โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุมสาระการเรียนรูแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 รหัสวิชา ก21902
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผูสอน นางสิริยา โกศลนิยม
หนวยการเรียน
1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จํานวนชิ้น

กําหนดสง

-

- กิจกรรมในชั้นเรียน

1

25 – 28 ต.ค. 59

2

31 ต.ค. – 2 ธ.ค. 59

1

6 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค. 60

1

9 ม.ค. – 10 ก.พ. 60

1

13 ก.พ. – 10 มี.ค. 60

2. คิดเปนเห็นคุณคาอาชีพ

40

3. ปญหาแกไขได

20

4. คลื่นอารมณ

20

5. มิตรภาพระหวางเพศ

20

- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม. 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ท21102 ชื่อวิชาภาษาไทย 2 จํานวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นายเลอพงศ จันสีนาก 2. นางสาวอริสา บุตรดามา
3. นางสาวธารทิพย เขินคํา 4. นางสาววิจิตรา รอดหยู
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 การอาน
1. อานออกเสียงรอยแกวรอยกรอง
2. การอานจับใจความ
3. การอานเพื่อตีความ
4. ระบุเหตุผล ขอเท็จจริงและขอคิดจาก
เรื่องที่อาน
สาระที่ 2 การเขียน
1. เขียนคําไดถูกตอง
2. เขียนบรรยายประสบการณได
3. เขียนสรุปความจากเรื่องได
4. เขียนจดหมายสวนตัวได
สาระที่ 3 การฟง การดู การพูด
1. ความสําคัญการฟง การดู การพูด
2. พูดนําเสนอความรู ความคิด
3. พูดรายงาน
4. พูดอภิปราย
สาระที่ 4 หลักการใชภาษา
1. คําพอง
2. การใชภาษาในการสื่อสาร
3. สํานวนโวหาร
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
1. สุภาษิตพระรวง
2. โคลงโลกนิติ
3. ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
4. กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จํานวนชิ้น

กําหนดสง

ตลอดภาคเรียน คนควา บันทึกการอาน
10 คะแนน

1 ชิ้น

26 ต.ค.- 13 พ.ย.59

10 คะแนน

1 เรื่อง

16พ.ย. -18ธ.ค.59

บันทึกการอานจากแหลง
เรียนรู และอินเทอรเน็ต
การเขียนจดหมาย

1 ฉบับ

10 คะแนน
10 คะแนน

ทองอาขยาน
พูดรายงาน

1 เรื่อง
1 เรื่อง

10 คะแนน

แบบฝกหัด

1 ชิ้น

10 คะแนน
10 คะแนน
30 คะแนน

คนควาทํารายงานและ
ชิ้นงาน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

2 ชิ้น

21 ธ.ค.59 –
8 ม.ค.60

11 ม.ค. - 25ม.ค.60

26 ม.ค.-4 มี.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว21102 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร 2 จํานวน 3 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก
หัวหนารายวิชา
2. นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ
หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1: บรรยากาศ
- ชั้นบรรยากาศ
- ผลของรังสีจากดวงอาทิตยตอบรรยากาศ
- องคประกอบของลมฟาอากาศ
บทที่ 2: ลมฟาอากาศ
- พายุฟาคะนอง
- พายุหมุนเขตรอน
- มรสุม
- การพยากรณอากาศ
- เอลนีโญ - ลานีญา
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ
ของโลก
- มลพิษทางอากาศ
บทที่ 3: การเคลื่อนที่
- การบอกตําแหนงของวัตถุ
- การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ
- ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร
- อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง -ใบงาน
ความคิด 5 คะแนน
ภายใน 25พ.ย.59
-ทดสอบยอย 5 คะแนน -ขอสอบปรนัย
1
-โปสเตอรชั้นบรรยากาศ -โปสเตอร
10 คะแนน
(งานกลุม กลุมละ
5 คน)
-ทดสอบยอย 5 คะแนน -ขอสอบปรนัย
ภายใน 9 ธ.ค.59
- นิตยสารขาวลมฟา
-นิตยสาร
1
อากาศ 5 คะแนน
22-28 ธ.ค. 59
-ขอสอบปรนัย
- สอบกลางภาค 10
คะแนน

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง -ใบงาน
ความคิด 5 คะแนน
- ปายนิเทศการเคลื่อนที่ -ปายนิเทศ
(งานกลุม กลุม ละ
5 คะแนน
5 คน)

ภายใน 16 ธ.ค.59
1

หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 4: หนวยของสิ่งมีชีวิต
- รูจักและใชงานกลองจุลทรรศน
- เซลลของสิ่งมีชีวิต
- การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล

บทที่ 5: การดํารงชีวิตของพืช
- การลําเลียงน้ําและอาหารของพืช
- การสังเคราะหดวยแสง
- การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของพืช
- การตอบสนองของพืช

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
ภายใน 6 ม.ค.60
-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง -ใบงาน
ความคิด 5 คะแนน
1
-POP UP
-POP UP เรื่อง
งานกลุม กลุมละ
กลองจุลทรรศน 10
5 คน
คะแนน
-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง -ใบงาน
ความคิด 5 คะแนน
-สอบปลายภาค 30
-ขอสอบปรนัย
คะแนน

ภายใน 10ก.พ.60
22 ก.พ.–2 มี.ค 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส21103
ชื่อวิชา สังคมศึกษา 2
จํานวน 60 ชั่วโมง
1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70:30
ผูสอน 1. นายทองฉัตร ไรนุน หัวหนารายวิชา 2. นายภัทรพงศ นาสะอาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
หนวยที่ 1 : เครื่องมือทางภูมิศาสตรและ - แบบฝกหัด
ระบบเวลา
- ผังความคิด
- แผนที่
- รายงาน
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร
(15 คะแนน)
- เวลาปลานกลางกรีนิช

ลักษณะ/
ประเภท

กําหนดสง

จํานวนชิ้น

คนควา บันทึก
ทําแบบฝกหัด/
งานเดี่ยว

3 ชิ้น

21พ.ย.59- 25พ.ย.59

คนควา บันทึก
ทําแบบฝกหัด/
งานเดี่ยว

3 ชิ้น

13 ธ.ค.59-16 ธ.ค.59

- เวลาทองถิ่นและเวลามาตรฐาน
- เปรียบเทียบเวลาของประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
หนวยที่ 2 : ทวีปเอเชีย
- ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
- ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย
- ภูมิภาคของทวีปเอเชีย
สอบกลางภาคเรียน หนวยที่ 1-2
หนวยที่ 3 : ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย
- ออสเตรเลีย
- นิวซีแลนด
- ปาปวนิวกินี

- แบบฝกหัด
- ผังความคิด
- รายงาน
(15 คะแนน)
10 คะแนน
- แบบฝกหัด
(10 คะแนน)

แบบทดสอบกลางภาค
คนควา บันทึก
ทําแบบฝกหัด/
งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 ม.ค.60-13 ม.ค.60

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

กําหนดสง

จํานวนชิ้น

- โอเชียเนีย

หนวยที่ 4 : วิกฤตการณทางธรรมชาติที่ - รายงาน
เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชียและ
(10 คะแนน)
ทวีปออสเตรเลีย

คนควา บันทึก
ทําแบบฝกหัด/
งานกลุม

1 ชิ้น

คนควา บันทึก
ทําแบบฝกหัด/
งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 ม.ค.60-27 ม.ค.60

- ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
- ความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

หนวยที่ 5 : การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่
ดี
- หนาที่ชาวพุทธ

- แบบฝกหัด
(10 คะแนน)

- มารยาทชาวพุทธ

6 ก.พ.60-10 ก.พ.60

- ศาสนพิธี
- วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- การบริหารจิตและการเจริญปญญา
สอบปลายภาคเรียน หนวยที่ 3-5

30 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส21104 ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตรไทย 2 1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นายอุดม จิรกิตตยากร หัวหนารายวิชา

ชิ้นงาน/ภาระงาน

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยการเรียนรูที่ 1

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จํานวน กําหนดสง
ชิ้น

30 คะแนน

การตั้งหลักแหลงสมัยกอนประวัติศาสตร - สรุปวิเคราะหเนื้อหา - รายงานเดี่ยว
และการตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตรใน
(10 คะแนน)
ดินแดนประเทศไทยและอิทธิพลของ
- บันทึกเนื้อหาในสมุด - รายงานเดี่ยว
อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่มีผลตอพัฒนาการของไทย
(10 คะแนน)
- รายงานเดี่ยว

- รายงานเดี่ยว

1 ชุด

7 พ.ย. 59

1 ชิ้น

21 พ.ย. 59

1 ชิ้น

11 ธ.ค. 59

(10 คะแนน)
สอบกลางภาค

แบบทดสอบ

ปรนัย

10 คะแนน

หนวยที่ 1

ตามตาราง
สอบ

หนวยการเรียนรูที่ 2 : อาณาจักสุโขทัย 30 คะแนน
1. การตั้งถิ่นฐานกอนอาณาจักรสุโขทัย
2. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
3. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
4. ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
5. ความเสื่อมของอาณาจักร

สอบปลายภาค

- บทสรุปวิเคราะห
เหตุการณในสมัย
อาณาจักรสุโขทัย
(10 คะแนน)
- การแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวม
ในประเด็นที่ครูตั้งขึ้น
(10 คะแนน)
- ความตั้งใจและใสใจ
ในงานที่มอบหมาย
(10 คะแนน)

- รายงานเดี่ยว

2 ชุด

- รายงานเดี่ยว

2 ครั้ง 29 ม.ค. 60

- รายงานเดี่ยว

1 ครั้ง

แบบทดสอบ

ปรนัย

30 คะแนน

หนวยที่ 2

15 ม.ค. 60

5 ก.พ. 60

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙

รหัส ส๒๑๒๓๒ ชื่อวิชา หนาที่พลเมือง ๒ ๐.๕ หนวยกิต ๑ คาบ/สัปดาห
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ๙๐ : ๑๐
ผูสอน นายกิตติคุณ จันทะโมคา หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/
จํานวน
คะแนน
ประเภท
ชิ้น

กําหนดสง

๑. ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น พ ล เ มื อ ง ดี ต า ม วิ ถี คะแนนสู งสุ ด -นําเสนอผลงาน -๑ ชุด
ประชาธิปไตย
๑๘ คะแนน รายกลุม

ภายใน

๒. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ คะแนนสู งสุ ด -นําเสนอผลงาน -๑ ชุด
ตรวจสอบข อ มู ล เพื่ อ ใช ป ระกอบการ ๑๘ คะแนน รายกลุม
ตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ

ภายใน

๑๕ พ.ย.
๒๕๕๙

๓๐ ธ.ค.
๒๕๕๙

๓. ยอมรั บ ความหลากหลายทางสั ง คม คะแนนสู งสุ ด -นําเสนอผลงาน -๑ ชุด
วั ฒ นธรรมในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก ๑๘ คะแนน รายกลุม
เฉี ย งใต แ ละอยู ร ว มกั น อย า งสั น ติ แ ละ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน

ภายใน

คะแนนสู งสุ ด -นําเสนอผลงาน -๑ ชุด
๑๘ คะแนน รายกลุม

ภายใน

๔. มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง
โดยสันติวิธี

๑๕ ม.ค.
๒๕๖๐

๑๕ ก.พ.
๒๕๖๐

๕. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

คะแนนสู งสุ ด -รายบุคคล
๑๘ คะแนน

สอบปลายภาค หนวยที่ ๖,๗,๘,๙,๑๐

แบบ ทด สอบ
๑๐ คะแนน

-๑ ชุด

ภายใน
๑๕ มี.ค.
๒๕๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสวิชา ส๒๐๒๖๓ ชื่อรายวิชา อาเซียนศึกษา ๒ คาบ/สัปดาห ๑.๐ หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผูสอน นางสาวลลิตา แขกรัมย หัวหนารายวิชา นางสาวลลิตา แขกรัมย
ชิ้นงาน ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้นงาน

กําหนดสง

หนวยที่ ๑ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตรอาเซียน
๑.๒ ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน
๑.๓ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง
อาเซียน
๑.๔ ความแตกตาง และความคลายคลึง
ของอาเซียน

๑๕ คะแนน
๑. สอบเก็บคะแนน
(๑๐ คะแนน)
๒. แผนผังความคิด
(๕ คะแนน)

๑. รายบุคคล

๑ ชิ้น

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙

หนวยที๒่ รูจักอาเซียน

๑๕ คะแนน
๑. สมุดภาพ
(๑๐ คะแนน)
๒. แผนผังความคิด
(๕ คะแนน)

๑.รายกลุม

๑ ชิ้น

๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

๒.๑ การกอตั้งอาเซียน
๒.๒ อัตลักษณอาเซียน
๒.๓ กฎบัตรอาเซียน
๒.๔ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน
๒.๕ เลขาธิการอาเซียน
สอบกลางภาค

แบบทดสอบจํานวน ๔๐ ขอ ๑๐ คะแนน

หนวยที๓่ ความรูเกี่ยวกับประเทศ

๑๕ คะแนน

สมาชิกอาเซียน
๓.๑ ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

๑. สอบเก็บคะแนน
(๑๐ คะแนน)
๒. แผนผังความคิด
(๕ คะแนน)

๓.๒ สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๓ ดอกไมของประเทศสมาชิกอาเซียน
หนวยที๔่ มรดกในอาเซียน

๑๕ คะแนน

๔.๑ ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลก
๔.๒ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
๔.๓ มรดกโลกทางธรรมชาติในอาเซียน

ทํากิจกรรมกลุม
๑๕ คะแนน

สอบปลายภาคหนวยที่ ๑ – ๔

๑. รายบุคคล

๑ ชิ้น

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

งานกลุม

๑ ชิ้น

๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙

แบบทดสอบจํานวน ๖๐ ขอ ๓๐ คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู......สุขศึกษาและพลศึกษา..............ชั้นมัธยมศึกษาปที่......1....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา......พ21102............. ชื่อรายวิชา............สุขศึกษา 2.............จํานวน 1 คาบ/สัปดาห....0.5........หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ......80...... : .....20.......
ผูสอน 1. น.ส.ณัฐฑชาพร โอทอง.......... หัวหนารายวิชา 2. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
3. นางพวงเพ็ญ เตะขันหมาก
4……………………………………………..
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จํานวนชิ้น

กําหนดสง

หนวยการเรียนรูที่ 7 น้ําหนักตัวกับสุขภาพ

ทดสอบความรู

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

สงในคาบเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 8 อันตรายจากสารเสพติด

ทดสอบความรู

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

สงในคาบเรียน

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

สงในคาบเรียน

10 คะแนน

20 ขอ

สอบกลางภาค

หนวยการเรียนรูที่ 9 ชักชวนทําดี หลีกหนีสาร ทดสอบความรูและ
เสพติด
สังเกตพฤติกรรม และ
ทักษะการแกปญหา
สอบกลางภาค

ขอสอบปรนัย
บทที่ 7-9

หนวยการเรียนรูที่ 10 การปฐมพยาบาล

ทดสอบความรู
สังเกตพฤติกรรม และ
ทักษะการแกปญหา

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

สงในคาบเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 11 เคลื่อนยายปลอดภัย

ใบงาน 5 คะแนน
ทดสอบความรู
และทําการสาธิตการ งานกลุม 15 คะแนน
ปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนยายผูปวย

1 ใบงาน
1 งาน

ใบงานสงในคาบ
เรียน

หนวยการเรียนรูที่ 12 สมรรถภาพทางกาย
สอบปลายภาค

งานกลุม 23 ม.ค.
-10 ก.พ.

ทดสอบความรูและ
สังเกตพฤติกรรม

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

สงในคาบเรียน

ขอสอบปรนัย

20 คะแนน

40 ขอ

สอบปลายภาค

บทที่ 10-12

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู..สุขศึกษาและพลศึกษา.................... .ชั้นมัธยมศึกษาปที่......1.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559
รหัสวิชา.....พ 21104..... ชื่อรายวิชา...พลศึกษา 2........จํานวน......1.......คาบ/สัปดาห...0.5.........หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ...80...... : ...20.........
ผูสอน 1.......นายจาตุรณต...มหากนก............ หัวหนารายวิชา 2. ............................................
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะงาน/
จํานวนชิ้น
หนวยการเรียนที่ 1เคลื่อนไหวอยูกับที่โสภีไฉไล
1. การจับไมและทาทางการตีลูกหนามือ
และหลังมือ
2. การเดาะลูกกลางอากาศ
3. การตีลูกอัดฝาผนัง
หนวยการเรียนที่ 2เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ชวี ี
ปลอดภัย
1. การตีโตคู
2. การเสริฟ
หนวยการเรียนที่ 3ประสานสัมพันธกันเปนทีม
1. การเลนประเภทเดี่ยว
2. การเลนประเภทคู

ประเภท

กอนกลางภาค 10 คะแนน
กอนกลางภาค 10 คะแนน
กอนกลางภาค 10 คะแนน

หลังกลางภาค 10 คะแนน
หลังกลางภาค 10 คะแนน
หลังกลางภาค 10 คะแนน
หลังกลางภาค 10 คะแนน

หนวยการเรียนที่ 4 สมรรถภาพดีสุขีถวนหนา
1. ทดสอบลุกนั่ง
2. ทดสอบดันพื้น
กลางภาค 10 คะแนน
3. ทดสอบกระโดดไกล
หนวยการเรียนที่ 5 ความรูดีชีวีรุงเรือง
1. ประวัติความเปนมา อุปกรณและสนาม
ปลายภาค 5 คะแนน
2. ความรูเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการเลนและ ปลายภาค 15 คะแนน
กติกาการแขงขัน
รวม 100 คะแนน

- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบปฏิบัติทีม
- สังเกตพฤติกรรม
- ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- สังเกตพฤติกรรม
- สอบทฤษฎี
- สอบทฤษฎี

2 ทา
1 นาที
1 นาที

1 นาที
10 ครั้ง

ภายในวันที่ 2 ธ.ค.59
ภายในวันที่ 2 ธ.ค.59
ภายในวันที่ 2 ธ.ค.59

ภายในวันที่ 13 ม.ค .60
ภายในวันที่ 13 ม.ค .60

2 ใน 3 เกม

ภายในวันที่ 10 ก.พ.60

2 ใน 3 เกม

ภายในวันที่ 10 ก.พ.60

3 รายการ
10 ขอ
30 ขอ

5–9 ธ.ค.59

ภายในวันที่ 24ก.พ. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู..สุขศึกษาและพลศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปที่..1...ภาคเรียนที่....2.. ปการศึกษา...2559…
รหัสวิชา......พ20214.....ชื่อรายวิชา......มินิฟุตบอล 2......จํานวน....2....คาบ/สัปดาห.....1......หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผูสอน 1. ..นายธนวิทย วิกระยิน...หัวหนารายวิชา 2. .......................... 3. .............................
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
2. การสรางสมรรถภาพทางกาย/การบริหาร
รางกาย
3. การเคลื่อนไหวรางกายในการเลนกีฬา
ฟุตบอล
4. ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาฟุตบอล
5. กติกากีฬาฟุตบอล
6.การตัดสินกีฬาฟุตบอล
7. การเลนทีม

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

4
2

13 – 17 ก.พ. 60
ภายใน 18 พ.ย. 59

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

20
2

3-14 พ.ย. 57
13 – 17 ก.พ. 60

สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ

10
4
10
2
10
2
10
4
20

ภายใน 25 พ.ย. 59
13 – 17 ก.พ. 60
ภายใน 16 ธ.ค. 59
13 – 17 ก.พ. 60
ภายใน 28 ม.ค. 60
13 – 17 ก.พ. 60
ภายใน 10 ก.พ. 60
13 – 17 ก.พ. 60
ภายใน 10 ก.พ. 60

รวม

100

กําหนดการสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค21102
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน 2
3 คาบ/สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนประเมิน ระหวางภาค :ปลายภาค = 70:30
ผูสอน 1. น.ส.อําไพ พาโคกทม หัวหนารายวิชา 2. น.ส.รัตนานุสรณ ครองศักดิ์ 3. น.ส.ปราณี พรมติ๊บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาพอสังเขป
หนวยการเรียนรูที่ 1 : ทศนิยมและเศษสวน
1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
2. การบวกและการลบทศนิยม
3. การคูณและการหารทศนิยม
4. เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน
5. การบวกและการลบเศษสวน
6. การคูณและการหารเศษสวน
7. ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน
หนวยการเรียนรูที่ 2 : การประมาณคา
1. คาประมาณ
2. การปดเศษ
3. การประมาณคา
สอบกลางภาค
หนวยการเรียนรูที่ 1 : ทศนิยมและเศษสวน
หนวยการเรียนรูที่ 2 : การประมาณคา

หนวยการเรียนรูที่ 3 : คูอันดับและกราฟ
1. คูอันดับและกราฟของคูอันดับ
2. กราฟและการนําไปใช

วิธีเก็บคะแนน

1. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
2. แบบทดสอบ
10 คะแนน

1. แบบทดสอบ
10 คะแนน

10 คะแนน

1. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
2. แบบทดสอบ
5 คะแนน

กําหนดสง

ลักษณะ/ จํานวน
ประเภท
ชิ้น

รายบุคคล 1 ชิ้น

รายบุคคล

รายบุคคล

-

-

รายบุคคล 1 ชิ้น

ภายในวันที่
13 ธันวาคม
2559

ภายในวันที่
21
ธันวาคม
2559
ภายในวันที่
22 - 28
ธันวาคม
2559
ภายในวันที่
13
มกราคม
2560

หนวยการเรียนรูที่ 4 : สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
1. แบบรูปและความสัมพันธ
2. คําตอบของสมการ
3. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
4. โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว
หนวยการเรียนรูที่ 5 : ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
3. ภาพที่ไดจากการมองทางดานหนา
ดานขางและดานบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก
สอบปลายภาค
หนวยการเรียนรูที่ 3 : คูอันดับและกราฟ
หนวยการเรียนรูที่ 4 : สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
หนวยการเรียนรูที่ 5 : ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

1. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
2. แบบทดสอบ
10 คะแนน

1. ประเมินผลงาน
10 คะแนน

30 คะแนน

รายบุคคล

รายบุคคล

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภายในวันที่
6
กุมภาพันธ
2560

ภายในวันที่
21
กุมภาพันธ
2560

ภายในวันที่
22 กุมภาพันธ
– 2 มีนาคม
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค21202
ชื่อวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม2
2 คาบ/สัปดาห 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนประเมินระหวางภาค :ปลายภาค = 70:30
ผูสอน 1. นางสาวรัตนานุสรณ ครองศักดิ์ หัวหนารายวิชา 2. นางจิราภรณ วราชุน 3. นางสาวอําไพ พาโคกทม
หนวยการเรียนรู / เนื้อหาพอสังเขป
ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ
/ ประเภท

หนวยการเรียนรูที่ 2 :
การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล
1.1 ขอความคาดการณ
1.2 ประโยคเงื่อนไข
1.3 บทกลับของประโยคเงื่อนไข

1. ประเมินผลงาน

รายบุคคล

จํานวน
/ ชิ้น

กําหนดสง

1

ภายในวันที่

5 คะแนน
2. แบบทดสอบ

18 พ.ย. 59
รายบุคคล

1

รายบุคคล

1

5 คะแนน
(อัตนัย)

1.4 การใหเหตุผล
หนวยการเรียนรูที่ 1 : พหุนาม
2.1 เอกนาม
2.2 การบวกและการลบเอกนาม

1. ประเมินผลงาน
10 คะแนน
2. แบบทดสอบ

20 ธ.ค. 59
รายบุคคล

1

10 คะแนน (ปรนัย) รายบุคคล

1

2.3 พหุนาม

20 คะแนน

2.4 การบวกและการลบพหุนาม

(อัตนัย)

ภายในวันที่

2.5 การคูณพหุนาม
2.6 การหารพหุนาม
สอบกลางภาค
- หนวยการเรียนรูที่ 1
พหุนาม
- หนวยการเรียนรูที่ 2
การเตรียมความพรอมในการให
เหตุผล

ภายในวันที่
22 – 28 ธันวาคม
2559

หนวยการเรียนรูที่ 3 : การประยุกต 2
3.1 แบบรูปของจํานวน
3.2 ขายงาน
3.3 การประยุกตของเศษสวนและทศนิยม

1. ประเมินผลงาน

รายบุคคล

1

10 คะแนน
2. แบบทดสอบ

ภายในวันที่
20 ก.พ. 60

รายบุคคล

1

30 คะแนน (ปรนัย) รายบุคคล

1

10 คะแนน
(อัตนัย)

สอบปลายภาค
- หนวยการเรียนรูที่ 3
การประยุกต 2

ภายในวันที่
22 กุมภาพันธ – 2
มีนาคม 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ21102
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 2
จํานวน 3 คาบ/สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางสาววิชุดา บุญเทียม หัวหนารายวิชา 2. นางสาวจัตตารีย เดชเจริญ 3.นางสาวปารวี วงศปดแกว
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

แตงประโยคโดยใช Verb :
หนวยที่ 7 : Do You Like Chocolate?
- Verb like/love + object
Like/love
- Plural nouns : Regular and irregular

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น

กําหนดสงงาน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 พ.ย. 59

งานกลุม 5 คน

1 ชิ้น

25 พ.ย. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 ธ.ค. 59

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 ม.ค. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

20 ม.ค. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 ก.พ. 60

(10 คะแนน)

หนวยที่ 8 : Nice House!
- There is / There are
- Preposition of place : in, on,
next to, under, behind, in front of
หนวยที่ 9 : Smile!
- Present progressive
- Preposition of place : at, in

บัตรภาพคําศัพทเกี่ยวกับ
บาน 10 คํา
(10 คะแนน)

แตงประโยคโดยใช
Present progressive

Tense

(10 คะแนน)

สอบกลางภาค
หนวยที่ 10 : That’s a Nice T-shirt!
- Verb want, need
- Question words : Which one(s),
How much is/are

10 คะแนน
เขียน-ตอบ คําถาม
เกี่ยวกับการเลือกซื้อ
เสื้อผา
(10 คะแนน)

หนวยที่ 11 : Can You Dance?
ใบงานเรื่อง
- Auxiliary verb can (ability) :
Can or Can’t
affirmative, negative, question, short
(10 คะแนน)
answers
หนวยที่ 12 : Let’s Go Out!
เขียนอธิบายใตรูปภาพโดย
- Let’s + verb
ใช Preposition of
- Preposition of Place : at, in, on,
Place
Across from
(10 คะแนน)
- Preposition of time : at, in, on
30 คะแนน
สอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รหัสวิชา ญ 20204
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70:30
ผูสอน 1. ตวงศรณ องอาจ
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หนวยที่ 1: ประวัติศาสตรญี่ปุน

-แบบทดสอบ

หนวยที่ 2 : ประเพณีและเทศกาลของ
ญี่ปุน

-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หนวยที่ 3 : คนญี่ปุนกับการประดิษฐ
คิดคน
หนวยที่ 4 : การคมนาคมของญี่ปุน
สอบปลายภาค
รวม

-ชิ้นงาน
แบบทดสอบ
45 นาที
-แบบทดสอบ
-ชิ้นงาน
-แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
45 นาที

ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 2 ชั่วโมง

ปการศึกษา 2559
1.0 หนวยกิต
หัวหนารายวิชา

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

กําหนดสงงาน

จํานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 11/พ.ย./59
-1 ชิ้น

ภายใน 16/ธ.ค./59

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หนวยที่ 1 -2
ภายใน 13/ม.ค./60

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 10/ก.พ./60
ปรนัย
หนวยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา จ 20202 ชื่อวิชา ภาษาจีนกับชีวิตประจําวัน 2 จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน นางสาวภาพิมล ฐานะ
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หนวยที่ 1 你好吗？
คุณสบายดีไหม

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

หนวยที่ 2 我姓刘，叫美
兰。 : ฉันแซหลิว ชื่อเหมยหลิน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หนวยที่ 3 我们一家四口
人。ครอบครัวของฉันมีทั้งหมดหาคน

แบบทดสอบ
45 นาที
- ใบงาน
- แบบทดสอบ

หนวยที่ 4 你每天早上几点钟起
床？ ในแตละวันคุณตื่นนอนกี่โมง

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

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

จํานวนชิ้น
- 1 ชิ้น

กําหนดสงงาน
ภายใน 20 พ.ย. 59
( 15 คะแนน )

- 1 ชิ้น
- 1 ชิ้น

ภายใน 20 พ.ย. 59
( 15 คะแนน )

- 1 ชิ้น

- 1 ชิ้น

ปรนัย
หนวยที่ 1-2
ภายใน 20 ธ.ค. 59
( 15 คะแนน )

- 1 ชิ้น
- 1 ชิ้น

ภายใน 20 ก.พ. 59
( 15 คะแนน )

- 1 ชิ้น
ปรนัย
หนวยที่ 4 -5

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ21102 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 2
3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1.Miss Dorette Botha หัวหนารายวิชา 2. Miss Dorette Botha
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จํานวนชิ้น

กําหนดสง

UNIT 6 The Force of luck

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

13 พ.ย. 59

UNIT 7 Saiant Signing gorilla

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
27 พ.ย. 59

UNIT 8 Mummy No. 1770

Homework
Classwork
(10 คะแนน)
10 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
18 ธ.ค. 59

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
15 ม.ค. 60

UNIT 10 The end of the world

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
29 ม.ค. 60

UNIT 11 Madam cj walker

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
19 ก.พ. 60

Final

30 คะแนน

ปรนัย

Midterm

UNIT 9

The land of red apples

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

ปรนัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค21102 ชื่อรายวิชา คณิตสาสตร 2
3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1.Mr. Ian Roberts หัวหนารายวิชา 1.Mr. Ian Roberts
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ / ประเภท จํานวนชิ้น
Chapter 5
Homework
ภายในวันที่
-Rational Numbers
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
13 พ.ย. 59
(5 คะแนน)
Chapter 6
-Ratio , Proportion and Percent

Homework
Classwork
(5 คะแนน)

Chapter 7
-Functions and Graphing

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

Midterm

(10 คะแนน)

ปรนัย

Chapter 8
-Equations and Inequalities

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 9
-Real Numbers and Right Triangles

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 10
-Two-Dimensional Figures

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 11
-Three – Dimensional Figures

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

(30 คะแนน)

ปรนัย

Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

ภายในวันที่
4 ธ.ค. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่
25 ธ.ค. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่
22 ม.ค. 60

1 ชิ้น

ภายในวันที่
12 ก.พ 60

1 ชิ้น

ภายในวันที่
1 มี.ค 60

1 ชิ้น

ภายในวันที่
1 มี.ค 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว21102 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร 2
3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1.Mr.Lee Humphrey หัวหนารายวิชา 2. Mr.Lee Humphrey
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ / ประเภท จํานวนชิ้น
Chapter 10 : Interactions of life

Homework

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 พ.ย. 59

1 ชิ้น

Classwork
(10 คะแนน)
Chapter 11 : Matter & Atom

Homework

งานเดี่ยว

Classwork

1 ชิ้น

ภายในวันที่

1 ชิ้น

27 พ.ย. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่

1 ชิ้น

18 ธ.ค. 59

1 ชิ้น

ภายในวันที่

1 ชิ้น

15 ม.ค. 60

1 ชิ้น

ภายในวันที่

1 ชิ้น

29 ม.ค. 60

(10 คะแนน)
Chapter 13 : Energy & Energy
Transformations

Homework

งานเดี่ยว

Classwork
(10 คะแนน)

Midterm

10 คะแนน

ปรนัย

Chapter 14 : Waves , Sound & light

Homework

งานเดี่ยว

Classwork
(10 คะแนน)
Chapter 15 : Electricity & Magnetism

Homework

งานเดี่ยว

Classwork
(20 คะแนน)
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

30 คะแนน
10 คะแนน
30 คะแนน

ปรนัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่
1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 21101 ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป 1
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผูสอน 1. นายปรมินทร เสมอภพ
หัวหนารายวิชา 2.
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการเขียนภาพ

หนวยที่ 2 วัสดุ-อุปกรณที่
ใชสื่อความคิด จินตนาการ
ในงานทัศนศิลป
หนวยที่ 3 ทัศนธาตุ และ
องคประกอบศิลป

หนวยที่ 4 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการปน
หนวยที่ 5 การสรางสรรค
งานทัศนศิลป
สอบปฏิบัติปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กําหนดสง

ลักษณะ/ประเภท

จํานวนชิ้น

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

ฝกปฏิบัติเขียนภาพ

1

21 พฤศจิกายน 2559

การนําเสนอหนาชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

ฝกการนําเสนอหนาชั้น
เรียนถึงผลงานของตนเอง
ฝกการเขียนภาพเสนรอบ
นอกของวัสดุ สิ่งของที่อยู
ใกลตัว

1

12 ธันวาคม 2559

1

19 ธันวาคม 2559

1

26 ธันวาคม 2559

1

9 มกราคม 2560

ประเมินจากผลงาน
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ
ภาคปฏิบัติ
และองคประกอบศิลป
(10 คะแนน)
การนําเสนอหนาชั้นเรียน ฝกวิเคราะห วิจารณงาน
(10 คะแนน)
ศิลปะ
ประเมินจากผลงาน
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
สรางสรรคงานทัศศิลป
ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)
20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 - 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 21102 ชือ่ รายวิชา นาฏศิลปพื้นฐาน 1
คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. นางอมรรัตน มาฬมงคล หัวหนารายวิชา 2. นางอมรรัตน มาฬมงคล
หนวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
นาฏศิลป และการละครไทย

วิธีการเก็บคะแนน
1. แผนชารต My Mapping
(20 คะแนน)

2. นาฏศิลปไทยขั้นพื้นฐาน
นาฏยศัพท และภาษาทา

2. ปฏิบัตินาฏยศัพท/ภาษาทา
(10 คะแนน)

3. การแสดงนาฏศิลปไทย

3. ปฏิบัติทารําวงมาตรฐาน
เพลงงามแสงเดือน
( 10 คะแนน )
4. รองเพลงงามแสงเดือน
( 10 คะแนน )
5. ปฏิบัติทาสรางสรรค
(10 คะแนน)
6. รองเพลงเตนกํารําเคียว
(10 คะแนน)
7. ประดิษฐอุปกรณ
ประกอบการแสดง
(10 คะแนน)
8. บทละครสรางสรรคพรอม
ภาพประกอบ (20 คะแนน)

4. การแสดงนาฏศิลปพื้นบาน

5. การสรางบทละครสั้น

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
1. แบงกลุม 5 คน ทํา
ชารต วิวัฒนาการ
นาฏศิลปไทย
(รวม 20 คะแนน)
2. ปฏิบัติเปนคู

จํานวนชิ้น
1 ชิ้น : กลุม

10 ทา : คู

ภายใน
2 ธ.ค.59

ปฏิบัติ : กลุม

ภายใน
30 ธ.ค.59

(รวม 20 คะแนน)
4. ปฏิบัติทาสรางสรรค

ภายใน
11 พ.ย.59

(รวม 10 คะแนน)
3. แบงกลุมปฏิบัติทารํา
และรองเพลง

กําหนดสง

ปฏิบัติ : กลุม

ภายใน
10 ก.พ.60

5. อุปกรณประกอบการ
แสดง
6. ปฏิบัติรองเพลง
(รวม 30 คะแนน)
7. บทละครสรางสรรค
(รวม 20 คะแนน)

1 ชิ้น : คน

ภายใน
10 มี.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู..........................ศิลปะ........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 21103 ......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 1 ...................1.....คาบ/สัปดาห...... 0.5 .....หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูสอน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ลักษณะการบันทึกโนตดนตรี
ไทย
1.สัญลักษณแทนเสียง

ตรวจใบงาน/สมุด

รายบุคคล

2

รายบุคคล

1

5 พ.ย. 59

(20 คะแนน)

2.การอานเสียงโนต
3.การบันทึกโนตเพลงไทยเดิม
สาระที่ 2 : การอานโนตดนตรีไทยพื้นฐาน

ภาคปฏิบัติ

1.อานโนตเพลงไทยเดิมขั้น 1

(20 คะแนน)

(เพลงตนวรเชษฐ ชั้นเดียว)

ภาคปฏิบัติ

2.อานโนตเพลงไทยเดิมขั้น 2

(20 คะแนน)

1 ธ.ค. 59
รายกลุม

1

(เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น)
สาระที่ 3 : การขับรองเพลงไทยเดิม
1.พื้นฐานการขับรองเพลงไทยเดิม

ตรวจใบงาน/สมุด

รายบุคคล

(20 คะแนน)

2

14 ธ.ค. 59

1

11 ก.พ. 60

2.การเอื้อนและการผสมเสียง
3.การเตรียมตัวสําหรับการขับรอง
สาระที่ 4 : ขับรองเพลงไทยเดิม
1.ขับรองเพลงไทยเดิมอยางงาย
(เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น)

ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

รายกลุม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู..........................ศิลปะ........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 21104......... ชื่อรายวิชา............ดนตรีสากล.............1.....คาบ/สัปดาห.....0.5....หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูสอน 1. .........นายสมชาย........คงเสนห............... หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
หนวยที่ 1
1.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดนตรีสากล

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1

2.ประเภทตัวโนต ตัวหยุด

แบบฝกหัด 10 คะแนน

1

26 พ.ย. 59

1.องคประกอบของดนตรี

ใบงาน 5 คะแนน

1

8 ธ.ค. 59

2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1

กลางภาค

10 คะแนน

รายบุคคล

1

3.อัตรากําหนดจังหวะ

หนวยที่ 2

หนวยที่ 3
1.การดูแลรักษาเครื่องดนตรี

ใบงาน 10 คะแนน

2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล

ใบงาน 10 คะแนน

3.แนวเพลงกับประเภทวงดนตรี

ใบงาน 15 คะแนน

ปลายภาค

20 คะแนน

1
รายบุคคล

1
1

รายบุคคล

28 ม.ค. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู..........................ศิลปะ.........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 20229 ......... ชื่อรายวิชา............ปฏิบัติขับรองเบื้องตน 1...... ....2.....คาบ/สัปดาห.....1....หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผูสอน 1. .........นายปยพฤฒิ จิธานนท............... หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
หนวยที่ 1 ฝกรองโนตในบันไดเสียง
1.Cromatic scale

ปฏิบัติรองโนตสากล

2. C major scale

(15 คะแนน)

3. F major scale
4. G major scale

ปฏิบัติรองโนตสากล

5. D major scale

(10 คะแนน)

กลางภาค

ปฏิบัติ (10 คะแนน)

16 พ.ย. 59
รายบุคคล

5

รายบุคคล

1

รายบุคคล

4

รายบุคคล

1

หนวยที่ 2 แบบฝกหัดการรองเพลงเบื้องตน
1.แบบฝกหัดที่ 1

ปฏิบัติรองโนตใน
แบบฝกหัด
(10 คะแนน)

2.แบบฝกหัดที่ 2
3.แบบฝกหัดที่ 3

ปฏิบัติรองเพลงที่ครู
เตรียมทดสอบ
(15 คะแนน)

4.แบบฝกหัดที่ 4

ปฏิบัติรองเพลงที่เตรียม
มา
(20 คะแนน)

ปลายภาค

สอบปฏิบัติ 1 เพลง
(20 คะแนน)

20 ม.ค. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ม.1/1-1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 20219 ชื่อรายวิชา นาฏศิลปสรางสรรค (เพิ่มเติม) คาบ/สัปดาห 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. นางสาวจารุนิภา ภูสวัสดิ์ หัวหนารายวิชา 2. นางสาวจารุนิภา ภูสวัสดิ์
หนวยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน

กําหนดสง

ลักษณะ / ประเภท

จํานวนชิ้น

1. ปฏิบัติเปนกลุม
และนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
2. แบงกลุมปฏิบัติ
และนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
3. แบงกลุมปฏิบัติ
และนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
4. แบงกลุมปฏิบัติ
และนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
5. แบงกลุมปฏิบัติ
และถายทํา ตัดตอ
VTR นําเผยแพรลง
Youtube

34 ทา

ภายใน
21 พ.ย.59

1 บท

ภายใน
9 ธ.ค.59

1 บท

ภายใน
23 ธ.ค.59

1 เพลง

ภายใน
3 ก.พ.60

1 ชิ้น

ภายใน
17 ก.พ.60

สาระนาฏศิลป
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป

1. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

2. การตีบท

2. ภาคปฏิบัติการตีบท
(20 คะแนน)

3. การสรางสรางสรรคทารํา
ประกอบการแตงกลอนแปด

3. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)

4. การแสดงนาฏศิลปสราง
สรางสรรคประกอบเพลง

4. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)

5. การสรางสรางสรรคการแสดง
ประกอบเพลง

5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)
6. VTR (20 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559หัสวิชา
ง 21101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 1 (งานบาน)
1 คาบ/สัปดาห
0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จํานวน กําหนดสง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น
- ใบงาน
-รายบุคคล
5
พฤศจิกายน
กอนกลางภาค 40 คะแนน
(20 คะแนน)
2559
สาระที่ 1 บานนาอยู
- การทําความสะอาดบาน
- การประหยัดพลังงานในบาน
สาระที่ 2 กินดีมีสุข
- ใบงาน
-รายบุคคล
3
ธันวาคม
(20 คะแนน)
2559
- อาหารหลัก 5 หมู
- อาหารจานเดียว

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ขอสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 30 คะแนน

-ใบงาน
(10 คะแนน)

สาระที่ 3 ครอบครัว
- ความหมาย ความสําคัญ
- บาทบาทหนาที่สมาชิกในครอบครัว
- การสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
สาระที่ 4 การถนอมอาหาร
- ความหมาย และความสําคัญ
- การถนอมอาหารในครัวเรือน
สาระที่ 5 การเย็บผาเบื้องตน
- ประโยชนของการมีทักษะการเย็บผา
- ตะเข็บผาพื้นฐาน และเครื่องเกาะเกี่ยว

สอบปลายภาค 20 คะแนน

รายบุคคล
สอบขอเขียนสาระ
ที่ 1-2
รายบุคคล

ธันวาคม
2559
1

มกราคม
2560

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

งานกลุม
(แผนพับ)

1

มกราคม
2560

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

กุมภาพันธ
2560

- ขอสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบขอเขียนสาระ
ที่ 3-5

กุมภาพันธ
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง21102 ชื่อวิชา งานอาชีพ 2
1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ จํานวนชิ้น
ประเภท
หนวยที่1
ใบงาน
5 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
25 ต.ค. 59
แนวทางการเลือกอาชีพ
แบบฝกหัด 5 คะแนน
1 พ.ย. 59
หนวยที่ 2
แบบฝกหัด 10 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
8 พ.ย.59
ความสําคัญของสรางอาชีพ
15 พ.ย.59
หนวยที่ 3
แบบฝกหัด 10 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
22 พ.ย.59
ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ
29 พ.ย.59
หนวยที่ 4
รายงาน
10 คะแนน รายกลุม
1 ชิ้น
6 ธ.ค.59
อาชีพกับเศรษฐกิจ
13 ธ.ค.59
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หนวยที่ 5
ใบงาน
5 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
3 ม.ค. 59
อาชีพกับสังคม
10 ม.ค.59
หนวยที่ 6
รายงาน
10 คะแนน รายกลุม
1 ชิ้น
17 ม.ค. 59
การแนะนําอาชีพ
24 ม.ค. 59
หนวยที่ 7
ความพึงพอใจในอาชีพ
หนวยที่ 8
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ประกันสังคม
หนวยที่ 9
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน
สอบปลายภาค

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

31 ม.ค.59
7 ก.พ. 59
14 ก.พ.59

แบบฝกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

21 ก.พ. 59

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง20201 ชื่อรายวิชา กราฟกและเทคโนโลยีสื่อประสม 2 คาบ/สัปดาห 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล หัวหนารายวิชา
2.นางสาวมนัสภรณ แกวตา
3.นายสมพร ชัยวงษ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จํานวนชิ้น กําหนดสง
ประเภท
บทที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกราฟก
การประเมินตามสภาพจริง(10
คะแนน)
1. ความหมายและความเปนมาของ
กราฟก
- แบบฝกหัดทายบทเรียน
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟก
(5 คะแนน)
3. การประยุกตใชงานกราฟก
- แบบทดสอบ
4. สีกับการออกแบบงานกราฟก
(5 คะแนน)
บทที่ 2 เทคโนโลยีสื่อประสม
1. ความเปนมาและความหมายของสื่อ
ประสม
2. ความสําคัญของเทคโนโลยีสื่อประสม
3. การสรางและการนําเสนอสื่อประสม
4. เทคโนโลยีสื่อประสม
5. บทบาทและผลกระทบของสื่อประสม
บทที่ 3 การนําเสนอผานเว็บเพจ
1. เทคโนโลยีเว็บ
2. การออกแบบเว็บเพจ
3. ขอแนะนําในการสรางเว็บเพจ
4. ขอควรระวังในการเขียนเว็บเพจ
5. กรณีศึกษาจากตัวอยาง

การประเมินตามสภาพจริง(10
คะแนน)
- แบบฝกหัดทายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

สอบระหวางภาค
บทที่ 4 ภาษา HTML
1. รูปแบบภาษา HTML
2. โครงสรางภาษา HTML
3. คําสั่งภาษา HTML

แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง (40
คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)
- แบบฝกหัดทายบทเรียน
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

สอบปลายภาค

การประเมินตามสภาพจริง(10
คะแนน)
- แบบฝกหัดทายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

แบบฝกหัด
ทายบทเรียน
รายบุคคล

แบบฝกหัด
ทายบทเรียน
รายบุคคล

แบบฝกหัด
ทายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
4 พ.ย. 2559

1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภายใน
9 ธ.ค. 2559

1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภายใน
23 ธ.ค. 2559

1 ชิ้น

รายบุคคล

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝกหัด
ทายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
17 ก.พ.
2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา….ง 20224……. ชื่อรายวิชา ……..ชางปกดวยมือ……..จํานวน ....40.. ชั่วโมง ...1...... หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ........80 : 20.......................
ผูสอน 1. นางปราณี วีระหงส หัวหนารายวิชา
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานเย็บดวยมือ
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานเย็บมือ
2. อักษรยอและสัญลักษณของงานเย็บดวยมือ
บทที่ 2 วัสดุอุปกรณที่ใชในงานเย็บดวยมือ
1. วัสดุและอุปกรณงานเย็บดวยมือ
2. ความหมายของวัสดุ
3. การใชและดูแลรักษาอุปกรณ
สอบกลางภาค
บทที่ 3 การประดิษฐชิ้นงาน
1. การประดิษฐของใช
2. การประดิษฐของประดับตกแตง
3. การประดิษฐของเลน
บทที่ 4 ความสําคัญของการสรางอาชีพ
1. แนวทางการเลือกอาชีพ
2. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
3. ประโยชนของการเย็บงานดวยมือ
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น กําหนดสงงาน

ใบงาน 10 คะแนน
ประเมินการทํางาน
10 คะแนน

รายบุคคล
งานกลุม

2 ชิ้น

20 พ.ย. 59

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

18 ธ.ค. 59

1 ชิ้น

19 ม.ค. 60

1 ชิ้น

20 ก.พ. 60

10 คะแนน
ประเมินผลงานจาก
ภาคปฏิบัติ
20 คะแนน

รายบุคคล
ภาคปฏิบัติ

ประเมินผลงานจาก
ภาคปฏิบัติ
นําเสนอรายกลุม
20 คะแนน
20 คะแนน

รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559หัสวิชา
ง 20228 ชื่อ วิชา การถนอมอาหาร
2 คาบ/สัปดาห
1 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จํานวน กําหนดสง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น

กอนกลางภาค 40 คะแนน

สาระที่ 1 ความหมาย ความสําคัญและ
ประโยชนของการถนอมอาหาร

- ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

2

พฤศจิกายน
2559

สาระที่ 2 วิธีการถนอมอาหาร
- การถนอมอาหารในครัวเรือน
- นวัตกรรมการถนอมอาหาร

- ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

1

ธันวาคม
2559

สาระที่ 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (1)

-ปฏิบัติการถนอม
อาหาร
(20 คะแนน)

งานกลุม

ธันวาคม
2559
มกราคม
2560

รายบุคคล
สอบขอเขียน

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ขอสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 30 คะแนน

งานกลุม

สาระที่ 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (2)

-ปฏิบัติการถนอม
อาหาร
(20 คะแนน)

สาระที่ 4 บรรจุภัณฑและการดูแลรักษา
อาหารแปรรูป

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

งานกลุม
(ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ)

สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ขอสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบขอเขียนสาระ
ที่ 3-5

มกราคม
2560
1

มกราคม
2560
กุมภาพันธ
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง20291 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจบริการ
1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ จํานวนชิ้น
ประเภท
หนวยที่1 ความสําคัญของธุรกิจ
แบบฝกหัด 5 คะแนน
รายบุคคล
1 ชิ้น
25 ต.ค. 59-ความหมายของธุรกิจประเภทของ ใบงาน
5 คะแนน
15 พ.ย. 59
ธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
แหลงขอมูลธุรกิจ
22 พ.ย.59หนวยที่ 2 ธุรกิจบริการ
การแสดงบทบาทสมมุติใน รายกลุมกลุม 1 ชิ้น
ละ 5 คน
13 ธ.ค.59
-ความหมายของการบริการ การมี หัวขอ Service mind
sevice mind ความคาดหวังของ 20 คะแนน
ลูกคาที่รับบริการ
สอบกลางภาค
10 คะแนน
รายกลุม
1 ชิ้น
3 ม.ค. 59-21
หนวยที่ 3 ประเภทของธุรกิจบริการ ชิ้นงาน
ก.พ. 59
-ธุรกิจที่ใหบริการเพียงอยางเดียว
1.การนําเสนอธุรกิจบริการที่
เชนธุรกิจนวดสปา รานเสริมสวย อู สนใจ ผานสื่อเทคโนโลยี
ซอมรถ โรงเรียน โรงแรม เปนตน
20 คะแนน
-ธุรกิจที่ขายสินคาควบคูไปดวย เชน 2.รูปเลมประกอบการ
รานอาหาร ปมน้ํามัน รานกาแฟ
นําเสนอ 20 คะแนน
เปนตน
สอบปลายภาค

20 คะแนน

