โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุมสาระการเรียนรูแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 รหัสวิชา ก23902
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผูสอน 1.นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ , 2. นางสิริยา โกศลนิยม
หนวยการเรียน
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จํานวนชิ้น

กําหนดสง

-

กิจกรรมในชั้นเรียน

1

25 – 28 ต.ค. 59

1

31 ต.ค. – 25 พ.ย. 59

1

28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 59

1

13 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 59

1

27 ธ.ค.59 – 20 ม.ค.60

1

23 ม.ค. – 10 มี.ค.60

2.เรียนรูสูอนาคต

30

3.รอบบานเรา

10

4.ทักษะการปฏิเสธ

10

5.ชายหญิงคิดตาง

20

6.ชีวิต อึด ฮึด สู

30

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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒ ชื่อรายวิชาภาษาไทย ๖ ๓ คาบ/สัปดาห ๑.๕ หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค ๗๐ : ๓๐
ผูสอน
๑. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรียกุลกิจ
หัวหนารายวิชา
๒. นางสาวอัจฉรา
ทองทา
๓. นางสาวอนุสรา
เย็นวัฒนา
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยที่ ๑ : อิศรญาณภาษิต
-วิเคราะห ตีความ ประเมินคุณคาและสรุปคําสอนใน
อิศรญาณภาษิต
-โวหารเปรียบเทียบในอิศรญาณภาษิต
-บทอาขยาน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จํานวน กําหนดสง
ชิ้น

๑๐
คะแนน

-อานออกเสียงรอย
กรอง
-ใบงานและ
แบบทดสอบ

๒ ชิ้น

๒๒ พ.ย.
๕๙

๑๐
คะแนน

-ทองจําบทอาขยาน
-ใบงานและ
แบบทดสอบ

๒ ชิ้น

๒๕ พ.ย.๒๐ ธ.ค.
๕๙

-แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

ธ.ค. ๕๙

๒ ชิ้น

๓ ม.ค.
๖๐

หนวยที่ ๒ : บทพากยเอราวัณ
-ศึกษาลักษณะของชางเอราวัณในอิศรญาณภาษิต
-ที่มาของบทละครเรื่องรามเกียรติ์
-บทพรรณนาในบทพากยเอราวัณ
-คุณคาของวรรณคดี
-บทอาขยาน
สอบกลางภาค
หนวยที่ ๓ : ประโยคซับซอน
-ประโยคสามัญที่ซับซอน
-ประโยครวมที่ซับซอน
-ประโยคซอนที่ซับซอน
หนวยที่ ๔ : การฟงและดูเพื่อสงเสริมจินตนาการ
-การฟงและดูสารประเภทจรรโลงใจและโนมนาวใจ
-การฟงและดูสารประเภทขาวสารและความรู

๑๐
คะแนน

๕ คะแนน

๕ คะแนน

-ใบงานและ
แบบทดสอบ

-ใบงานและ
แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๑๐ ม.ค.
๖๐

หนวยที่ ๕ : การพูด
-การพูดโตวาที
-การพูดอภิปราย
-การพูดโนมนาวใจ
-มารยาทในการพูด

๕ คะแนน

-ใบงานและ
แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๑๗ ม.ค.
๖๐

๑๐
คะแนน

-ใบงานและ
แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๓๑ ม.ค.
๖๐

๕ คะแนน

-ใบงานและ
แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๗ ก.พ.
๖๐

๑๐
คะแนน

-แตงโคลงสี่สุภาพ
-การโคลงสี่สุภาพ

๒ ชิ้น

๑๔
ก.พ. ๖๐

สอบปลายภาค

๓๐
คะแนน

-แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

มี.ค.๖๐

รวม

๑๐๐
คะแนน

หนวยที่ ๖ : การอานตีความและประเมินคุณคา
-ความหมายของการอานตีความและการประเมินคุณคา
-อานตีความและประเมินคาจากสื่อตางๆ
หนวยที่ ๗ : การเขียน
-การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโตแยงใน
เรื่องตางๆ
-การเขียนวิเคราะหวิจารณ
หนวยที่ ๘ : การอานบทรอยกรองและการแตงคํา
ประพันธ
-ความหมายของบทรอยกรองลัแนวทางการพิจารณาบท
รอยกรอง
-การแตงคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ
-การอานคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ

๑๔
ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสวิชา ท๒๐๒๑๒ ชื่อรายวิชาภูมิปญญาทางภาษา ๒ คาบ/สัปดาห ๑.๐ หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค ๗๐ : ๓๐
ผูสอน นางสาวอัจฉรา ทองทา
ชิ้นงาน/ภาระงาน

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนนเต็ม

๑. ความหมายและลักษณะของภูมิปญญาทาง
ภาษา
- บอกความหมายและลักษณะของภูมิปญญา
ทางภาษาได
๒. ประเภทของภูมิปญญาทางภาษา
- บอกประเภทของภูมิปญญาทางภาษาประเภท
ตางๆได

๑๐

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

๑

พ.ย. ๕๙

๑๐

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

๑

ธ.ค. ๕๙

๑๐

- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- ชิ้นงานภูมิปญญา
ทางภาษาที่คิดคนขึ้น
ตามหัวขอที่ครูกําหนด
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

๑

ธ.ค. ๕๙

๑

ม.ค. ๖๐

๑

ก.พ. ๖๐

๑
๑

ธ.ค. ๕๙
ก.พ. ๖๐

๓. ประโยชนของภูมิปญญาทางภาษา
๔. ภูมิปญญาทางภาษาแตละภาคในประเทศ
ไทย
๕. นําภูมิปญญาไปใชและเลาตํานานทองถิ่น
- นําภูมิปญญาทางภาษาไปใชรองเลนและเลา
ตํานานทองถิ่นไดอยางถูกตองเหมาะสม
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

๑๐
๒๐
๑๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

ลักษณะ/ประเภท

จํานวนชิ้น

กําหนดสงงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว23102 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร 6 จํานวน 3 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางสาวกชพร อารัชกุล
หัวหนารายวิชา นางสาวกชพร อารัชกุล
2. นางสาวสุภาวดี สะอาดดิษฐ
หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1: การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม
-ลักษณะทางพันธุกรรม
-โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
-กระบวนการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม
-ความผิดปกติทางพันธุกรรม
-การใชประโยชนจากความรูดาน
พันธุศาสตร
บทที่ 2: ระบบนิเวศ
-ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
-การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
-ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ
-วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
-ประชากร

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
1
-สมุด/แบบฝกหัด 2 คะแนน -ใบงาน
1
-สอบประจําบท 5 คะแนน -ขอสอบปรนัย
ภายใน
1
-โมเดล
-โมเดล เรื่องโครงสราง
โครโมโซม 10 คะแนน
28 พ.ย.59
1
-แผนพับ
- แผนพับ เรื่อง โรคทาง
ภายใน
พันธุกรรม 3 คะแนน
13 ธ.ค.59

-สมุด/แบบฝกหัด 2 คะแนน
-สอบประจําบท 3 คะแนน
-แผนชารจสายใยอาหาร
งานกลุม (กลุมละ 5 คะแนน)
-สอบกลางภาค 10 คะแนน

-ใบงาน
-ขอสอบอัตนัย
-แผนชารจ

1
1
1

-ขอสอบปรนัย

1

ภายใน
19 ธ.ค.59
21-27
ธ.ค.59

-สมุด/แบบฝกหัด 5 คะแนน -ขอสอบอัตนัย
-นิตยสารขาวปญหา
-นิตยสาร 1 แผน
บทที่ 3: มนุษยกับสิ่งแวดลอม
-ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
5 คะแนน
ในทองถิ่น
-การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

1
1

ภายใน
9 ม.ค.60

บทที่ 4: ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ

2

ภายใน

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง

-ใบงาน

หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ชิ้นงาน /ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
17 ม.ค.60
-ปรากฏการณที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ความคิด 3 คะแนน
1
-ปรากฏการณที่เกิดจากโลกโคจรรอบ
-สอบประจําบท 5 คะแนน -ขอสอบปรนัย
ดวงอาทิตย
-ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระบบโลก
ดวงจันทร และดวงอาทิตย
-ดาวเคราะหในระบบสุริยะ
-พัฒนาการของแบบจําลองระบบสุริยะ
บทที่ 5: ดวงดาวบนทองฟา
-การบอกตําแหนงของวัตถุทองฟา
-กลุมดาว
บทที่ 6: เทคโนโลยีอวกาศ
-กลองโทรทรรศน
-ดาวเทียม และยานอวกาศ
-การใชชีวิตในอวกาศ

วิธีการเก็บคะแนน

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง
ความคิด 2 คะแนน
-แผนที่ดาว (ประดิษฐ)
5 คะแนน
-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง
ความคิด 5 คะแนน

-ใบงาน

1

-แผนที่ดาว

1

-ใบงาน

1

ภายใน
6 ก.พ.60

1

10 ต.ค.60

-สอบปลายภาค 30 คะแนน -ขอสอบปรนัย

ภายใน
23 ม.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส23103 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 6 3 คาบ/สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางสมคิด ลอยฟา หัวหนารายวิชา
2. นายไกรสร หมอแหละ
3. นางขันทอง ทองนอย
4. นายภัทรพงศ นาสะอาน

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร
หนวยที่ 1 : ทวีปอเมริกา

30 คะแนน
- ใบงาน 10

1. แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
2. ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกา
คะแนน
เหนือและทวีปอเมริกาใต
- งานกลุม 10
3. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
คะแนน
วัฒนธรรมและประชากรของทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต
4. วิเคราะหการเกิดสิ่งแวดลอมใหมทาง
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต
5. แนวทางการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต
6. วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต
7. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใตที่มีตอประเทศไทย

สอบกลางภาค

แบบทดสอบ
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/
จํานวนชิ้น
ประเภท

- รายบุคคล

2 ชิ้น

- รายกลุม

ปรนัย
หนวยที่ 1

30 ขอ

สงในชั่วโมง
เรียน

ตามตาราง
สอบ

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

สาระที่ 1 ศาสนา
หนวยที่ 2 : หลักธรรม

20 คะแนน
- ใบงาน 10

1. สังฆคุณ และขอธรรมสําคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน คะแนน
นับถือ มีดังนี้ พระรัตนตรัย อริยสัจ 4
- งานกลุม 10
บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 8 มงคล คะแนน
38 พุทธศาสนสุภาษิต และการปฏบัติตน
ตามหลักธรรม

หนวยที่ 3 : การบริหารจิตและการ
เจริญปญญา

1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2. สวดมนต แผเมตตา บริหารจิต และ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ

หนวยที่ 4 : ศาสนิกชนที่ดี

1. หนาที่และบทบาทของสาวกและ
ปฏิบัติตนตอสาวก ตามที่กําหนดได
ถูกตอง
2. ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี
3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมไดถูกตอง
4. การแสดงตนเปนพุทธมามกะ
5. นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/
จํานวนชิ้น
ประเภท

- รายบุคคล

2 ชิ้น

สงในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุม

10 คะแนน
- แบบฝกหัดทาย
บท 10 คะแนน

- รายบุคคล

1 ชิ้น

สงในชั่วโมง
เรียน

10 คะแนน
- ใบงาน 10

- รายบุคคล

1 ชิ้น

สงในชั่วโมง
เรียน

ปรนัย
หนวยที่ 2 - 4

60 ขอ

คะแนน

แบบทดสอบ
30 คะแนน

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

รหัสวิชา ส 23104 ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตรไทย 6 1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางบุษกร เมืองเรืองวิทย หัวหนารายวิชา 2. นายอุดม จิรกิตตยากร
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
หนวยที่1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
15 คะแนน
แบบฝกการเรียน
1 ชุด
- การสถาปนกรุงเทพ มหานครเปนราชธานี - แบบฝกหัด 5
ของไทย
คะแนน
กิจกรรมกลุม/คู
1 ครั้ง
- ปจจัยที่สงผลตอความมั่นคงและความ
- กิจกรรมกลุม 5
เจริญ รุงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร คะแนน
- บทบาทของพระมหา กษัตริยไทยใน
- แบบทดสอบ 5
ราชวงศจักรี ในการสราง สรรคความเจริญ คะแนน
และความมั่นคงของชาติ
หนวยที่ 2 พัฒนาการดานตางๆ ของไทยใน
15 คะแนน
สมัยรัตนโกสินทร
- แบบฝกการเรียน
- ดานการเมือง
5 คะแนน
- ดานการปกครอง
- งานกลุม
- ดานสังคม
- ดานเศรษฐกิจ
5 คะแนน
- ความสัมพันธระหวางประเทศตามชวงสมัย - ทดสอบ 5 คะแนน
ตางๆ
สอบระหวางภาค หนวยที่ 2

10 คะแนน

หนวยที่ 3 เหตุการณสําคัญสมัย
20 คะแนน
แบบฝกการเรียน
รัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
การทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ 8 คะแนน
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕
กิจกรรมกลุม/คู
7 คะแนน
แบบทดสอบ
5 คะแนน

กําหนดสง
18 พ.ย. 59

1ชุด
(5 เรื่อง )
1 ชิ้น

16 ธ.ค.59

แบบฝกการเรียน

1 ชุด

20 ม.ค. 60

กิจกรรมกลุม

1 ชิ้น

แบบฝกการเรียน
งานกลุม
แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หนวยที่ 3 เหตุการณสําคัญสมัย
20 คะแนน
แบบฝกการเรียน
รัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
การทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ 8 คะแนน
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕
กิจกรรมกลุม/คู
7 คะแนน
แบบทดสอบ
5 คะแนน
10 คะแนน
หนวยที่ 4 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยใน
- แบบฝกการเรียน
สมัยรัตนโกสินทร
บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลง
5 คะแนน
การปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก
- กิจกรรมกลุม
5 คะแนน
สอบปลายภาค ( หนวยที่ 3, 4 )
แบบทดสอบ
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
แบบฝกการเรียน

1 ชุด

กิจกรรมกลุม

1 ชิ้น

แบบฝกการเรียน

กิจกรรมกลุม/คู

1 ชุด
1 ครั้ง

กําหนดสง
20 ม.ค. 60

17 ก.พ. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙
รหัส ส๒๓๒๓๖ ชื่อวิชา หนาที่พลเมือง ๖
๐.๕ หนวยกิต ๑ คาบ/สัปดาห
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ๙๐ : ๑๐
ผูสอน นายสุรพล กาญจนเวโรจน หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
กําหนด
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/ จํานวน
คะแนน
สง
ประเภท
ชิ้น
๑. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ๒๕ คะแนน -รายกลุม
-๑ ชุด ภายใน
- ป ฏิ บั ติ ๑ ๘ -งานเดี่ยว
๑๕ พ.ย.
คะแนน
๒๕๕๙
๒. มี ส ว นร ว มและรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจ ๒o คะแนน -รายกลุม
-๑ ชุด ภายใน
๓๐ ธ.ค.
ตรวจสอบขอมูลตรวจสอบการทําหนาที่ของ - ป ฏิ บั ติ ๑ ๘ -งานเดี่ยว
บุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
คะแนน
๒๕๕๙
๓. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตางๆ ๑o คะแนน -รายกลุม
-๑ ชุด ภายใน
ของโลกอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- ป ฏิ บั ติ ๑ ๘ -งานเดี่ยว
๑๕ ม.ค.
คะแนน
๒๕๖๐
๔. มี ส ว นร ว มและเสนอแนวทางการป อ งกั น ๑o คะแนน -รายกลุม
-๑ ชุด ภายใน
ปญหาความขัดแยง
๑๕ ก.พ.
- ป ฏิ บั ติ ๑ ๘ -งานเดี่ยว
คะแนน
๒๕๖๐
๕. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
๒๕ คะแนน -รายกลุม
-๑ ชุด ภายใน
- ป ฏิ บั ติ ๑ ๘ -งานเดี่ยว
๑๕ มี.ค.
คะแนน
๒๕๖๐
สอบปลายภาค หนวยที่ ๑,๒,๓,๔,๕
แบบทดสอบ
๑๐ คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู.....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปที่......3....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา......พ23102............. ชื่อรายวิชา........สุขศึกษา 6.........จํานวน 1 คาบ/สัปดาห....0.5........หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ......80...... : .....20.......
ผูสอน 1. นายเลิศชัย เกตุพิทยา
หัวหนารายวิชา 2. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
.
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยการเรียนรูที่ 7 โรคเจาปญหา
หนวยการเรียนรูที่ 8 ปญหาที่ทาทาย

วิธีการเก็บคะแนน
ทดสอบความรู

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

ทดสอบความรู และสังเกต ใบงาน 10 คะแนน
พฤติกรรม
หนวยการเรียนรูที่ 9 พฤติกรรมเสี่ยง
ทดสอบความรูและสังเกต ใบงาน 10 คะแนน
พฤติกรรม และทักษะการ
แกปญหา
สอบกลางภาค
ขอสอบปรนัย
10 คะแนน
บทที่ 7-9
หนวยการเรียนรูที่ 10 หลีกเลี่ยงความ
ทดสอบความรูและสังเกต ใบงาน 5 คะแนน
รุนแรง
พฤติกรรม และทักษะการ
แกปญหา
หนวยการเรียนรูที่ 11 แอลกอฮอลกับ
ทดสอบความรู สังเกต
ใบงาน 5 คะแนน
อุบัติเหตุ
พฤติกรรม
หนวยการเรียนรูที่ 12 การชวยฟนคืนชีพ ทดสอบความรู และทักษะ ใบงาน 10 คะแนน
การปฏิบัติ
หนวยการเรียนรูที่ 13 จอมวางแผน
ทดสอบความรู สังเกต
งานกลุม/ชิ้นงาน
พฤติกรรม และทักษะการ 20 คะแนน
ปฏิบัติ
สอบปลายภาค
ขอสอบปรนัย
20 คะแนน
บทที่ 10-13

กําหนดสง
ในคาบเรียน

1 ใบงาน

ในคาบเรียน

1 ใบงาน

ในคาบเรียน

20 ขอ

สอบกลางภาค

1 ใบงาน

ในคาบเรียน

1 ใบงาน

ในคาบเรียน

2 ใบงาน

ในคาบเรียน

1 ใบงาน
และ
1 ชิ้นงาน
40 ขอ

ใบงานสงในคาบเรียน
งานกลุม/โครงงาน
สง 1-15 ก.พ.
สอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู.สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปที่....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา..พ23104...........ชื่อรายวิชา.......พลศึกษา 6 จํานวนเวลา 1 คาบ/สัปดาห......0.5......หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = .....80..... : .....20.....
ผูสอน 1. ..นายเลิศชัย เกตุพิทยา หัวหนารายวิชา
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปกตะกรอ
2. การบริหารรางกายและการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย
3.ทักษะการเสริฟ, การตั้งลูก, การเลนลูกฆา,
การสกัดกัน ,การเลนเปนทีมและกติกาการ
แขงขันเซปกตะกรอ
-

การโตคู
ทักษะการเสริฟ

- ทักษะการตั้งลูก
- ทักษะการเลนลูกฆา
4. การเลนทีมเซปกตะกรอ

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

กําหนดการสอบ

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

5
10

สอบปลายภาค
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559

สังเกตพฤติกรรม
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

10
15

14 – 18 พ.ย. 2559
สอบปลายภาค

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติและสังเกต
พฤติกรรม
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติและสังเกต
พฤติกรรม

10
10

31 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2559
12 - 16 ธ.ค. 2559

10
10
20

9 - 13 ม.ค. 2560
23 - 27 ม.ค. 2560
13 -17 ก.พ. 2560

รวม

100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค23102
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร 6
3 คาบ/สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางสาวอารีรัตน แคลวคลอง หัวหนารายวิชา
3. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยการเรียนรูที่ 1 :
เรื่องอสมการ
1.1 อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
1.2 การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
1.3 โจทยปญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว
หนวยการเรียนรูที่ 2 :
เรื่องความนาจะเปน
2.1 ความนาจะเปน
2.2 การทดลองสุมและเหตุการณ
2.3 ความนาจะเปนของเหตุการณ
2.4 ความนาจะเปนกับการตัดสินใจ
สอบกลางภาค
1. เรื่องอสมการ
2. เรื่องความนาจะเปน
หนวยการเรียนรูที่ 3 :
เรื่องสถิติ
3.1 ขอมูลและการนําเสนอขอมูล
3.2 คากลางของขอมูล
หนวยการเรียนรูที่ 4 :
เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
4.2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรกับ
ตรีโกณมิติ
สอบปลายภาค
1. เรื่องสถิติ
2. เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร

2. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
4. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. สมุด 10 คะแนน

ลักษณะ/ประเภท
1. แบบทดสอบ
2. สมุด

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ชิ้นงาน 5 คะแนน
3. สมุด 10 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. ชิ้นงาน
3. สมุด

สอบกลางภาค 10 คะแนน

-

จํานวนชิ้น
1 ชิ้น

กําหนดสง
ภายใน
30
พฤศจิกายน
2559

2 ชิ้น

ภายใน
20
ธันวาคม
2559

-

22-28
ธันวาคม2559

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. สมุด

1 ชิ้น

ภายใน
31 มกราคม
2559

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. สมุด

1 ชิ้น

ภายใน
20 กุมภาพันธ
2559

-

22 ก.พ.
ถึง 2 มี.ค.
2559

สอบปลายภาค 30 คะแนน

-

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค23202
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 จํานวน 2 คาบ/สัปดาห 1 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70:30
ผูสอน 1. ครูจิราภรณ วราชุน
หัวหนารายวิชา
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หนวยการเรียนรูที่ 1: การใหเหตุผลเกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหเหตุผล
ทางเรขาคณิต
1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม
1.3 การสราง
หนวยการเรียนรูที่ 2: ระบบสมการ
2.1 ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการ
เชิงเสนและสมการดีกรีสอง
2.2 ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการ
ดีกรีสองทั้งสองสมการ

1. สอบกอนกลาง
ภาค 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. สอบกลางภาค
5 คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ 3: วงกลม
3.1 วงกลม
3.2 มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวนโคง
ของวงกลม
3.3 คอรด
3.4 เสนสัมผัสวงกลม
หนวยการเรียนรูที่ 4: เศษสวนของพหุนาม
4.1 การดําเนินการของเศษสวนของพหุ
นาม
4.2 การแกสมการเศษสวนของพหุนาม
4.3 โจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุ
นาม
สอบปลายภาค

1. สอบกอนกลาง
ภาค 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. สอบกลางภาค
5 คะแนน
1. สอบหลังกลาง
ภาค 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. สอบปลายภาค
15 คะแนน
1. สอบหลังกลาง
ภาค 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. สอบปลายภาค
15 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
18-20
1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/แบบฝกหัด
พฤศจิกายน
3. แบบทดสอบ

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/แบบฝกหัด
3. แบบทดสอบ

17-19
ธันวาคม

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/แบบฝกหัด

24-26
มกราคม

1 ชิ้น

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/แบบฝกหัด

4-6
กุมภาพันธ

รายบุคคล

กุมภาพันธ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ23102
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 6 จํานวน 3 ชั่วโมง
1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางสาวเพียงยิหวา เผาโพนทอง หัวหนารายวิชา 2. นายนวเรศ เสนคุม
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยที่ 7 Have you ever?
Present Perfect
Adverb: ever
หนวยที่ 8 The More, The Better
หนวยที่ 9 It’s Amazing! Superlatives
Question with How + Adjective
สอบกลางภาค
หนวยที่ 10 Leave My Things Alone!
Possessives Question word: Whose
หนวยที่ 11 What Should I Do?
Auxiliary Verb: Should/ Shouldn’t
หนวยที่ 12 Will You Miss Me?
The future with will
Information question with will
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
แตงประโยคภาษาอังกฤษโดยใช
- adverb ever
(10 คะแนน)
บัตรภาพคําศัพทเกี่ยวกับ
Comparatives 10 คํา
(10 คะแนน)
แตงประโยคโดยใช Question
with How + Adjective
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
เขียน – ตอบ คําถามเกี่ยวกับ
Possessives Question word
(10 คะแนน)
แบบฝกทักษะเรื่อง
Should/ Shouldn’t
(10 คะแนน)
เขียนคําอธิบายใตรูปภาพโดยใช
The future with will
(10 คะแนน)
(30 คะแนน)
คะแนนสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จํานวนชิ้น
ประเภท

กําหนดสง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 พ.ย. 2559

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

28 พ.ย. 2559

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 ธ.ค. 2559

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 ม.ค. 2560

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

23 ม.ค. 2560

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 ก.พ. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ญ 20202
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน 2 จํานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70:30
ผูสอน 1. ตวงศรณ องอาจ
หัวหนารายวิชา
2. Nagao shunya
3. นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
งานเดี่ยว
(15 คะแนน )

หนวยที่ 1 : คําบงชี้สถานที่

-แบบฝกหัด
-สอบอาน

หนวยที่ 2 : วัน , เวลา , สถานที่

-แบบฝกหัด
-สอบอาน
-สอบประจําบท

งานเดี่ยว
(15 คะแนน)

แบบทดสอบ
45 นาที
-แบบฝกหัด
-สอบอาน
-สอบประจําบท
-ชิ้นงาน

10
(คะแนน)
งานเดี่ยว
(20 คะแนน)

-แบบฝกหัด
-สอบอาน
สอบประจําบท

งานเดี่ยว
(10 คะแนน)

แบบทดสอบ
45 นาที

30
(คะแนน)
100 คะแนน

สอบกลางภาค
หนวยที่ 3 : การผันคํากริยา

หนวยที่ 4 : วันหยุด ( 1 )

สอบปลายภาค
รวม

กําหนดสงงาน

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

ภายใน 16/ธ.ค/59

1 ชิ้น

ปรนัย
หนวยที่ 1 -2
ภายใน 13/ม.ค/60

1 ชิ้น

ภายใน 10/ก.พ/60

ปรนัย
หนวยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา อ23102 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6
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
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
1 ชิ้น

กําหนดสง

UNIT 6 The wise old woman

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

UNIT 7 Racing the great bear

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
27 พ.ย. 59

UNIT 8 Thank you in Arabic

Homework
Classwork
(10 คะแนน)
10 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
18 ธ.ค. 59

UNIT 9 This we know

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
15 ม.ค. 60

UNIT 10 Nationaccy Teceuisep speech by
President JF Kennedy

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
29 ม.ค. 60

UNIT 11 Icarus and Daedalus

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
19 ก.พ. 60

30 คะแนน

ปรนัย

Midterm

Final

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

13 พ.ย. 59

ปรนัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ค23102 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร 6
3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1.Mr. Ian Roberts หัวหนารายวิชา 1.Mr. Ian Roberts
ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กําหนดสง
ลักษณะ /
คะแนน
จํานวนชิ้น
ประเภท
Chapter 6
Homework
ภายในวันที่
-Quadrilaterals
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
13 พ.ย. 59
(5 คะแนน)
Chapter 7
Homework
ภายในวันที่
-Proportions and Similarity
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
4 ธ.ค. 59
(5 คะแนน)
Chapter 9
Homework
ภายในวันที่
-Trans Promotions
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
25 ธ.ค. 59
(10 คะแนน)
Midterm
ปรนัย
(10 คะแนน)
Chapter 10
Homework
ภายในวันที่
-Circles
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
22 ม.ค. 60
(10 คะแนน)
Chapter 11
-Areas of Polygons and Circle
Chapter 12
-Extending
Chapter 13
Surface area and volume
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Homework
Classwork
(10 คะแนน)
Homework
Classwork
(10 คะแนน)
Homework
Classwork
(10 คะแนน)
(30 คะแนน)
10 คะแนน
30 คะแนน

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
ปรนัย

1 ชิ้น

ภายในวันที่
12 ก.พ. 60

1 ชิ้น

ภายในวันที่
4 มี.ค. 60

1 ชิ้น

ภายในวันที่
4 มี.ค. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว23102 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร 6
3 คาบ / สัปดาห 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1.Mr.Lee Humphrey หัวหนารายวิชา 2. Mr.Lee Humphrey
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

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

กําหนดสง
13 พ.ย. 59

Chapter 11 : The Solar System

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

Chapter 12 : Star & Galaxies

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
27 พ.ย. 59

Chapter 13 : Minerals & Rocks

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
18 ธ.ค. 59

Midterm

10 คะแนน

ปรนัย

Chapter 14 : Plate Tectonics

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
15 ม.ค. 60

Chapter 15 : Earth quakes &
Volcanoes

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิน้

ภายในวันที่
29 ม.ค. 60

Final

30 คะแนน

ปรนัย

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู................ศิลปะ....................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ23101.........ชื่อรายวิชา.............ทัศนศิลป 3...................1.....คาบ/สัปดาห......0.5.....หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค =...... 80......: .... 20.....
ผูสอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี............... หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
1.ทัศนธาตุ
2.หลักการออกแบบ
3.ทัศนศิลป
.

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

1.งานเดี่ยวทักษะงาน
ทัศนธาตุ
2.งานเดี่ยวทักษะการ
ออกแบบ

1-2

11 พ.ย.59

1-2

25 พ.ย.59

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

งานจิตรกรรม

1-2

13 ธ.ค.59

งานปฏิมากรรม

1

23 ธ.ค.59

10 คะแนน

1.งานเดี่ยว

1

13 ม.ค.60

สาระที่ 4 : การเขียนภาพตามจินตนาการ
1.การเขียนภาพการตูน การเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย

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

งานเดี่ยว

1

23 ม.ค.60

งานกลุม

1

3 ก.พ.59

สาระที่ 5 : งานทัศนศิลปเพื่อการสื่อสาร
1.งานทัศนศิลปเพื่อการสื่อสาร

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

งานเดี่ยว

1-2

30 ม.ค.59

งานเดี่ยว

1

11 ก.พ.59

สาระที่ 2 : เทคนิควิธีการทัศนศิลป
1.การสรางงานทัศนศิลป 2 มิติ
2.การสรางงานทัศนศิลป 3 มิติ

สาระที่ 3 : การวาดภาพสื่อความหมาย
1.การวาดภาพสื่อความหมาย
2.การเขียนภาพดวยวิธีการวัสดุอุปกรณตางๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1-3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ศ 23102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลปพื้นฐาน 3
คาบ/สัปดาห 0.5 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. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)

1. ปฏิบัติเปนกลุม

10 ทา

ภายใน
21 พ.ย.59

2. การแสดงภาษาทาในทาง
นาฏศิลปไทย
3. การแสดงนาฏยศัพทและภาษา
ทาประกอบเพลง

2. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)

2. ปฏิบัติเปนกลุม

24 ทา

3. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)
4. VTR (20 คะแนน)

1 เพลง

4. การรําวงมาตรฐาน “เพลงชาว
ไทย” และรองเพลงรําวงมาตรฐาน
“เพลงชาวไทย”
5. การจัดการแสดงละคร
สรางสรรค

5. รองเพลงชาวไทย ( 5 คะแนน )
6. ปฏิบัติทารําวงมาตรฐาน
เพลงชาวไทย ( 15 คะแนน )
7. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

3. แบงกลุมปฏิบัติ
และถายทํา ตัดตอ
VTR นําเผยแพรลง
Youtube
4. ปฏิบัติ / กลุม

ภายใน
9 ธ.ค.59
ภายใน
23 ธ.ค.59

1 เพลง

ภายใน
13 ม.ค.60

5. นําเสนอหนาชั้น
เรียน / กลุม

1 เรื่อง

ภายใน
17 ก.พ.60

สาระนาฏศิลป
1. การแสดงนาฏยศัพท

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู..................ศิลปะ..................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 23103......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 3............1.....คาบ/สัปดาห...... 0.5 .....หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูสอน 1. .........น.ส.ยุวดี.....เสือใหญ............... หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
หนวยที่ 1 : การใชองคประกอบและเทคนิคใน
การสรางสรรคงานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
1.องคประกอบที่ใชในงานดนตรี
2.องคประกอบทใชในงานศิลปะ

ตรวจใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

1

7 พ.ย. 59

หนวยที่ 2: เปรียบเทียบความแตกตางบทเพลง
1.ประเภทของเพลงไทย

ตรวจสมุด/แตงเพลง
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

1 ธ.ค. 59

ตรวจสมุด/ขับรองเพลง
ลาวดวงเดือน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

16 ธ.ค. 59

รายงาน
(20 คะแนน)

กลุม

1

23 ธ.ค. 59

แตงเพลงงายๆ 1บท
เพลง
(20 คะแนน)

รายกลุม

1

13 ก.พ.59

เก็บคะแนนกลางภาค
(10 คะแนน)
หนวยที่ 3: เทคนิคและการแสดงออกในการขับ
รองเพลงไทย
1.หลักการขับรองเพลงไทย
2.เทคนิคการขับรองเพลงไทย
3.การฟง

หนวยที่ 4ประวัติดนตรีไทย
1.ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
2.ดนตรีไทยสมัยอยุธยา
3.ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร
.
หนวยที่ 5: การประพันธเพลงเบื้องตน
1.หลักการประพันธเพลง
2เทคนิคการประพันธเพลง
.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู................ศิลปะ....................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 23104......... ชื่อรายวิชา............ ดนตรีสากล 3.............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 .การขับรอง
1.ทฤษฎีการขับรอง
2.ปฏิบัติการขับรอง

หนวยที่ 2 การฟงเพลง
1.จุดประสงคของการฟงเพลง
2.ฟงเพลง
3.การฟงเพลงในเชิงปฏิบัติ
4.แยกแยะแนวเพลง
5.ทําความเขาใจบทเพลง

ใบงาน 10 คะแนน
แบบฝกหัด 10 คะแนน

ใบงาน 5 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
10 คะแนน

รายบุคคล

รายบุคคล

1
1

7 พ.ย. 59

1
1
1

14 ธ.ค. 59

1
1
1

10 ก.พ. 60

กลางภาค
หนวยที3่ ดนตรีสากล
1.ประวัติดนตรีสากล
2.ประเภทวงดนตรีและบทเพลง
3.การวิเคราะห
ปลายภาค

ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 15 คะแนน

รายบุคคล

20 คะแนน

รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู..................ศิลปะ..................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.....ศ 20228 .... ชื่อรายวิชา........เสริมทักษะดนตรีสากล...........2.....คาบ/สัปดาห.....1.0....หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูสอน 1. .........นายสมชาย........คงเสนห............... หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น

หนวยที่ 1 ฝกเปาเสียงตามโนต
1. แบบฝกหัดที่ 1
2. แบบฝกหัดที่ 2
3.แบบฝกหัดที่ 3
กลางภาค

ปฏิบัติขลุยรีคอรดเดอร
(15 คะแนน)
ปฏิบัติขลุยรีคอรดเดอร
(10 คะแนน)

5

26 พ.ย.59

รายบุคคล

3

14 ธ.ค. 59

ปฏิบัติ (10 คะแนน)

หนวยที่ 2 แบบฝกหัดการเปาขลุยรีคอรดเดอร
1.แบบฝกหัดที่ 1

ปฏิบัติขลุยรีคอรดเดอร
(10 คะแนน)

2.แบบฝกหัดที่ 2
3.แบบฝกหัดที่ 3

ปฏิบัติขลุยรีคอรดเดอร
(15 คะแนน)

ปลายภาค

รายบุคคล

สอบปฏิบัติ 1 เพลง
(20 คะแนน)

11 ก.พ.59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

กลุมสาระการเรียนรู...................ศิลปะ.................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา.......ศ 20236 .... ชื่อรายวิชา.......เสริมทักษะดนตรีไทย.........2.....คาบ/สัปดาห...... 1.0.....หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผูสอน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหนารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดสง
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
สาระที่ 1 : ดนตรีไทย
1.ประวัติดนตรีไทย
2.ลักษณะการบรรเลงเพลงไทย
3.โนตเพลงไทยเดิม

ปฏิบัติ
(10 คะแนน)

กลุม

1

5 พ.ย. 59

สาระที่ 2 : ทักษะการบรรเลง
1.วิธีการบรรเลงดนตรีไทยตามเครื่องมือ
2.การไลเสียงโนต
3.การบรรเลงรวมวง

ปฏิบัติ
(20 คะแนน)

กลุม

2

1 ธ.ค. 59

ปฏิบัติ
(10 คะแนน)

กลุม

1

14 ธ.ค. 59

ปฏิบัติ
(40 คะแนน)

กลุม

2

20 ม.ค. 60

กลางภาค
สอบปฏิบัติรวมวง เพลง "ลาวดวงเดือน สองชั้น"
สาระที่ 3 : การสื่ออารมณในบทเพลง
1.ลักษณะอารมณในบทเพลงไทย
2.วิธีการบรรเลงใหถูกตองตามอารมณเพลง
3.สามารถแสดงความคิดเห็นตอบทเพลงที่ฟง
ได
ปลายภาค
สอบปฏิบัติรวมวง
เพลง "เขมรเอวบาง เถา"

10 ก.พ. 60
ปฏิบัติ
(20 คะแนน)

กลุม

1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559
รหัสวิชา ....ง23101...... ชื่อวิชา .......การงานอาชีพ 5 (งานประดิษฐ) .. จํานวน ....20.. ชั่วโมง
...0.5.... หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = ........80 : 20.......................
ผูสอน 1.นางปราณี
วีระหงส
หัวหนารายวิชา
หนวยการเรียนเนื้อหาโดยสังเขป
บทที่ 1 ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ
1. ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของ
งานประดิษฐ
2. ประเภทของงานประดิษฐ
3. วัสดุที่ใชในการสรางงาน
บทที่ 2 วัสดุอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ
1. ความหมายและประเภทของวัสดุ
2. คุณสมบัติของวัสดุ
3. การใชและดูแลรักษาอุปกรณ
สอบกลางภาค
บทที่ 3 การประดิษฐชิ้นงาน
1. การประดิษฐของใช
2. การประดิษฐของประดับตกแตง
3. การประดิษฐของเลน
บทที่ 4 ความสําคัญของการสรางอาชีพ
1. แนวทางการเลือกอาชีพ
2. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ / ประเภท จํานวน
ชิ้น
ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

ประเมินการทํางาน
10 คะแนน

งานกลุม

ใบงาน 10
คะแนน
10 คะแนน
ประเมินผลงานจาก
ภาคปฏิบัติ
20 คะแนน
ประเมินจาก
โครงงาน
20 คะแนน
20 คะแนน

รายบุคคล

กําหนดสง

1 ชิ้น

12 พ.ย. 59

1 ชิ้น

4 ธ.ค. 59

รายบุคคล

15 ธ.ค. 59

ภาคปฏิบัติ

3 ชิ้น

8 ม.ค. 60

นําเสนอ
รายงานกลุม

1 ชิ้น

25 ม.ค. 60

รายบุคคล

12 ก.พ. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 23102 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 6 (งานออกแบบ) 1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอนนายประชาธิป ใจกลา
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

หนวยที่1 การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
ใบงาน 5 คะแนน
- หลักการทํางาน
การทํางาน
- ทักษะในการทํางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดี 5 คะแนน
ในการทํางาน
หนวยที่ 2 งานชาง
แบบทดสอบ
10 คะแนน
- งานชางในบาน
การทํางาน
- การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑในบาน
10 คะแนน
หนวยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
แบบทดสอบ
- กระบวนการเทคโนโลยี
10 คะแนน
การทํางาน
- การสรางสิ่งของเครื่องใชดวยกระบวนการ
20 คะแนน
เทคโนโลยี
- ตัวอยางการสรางสิ่งของเครื่องใชดวย
กระบวนการเทคโนโลยี
หนวยที่ 4 งานอาชีพ
- งานอาชีพ
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

ใบงาน 10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จํานวนชิ้น
ประเภท
2
รายบุคคล

กําหนดสง
10 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59

รายบุคคล

2

การทํางานกลุม
รายบุคคล

22 ธ.ค. 59
3

การทํางานกลุม

รายบุคคล

1 ธ.ค. 59

12 ม.ค. 60
26 ม.ค. 60

1

9 ก.พ. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 20204 ชื่อรายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูป
2 คาบ/สัปดาห 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. น.ส.เนาวรัตน อินทวงษ หัวหนารายวิชา 2. นายอํานาจ สิงหทอง
3. นางพรทิพย ปกินะโม
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กําหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
1. ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป การประเมินตามสภาพจริง (25
คะแนน)
ดานการจัดการเอกสาร
รายบุคคล
1 ชิ้น
- ประเมินจากชิ้นงาน
- โครงสรางและการใชงานของ
(10 คะแนน)
โปรแกรมสําเร็จรูป
- แบบฝกหัด
- ความหมายของโปรแกรม
ภายใน
รายบุคคล
1 ชิ้น
ทายบทเรียน
- สวนประกอบของโปรแกรม
พ.ย 59
(5 คะแนน)
แบบฝกหัด
1 ชิ้น
- แบบทดสอบ
ทายบทเรียน
(10 คะแนน)
2. โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อ การประเมินตามสภาพจริง
(15 คะแนน)
และนําเสนอผลงาน และการ
- ประเมินจากชิ้นงาน
ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคน
(10 คะแนน)
ขอมูลดวยระบบอินเทอรเน็ต
- แบบฝกหัด
3. โปรแกรมนําเสนอขอมูลดวย
ทายบทเรียน
คอมพิวเตอรไดหลากหลายรูปแบบ
(5 คะแนน)

สอบระหวางภาค แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
4. นําความรูไปประยุกตใชในการ
(30 คะแนน)
ดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคโดยใชความคิด
หลากหลายในการแกปญหา

- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

สอบปลายภาค แบบทดสอบ (20 คะแนน)

งานกลุม

1 ชิ้น

แบบฝกหัด
ทายบทเรียน

1 ชิ้น

ภายใน
ธ.ค. 59

รายบุคคล
งานกลุม
รายบุคคล

รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
ม.ค. 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559หัส
วิชา ง 20231 ชื่อ วิชา การประกอบอาหารและบริการอาหาร 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 30 คะแนน

สาระที่ 1 การประกอบอาหาร
- คําศัพทในการประกอบอาหาร
- วิธีการประกอบอาหาร
- เทคนิคการประกอบอาหาร
- การบริการอาหาร
สาระที่ 2 การเลือกซื้อวัตถุดิบ

- ใบงาน
(15 คะแนน)

-รายบุคคล

2

พฤศจิกายน
2559

- ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

1

พฤศจิกายน
2559

สาระที่ 3 อุปกรณในการประกอบอาหาร

-ใบงาน
(5 คะแนน)

-รายบุคคล

1

ธันวาคม
2559

รายบุคคล
สอบขอเขียน

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ขอสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 40 คะแนน

-ปฏิบัติการ
(40 คะแนน)

สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ขอสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบขอเขียน

สาระที่ 5 ปฏิบัติการประกอบอาหาร

งานกลุม

มกราคม
2560
มกราคม
2560
กุมภาพันธ
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง20291 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจบริการ
1 คาบ/สัปดาห 0.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หนวยการเรียนรู/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หนวยที่1 ความสําคัญของธุรกิจ
-ความหมายของธุรกิจประเภทของ
ธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
แหลงขอมูลธุรกิจ

แบบฝกหัด 5 คะแนน
ใบงาน
5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

25 ต.ค. 5915 พ.ย. 59

หนวยที่ 2 ธุรกิจบริการ
-ความหมายของการบริการ การมี
sevice mind ความคาดหวังของ
ลูกคาที่รับบริการ

การแสดงบทบาทสมมุติใน
หัวขอ Service mind
20 คะแนน

รายกลุมกลุม
ละ 5 คน

1 ชิ้น

22 พ.ย.5913 ธ.ค.59

1 ชิ้น

3 ม.ค. 59-21
ก.พ. 59

สอบกลางภาค
หนวยที่ 3 ประเภทของธุรกิจบริการ
-ธุรกิจที่ใหบริการเพียงอยางเดียว
เชนธุรกิจนวดสปา รานเสริมสวย อู
ซอมรถ โรงเรียน โรงแรม เปนตน
-ธุรกิจที่ขายสินคาควบคูไปดวย เชน
รานอาหาร ปมน้ํามัน รานกาแฟ
เปนตน
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
ประเภท

กําหนดสง

จํานวนชิ้น

10 คะแนน
รายกลุม
ชิ้นงาน
1.การนําเสนอธุรกิจบริการที่
สนใจ ผานสื่อเทคโนโลยี
20 คะแนน
2.รูปเลมประกอบการ
นําเสนอ 20 คะแนน

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 20261 ชื่อ วิชา งานไฟฟาภายในบาน 2 คาบ/สัปดาห 1 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูสอนนายประชาธิป ใจกลา
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยที่1 การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
- หลักการทํางาน
- ทักษะในการทํางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดี
ในการทํางาน
หนวยที่ 2 งานชาง
- งานไฟฟาเบื้องตนในบาน
- การประกอบและติดตั้งอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน
- การซอมแซมอุปกรณ เครื่องใชไฟฟาภายใน
บาน
หนวยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ
ชิ้นงาน
- ตัวอยางการสรางสิ่งของเครื่องใชดวย
กระบวนการเทคโนโลยี
หนวยที่ 4 งานอาชีพ
- งานอาชีพ
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จํานวนชิ้น
ประเภท

กําหนดสง

การทํางาน
10 คะแนน

รายบุคคล

1

9 พ.ย. 59

แบบทดสอบ
10 คะแนน
การทํางาน
30 คะแนน

รายบุคคล

2

23 พ.ย. 59

แบบทดสอบ
5 คะแนน
การทํางาน
5 คะแนน

รายบุคคล

การทํางาน
10 คะแนน

รายบุคคล

การทํางานกลุม

7 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
1

4 ม.ค. 60

การทํางานกลุม
18 ม.ค. 60
1

1 ก.พ. 60

