โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2559 รหัสวิชา ก32901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน นายวสวัตติ์

หน่วยการเรียน

วิธีการคะแนน
เก็บ
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ค่านิยมกับคุณค่าของชีวิต
30
3.ฉันกับคนในครอบครัว

20

4.เป้าหมายสู่อนาคต

30

5.จัดใจก่อนจัดการ

10

6.การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

10

ขายของ

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

จานวนชิ้น กาหนดส่ง
1
1

16 - 20 พ.ค. 59
23 พ.ค. - 24 มิ.ย. 59

1

27 มิ.ย. – 15 ก.ค. 59

1

18 ก.ค. – 19 ส.ค. 59

1

22 ส.ค. – 9 ก.ย. 59

1

12 ก.ย. - 22 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค32101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม 3. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
4. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
เลขยกกาลัง
1.1 รากที่ n ของจานวนจริง
1.2 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะ
สอบกลางภาค
- เลขยกกาลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.2 การประยุกต์ของอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ
สอบปลายภาค
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ

วิธีการเก็บคะแนน
(20 คะแนน)
1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 10 คะแนน

แบบทดสอบ 10 คะแนน
(10 คะแนน)
1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

แบบทดสอบ 30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
แบบทดสอบ
(รายบุคคล)
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

1

รายบุคคล

ภายใน
20 กรกฎาคม
2559
21 - 27
กรกฎาคม 2559

รายบุคคล
แบบทดสอบ
(รายบุคคล)
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

กาหนดส่ง

1

ภายใน
16 กันยายน
2559
19 - 22
กันยายน2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค32201 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 4 คาบ/สัปดาห์ 2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม 2. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

(25 คะแนน)
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน 1. สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน
ลอการิทึม
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :

1. เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็ม
2. รากที่ n ในระบบจานวนจริงและ
จานวน จริงในรูปกรณฑ์
3. เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะ
4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
5. ฟังก์ชันลอการิทึม
6. การหาค่าลอกาลิทึม
7. การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม
8. สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ
ลอกาลิทึม
9. การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล และฟังก์ชันลอกาลิทึม

สอบกลางภาค
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม

แบบทดสอบ 10 คะแนน

แบบทดสอบ
(รายบุคคล)
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

รายบุคคล

1

ภายใน
12 กรกฎาคม
2559

21-27
กรกฎาคม 2559

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
1. ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
2. ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
4. ฟังก์ชันตรีโกณของมุม
5. การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6. กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
7. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและ
ผลต่างของจานวนจริงหรือมุม
8. ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
9. เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
10. กฎของโคไซน์และไซน์
11. การหาระยะทางและความสูง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
เวกเตอร์ในสามมิติ
1. ระบบพิกัดฉากสามมิติ
2. เวกเตอร์
3. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
4. ผลคูณเชิงสเกลาร์
5. ผลคูณเชิงเวกเตอร์

สอบปลายภาค
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- เวกเตอร์สามมิติ

วิธีการเก็บคะแนน
(25 คะแนน)
1. สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

(10 คะแนน)
1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

แบบทดสอบ 30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

แบบทดสอบ
(รายบุคคล)
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

1

ภายใน
12 กันยายน
2559

แบบทดสอบ
(รายบุคคล)
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

1

ภายใน
12 กันยายน
2559

รายบุคคล

19-22 กันยายน
2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 32101 ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์ เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา 2.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ทัศนธาตุ
หน่วยที่ 2 องค์ประกอบ
ศิลป์

หน่วยที่ 3 ทฤษฎีสี

หน่วยที่ 4 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปั้น
หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
สอบปฏิบัติปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับทัศน
1
ธาตุ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ฝึกการนาเสนอหน้าชั้น
เรียนถึงผลงานของตนเอง
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีสี
ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์งาน
ศิลปะ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบ
สร้างสรรค์งานทัศศิลป์

กาหนดส่ง
10 มิถุนายน 2559

1
24 มิถุนายน 2559
1

8 กรกฎาคม 2559

1

15 กรกฎาคม 2558

1

22 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....5.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา....ศ 32102 ... ชื่อรายวิชา......ศิลปะพื้นฐานดนตรีสากล.... ..1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายปิยพฤฒิ จิธานนท์............... หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 .ทฤษฎีดนตรีสากล
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล

หน่วยที่ 2 บันใดเสียงดนตรีสากล
1.แสดงวิธีการหาเครื่องหมายตามบันใดเสียง
ต่างๆ
กลางภาค

รูปเล่มรายงาน 15
คะแนน
รายงานหน้าชั้น 15
คะแนน

ใบงาน 20 คะแนน

1
กลุ่ม
1

รายบุคคล

1

1

ภายใน 10 มิ.ย.
59

ภายใน 29 ก.ค.
59

10 คะแนน

หน่วยที่ 3 ศัพท์ดนตรีสากล
1.ความดัง – เบา
2.ความเร็ว – ช้า
3.อารมณ์เพลง
4.เครื่องหมายในดนตรีสากล

ใบงาน 20 คะแนน

รายบุคคล

ปลายภาค องค์ประกอบคอร์ด

20 คะแนน

รายบุคคล

ภายใน 26 ส.ค.
59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 30214 ชื่อรายวิชา (เพิ่มเติม) การออกแบบเพื่อสิ่งพิมพ์ เวลาเรียน 2คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วย
กิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา 2.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การเขียนภาพขั้น
สูง

หน่วยที่ 2 เส้น แสง เงา

หน่วยที่ 3 รูปร่าง รูปทรง

หน่วยที่ 4 ทัศธาตุ

หน่วยที่ 5 การจัดภาพ

สอบปฏิบัติปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพ
1

กาหนดส่ง
10 มิถุนายน 2559

ฝึกวิเคราะห์ วิจารย์
ผลงานศิลปะ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เขียนเส้น แสง เงา

1

24 มิถุนายน 2559

ฝึกปฏิบัติ รูปร่าง รูปทรง

1

8 กรกฎาคม 2559

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ

1

ฝึกการนาเสนอหน้าชั้น
เรียนถึงผลงานของตนเอง
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
ภาพ

15 กรกฎาคม 2558
1

22 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท32101 ชื่อรายวิชาภาษาไทย
คาบ/สัปดาห์ 2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : .30.
ผู้สอน 1. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ หัวหน้ารายวิชา 2. นายเลอพงศ์ จันสีนาก
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : การอ่าน
1. ภาษาพัฒนาความคิด
2. คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร
สาระที่ 2 : การเขียน
1. การเขียนสื่อสารเชิงกิจธุระ

สาระที่ 3 : การฟัง การดูและการพูด
1. ภาษาพัฒนาความคิด
2. คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษาไทย
1. วัฒนธรรมกับภาษาของมนุษย์
2. ส่วนประกอบของภาษา
3. การร้อยเรียงประโยค
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
1. หลักการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

กาหนดส่ง

6 คะแนน
6 คะแนน

ใบงาน,ใบกิจกรรม
ใบงาน,ใบกิจกรรม

1ชิ้น
1ชิ้น

พฤษาคม 59
พฤษภาคม 59

6 คะแนน

ใบกิจกรรม
แบบรายการ
ใบกิจกรรมเขียน
ประกาศ

1 ชิ้น

กรกฎาคม 59

1 ชิ้น

สิงหาคม 59

5 คะแนน
6 คะแนน

ใบงาน,ใบกิจกรรม
ใบงาน,ใบกิจกรรม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59

10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน

ใบงาน
ใบงาน,ใบกิจกรรม
ใบงาน,ใบกิจกรรม

2 ชิ้น
2 ชิ้น
1ชิ้น

พฤษภาคม 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 59

3 คะแนน

ใบงานการวิเคราะห์
องค์ประกอบของงาน
ประพันธ์
ท่องอาขยาน
ใบงานการแต่งลิลติ
ใบงานวิเคราะห์คณ
ุ ค่า
ใบงานวิเคราะห์คณ
ุ ค่า
ใบงานการเขียน
บทความ

1 ชิ้น

กรกฎาคม 59

1 เรื่อง
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

กรกฎาคม 569
สิงหาคม 59

2. ลิลิตตะเลงพ่าย

10 คะแนน

3. คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
4. โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน

2 คะแนน
2 คะแนน

สิงหาคม 59
กันยายน 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท30205 ชื่อวิชาการอ่านพัฒนาชีวิต
จานวน 2 คาบ / สัปดาห์
1.0 หน่วยการ
เรียน
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางณัฐนันท์ รัมมะเดช หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
อ่าน
- ความหมายของการอ่าน
- ประเภทของการอ่าน
หน่วยที่ 2 ประโยชน์ของการอ่าน
- ประโยชน์ของการอ่านต่อ
ตนเอง
- ประโยชน์ของการอ่านต่อ
สังคมและประเทศชาติ
หน่วยที่ 3 การพิจารณาสารจากการอ่าน
- การวิเคราะห์สารจากการอ่าน
- การสังเคราะห์สารจากการ
อ่าน
หน่วยที่ 4 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต

วิธีการเก็บ
คะแนน
20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
รายงาน
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
16 พ.ค. – 5 มิ.ย. 59

8 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 59

10 คะแนน

สอบเก็บคะแนน

10 คะแนน

สอบเก็บคะแนน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

29 มิ.ย. –17 ก.ค. 59

20 คะแนน สอบเก็บคะแนน
1 ครั้ง
สอบกลางภาค 10 คะแนน (สอบนอกตาราง)
สอบปลายภาค 30 คะแนน (สอบนอกตาราง)

20 ก.ค. -31 ส.ค.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559
รหัสวิชา ท30221
ชื่อวิชา งานประพันธ์ประเภทเรื่องสั้น จานวน 40 ชั่วโมง 1.0
หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน
ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวฮาดีหม๊ะ แว
ดะสง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ลักษณะงานประพันธ์
ประเภทเรื่องสั้น
- ลักษณะของเรื่องสั้น
- ความแตกต่างระหว่างเรื่องสั้น
กับนวนิยาย
- ประเภทของเรื่องสั้น
- องค์ประกอบของเรื่องสั้น
หน่วยที่ 2 : อ่านและพิจารณางาน
ประพันธ์ประเภทเรื่องสั้น
- การเขียนแนะนาหนังสือ
- แนวการวิจารณ์เรื่องสั้นพื้นฐาน
หน่วยที่ 3 : การศึกษาค้นคว้า
และนาเสนอ
- หลักการศึกษาค้นคว้า
- การนาเสนอข้อมูล
สอบกลางภาค

คะแนน
เต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

10

ใบงาน
และตอบคาถาม

2

ภายใน 11 มิ.ย. 59

30

ใบงานและ
เขียนวิจารณ์เรื่องสั้น

2

ภายใน 31 ก.ค. 59

1

ภายใน 25 ก.ค. 59

20

10

แบบทดสอบ

1

สอบปลายภาค

30

แบบทดสอบ

1

รวม

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท30224 ชื่อวิชา ภาษาวรรณศิลป์ในบทร้อยแก้ว จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 ผู้สอน 1. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน
เต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวน
ชิ้น

กาหนดส่งงาน

ใบงาน
และตอบคาถาม

2

ภายใน 11 มิ.ย. 59

30

ใบงานและ
เขียนวิจารณ์
บทร้อยแก้ว

2

ภายใน 31 ก.ค. 59

20

รายงาน

1

ภายใน 25 ก.ค. 59

- ประเภทของรสในวรรณคดี
สอบกลางภาค

10

แบบทดสอบ

1

สอบปลายภาค

30

แบบทดสอบ

1

รวม

100

หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นของภาษาวรรณศิลป์
- ลักษณะของวรรณศิลป์
- วรรณศิลป์ในคา

10

- วรรณศิลป์ในประโยค
- วรรณศิลป์ในความ
หน่วยที่ 2 : ภาษาวรรณศิลป์ในบทร้อยแก้ว
- ร้อยแก้วในวรรณคดีไทยโบราณ

- ความเปลี่ยนแปลงของบทประพันธ์ร้อยแก้ว
- เนื้อหาในบทร้อยแก้วไทยปัจจุบัน
หน่วยที่ 3 : รสในวรรณคดี
- ความหมายของรสในวรรณคดี
- ความสาคัญของรสในวรรณคดี
- อารมณ์สะเทือนใจก่อให้เกิดรส

โครงสร้างและภาระงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา I30201 ชื่อวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ จานวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยการ
เรียน
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน 1. นางสาวอริสา บุตรดามา หัวหน้ารายวิชา
3. นางสาวธารทิพย์ เขินคา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้า
อิสระ

2. การกาหนดหัวข้อโครงงาน
3. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
4. รายงานทางวิชาการ
5. การอ้างอิงทางวิชาการ
6. การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. สอบประมวลความรู้

2. นางสาววิจิตรา รอดหยู
4. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
10 คะแนน - แบบทดสอบ
1 ชิ้น 16 พ.ค. – 20 พ.ค. 59
10 คะแนน - แบบฝึกสืบค้นชื่อเรื่อง
- แบบฝึกกาหนดหัวข้อ
10 คะแนน - แบบเสนอเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ
20 คะแนน - รายงานทางวิชาการ
10 คะแนน - แบบทดสอบอ้างอิงทาง
วิชาการ
10 คะแนน - แบบรายงานการค้นคว้า
20 คะแนน - สอบปกป้องเค้าโครง
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

23 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59

1 เล่ม
1 ชิ้น

20 มิ.ย. -8 ก.ค. 59
11 ก.ค. – 22 ก.ค. 59

1 ชิ้น
1 ครั้ง

25 ก.ค. – 19 ส.ค. 59
22 ส.ค. – 2 ก.ย. 59

6 มิ.ย. –17 มิ.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้...............วิทยาศาสตร์...................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........5........ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา..........ว32101.........ชื่อรายวิชา.....ดวงดาวและโลกของเรา.....จานวน...2...คาบ/สัปดาห์.......1........หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =……70….:……30…..
ผู้สอน 1.นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
จานวน
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น
บทที่ 1 : กาเนิดเอกภพ
1.1 กาเนิดอนุภาคในเอกภพ
ระหว่างภาค(70 คะแนน)
1.2 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
1.3 กาแลกซี
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ -สืบเสาะหาความรู้
-1 ชิ้น
-20-24 มิ.ย.59
(20 คะแนน)
สารวจตรวจสอบและ
บทที่ 2 :ดาวฤกษ์
นาเสนอ/งานกลุ่ม
2.1 ความส่องสว่างและโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์
-Science project หรือสื่อ
-สืบค้นข้อมูล
-1 ชิ้น
-4-8 ก.ค.59
2.2 ระยะห่างของดาวฤกษ์
บทเรียนสาเร็จรูป (10 คะแนน) ออกแบบชิ้นงาน/
2.3 สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของ
งานกลุ่ม
ดาวฤกษ์
2.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
-สอบวัดผลกลางภาค (10 คะแนน)
บทที่ 3 :ระบบสุริยะ
3.1 การกาเนิดดวงอาทิตย์และบริวาร
3.2 องค์ประกอบของระบบสุริยะ
-Science project หรือสื่อ
-นาเสนออภิปราย/
-1 ชิ้น
-15-19 ส.ค.59
บทที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
บทเรียนสาเร็จรูป (20 คะแนน) งานกลุ่ม
4.1 การส่งและการโคจรของดาวเทียม
4.2 การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
4.3 สถานีอวกาศและยานอวกาศ
-ประเมินจากชิ้นงานการบันทึก -สมุดบันทึกระหว่าง -1 ชิ้น
-22-26 ส.ค.59
บทที่ 5: โครงสร้างโลก
เรียน/งานเดี่ยว
5.1 การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่น ขณะเรียน (5 คะแนน)
ไหวสะเทือน
5.2 ลักษณะโครงสร้างโลกแต่ละชัน้
บทที่ 6 : การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี -ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม -เวลาเรียน
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออก
6.1 ทฤษฎีทวีปเลื่อน
ตลอดกระบวนการเรียนรู้
6.2 ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร
6.3 ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (5 คะแนน)
6.4 การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะ
ต่างๆ
ปลายภาค (30 คะแนน)
-สอบวัดผลปลายภาค

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
บทที่ 7 : แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิด
7.1 แผ่นดินไหว
7.2 ภูเขาไฟระเบิด
7.3 ตาแหน่งของแผ่นดินไหวและ
ภูเขาไฟบนโลก
บทที่ 8 : ธรณีประวัติ
8.1 อายุทางธรณีวิทยา
8.2 ซากดึกดาบรรพ์
8.3 โครงสร้างทางธรณีวิทยา
8.4 การอธิบายประวัติทางธรณีวทิ ยา
ของพื้นที่

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว32102 ชื่อวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายสิริชัย โชติกมณิย์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่
- การบอกตาแหน่งของวัตถุ
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่แบบอื่นๆ
หน่วยที่ 2 แรงในธรรมชาติ
- แรงจากสนามโน้มถ่วง
- แรงจากสนามแม่เหล็ก
- แรงจากสนามไฟฟ้า
- แรงในนิวเคลียส

ทดสอบ 30 คะแนน
สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน

ข้อสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด

1ชิ้น

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข้อสอบปรนัย

1ฉบับ

ภายใน
15 ก.ค. 2559
21-27 ก.ค.
2559

ตอบคาถามในชั้น 5 คะแนน
สมุด/แบบฝึกหัด 15 คะแนน

สมุด/แบบฝึกหัด

1ชิ้น

ภายใน
9 ก.ย.2559

สอบปลายภาค 30 คะแนน

ข้อสอบปรนัย

1ฉบับ

14-22 ก.ย 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว32202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

4 คาบ/สัปดาห์

2 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูส้ อน 1. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 : งานและพลังงาน
1. แรงและงาน
2. พลังงาน
3. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
4. การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
5. กาลัง
6. เครื่องกล
7. แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน
สาระที่ 2 : โมเมนตัมและการชน
1. โมเมนตัม
2. แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
3. การดลและแรงดล

สาระที่ 3 : การเคลื่อนที่แบบหมุน
1. ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
2. ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการ
เคลื่อนที่แบบหมุน
3. โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุน
สมมาตร
4. พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
5. โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยน
โมเมนตัมเชิงมุม
6. การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนที่และแบบ
หมุน

วิธีการเก็บคะแนน
- แบบทดสอบ 5
คะแนน
- สมุด/แบบฝึกหัด +
Lab 10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
-ข้อสอบอัตนัย
1 ฉบับ
-Lab : กฎการอนุรักษ์
พลังงาน
1 lab
-แบบฝึกหัดท้ายบท
1 บท

กาหนดส่ง
ภายใน

ภายใน
24 มิ.ย. 59

-ข้อสอบอัตนัย
- สอบกลางภาค
5 คะแนน

1ฉบับ

- แบบทดสอบ
5 คะแนน
-สมุด/แบบฝึกหัด
Lab 10 คะแนน
- สอบกลางภาค 5
คะแนน
สอบกลางภาค

-ข้อสอบอัตนัย
Lab:การดล
-แบบฝึกหัดท้ายบท
-ข้อสอบอัตนัย

- แบบทดสอบ (5
คะแนน)
- สมุด/ใบงาน + Lab
10 คะแนน
- สอบปลายภาค
15 คะแนน

-ข้อสอบอัตนัย
Lab : การเคลื่อนที่
แบบหมุน , โมเมนต์
ความเฉื่อย
-แบบฝึกหัดท้ายบท
-ข้อสอบอัตนัย/ปรนัย

1 ชิ้น
1 lab
1 บท
1ฉบับ

ภายใน
15ก.ค. 59

ภายใน 21 ก.ค - 27 ก.ค 59
1 ชิ้น
2 lab
ภายใน
19 ส.ค 59
1 บท
1ฉบับ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 4 : สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
1. สภาพสมดุล
2. สมดุลต่อการเคลื่อนที่
3. สมดุลต่อการหมุน
4. ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
5. สมดุลของวัตถุ
6. เสถียรภาพของสมดุล
7. การนาหลักสมดุลไปประยุกต์
8. สภาพยืดหยุ่น

วิธีการเก็บคะแนน
แบบทดสอบ (5
คะแนน)
- สมุด/ใบงาน + Lab
10 คะแนน
- สอบปลายภาค
15 คะแนน

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
ข้อสอบอัตนัย
1ฉบับ
Lab : สภาพยืดหยุ่น ,
จุดศูนย์กลางมวล ,
3 lab
สมดุลสัมบูรณ์
แบบฝึกหัดท้ายบท
-ข้อสอบอัตนัย/ปรนัย 1 บท

กาหนดส่ง
ภายใน

ภายใน
18 ก.ย.59

ภายใน 14 ก.ย – 22 ก.ย 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว32222 ชื่อวิชา เคมี 2 จานวน 3 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส.อัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 ปริมาณสัมพันธ์
ระหว่างภาค
1. มวลอะตอม
- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด - ตามหน่วยการเรียนรู้ ข้อสอบ
1 ฉบับ
2. มวลโมเลกุล
(10 คะแนน)
อัตนัย (รายบุคคล)
3. โมล
- ออกแบบชิ้นงานและการ - ประเมินจากการนาเสนอชิ้นงาน 1 ชิ้น/กลุ่ม
(กิจกรรมกลุ่ม)
4. สารละลาย
นาเสนอ แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม
5. การคานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
(10 คะแนน)
6. สมการเคมี
7. การคานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
สอบกลางภาค
- รายบุคคล
1 ฉบับ
เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 40 ข้อ
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย
หน่วยที่ 2 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
- แบบทดสอบตามตัวชี้วัด - ตามหน่วยการเรียนรู้ ข้อสอบ
1 ฉบับ
1. สมบัติของของแข็ง
(10 คะแนน)
อัตนัย(รายบุคคล)
2. การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
- ใบกิจกรรม เรื่อง
- ทดสอบทักษะการปฏิบตั ิการ
1 ชิ้น
3. ชนิดของผลึก
ความสัมพันธ์ของปริมาตร และรายงานผลการทดลอง
4. การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
ความดัน และอุณหภูมิของ (รายบุคคล)
5. สมบัติของของเหลว
แก๊ส(4 คะแนน)
1 ชิ้น
- ประเมินจากการนาเสนอชิ้นงาน
6. สมบัติของแก๊ส
- ชิ้นงานแผ่นพับสรุปความรู้
(รายบุคคล)
7. เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับสมบัติของ
เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
กับสมบัติของของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส
(3 คะแนน)
1 ชิ้น
- แบบฝึกหัดของแต่ละหน่วย
- แบบฝึกหัดท้ายหน่วย (3
(รายบุคคล)
คะแนน)
- เป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน
 โครงงานวิทยาศาสตร์
1 ชิ้น
(กิจกรรมกลุ่ม)
(20 คะแนน)
สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-หน่วยที่ 2
เป็นข้อสอบปรนัย

- รายบุคคล
เป็นข้อสอบปรนัย 60 ข้อ

1 ฉบับ

กาหนดส่ง

ภายใน
15 ก.ค.59
ภายใน
15 ก.ค.59

ระหว่างวันที่
21-27 ก.ค.
2559
ภายใน
9 ก.ย.59
ภายใน
26 ส.ค.59
ภายใน
9 ก.ย.59

ภายใน
9 ก.ย.59
ภายใน
18 ส.ค.59
ระหว่าง 1422 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว32242
ชื่อวิชาชีววิทยา 2
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1: การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
- ระบบหายใจ
- โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลีย่ น
แก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
ของสัตว์
- โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลีย่ น
แก๊สของคน
- ระบบขับถ่าย
- การขับถ่ายของสัตว์
- การขับถ่ายของคน
- ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้าเหลืองและระบบภูมิคมุ้ กัน
- การลาเลียงสารในร่างกายของ
สัตว์
- การลาเลียงสารในร่างกายของ
คน
- ระบบน้าเหลือง
- ระบบภูมิคุ้มกัน
หน่วยที่ 2: การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียว

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 17 มิ.ย 2559

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 15 ก.ค. 2559

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
-

-

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
- แมงกะพรุน
- หมึก
- ดาวทะเล
- ไส้เดือนดิน
- แมลง
การเคลื่อนที่ของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง
- ปลา
- นก
- เสือชีต้า
- คน

หน่วยที่ 3: ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรูส้ ึก
- การรับรู้และการตอบสนอง
- การตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว
- การตอบสนองของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
- การตอบสนองของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง
- เซลล์ประสาท
- การทางานของเซลล์ประสาท
- การเกิดกระแสประสาท
- การถ่ายทอดกระแสประสาท
ระหว่างเซล์ประสาท
- ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
- สมอง
- ไขสันหลัง

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)

ข้อสอบ 40 ข้อ

1 ฉบับ

ภายใน
21-27 ก.ค. 2559

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 19 ส.ค. 2559

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

การทางานของระแบบประสาท
1. ระบบประสาท
โซมาติก
2. ระบบประสาท
อัตโนวัติ
- อวัยวะรับความรู้สึก
1. นัยน์ตากับการ
2. มองเห็น
3. หูกับการได้ยิน
4. จมูกกับการดมกลิ่น
5. ลิ้นกับการรับรส
6. ผัวหนังกับการ
รับความรูส้ ึก
หน่วยที่ 4: ระบบต่อมไร้ท่อ
- ต่อมไร้ท่อ
- ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะ สอบย่อยอัตนัย
ที่สาคัญ
(10 คะแนน)
1. ต่อมไพเนียล
2. ต่อมใต้สมอง
3. ต่อมไทรอยด์
4. ต่อมพาราไทรอยด์
5. ตับอ่อน
6. ต่อมหมวกไต
7. อวัยวะเพศ
8. รก
9. ไทมัส
10. กระเพาะอาหาร
11. และลาไส้เล็ก
- การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
ด้วยฮอร์โมน
ฟีโรโมน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

-

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 31 ส.ค.2559

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

หน่วยที่ 5: พฤติกรรมของสัตว์
- กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
- ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
1. พฤติกรรมเป็นมา
แต่กาเนิด
2. พฤติกรรมเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
กับการพัฒนาการของระบบ
ประสาท
- การสื่อสารระหว่างสัตว์
1. การสื่อสารด้วยเสียง
2. การสื่อสารด้วยท่าทาง
3. การสื่อสารด้วย
สารเคมี

วิธีเก็บคะแนน

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)
เขียนรายงานการ
ทดลอง 10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล ข้อสอบ
10 ข้อ)
- ประเมินจากการ
เขียนรายงานการ
ทดลองหลังจาก
ปฏิบัติการทดลอง
รายบุคคล
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1-5

แบบทดสอบปลายภาค แบบทดสอบ 60
ปรนัย (30 คะแนน)
ข้อ

กาหนดส่งงาน

1 ฉบับ

ภายใน 9 ก.ย. 2559

1 ฉบับ

ภายใน
14-22 ก.ย. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา จ 32201
ชื่อวิชา ภาษาจีน 4
จานวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวภาพิมล ฐานะ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยที่ 1 :快请进来吧
รีบๆเข้ามา

-ใบงาน

หน่วยที่ 2 :不知道带什么礼物去？
ไม่รู้จะเอาของขวัญอะไรไปดี

-ใบงาน

หน่วยที่ 3 : 我把他看成普通的病人

-ศัพท์

ฉันคิดว่าเขาก็เป็นแค่คนป่วยธรรมดา

-แบบทดสอบท้ายบท

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : 我穿着白色T
ฉันสวมเสื้อเชิต้ สีขาว

-แบบทดสอบท้ายบท

-แบบทดสอบท้ายบท

แบบทดสอบ
60 นาที
-ศัพท์
-แบบทดสอบท้ายบท

ปีการศึกษา 2559
3.0 หน่วยกิต

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

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

กาหนดส่งงาน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 30/พ.ค./59

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/มิ.ย./59

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ค./59
( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 30/ส.ค./59

-1 ชิ้น

( 15 คะแนน )

-1 ชิ้น

หน่วยที่ 5 : 我不如你打得好
ฉันเล่นไม่เก่งเท่าคุณ

สอบปลายภาค
รวม

-ศัพท์
-แบบทดสอบท้ายบท

แบบทดสอบ
60 นาที

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

30
(คะแนน)
100 คะแนน

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ย./59

-1 ชิ้น

( 15 คะแนน )

ปรนัย
หน่วยที่ 4 -5

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 30205
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ 1
จานวน 4 ชั่วโมง
2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : 家族に関する漢字
健康に関する言葉

หน่วยที่ 2 : コンビニに関する漢字
家の中に関する言葉

หน่วยที่ 3: おくり物に関する漢字
人間関係に関する言葉

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : デートに関する漢字
意見に関する言葉

หน่วยที่ 5 : 町に関する漢字
町に関する言葉

หน่วยที่ 6: 学生に関する漢字
失敗・事故に関する言葉

สอบปลายภาค
รวม

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
60 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน 5/มิ.ย/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 19/มิ.ย/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ค/59

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 14/ส.ค/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 28/ส.ค/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 9/ก.ย/59

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 20207
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นทันโลก 1
จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : 人
บุคคล
หน่วยที่ 2 : 家の中
ในบ้าน
หน่วยที่ 3 : 趣味
งานอดิเรก
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : 町・交通
ตัวเมืองกับการจราจร

หน่วยที่ 5 : コミュニケーション
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ 6 : 季節・天気
ฤดูกาลและฝนฟ้าอากาศ
สอบปลายภาค
รวม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีเก็บคะแนน

กาหนดส่งงาน

-แบทดสอบ

ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
1 ชิ้น

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-แบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 24/มิ.ย./59

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-แบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ค./59

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

แบบทดสอบ
60 นาที
-แบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 26/ส.ค./59

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-แบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 2/ก.ย./59

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-แบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 9/ก.ย./59

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

แบบทดสอบ
60 นาที

(10 คะแนน)

ภายใน 31/พ.ค./59

(30 คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 32201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3
จานวน 6 ชั่วโมง
3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ห้องเรียน

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 2 : การเดินทาง

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 3:เพื่อน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : การท่องเที่ยว

แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 : อาหาร

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 6: ของฝาก

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน 5/มิ.ย/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 19/มิ.ย/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 15/ก.ค/59

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 14/ส.ค/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 28/ส.ค/59

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 9/ก.ย/59

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ 32201
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 3
6 คาบ / สัปดาห์ 3 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

หน่วยที่ 1 Je suis grande et
blonde
- Temps de passé
compose
- Demander et Indiquer le
chemin
- Décire des vêtement
- Décire des personnes
หน่วยที่ 2 Tu fais du sport?
- Les sports
- Qu’est - ce que ?
- Le verbe faire , jouer ,
pratiquer
หน่วยที่ 3 C’est où chez
toi?
- Dire où tu habites ?
- Les pronom personnels
- Les adverbe de quantité

วิธีการเก็บคะแนน

- ใบงาน Temps de passé
composé (10 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 พฤษภาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

3 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

20 มิถุนายน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

27 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 กรกฎาคม

- รายงานเรื่องการบอก
เส้นทาง (10 คะแนน)

- ใบงานแบบฝึกหัด
คาศัพท์ Le sport , Le
verbe faire , jouer ,
pratiquer (10 คะแนน)

-การแสดงบทบาทสมมติใน
การสนทนาเรื่องการถามที่อยู่
อาศัย (5 คะแนน)
- ใบงาน les pronom
personnels , Les
adverbe de quantité
(5 คะแนน)

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 4 Venez faire la
fête!
- Les expression de lieu

-สร้างบทสนทนาเชิญชวน
เพื่อนมางานเลี้ยง

- Vouloir , Pouvoir

(5 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

22 กรกฎาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 สิงหาคม

- L’impératif
- ใบงาน Vouloir ,
Pouvoir , L’impératif
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 5 Au téléphone
- Des transports
- Les adverbes de
quantité
- Les adverbes de
négation

สอบปลายภาค

- ใบงานแบบฝึกหัด Des
transports , Les
adverbes de quantité ,
Les adverbes de
negation (10 คะแนน)

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ32205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน - เขียนเบื้องต้น 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Les articles
- Les articles définis
- เติม les articles définis
et indéfinis
และ indéfinis ลงใน
ช่องว่าง (5 คะแนน)
- Faire des phrases
- แต่งประโยคความเดียว
avec les articles définis และความรวมโดยใช้
et indéfinis
les articles définis
และ indéfinis
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 เรื่อง Les
pronoms
- Les pronoms sujets
- ใช้ pronom ในการตั้ง
ประโยคคาถามและตอบ
คาถามได้ (5 คะแนน)
- Le pronom “on”
- อ่านบทความการใช้
pronom “on” และตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หน่วยที่ 3 เรื่อง Les verbes
- Le verbe “s’appeler” - ใบงานการผันคากริยา
ที่ลงท้ายด้วย –er และ –ir
(5 คะแนน)
- Le verbe “être”
- Les verbes en –er
- ใบงานผันคากริยาในกลุ่มที่
et –ir
3 (5 คะแนน)
- Les accords
- แต่งประโยคที่ต้องมีการ
accord คากริยาตามเพศ
และพจน์ (5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 มิถุนายน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

28 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 สิงหาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

16 สิงหาคม

หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 4 เรื่อง Les
adjectifs
- Le féminin des
adjectifs

วิธีการเก็บคะแนน

- แต่งประโยคที่คาคุณศัพท์
ต้อง accord ตามเพศ
และพจน์ (10 คะแนน)

- Le pluriel des adjectifs
- Discrimination féminin - ใบงานการเติมคาคุณศัพท์
/masculin des
แสดงความเป็นเจ้าของ
adjectifs
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

5 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ32101
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 3
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาววิชุตา อินไผ่ หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : Press Star to
Repeat

2. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย 3. นายนิพนธ์ แสงทอง

วิธีการเก็บคะแนน
- พูดบทสนทนา (5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
งานเดี่ยว
1
งานเดี่ยว
1

กาหนดส่งงาน
24 พ.ค.59
31 พ.ค.59

- เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจาวันของตนเอง (5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 : What Are You
Doing Tonight?

หน่วยที่ 3 : If and When

- สอบโครงสร้าง Present
Progressive Tense (5 คะแนน)
- พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับการ
วางแผนการในการทากิจกรรม
ต่างๆ ในอนาคต (5 คะแนน)
- เขียนบรรยายอาชีพที่ตนเองชอบ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1

8 มิ.ย.59

งานเดี่ยว

1

15 มิ.ย.59

งานเดี่ยว

1

22 มิ.ย.59

งานเดี่ยว

1

29 มิ.ย.59

งานคู่

1

ก.ค. 2559
6 ก.ค. 59

งานเดี่ยว

1

20 ก.ค. 59

งานกลุ่ม

1

17 ส.ค. 59

งานกลุ่ม

5

31 ส.ค. 59

- เขียนข้อตกลงในการวางแผนการ
ทางาน (5 คะแนน )
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : It’s No Use
Complaining

หน่วยที่ 5 : Once Upon a
Time
หน่วยที่ 6 : Take Care!
สอบปลายภาค

10 คะแนน
- พูดบทสนทนา (5 คะแนน)
- สอบโครงสร้าง Present
Perfect Progressive
versus Present Perfect
Tense (5 คะแนน)
- เล่านิทานภาษาอังกฤษ
และนาเสนอในรูปแบบสื่อ
ต่างๆ ประกอบ (10 คะแนน)
- ทาป้ายสัญลักษณ์ข้อห้าม
ต่างๆ พร้อมเขียนคาบรรยาย
(10 คะแนน)
30 คะแนน

ก.ย. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ32203
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศุภร แซ่ลู่ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิชุดา บุญเทียม
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

- อภิปรายกลุ่ม
หน่วยที่ 1 : Cell
(10 คะแนน)
1 Cells
2 Stem Cell Research
- อภิปรายกลุ่ม
หน่วยที่ 2 : Spiders
1. What Makes Spiders Poisonous? (10 คะแนน)
2. Arachnophobia
- รายงานกลุม่
หน่วยที่ 3 : Structures
(10 คะแนน)
1. Why Don’t Skyscrapers Fall Down?
2. The Race to Build Taller and
Taller Buildings
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หน่วยที่ 4 : Buoyancy
- รายงานกลุ่ม
1. How Things Float
(10 คะแนน)
2. Voyage of the Kon-Tiki
หน่วยที่ 5 : Winds
- นาเสนองาน
1. Winds of the Sahara and the
(10 คะแนน)
U.S. plains
- สมุดแปลเนื้อเรื่อง
2. Protecting Against Tornadoes & ( 10 คะแนน)
Sandstorms
สอบปลายภาค
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
งานกลุ่ม

จานวนชิ้น
1

งานกลุ่ม

1

10 มิ.ย.59

งานกลุ่ม

1

30 มิ.ย.59

งานกลุ่ม

1

ก.ค. 2559
5 ส.ค. 59

งานกลุ่ม

1

24 ส.ค. 59

งานเดี่ยว

1

2 ก.ย. 59

23 พ.ค.59

ก.ย. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ32205 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 คาบ/ สัปดาห์
จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
2. Mr. Peter Troy
หน่วยการเรียนรู้/
ชิ้นงาน/ ภาระงาน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่1 General 1. สอบย่อยตาม
1. แบบทดสอบไวยากรณ์ และ
18 พ.ค. – 20
reading
ตัวชี้วัด (5 คะแนน) ประเมินการเขียนเกี่ยวกับ
มิ.ย. 59
2. ประเมินการ
- เทศกาลและวันสาคัญในประเทศ
เขียน (15 คะแนน) ไทยและต่างประเทศ
- สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ
1
- ตอบคาถามจากบทความที่อ่าน
หน่วยที่2
1. สอบย่อยตาม
1. แบบทดสอบไวยากรณ์ และการ
23 มิ.ย. – 10
Entertainment
ตัวชี้วัด (5 คะแนน) ประเมินการพูดตามสถานการณ์
ส.ค.59
2. ประเมินการพูด - แสดงบทบาทสมมติ
การทางานร่วมกัน - การเขียนจดหมายในลักษณะต่างๆ
1
(15 คะแนน)
และการเขียนโปสการ์ด
หน่วยที่3
1. ประเมินการอ่าน 1. ประเมินการอ่านเรื่อง
28 ก.ค. – 5
Real life
(20 คะแนน)
- อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
ก.ย. 59
- อ่านฉลากยา หรือการโฆษณาสินค้า
1
ต่างๆ
- อ่านนิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
คะแนนสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559
รหัสวิชา ส 32101 ชื่อวิชาสังคมศึกษา 3 3 คาบ/สัปดาห์จานวน 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์หัวหน้ารายวิชา
2. นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
3. นายมโนธรรม ทองมหา
4. นายอัครวัฒน์ ยอแสง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน//ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบฝึกการเรียน 1 ชิ้น
สิ้นเดือน
หน่วยการเรียนที่ 1 แสงธรรมนา
5 คะแนน
รายบุคคล
พ.ค. 59
-แบบฝึกหัด 5
ทาง
คะแนน
-มงคล 38 ประการ
-พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนที่ 2 คิดแบบมี
ปัญญา
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

สิ้นเดือน
มิ.ย. 59

หน่วยการเรียนที่ 3 เจริญภาวนา...
พัฒนาจิตใจ
-สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และ
เข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
-หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
หน่วยการเรียนที่ 4
เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์
-แผนที่
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การศึกษาทางภูมิศาสตร์
สอบกลางภาค

5 คะแนน
-ปฏิบัติการ 5
คะแนน

ปฏิบัติการบริหาร
จิตเจริญปัญญาและ
สวดมนต์แผ่เมตตา

สิ้นเดือน
มิ.ย. 59

10 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน
-แบบทดสอบ
5 คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

10 คะแนน

1 ชิ้น

ก่อนกลาง
ภาค

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 5
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
-ลักษณะภูมิประเทศของโลก
-กระบวนการสาคัญที่ส่งผลให้เกิด
ลักษณะภูมิประเทศของโลก
-ปัญหาทางกายภาพของประเทศ
ไทยและของโลก
-ภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทย
และของโลก
หน่วยการเรียนที่ 6 วิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ด้ า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
-วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ด้ า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
-วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ด้ า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของโลก
หน่วยการเรียนที่ 7 การจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม -มาตรการในการจัดการ
วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการ
-วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
-แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน//ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบฝึกการเรียน 1 ชิ้น
21 ส.ค.
20 คะแนน
59
-งานกลุ่ม
10 รายบุคคล
งานกลุ่ม
คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน
-แบบทดสอบ
5 คะแนน

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

21 ส.ค.
59

4 ก.ย. 59
1 ชิ้น

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก
หน่วยการเรียนที่ 8 การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม
-การพัฒนาที่ยั่งยืน
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

ชิ้นงาน//ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

-แบบทดสอบ 30 คะแนน

4 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559
รหัสวิชา ส30225
ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 1
จานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90:10
ครูผู้สอน นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์

ชิ้นงาน/ภาระงาน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 : การอนุรักษ์ความเป็นไทย

30 คะแนน

ภูมิใจในความเป็นไทย

- แสดงบทบาท -งานกลุ่ม

- ความซื่อสัตย์สุจริต

สมมติเกี่ยวกับ

- ความเสียสละ ความ

ความซื่อสัตย์

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน

20 - 24มิ.ย.
2559

และการ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เสียสละ
30 คะแนน

หน่วยที่ 2: รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
ความรักชาติ
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
การยึดมั่นในศาสนา
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

30 คะแนน
- สอบร้องเพลง - งานกลุ่ม

1 ชิ้น

4 – 8 ก.ค. 2559

ชาติไทยและร้องเพลง
ปลุกใจ
20 คะแนน
-ทาใบงาน
เกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองดี
10 คะแนน

-งานเดี่ยว

1 ชิ้น

18 ก.ค. 2559

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

หน่วยที่ 3 พระบรมราโชวาทและ
หลักการทรงงาน
- พระบรมราโชวาท

30 คะแนน

- หลักการทรงงาน
- ทาแผ่นพับเกี่ยว

-งานกลุ่ม

1 ชิ้น

พระบรม
ราโชวาท

30 คะแนน

สอบปลายภาคหน่วยที่ 1-3

10 คะแนน

สอบปลายภาค

21 ส.ค. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559
รหัสวิชา ส 30290 ชื่อรายวิชา ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1) นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา 2) นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
1. ความหมายคาว่าภูมิศาสตร์ ท่องเที่ยว
2. ภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว
3. สหวิทยาการกับการท่องเที่ยว
4. ภูมิศาสตร์กับการตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยว
5. อุปสงค์และอุปทานขององค์ประกอบอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
6. ประเภททรัพยากรการท่องเทีย่ ว
7. องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
8. องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
หน่วยที่ 2 : รูปแบบและมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว
1. รูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ ว
1.1 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
1.2 รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
2. การจัดการเพื่อการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
หน่วยที่ 3 : ภูมิทัศน์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว
1. ภูมิทัศน์แหล่งน้ากับการท่องเที่ยว
1.1 อ่าว เกาะ แหลม ทะเล
2. ภูมิทัศน์ด้านภูมิประเทศกับการท่องเที่ยว
2.1 ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
2.2 ภูมิประเทศที่เป็นซากดึกดาบรรพ์
2.3 ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ
2.4 ภูมิทัศน์ด้านภูมิอากาศและพืชพรรณ
หน่วยที่ 4 : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน
2. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวตานานท้องถิ่น
หน่วยที่ 5 : ภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสาหรับการ
ท่องเที่ยวชุมชน
1. ความหมายของภูมสิ ารสนเทศ
2. ความเข้าใจและการอ่านแผนที่เพื่อการท่องเที่ยว
3. การใช้ภูมิสารสนเทศเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบงาน
2. แผนผังความคิด
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

1. ใบงาน
2. การนาเสนอ
ผลงานด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(10 คะแนน)
1. ใบงาน
2. การนาเสนอ
ผลงานด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

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

30 พ.ค.59

รายบุคคล
รายกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
13 มิ.ย. 59

รายบุคคล
รายกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
20 มิ.ย. 59

รายบุคคล

1 ชิ้น

กาหนดส่ง

2. โครงงาน
รายกลุ่ม
จัดการท่องเที่ยว
ตามที่สนใจ
(10 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายในวันที่
25 ก.ค. 59

1. ใบงาน
2. แผนผังความคิด
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายในวันที่
18 ก.ค. 59

รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 6 : การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
1. ภูมินิเวศวิทยา
2. ทรัพยากรการท่องเที่ยว
3. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1. ใบงาน
2. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 7 : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
1. ความสาคัญของการท่องเที่ยว
1.1 ผลทางด้านเศรษฐกิจ
1.2 ผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
2. สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย
3. จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
3.1 การเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง

1. ใบงาน
2. นาเสนอผลงาน
ด้วยคลิปข่าวพร้อม
อภิปราย
3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

สอบปลายภาค

แบบทดสอบ
30 คะแนน

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

รายบุคคล
รายกลุ่ม
รายบุคคล

ปรนัย 60 ข้อ
หน่วยที่
1,2,3,5,7

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
12 ส.ค. 59

ภายในวันที่
29 ส.ค. 59

ภายในวันที่
12 ก.ย. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1.. ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ32101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 3 1คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางดวงเดือน คงสุข หัวหน้ารายวิชา นางดวงเดือน คงสุข
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

บทที่ 1 วางแผนดีชวี ีมีสุข
การประเมิน
สาระการเรียนรู้ การวางแผน วิธกี าร
-ใบงาน
วางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว และ -แบบทดสอบท้ายบท
ผลดีของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว และสุขบัญญัติแห่งชาติ
บทที่ 2 เพศกับวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ พฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศปัจจุบันของวัยรุ่น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการดาเนิน
ชีวิตของวัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย
บทที3่ รู้จักสิทธิ
สาระการเรียนรู้ สิทธิผู้บริโภค การ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ด้วยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางการป้องกันสิทธิผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน หน่วยงานและ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
การเตรียมเอกสารเพือ่ ร้องทุกข์

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

รายบุคคล
งานกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ในเวลาเรียน

การประเมิน
- ใบงาน
-สอบกลางภาค

รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ในเวลาเรียน
ในตารางสอบ

การประเมิน
-ใบงาน
- สอบปลายภาค

รายบุคคล
ในตารางสอบ

1ชิ้น
1 ชิ้น

ในเวลาเรียน
ในตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..5..ภาคเรียนที่..1..ปีการศึกษา..2559…
รหัสวิชา..พ30211...........ชื่อรายวิชา.......วอลเลย์บอล 1......จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผูส้ อน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน... หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

กาหนดการสอบ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย/การบริหาร
ร่างกาย

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5
5

ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

20
5

ภายในวันที่ 3 มิ.ย. 59
ปลายภาคเรียน

สังเกตพฤติกรรม
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

10
5
10
10
10
10
10

ก่อนกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 59
ภายในวันที่ 8 ก.ค. 59
ภายในวันที่ 5 ก.ค.59
ภายในวันที่ 2 ก.ย.59
ภายในวันที่ 23 ก.ย.59

รวม

100

3. การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล
4. ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
- การเล่นลูกสองมือล่าง
- การเล่นลูกสองมือบน
- การส่งลูกมือล่าง
- การส่งลูกมือบน
- การเล่นลูกหน้าตะข่าย

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 32101 รายวิชา งานอาชีพ 1 (งานบ้าน) จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
หน่วยที่ 1 : ศิลปะการตกแต่งบ้าน

หน่วยที่ 2 : บ้านนี้มีสุข

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

-โมเดลออกแบบจัดตกแต่ง
ห้อง 1 ห้อง
-ประดิษฐ์ของใช้หรือของ
ตกแต่งบ้าน 1 ชิ้น

-งานกลุม่

-รายงาน

-งานกลุ่ม

จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

2

กรกฎาคม 59

1

มิถุนายน 59กันยายน 59

-งานกลุ่ม

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (10คะแนน)

หลังกลางภาค 30 คะแนน
หน่วยที่ 3 : สมวัยสไตล์เรา
หน่วยที่ 4 : กินดีมีสุข

-งานนาเสนอ power point

-งานกลุ่ม
-งานกลุ่ม

1

มิถุนายน 59กันยายน 59

-กิจกรรมกลุ่ม (เกม การ
ตอบคาถาม)

-งานกลุ่ม

1

มิถุนายน 59กันยายน 59

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (20คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา……ง32102…… ชื่อวิชา….…งานอาชีพ.……

.…..1…... คาบ/สัปดาห์…...0.5…...หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = …..80….. : …..20…..
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1
การพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพ
หน่วยที่ 2
รูปแบบธุรกิจในการประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 3
การประกอบอาชีพโดยเป็นผู้ประกอบการ
หน่วยที่ 4
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5
ประสบการณ์ในอาชีพ
หน่วยที่ 6
การเตรียมตัวหางานและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
หน่วยที่ 7
การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
หน่วยที่ 8
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ
หน่วยที่ 9
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบฝึกหัด 10 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
วิธีการเก็บคะแนน

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด 10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

10 คะแนน
รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน
5 คะแนน
แบบฝึกหัด 5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด 5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด 5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

5 คะแนน

20 คะแนน

กาหนดส่ง
16 พ.ค. 2559 27 พ.ค. 2559
30 พ.ค. 2559 10 มิ.ย. 2559
13 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559
27 มิ.ย. 2559 8 ก.ค. 2559
11 ก.ค. 2559 22 ก.ค. 2559
25 ก.ค. 2559 5 ส.ค. 2559
8 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2559
22 ส.ค. 2559 2 ก.ย. 2559
5 ก.ย. 2559 9 ก.ย. 2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 .
รหัสวิชา ง 30207 ชื่อรายวิชาการนาเสนอสื่อแอนนิเมชั่น 1 . 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา หัวหน้ารายวิชา 2. นายอนันต์ สุโพธิ์ .
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1 เกริ่นนาก่อนเข้าบทเรียนเกี่ยวกับ
โปรแกรมองค์ประกอบของโปรแกรมFlash
1. องค์ประกอบของโปรแกรมFlash
2. ทาความเข้าใจกับพื้นฐานกราฟิกใน
โปรแกรม
บทที่ 2 เครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็น
1. เครื่องมือหมุนและย้ายตาแหน่งแบบ
สามมิติ
2. เครื่องมือเลือกพื้นที่
3. เครื่องมือวาดใน Flash
4. เครื่องมือสร้างวัตถุสาเร็จรูป
5. การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกันสี
บทที่ 3 การทางานกับวัตถุ
1. การทางานกับวัตถุที่เป็นกลุม่
การใช้เส้นกริดและไกด์มาช่วยงาน
2. วิธีวางตาแหน่งอัตโนมัติและแม่นยา
การใช้และปรับแต่งสี
3. หน้าต่างสาหรับจัดการสีในFlash
การใช้หมวดหมูส่ ีสาเร็จด้วยKULER

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(15 คะแนน)
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

บทที่ 4 การทางานกับตัวอักษรในFlash
การประเมินตามสภาพจริง
1. การใช้งานตัวอักษรพื้นฐานในFlash
(25 คะแนน)
2. การปรับแต่งตัวอักษร
- ประเมินจากชิ้นงาน
3. การใช้งาน Text layout framework
(25 คะแนน)
4. แปลงตัวอักษรให้เป็นกราฟิก
บทที่ 5 ซิมโบลหัวใจสาคัญในFlash
1. เข้าใจพื้นฐานของซิมโบล
การสร้างซิมโบลประเภทปุม่
การสร้างซิมโบลประเภทมูฟวี่คลิป
2. การบีบอัดลดขนาดไฟล์ภาพ
วิธีแปลงภาพ Bitmap เป็น Vector
3. การนาเข้าไฟล์ PSD
บทที่ 6 การแอนิเมชั่นในFlash
1. เรียนรู้พื้นฐานและการปรับแต่งเลเยอร์
2. กาหนดการเคลื่อนที่แบบเฟรมต่อเฟรม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

แบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน

1 ชิ้น

18-22 พ.ค.59

รายบุคคล

1 ชิ้น

1-12 มิ.ย.59

งานกลุ่ม

4 ชิ้น

-15-19 มิ.ย.59
-22-26 มิ.ย.59
-29-3 ก.ค. 59
-6-10 ก.ค.59

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
3. การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Tween
4. วิธีเก็บการเคลื่อนที่ในแบบของเราไว้
ใน Presets
5. การใช้งานกระดูกเพื่อการแอนิเมชัน่
กาหนดแอนิเมชั่นให้กับวัตถุประเภท
เชพ
สอบระหว่างภาค
บทที่ 7 การส่งออกงานไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
1. ส่งออกในรูปแบบ SWF
2. การส่งออกเป็นไฟล์ HTML
3. การส่งออกเป็นไฟล์วีดีโอ
บทที่ 8 การสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
1. สร้างงานนาเสนอแอนิเมชัน
2. นาเสนอชิ้นงาน

สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(30 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)
- การนาเสนอ
(10 คะแนน)

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

รายบุคคล

กาหนดส่ง

18-22 ก.ค.59

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

24-28 ส.ค. 59

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

1-4 ก.ย. 59

รายบุคคล

12-16 ก.ย.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา……ง30283…… ชื่อวิชา….…ธุรกิจการท่องเที่ยว.……

.…..2…... คาบ/สัปดาห์……..1….....หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = …..80….. : …..20…..
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 2
ธุรกิจท่องเที่ยว
หน่วยที่ 3
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 4
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5
การจัดนาเที่ยว
หน่วยที่ 6
โครงสร้างบริษัทนาเที่ยว
หน่วยที่ 7
มัคคุเทศก์และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 9
กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ใบงาน
5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
แบบฝึกหัด 5 คะแนน
แบบฝึกหัด 10 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
วิธีการเก็บคะแนน

แบบฝึกหัด 10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน

10 คะแนน
รายบุคคล

1 ชิ้น

รายงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

20 คะแนน

กาหนดส่ง
16 พ.ค. 2559 27 พ.ค. 2559
30 พ.ค. 2559 10 มิ.ย. 2559
13 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559
27 มิ.ย. 2559 8 ก.ค. 2559
11 ก.ค. 2559 22 ก.ค. 2559
25 ก.ค. 2559 5 ส.ค. 2559
8 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2559
22 ส.ค. 2559 2 ก.ย. 2559
5 ก.ย. 2559 9 ก.ย. 2559

