี่ยว

4

กรกฎาคม 59

-ประกอบอาหารจานเดียว

-งานกลุ่ม

1

กรกฎาคม 59กันยายน 59

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (20คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 20237 ชื่อรายวิชา ขนมไทยประยุกต์
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 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทาขนมไทย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขนมไทย
2. ประวัติความเป็นมาของขนมไทย

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน 20 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 มิ.ย. 59

3. องค์ประกอบของขนมไทย
บทที่ 2 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทา
ขนมไทย
1. วัสดุอุปกรณ์

22 มิ.ย. 59

2. การใช้และการดูแลรักษา
สอบกลางภาค

10 คะแนน

25 ก.ค. 59

บทที่ 3 องค์ประกอบและการทาขนมไทย
1. การประกอบขนมสังขยาฟักทอง
2. การประกอบวุ้นมะพร้าวอ่อน
3. การประกอบขนมกล้วย
4. การประกอบขนมกล้วยบวดชี

ประเมินพฤติกรรม
กลุ่มและผลสาเร็จของ
การปฏิบัติงาน
40 คะแนน

งานกลุ่ม

-

20 ก.ค. 59

5. การประกอบลอดช่องสิงคโปร์
สอบกลางภาค

20 คะแนน

21 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
รายวิชา ง 20246 การปลูกไม้ประดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท

ทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่1 ความรู้เบื้องต้นไม้ประดับ
10 คะแนน
- ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของไม้
ใบงาน 10คะแนน
ประดับผัก

หน่วยที่2 ประเภทไม้ประดับ
- การจาแนกประเภท
- ชนิดไม้ประดับ
หน่วยที่ 3 การปลูก
- วิธีการคัดเลือกพันธุ์
- การขยายพันธุ์
- การปลูกไม้ประดับ
หน่วยที่ 4 การดูแลรักษา
- โรคและศัตรูไม้ประดับ
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

ทางานกลุ่ม
20คะแนน

จานวนชิ้น

รายบุคคล

ชั่วโมงแรก
1ชิ้น

รายบุคคล
งานกลุ่ม

18 มิ.ย.59
1 ชิ้น

30 ก.ค.59
20 ส.ค.59

ทางานกลุ่ม
20 คะแนน

งานกลุ่ม

1ชิ้น

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1ชิ้น

30 ส.ค.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 20261 ชื่อ วิชา งานไฟฟูาภายในบ้าน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
- หลักการทางาน
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทางาน
หน่วยที่ 2 งานช่าง
- งานไฟฟูาเบื้องต้นในบ้าน
- การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน
- การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูา
ภายในบ้าน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

การทางาน
10 คะแนน

รายบุคคล

1

25 พ.ค. 59

แบบทดสอบ
10 คะแนน
การทางาน
30 คะแนน

รายบุคคล

2

8 มิ.ย. 59
22 มิ.ย. 59
13 ก.ค. 59

หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ
ชิ้นงาน
- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี

แบบทดสอบ
5 คะแนน
การทางาน
5 คะแนน

หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
- งานอาชีพ

การทางาน
10 คะแนน

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

การทางานกลุ่ม

รายบุคคล

1

3 ส.ค. 59

การทางานกลุ่ม
24 ส.ค. 59
รายบุคคล

1

7 ก.ย. 59

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 สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ แหล่งข้อมูลธุรกิจ
บทที่ 2 ธุรกิจบริการ
- ความหมายของการบริการ
ความหมายของธุรกิจการบริการ
การมีservice mind ความคาดหวัง
ของลูกค้าที่รับบริการ
สอบกลางภาค
บทที่ 3 ประเภทของธุรกิจบริการ
- ธุรกิจที่ให้บริการเพียงอย่างเดียว
เช่น ธุรกิจนวดสปา ร้านเสริมสวย
อู่ซ่อมรถ โรงเรียน โรงแรม เป็นต้น
- ธุรกิจที่ขายสินค้าควบคู่ไปด้วย
เช่น ร้านอาหาร ปั๊มน้ามัน ร้าน
กาแฟ เป็นต้น
สอบปลายภาค

กาหนดส่ง

จานวน

แบบฝึกหัด และใบงาน
รายบุคคล
10 คะแนน

1

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 59

การแสดงบทบาทสมมุติใน รายกลุ่ม
หัวข้อ Service mind
กลุ่มละ 5 คน
20 คะแนน

1

ภายในวันที่
8 ก.ค. 59

แบบทดสอบ 10 คะแนน รายบุคคล
ชิ้นงาน
รายกลุม่
1. การนาเสนอธุรกิจ
บริการที่สนใจ ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี
20 คะแนน
2. รูปเล่มประกอบการ
นาเสนอ
20 คะแนน
แบบทดสอบ 20 คะแนน รายบุคคล

1

11-15 ก.ค. 59
ภายในวันที่
2 ก.ย. 59

5-9 ก.ย. 59

