.2

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2559 ปีการศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 6
รหัสวิชา ส หน่วยกิต 1.0 สัปดาหส/คาบ 2 จวานวน 2 ประวัติศาสตรส ชื่อรายวิชา 33102
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ครูผู้สอน .1นายเกตุ โพธิ์น้อย หัวหน้ารายวิชา นายเกตุ โพธิ์น้อย
นายมาโนชญส มูลทรัพยส

หน่วยการเรียนเนือ้ หาสาระโดยสังเนป/

การเก็บคะแนน

ชิ้นงานภาระงาน/
ลักษณะงาน/ จวานวน
ประเภทงาน ชิน้ งาน

หน่วยที่ ลรื่รเ ลวลง่ล งร่บ่เ 1
ยุมสมุย
ทงเปร วุติศงสตร์สง ล
.1การนับเวลาและการเทียบศักราช
ทางประวัติศาสตรสสากล
.2การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตรส
สากล
.............................
หน่วยที่ งรสรรงเรเม์มวงมรูรสหม่ 2
ทงเ
ปร วุติศงสตร์สง ล
.1ความสวาคัญและประโยชนสนองวิธีการ
ทางประวัติศาสตรส
.2นั้นตอนนองวิธีการทางประวัติศาสตรส
.3หลักฐานทางประวัติศาสตรสสากล
....................................
หน่วยที่ 3ลรื่รเ รงรยธรรมโล ยุม
โบรงณทงเปร วุติศงสตร์สง ล
.1อารยธรรมสวาคัญนองโลกตะวันตก
อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปตสอารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน.2อารยธรรมสวาคัญนองโลกตะวันออก
อารยธรรมจีนอารยธรรมอินเดีย.3การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ

กวาหนดส่งงาน/
วันทดสอบ

.1ม ่นนร หว่งเ
ภงม ม ่นน 70
)1สอบย่อยตาม
ตัวชี้วัด 30
คะแนน

น้อสอบแบบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

สอบย่อย
ตัวชี้วัด
ละ ครั้ง 1

ทดสอบในคาบตามความ
เหมาะสม

)2ทวาใบงาน
รายงาน
แบบฝึกหัด งาน
ค้น
คว้า งานนวาเสนอ
คะแนน 30

งานเดี่ยวงานคู-่
งานกลุ่มใบความรู้ใบงานสื่อการสอนการอภิปรายการตอบควาถาม

งานเดี่ยวตามจวานวน
ตัวชี้วัด
1 งานกลุ่มชิ้น)ถ้ามี(

งานเดี่ยวส่งในคาบ
เรียนนองแต่ละ
วัน
งานคู่ส่งในคาบหรือ
ตามที่ห้อง
กวาหนด
งานกลุ่มให้ส่ง หรือนวาเสนอ
ภายใน
วันที่ 59.ค.ธ 22
หรือตามน้อตกลง

น้อสอบแบบ
ปรนัย น้อ 40
)3สอบกลางภาค
คะแนน 10
น้อสอบแบบ
ปรนัย น้อ 60
.2ม ่นนปลงย
ภงม
ม ่นน 30

วันที่ 28-22
59.ค.ธ

โลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางอารยธรรม
ที่มีต่อกัน
หน่วยที่ ลรื่รเ ลหตุ งรณ์สองมุเ 4
ทงเปร วุติศงสตร์สง ลที่มีผลต่รโล
ปัุุุบุน
.1ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์
.2สงครามครูเสด
.3การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
.4การสวารวจทางทะเล
.5การปฏิรูปศาสนาคริสตส
.6การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรส
.7การปฏิวัติอุตสาหกรรม
.8กวาเนิดและการนยายอิทธิพลนอง
แนวคิด
เสรีนิยม จักรวรรดินิยม และ
ชาตินิยม
.9การนยายอิทธิพลนองประเทศในยุโรป
ไปยัง
ทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย
.10ความร่วมมือและความนัดแย้งนอง
มนุษยชาติในคริสตสศตวรรษที่ 20
..................................
หน่วยที่ ลรื่รเ สถงน งรณ์สองมุเ 5
21 ่รเโล สนมริสต์ศตวรรษที่
.1เหตุการณส 2001 กันยายน 11
.2การนาดแคลนทรัพยากร
.3การก่อการร้าย และการต่อต้านการ
ก่อ
การร้าย
.4ความนัดแย้งทางศาสนา
.5วิกฤตการณสผู้อพยพลี้ภัยทางการเมือง
.6การแก้ไนปัญหาภาวะโลกร้อน

วันที่ – .พ.ก 22
60.ค.มี 2

.3 งรปร ลมินผล
ประเมินผลจาก
การทวาแบบทดสอบ
ย่อย สอบกลาง
ภาค
และสอบปลาย
ภาค
การทวาใบงานการทวารายงานเดี่ยว
การทวารายงานกลุ่ม
การศึกษาค้นคว้าการตอบควาถามการร่วมกิจกรรมใน
คาบเรียน
การให้ความสนใจ และตั้งใจเรียน

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ส30234
ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 3 จวานวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90:10
ผู้สอน นางสาวปาวรียส นาวสมบูรณส หัวหน้ารายวิชา
นางสาวจันทมาศ บัวจันทรส
หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 4 : พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยสทรง
เป็นประมุน
- พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง

วิธีล ็บม ่นน

ลุ ษณ /ปร ลภท ุองนวนชิ้น

50 คะแนน
- ทวาโครงการจิตอาสา -รายงาน
ในโรงเรียน
-งานกลุ่ม

หน่วยที่ 5 : การจัดการความนัดแย้งและ
30คะแนน
สันติวิธี
-ทวาโครงงานเรื่องการ
- การแก้ไนปัญหาความนัดแย้งโดยสันติ จัดการความนัดแย้ง
วิธี
และสันติวิธี
- การสร้างเครือน่ายการปูองกันปัญหา
ความนัดแย้ง

สอบปลายภาคหน่วยที่ 4-5

ชิ้นเงน/ภงร เงน

10 คะแนน

- งานกลุ่ม

องหนดส่เเงน

1 ชิ้น

20ธ.ค. 2560

1 ชิ้น

15ก.พ.2560

สอบปลายภาค

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร สุเมมศึ ษง ศงสนง่ล วุฒนธรรม ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ส30202 ชื่รวิชง หลุ งรดองรเชีวิตสนสุเมม ุองนวน 2 มงบ /สุปดงห์ ุองนวน 1.0 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน 1. นงเสงวชมพูนุช ปงล วเศ์ ณ รยุธยง หุวหนรงรงยวิชง
หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร
โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 1 : มนุษย์ ุบหลุ งร
ดองรเชีวิตสนสุเมม
- ความหมายและการกวาเนิดมนุษยส
- ธรรมชาติและความต้องการ
พื้นฐานนองมนุษยส
- มนุษยสกับค่านิยมในสังคม
- ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและ
ศาสนากับการดวารงชีวิตในสังคม
หน่วยที่ 2 : มนุษย์ ุบหลุ งร
งรพุฒนงชีวิต
- ปัญหานองชีวิตและแนวทางแก้ไน
- มนุษยสกับการพัฒนาตนเอง
- หลักปรัชญาทางศาสนากับการ
พัฒนาสังคม
- คุณธรรมกับอาชีพ

วิธีล ็บม ่นน
20 ม ่นน
- แผนผังความคิด
10 คะแนน
- แบบทดสอบ
10 คะแนน

30 ม ่นน
- นวาเสนอผลงาน
แผ่นพับบุคคล
ตัวอย่างกับการ
พัฒนาตนเองและ
การพัฒนาสังคม
20 คะแนน
- แบบทดสอบ
10 คะแนน

ชิ้นเงน/ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท

ุองนวนชิ้น

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล

- 1 ชิ้น

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

องหนดส่เเงน

1–8 พฤศจิกายน
2559
21–25
พฤศจิกายน
2559

28 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2559

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล

1 - 9 ธันวาคม
2559

หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร
โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 3 : จุดหมายสูงสุดใน
ชีวิตนองมนุษยส
- จุดหมายสูงสุดในชีวิตนอง
มนุษยส
- จุดหมายสูงสุดในชีวิตตนเอง

สอบปลายภาคหน่วยที่ 1-3

วิธีล ็บม ่นน
20 คะแนน
- การนวาเสนอผลงาน
เปูาหมายในชีวิตและ
การแนวทางสู่
ความสวาเร็จนอง
ตนเอง
10 คะแนน
- แบบทดสอบ
10 คะแนน
30 คะแนน
- แบบทดสอบ
ปลายภาค
30 คะแนน

ชิ้นเงน/ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท

ุองนวนชิ้น

- รายบุคคล

1 ชิ้น

- รายบุคคล

1 ชิ้น

องหนดส่เเงน

16 -31 มกราคม
2560

1-10 กุมภาพันธส
2560
ปรนัย 60 น้อ หน่วยที่ 1-3
สอบปลายภาค ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูรสุเมมศึ ษง ศงสนง ่ล วุฒนธรรม ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง2559

รหุสวิชง ส30224 ชื่รรงยวิชง สิทธิมนุษยชน ุองนวน 2 มงบ 1.0 สุปดงห์/หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน .1นายอัครวัฒนส ยอแสง หุวหนรงรงยวิชง
.2นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศส ณ อยุธยา
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
หน่วยที่ 1: สิทธิมนุษยชนลบื้รเตรน
.1ความหมายและความสวาคัญนองสิทธิ
มนุษยชน
.2นอบเนตนองมนุษยชน
.3หลักการพื้นฐานนองสิทธิมนุษยชน
.4สิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตย

วิธี งรล ็บม ่นน
15 ม ่นน
ใบงาน แบบทดสอบ 5(คะแนน)
งานกลุ่ม )คะแนน 10(

หน่วยที่ 2 : สิทธิมนุษยชนร หว่งเปร ลทศ
15 ม ่นน
.1ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ใบงาน 2.พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
แบบทดสอบ ประเทศที่ไทยต้องปฏิบัติตาม
5(คะแนน)
.3กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานกลุม่ .4กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
)คะแนน 10(
สิทธิมนุษยชน
สรบ ลงเภงม

่บบทดสรบ
ม ่นน 10

ชิ้นเงนภงร เงน/
ลุ ษณ /
ุองนวน
ปร ลภท
ชิน้

องหนดส่เ

รายบุคคล รายบุคคล -

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

รายบุคคล รายบุคคล -

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

รุตนุย
หน่วยที่ 2 - 1

3 ่รร

สรบสน
ชุ่วโมเลรียน
มีต่รหนรง 2

หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
หน่วยที่ 3: ฎหมงยดรงนสิทธิมนุษยชน
.1รัฐธรรมนูญ
.2พระราชบัญญัติพระราชกฤษรีกา/
.3นิยามศัพทสด้านสิทธิมนุษยชน
.4องคสกรด้านสิทธิมนุษยชน
หน่วยที่ 4: ลหตุ งรณ์ปัุุุบุน ุบสิทธิ
มนุษยชน
.1ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ
และต่างประเทศ
2. สถานการณสสิทธิมนุษยชนในประเทศและ
ต่างประเทศ
.3แนวทางปูองกันและแก้ไนปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
สรบ ลงเภงม

วิธี งรล ็บม ่นน
15 ม ่นน
ใบงาน แบบทดสอบ 5(คะแนน)
งานกลุ่ม )คะแนน 10(
15 ม ่นน
ใบงาน -แบบทดสอบ
5(คะแนน)
งานกลุ่ม )คะแนน 10(

่บบทดสรบ
ม ่นน 30

ชิ้นเงนภงร เงน/
ลุ ษณ /
ุองนวน
ปร ลภท
ชิน้

องหนดส่เ

รายบุคคล รายบุคคล -

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

รายบุคคล รายบุคคล -

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ส่งในชั่วโมง
เรียน

รุตนุย
หน่วยที่ 4 - 3

5 ่รร

สรบสน
ชุ่วโมเลรียน

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งรรุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร่น ่นว ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 33901 รหุสวิชง 2559/2 ภงมลรียนที่ 6
รงยวิชง ่น ่นว สุปดงห์/มงบ 1 งรปร ลมิน ผ(:มผ )
มรูผูรสรน นงเรุรงวรรณ ตุ้เโสภณ
หน่วย งรลรียน
1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
.2 มุมมอง
.3รูปแบบการสื่อสารแบบ TA
.4 ครอบครัวเป็นสุน
5. พัฒนาตนพัฒนาชาติ

วิธี งรล ็บ
ชิ้นเงนลุ ษณ /
ม ่นน
กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมในชั้นเรียน 25
ใบงาน กิจกรรมในชั้นเรียน 25
ใบงาน กิจกรรมในชั้นเรียน 25
ใบงาน กิจกรรมในชั้นเรียน 25
ใบงาน -

ุองนวนชิ้น

องหนดส่เ

1

25– 59 .ค.ต 28

1

59 .ค.ต 31– 59 .ย.พ 25

1

59 .ย.พ 28– 59 .ค.ธ 23

1

59 .ค.ธ 26 – 60 .ค.ม 20

1

60 .ค.ม 23– 60 .พ.ก 17

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูรภงษงไทย ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่
6ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ท
33102ชื่รรงยวิชง ภงษงไทย 1 สุปดงห์/มงบ 2
6หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 30 : 70
ผูรสรน .1นงเรุไรรุตน์ วเศ์นวชงต .2นงเสงวฮงดีหม๊ ่วด สเ
หุวหนรงรงยวิชง นงเรุไรรุตน์ วเศ์นวชงต
ชิ้นเงนภงร เงน/
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
ม ่นนลต็ม
องหนดส่เ
ลุ ษณ /
ุองนวน
ปร ลภท
ชิ้น
หน่วย งรลรียนรูรท่ี 1: ภงษงพงสรรงเสรรม์
คะแนน 10 -ศึกษาค้นคว้า
2 ชิ้น 2559 พฤศจิกายน 9
บันทึกและสรุป
.1 ร้อยแก้ว ร้อยกรอง
แบบฝึก .2 การอ่านสรุปความ
.3 การอ่านวิเคราะหสและประเมินค่า
.4 การแสดงความคิดเห็น
.5 การนวาความรู้มาพัฒนาการอ่าน
หน่วย งรลรียนรูรท่ี 2: นงนง งรสื่รสงร
คะแนน 10 เนียนรายงาน 2ชิ้น
2559 ธันวาคม 2
แบบ -ทดสอบ
.1 การใช้โวหารในการเนียน
.2 การเนียนบรรยาย
.3 การพรรณนา
.4 การเนียนเรียงความ
.5 การเนียนรายงาน
หน่วย งรลรียนรูรที่ 3 : ฟัเ ดู ลล่ง่งน
คะแนน 10 พูดรายงาน เรื่อง 1
2559 ธันวาคม 23
แบบ -ทดสอบ
.1 พูดสรุปใจความเรื่องที่ฟังและดู
.2 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
.3 การแสดงความคิดเห็น
.4 การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
.5 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
หน่วย งรลรียนรูรท่ี 4: ภงษงพุฒนง งรมิด
คะแนน 10 แบบฝึก 2 ชิ้น 2560 มกราคม 10
.1 เหตุผลกับภาษา
.2 ภาษาโต้แย้ง
.3 ภาษาโน้มน้าวใจ
.4 ระดับภาษา
.5 ความงามนองภาษา
หน่วย งรลรียนรูรท่ี 5: มรดกล้วาค่าวรรณคดีงดงาม คะแนน 20 ค้นคว้า 2 ชิ้น
2560 มกราคม 30
แบบฝึก เรื่องละ(
.1 สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
)ชิ้น 1
.2 นัตติยพันธกรณี
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

คะแนน 10 แบบ -ทดสอบ
คะแนน 30 แบบ -ทดสอบ
คะแนน 100

ชิ้น 1
ชิ้น 1
ชิ้น 11

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ภงษงไทย ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 11/6 ภงมลรียนที่ 2559 ปี งรศึ ษง 2
รหุสวิชง ท 30208 ชื่รรงยวิชง ภงษง ุบวุฒนธรรม หน่วย ิต 1 สุปดงห์ / มงบ 2
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70: 30
หุวหนรงรงยวิชง .1นงยปณีต ุิตต์นุ ุลศิริ ผูรสรน .1นงยปณีต ุิตต์นุ ุลศิริ
ชิ้นเงน ภงร เงน /
หน่วย งรลรียน / ลนื้รหงสงร
วิธี งรล ็บ
องหนดส่เ
โดยสุเล่ป
ม ่นน
ลุ ษณ ปร ลภท / ุองนวนชิ้น
หน่วยที่ 1: ทวิภพ
ตลอดภาคเรียน
.1 ค ว า มห มา ยน อง ภา ษา แล ะ 10 คะแนน
- กิจกรรมกลุ่ม :
เรื่อง 1
วัฒนธรรม
ความสัมพันธส
พ59 .ย.
2. ลักษณะนองภาษาและวัฒนธรรม
3. ความสั ม พั น ธส น องภาษาและ
วัฒนธรรม
หน่วยที่ 2: บ่วเบรรุถรณ์
.1 ประโยชนส แ ละคุ ณ ค่ า ระหว่ า ง คะแนน 20
- กิจกรรมกลุ่ม :
เรื่อง 1
ภาษาและวัฒนธรรม
ประโยชนสที่ได้รับ
ธ59 .ค.
.2 ก าร เกิ ด ร ะหว่ าง ภาษาและ
วัฒนธรรม
ทดสรบ ลงเภงม *
10 ม ่นน
ทดสรบ ลงเภงม
ธ59 .ม.
หน่วยที่ 3: ปี่่ รวนงเหเส์
.1จวาแนกรายละเอียดนองภาษาและ คะแนน 10
การค้นคว้าอิสระ -:
เรื่อง 1
ม60 .ค.
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสังคม
เรื่องที่ได้รับ
.2ภาษาและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
มอบหมาย
หน่วยที่ 4: ่ต่ปงเ ่รน
.1 ประยุกตสใช้ภาษาและวัฒนธรรม คะแนน 20
- กิจกรรมกลุ่ม :
เรื่อง 1
ก60 .พ.
ในชีวิตประจวาวัน
สร้างสรรคสนึ้นมาใหม่
ทดสรบปลงยภงม *
30 ม ่นน
ทดสรบปลงยภงม
มี60 .ม.

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูรภงษงไทย
ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6/11
ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ท30222
ชื่รวิชง ภงษงไทย ุบ งรสื่รสงร
ุองนวน 40 ชุ่วโมเ 1.0 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน
ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน 1. นงเสงวฮงดีหม๊
่วด สเ
ชิ้นงาน/ภาระงาน

คะแนน
เต็ม

ลักษณะ/ประเภท

จวานวนชิ้น

หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการ
สื่อสาร
- ความหมายนองการสื่อสาร
- ความสวาคัญนองการสื่อสาร
- องคสประกอบนองการสื่อสาร

20

-ใบงาน

2

หน่วยที่ 2 : ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
- ประเภทนองการสื่อสาร
- ปัจจัยที่ช่วยให้การสื่อสารประสบ
ความสวาเร็จ
- อุปสรรคนองการสื่อสาร

20

-ใบงาน
-ชิ้นงานที่เกี่ยวนองกับการ
สื่อสาร

2

ภายใน 20 ธ.ค. 59

20

-หาน่าวหรือโฆษณาที่
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

2

ภายใน 7 ก.พ. 60

10

แบบทดสอบ

1

สรบปลงยภงม

30

แบบทดสอบ

1

รวม

100

หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเนป

หน่วยที่ 3 : ภาษาต่างประเทศที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจวาวัน
- ภาษาน่าว
- ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจวาวัน
สรบ ลงเภงม

กวาหนดส่งงาน

ภายใน 30 พ.ย. 59

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูรภงษงไทย ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่
11/6ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ท
30225ชื่รรงยวิชง มนุษย์ ุบภงษง 1 สุปดงห์/มงบ 2
หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม =
30 : 70
ผูรสรน .1นงเรุไรรุตน์ วเศ์นวชงต หุวหนรงรงยวิชง นงเรุไรรุตน์ วเศ์นวชงต
ชิ้นเงนภงร เงน/
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
ม ่นนลต็ม
องหนดส่เ
ลุ ษณ / ุองนวน
ปร ลภท
ชิ้น
หน่วย งรลรียนรูรท่ี 1: ธรรมชงติภงษง่รเมนุษย์
คะแนน 10 -ศึกษา
2 ชิ้น 16 พฤศจิกายน
ค้นคว้า
2559
ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษยสกับภาษาสัตวสบันทึกและ
กวาเนิดภาษาสรุป
ความหมายนองภาษาแบบฝึก องคสประกอบนองภาหน่วย งรลรียนรูรท่ี 2: งรสชรภงษงสนสุเมมไทย
คะแนน 10 แบบ -ทดสอบ 1ชิ้น
8 ธันวาคม
2559
ความสวาคัญนองภาษาไทยลักษณะนองภาษาไทยการจวาแนกภาษาในสังคมไทยความสัมพันธสระหว่างภาษากับสังคมหน่วย งรลรียนรูรที่ 3 : งรลปลี่ยน่ปลเ่รเภงษง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงนองภาษาปัจจัยที่ทวาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนองภาษาการยืมควาภาษาต่างประเทศหน่วย งรลรียนรูรท่ี 4: สถงน งรณ์ งรสชรภงษงสน
สุเมมไทย
สถานการณสการใช้ภาษาไทยค่านิยมบางประการนองคนไทยที่มีผลต่อการใช้ภาษาไทย
ค่านิยมนองคนไทยที่สะท้อนจากการใช้สวานวน-

10คะแนน แบบ -ทดสอบ เรื่อง 1

คะแนน 10

พูดรายงาน แบบฝึก -

2 ชิ้น

26 ธันวาคม
2559

12 มกราคม
2560

หน่วย งรลรียนรูรท่ี 5: การใช้ภาษาพูดและภาษาเนียน
การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักเกณฑสนองภาษาการเลือกใช้ควาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล-

20คะแนน เนียน รายงาน
แบบฝึก -

2 ชิ้น

การใช้ภาษากับกลุ่มคนระดับต่างกหน้าที่นองผู้ใช้ภาษาสอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

คะแนน 10 แบบ -ทดสอบ ชิ้น 1
คะแนน 30 แบบ -ทดสอบ ชิ้น 1
คะแนน 100
10 ชิ้น

31 มกราคม
2560

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูรวิชงวิทยงศงสตร์ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ว33101 ชื่รรงยวิชง พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม มงบ 2/สุปดงห์ 1.0 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน นางสาวชญานี วจนะศิริ
หุวหนรงรงยวิชง นางสาวชญานี วจนะศิริ
หน่วย งรลรียน/ ลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป

วิธีล ็บม ่นน

บทที่1 พุนธุ รรม
1.1. ลักษณะพันธุกรรม
1.2 โครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1.3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.4 วิวัฒนาการ
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

ร หว่งเภงม
-แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (30 คะแนน)
-การปฏิบัติการทดลอง
รายงานการทดลอง
สมุดบันทึก (10
คะแนน )
-งานและแบบฝึกหัด
การทวาผังมโนทัศนสและ
ตารางการแปรผันทาง
พันธุกรรมทั้งครอบครัว
(20 คะแนน)
-สอบกลางภาค (10
คะแนน )

บทที่2 สิ่เมีชีวิต ุบร บบนิลวศ
2.1 ระบบนิเวศ
2.2 ความสัมพันธสนององคสประกอบในระบบ
นิเวศ
2.3 วัฏจักรนองสารในระบบนิเวศ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

ชิ้นเงน / ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท
ุองนวนชิ้น
-

-

บทที่3 มวงมหลง หลงยทงเชีวภงพ
3.1 ความหลากหลายนองสิ่งมีชีวิต
3.2 ความหลากหลายนองสปีชีสส

ตามหน่วยการ
เรียนรู้
ประเมินจาก
การปฏิบัติ
การเนียน
รายงาน
การอภิปรายผล
การออกแบบ
การทดลอง
งานกลุ่ม
แบบฝึกหัดนอง
แต่ละหน่วย

1 ชิ้น

บบุบ 1

องหนดส่เ

ภงยสนวุนที่ 10
พ.ย59.

ร หว่งเวุนที่
22-28 ธ.ม.
59

-น้อสอบอัตนัยน้อ 10

สอบปลายภาค
30( คะแนน )
-เนื้อเรื่องบทที่เป็น 3-2
น้อสอบปรนัย

รายบุคคล เป็น
น้อสอบปรนัย
60 น้อ

ฉบับ 1

ระหว่างวันที่ 22
ก .พ.-2 มี.ค.60

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตรส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว33102
ชื่อวิชา พลังงาน
จวานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายเรวัตตส นกสว่าง
หน่วย งรลรียนลนื้รหง /
ชิ้นเงนภงร เงน/
วิธีล ็บม ่นน
องหนดส่เเงน
โดยสุเล่ป
ลุ ษณ ปร ลภท/ ุองนวนชิ้น
หน่วยที่ 1: มลื่น ล
1. ปริมาณที่เกี่ยวกับคลื่น สอบย่อยอัตนัย
น้อสอบอัตนัย
1
ภายใน 27
2. อัตราเร็วนองคลื่น
(20 คะแนน)
สมุดแบบฝึกหัด/
พ.ย. 2559
3. การรวมคลื่น
น้อสอบปรนัย
4. สมบัตินองคลื่น
- การสะท้อน
- การหักเห
- การเลี้ยวเบน
- การแทรกสอด
หน่วยที่ 2: ลสียเ
1. การเคลื่อนที่นองคลื่น
สอบย่อยอัตนัย
น้อสอบอัตนัย
1
ภายใน 25
เสียง
(10 คะแนน)
สมุดแบบฝึกหัด/
ธ.ค. 2559
2. อัตราเร็วนองเสียง
น้อสอบปรนัย
3. ความถี่นองคลื่นเสียง
4. ลักษณะทางกายภาพ
นองคลื่นเสียง
สอบกลางภาค
สอบหน่วยที่1-2
1
- ความดัง
(10 คะแนน) แบบทดสอบ 40 น้อ
- ระดับเสียง
คะแนนสมุด
- คุณภาพนองเสียง
(5 คะแนน)
5. การเกิดบีตสส

หน่วย งรลรียนลนื้รหง /
ชิ้นเงนภงร เงน/
วิธีล ็บม ่นน
โดยสุเล่ป
ลุ ษณ ปร ลภท/ ุองนวนชิ้น
หน่วยที่ 3: มลื่น่ม่ลหล็ ไฟฟ้ง
1. ความสัมพันธสระหว่าง
สอบย่อยอัตนัย
น้อสอบอัตนัย
1
สนามไฟฟูา และ
(10 คะแนน)
สมุดแบบฝึกหัด/
สนามแม่เหล็ก
น้อสอบปรนัย
2. การเกิดคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
3. สเปกตรัมนองคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
หน่วยที่ 4: พลุเเงนนิวลมลียร์
1. การค้นพบ
สอบย่อยอัตนัย
น้อสอบอัตนัย
1
กัมมันตภาพรังสี
(10 คะแนน)
สมุดแบบฝึกหัด/
2. ไอโซโทป
คะแนนสมุด
น้อสอบปรนัย
3. กัมมันตภาพรังสี
(5 คะแนน)
4. ครึ่งชีวิต
5. ปฏิกิริยานิวเคลียรส
6. การประยุกตสใช้พลังงาน
นิวเคลียรส และ
แบบทดสอบ
สอบหน่วยที่3-4
1
กัมมันตภาพรังสี
ปลายภาคปรนัย แบบทดสอบ 60 น้อ
7. การวัดปริมาณ
(30 คะแนน)
กัมมันตภาพรังสี
8. โรงไฟฟูานิวเคลียรส

องหนดส่เเงน
ภายใน 15
ม.ค. 2560

ภายใน 23
ก.พ. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตรส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว33205
ชื่อรายวิชา ฟิสิกสส 5
จวานวน 4 คาบ/สัปดาหส
2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายเรวัตตส นกสว่าง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นเงนภงร เงน/
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร /
องหนดส่เ
วิธี งรล ็บม ่นน
โดยสุเล่ป
ลุ ษณ ปร ลภท/ ุองนวนชิ้น ภงยสน
หน่วยที่ 1 ่รเไหล
- Quiz 5 คะแนน
Lab
2 lab
+ สมุด -Lab + work
Work 1-5
5 ครั้ง
ภายใน
+ clip 10 คะแนน
แบบฝึกหัดท้าย
บท 1
30
- สอบกลางภาค 6 คะแนน
บท
พ.ย.
Clip เฉลย
คน/น้อ 1
2559
หน่วยที่ 2 มวงมรรรน่ล ทฤษฎี
ุลน์่รเ่ ๊ส

หน่วยที่ 3 ฟิสิ ส์ร ตรม

หน่วยที่ 4: ฟิสิ ส์นิวลมลียร์

- Quiz 5 คะแนน
+ สมุด -Lab + work
+ clip 10 คะแนน
- สอบกลางภาค
4 คะแนน
- สอบปลายภาค 6 คะแนน

- Quiz 5 คะแนน
+ สมุด -Lab + work
+ clip 10 คะแนน
- สอบปลายภาค 12 คะแนน
- Quiz 5 คะแนน
+ สมุด -Lab + work
+ clip 10 คะแนน
- สอบปลายภาค
1 2 คะแนน

Lab

2lab

Work 6-10

5work

แบบฝึกหัดท้าย
บท
Clip เฉลย

1 บท

Lab
Work 11-15
แบบฝึกหัดท้าย
บท
Clip เฉลย
Lab
Work 16-20
แบบฝึกหัดท้าย
บท
Clip เฉลย

ภายใน
.ค.ธ 18
2559

คน/น้อ 1
2lab
5 work
1 บท
คน/น้อ 1
2 lab
5work
1 บท
คน/น้อ 1

ภายใน
20
ม.ค.
2560
ภายใน
ก 15.พ.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว33225 ชื่อวิชา เคมี 5 จวานวน 3 คาบ/สัปดาหส 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายรุ่งโรจนส สมนิล
หัวหน้ารายวิชานายรุ่งโรจนส สมนิล
หน่วย งรลรียน/ ลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป
บทที่ ลมมีรินทรีย์ 1
1. พันธะนองคารสบอน
2. หมู่ฟังกสชัน
3. สารประกอบไฮโดรคารสบอน
4. สารประกอบอินทรียสที่มีธาตุออกซิเจนเป็น
องคสประกอบ
5. สารประกอบอินทรียสที่มีธาตุไนโตรเจนเป็น
องคสประกอบ
6. สารประกอบอินทรียสที่มีธาตุออกซิเจนและ
ไนโตรเจนเป็นองคสประกอบ

วิธีล ็บม ่นน

ชิ้นเงน / ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท ุองนวนชิ้น

-Quiz (5 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ )รายบุคคล
น้อสอบอัตนัย
10 น้อ(

- แบบทดสอบตาม - ตามหน่วยการ
ตัวชี้วัด )20 คะแนน( เรียนรู้ )รายบุคคล
น้อสอบอัตนัย 10
น้อ(
- การปฏิบัติการ
ทดลอง รายงาน
การทดลองและ
อภิปรายผลการ
ทดลอง )5 คะแนน(

ประเมินจากการ การ ปฏิบัติการทดลอง
การ เนียนรายงาน
อภิปรายผล
(กิจกรรมกลุ่ม)

สอบกลางภาค 10( คะแนน

- รายบุคคล

)

เป็นน้อสอบปรนัยจวานวน
น้อ 40

ฉบับ 1

องหนดส่เ
ภงยสน
12 ธ.ค.2559

ฉบับ 1

ภงยสน
19 ธ.ค.2559

1 ชุดการ
ทดลอง

ภงยสน
28 พ.ย.2559

ฉบับ 1

ระหว่างวันที่ 2228 ธ.ค.2559

หน่วย งรลรียน/ ลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป
บทที่ เชื้อเพลิงซากดึกดวาบรรพสและ 2
ผลิตภัณฑส

1.
2.
3.
4.
5.

ถ่านหิน
หินน้วามัน
ปิโตรเลียม
พอลิเมอรส
ภาวะมลพิษจากการผลิตและ
การใช้ผลิตภัณฑสจากเชื้อเพลิง
ซากดึกดวาบรรพส

บทที่ 3 สารชีวโมเลกุล
1. คารสโบไฮเดรต
2. กรดนิวคลีอิก
3. โปรตีน
4. ลิพิด

วิธีล ็บม ่นน
ทวารายงานและนวาเสนอ เชื้อเพลิงซากดึกดวา เรื่อง
บรรพสและผลิตภัณฑส
20( คะแนน)

ชิ้นเงน / ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท
ุองนวนชิ้น
ละ เป็นกลุ่มก 1 ชิ้น
-57 คน
(กิจกรรมกลุ่ม)

องหนดส่เ
ภายใน
30 ม.ค.2560

- การปฏิบัติการ
รายงานการ ทดลอง
ทดลองและอภิปรายผลการ
(5 คะแนน)

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติการทดลอง
และการเนียน
อภิปรายผล
)กิจกรรมกลุ่ม(

1 ชุดการ
ทดลอง

ภายใน
13 ก .พ.2560

- การปฏิบัติการ
รายงานการ ทดลอง
ทดลองและอภิปรายผลการ
(5 คะแนน)

- ประเมินจากการ
ปฏิบัติการทดลอง
และการเนียน
อภิปรายผล
)กิจกรรมกลุ่ม(

1 ชุดการ
ทดลอง

ภายใน
13 ก .พ.2560

- สอบปลายภาค
30(คะแนน)
หน่วยที่ 2-3 เป็นน้อสอบ
ปรนัย

- รายบุคคลเป็น
น้อสอบปรนัย
จวานวน น้อ 60

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่ 22
ก .พ.-2 มี.ค.2560

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูรวิชงวิทยงศงสตร์ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ว 5 ชีววิทยง ชื่รรงยวิชง 33245 มงบ 3/สุปดงห์ 1.5 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน นงเสงวรุบล บุเชู หุวหนรงรงยวิชง นงเสงวรุบล บุเชู
หน่วย งรลรียน/ ลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป

วิธีล ็บม ่นน

ชิ้นเงน / ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท ุองนวนชิ้น

องหนดส่เ

แบบทดสอบอัตนัย
5 คะแนน

รายบุคคล
น้อสอบ 10 น้อ

1 ฉบับ

ภายใน .ย.พ 302559

การปฏิบัติการทดลอง
รายงานการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง
( 5 คะแนน )
สอบกลางภาค
( คะแนน 10 )

รายบุคคล
น้อสอบ 10 น้อ

2 ชุด
การทดลอง

ภายใน 20 ธ .ค.255 9

รายบุคคล
น้อสอบปรนัย น้อ 30

ฉบับ 1

ร หว่งเวุนที่ 22-28 ธ.ม.
2559

บทที่ ปร ชง ร 2
6. ความหนาแน่นและการ
แพร่กระจายนองประชากร
7. นนาดนองประชากร
8. รูปแบบการเพิ่มนองประชากร
9. ประชากรมนุษยส

โครงงานทาง
วิทยาศาสตรส
(20 คะแนน)

เป็นกลุ่มกละคน5

1 ชิ้น

ภายใน .ค.ม 152560

แบบทดสอบอัตนัย
คะแนน 10

รายบุคคล
น้อสอบ 10 น้อ

1 ฉบับ

ภายใน 2560 .พ.ก 15

บทที่ 3 มนุษย์ บุ มวงมยุ่เยืน่รเ
สิ่เ่วดลรรม
1. ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้
ประโยชนส
2. หลักการอนุรักษส
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ชนิดพันธุสต่างถิ่นที่ส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม

แบบทดสอบอัตนัย
คะแนน 10

รายบุคคล
น้อสอบ 10 น้อ

1 ฉบับ

รายงานทรัพยากร
คะแนน 10

เป็นกลุ่มกละคน5

1 ชิ้น

ภายใน 2560 .พ.ก 27

สอบปลายภาคเรียนที่
2559/2
( คะแนน 30 )

รายบุคคล
น้อสอบปรนัย น้อ 30

ฉบับ 1

ระหว่างวันที่ 22 ก .พ.-2
มี.ค.2560

บทที่ มวงมหลง หลงยทงเชีวภงพ 1
7. ความหลากหลายนองสิ่งมีชีวิต
8. การศึกษาความหลากหลายนอง
สิ่งมีชีวิต
9. กวาเนิดนองสิ่งมีชีวิต
10. อาณาจักรนองสิ่งมีชีวิต

ภายใน 2560 .พ.ก 20

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร..สุนศึกษาและพลศึกษา.........ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่.......6...ภงมลรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหุสวิชง.....30202พ.... ชื่รรงยวิชง...สุนศาสตรสความปลอดภัย ...2 จวานวน......1....มงบ......0.5....สุปดงห์/หน่วย ติ
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = ........20.... : ........80....
ผูรสรน นายจาตุรนตส..........1มหากนก......... หัวหน้ารายวิชา .2……………...........3......................
.

หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
หน่วย งรลรียนที่ 1โรมทงเพุนธุ รรม
.1 อธิบายความหมายและปัญหานองโรค
.2 รู้และเน้าใจเกี่ยวกับสถานการณสนองโรคที่ทวาให้
เสียชีวิต
.3 อธิบายสาเหตุ อาการ การปูองกันและการติดต่อ
นองโรค
.4 สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลและ
ปูองกันโรคได้ถูกต้อง
หน่วย งรลรียนที่ ปัุุุยลสี่ยเ 2
.1 อธิบายสภาวะสุนภาพนองคนไทย
.2

ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุนภาพ

.3 รู้จักวิธีการดูแลสุนภาพที่เหมาะสม การปูองกันและ
แก้ไนปัญหาสุนภาพ
หน่วย งรลรียนที่ 3 งรสรรงเลสริมสมรรถภงพ
.1 ความสวาคัญนองการออกกวาลังกาย
.2 อธิบายหลักการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไกได้
สามารถวางแผนปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพทาง.3
แต่ละองคสประกอบได้ กายและสมรรถภาพทางกลไก
หน่วย งรลรียนที่ ชุมชนปลรดภุย 4
อธิบายสาเหตุที่ทวาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชน.1
ไม่ พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนที่ทวาให้เกิดความ.2
ปลอดภัย
บอกกรหมายที่เกี่ยวน้องกับการคุ้มครองความ.3
ปลอดภัยได้
สามารถเสนอแนะและปฏิบัติตนตามแนวทางเพื่อ.4
เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

วิธี งรล ็บม ่นน

ชิ้นเงนภงร เงน/
ลุ ษณ ปร ลภท/ ุองนวนชิ้น

องหนดส่เ

ใบงาน 2 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1
ใบงาน 2 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1

งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ

1 ชิ้น
น้อ 3
1 ชิ้น
น้อ 3
1 ชิ้น
น้อ 3
1 ชิ้น
น้อ 3

59.ค.ต 29-25
สอบกลางภาค
59.ย.พ4–.ค.ต31
สอบกลางภาค
59.ย.พ 11-7
สอบกลางภาค
59.ย.พ 18-14
สอบกลางภาค

ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1
ใบงาน 4 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1

งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ

1 ชิ้น
น้อ 3
1 ชิ้น
น้อ 3
1 ชิ้น
น้อ 3

59.ย.พ 25-21
สอบกลางภาค
59.ค.ธ 2–.ย.พ28
สอบกลางภาค
59.ค.ธ 9-5
สอบกลางภาค

ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1
ใบงาน 4 คะแนน
สอบกลางภาค คะแนน 1

งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ

1 ชิ้น
น้อ 3
1 ชิ้น
น้อ 3
1 ชิ้น
น้อ 3

26-28 ธ59.ค.

ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 1
ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 2
ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 1
ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 1

งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ

1 ชิ้น
น้อ 2
1 ชิ้น
น้อ 4
1 ชิ้น
น้อ 2
1 ชิ้น
น้อ 2

60.ค.ม 20-16
สอบปลายภาค
60.ค.ม 20-16
สอบปลายภาค
60.ค.ม 27-23
สอบปลายภาค
60.ค.ม 27-23
สอบปลายภาค

น้อสอบ

สอบกลางภาค
60 .ค.ม 6– 2
สอบกลางภาค
60.ค.ม 13-9
สอบกลางภาค

หน่วย งรลรียนที่ 5ห่งเไ ลยงลสพติด
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาการติดสารเสพติด.1
.2 ผลเสียจาการใช้สารเสพติดต่อสุนภาพกายและ
สุนภาพจิต
.3 กรหมายเกี่ยวกับประเภทนองสารเสพติด
.4

วิธีการปูองกันและแก้ไนปัญหาสารเสพติด

หน่วย งรลรียนที่ 6 งรช่วยฟื้นมืนชีพ
.1 ตระหนักถึงความสวาคัญนองการช่วยฟื้นคืนชีพนั้น
พื้นฐาน
.2 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นพื้นฐาน
.3 บอกวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างกและการปฐม
พยาบาลได้ถูกต้อง
รวม

ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 1
ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 1
ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 1
ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 2

งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ

1 ชิ้น
น้อ 2
1 ชิ้น
น้อ 2
1 ชิ้น
น้อ 2
1 ชิ้น
น้อ 4

60.ค.ม 27-23
สอบปลายภาค
60.ค.ม 27-23
สอบปลายภาค
3-.ค.ม30ก60..พ.
สอบปลายภาค
3-.ค.ม30ก60..พ.
สอบปลายภาค

ใบงาน 5 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 3
ใบงาน 10 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 3
ใบงาน 5 คะแนน
สอบปลายภาค คะแนน 4
100

งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ
งานเดี่ยว
น้อสอบ

1 ชิ้น
น้อ 6
1 ชิ้น
น้อ 6
1 ชิ้น
น้อ 8

60..พ.ก 10-6
สอบปลายภาค
60.พ.ก 10-6
สอบปลายภาค
60.พ.ก 17-13
สอบปลายภาค

ลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุนศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา พ30244 ชื่อรายวิชา ลีลาศ 2 จวานวน 1 คาบสัปดาหส/ หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =20 : 80
ผู้สอน .1นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร หัวหน้ารายวิชา

หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
หน่วยที่ 1 : เรื่อง ทักษะการเต้นลีลาศ
จังหวะตลุง
หน่วยที่ 2 : เรื่อง การแน่งนันกีฬาลีลาศ
ประจวาปีการศึกษา 2559
หน่วยที่ 3: เรื่อง Basic Waltz
หน่วยที่ 4 : เรื่อง กีฬาน่ารู้

วิธีล ็บม ่นน

ชิ้นเงนภงร เงน/

ลุ ษณ ปร ลภท/ ุองนวนชิ้น
1. ทดสอบ Basic 1งานคู่ .
1
คะแนน คะแนน 10
2. ทดสอบทักษะ 2. งานคู่
1
จังหวะตลุง
คะแนน คะแนน 20
1 การนวาไปใช้ .
.1งานกลุ่ม
1
และการทวางาน คะแนน คะแนน 50
ร่วมกับผู้อื่น
1. ทดสอบ Basic 1งานคู่ .
1
คะแนน คะแนน 10
.1รายงาน
1. งานกลุ่ม
1
.2การนวาเสนอ คะแนน คะแนน 10

หมงยลหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

องหนดส่เเงน
ภายใน
25 พฤศจิกายน2559
10 มกราคม 2560
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง *
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง วันที่

ภายใน
31 มกราคม2560
ภายใน
10 กุมภาพันธส2560

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร

รุชดง

ลุ่มสงร งรลรียนรูรมณิตศงสตร์
ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 2559 ปี งรศึ ษง 2 ภงมลรียนที่
รหุสวิชง ม33102
ชื่รวิชงมณิตศงสตร์ 6หน่วย ิต 1 สุปดงห์/มงบ 2
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม: ปลงยภงม = 70: 30
ผูรสรน .1นงยลุนภพ มณีพเษ์ หุวหนรงรงยวิชง 2นงเสงวศง ุ .น ลทียนทรเ
3. นงเสงวนุดธิดง นวลศรี
ชิ้นเงนภงร เงน/
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร /
วิธี งรล ็บม ่นน
ลุ ษณ /
โดยสุเล่ป
ุองนวนชิ้น
ปร ลภท
หน่วย งรลรียนรูรที่ 4 :
ลองดุบ่ล รนุ รม
4.1 ลวาดับ
.1สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน แบบทดสอบ
- ความหมายนองลวาดับ
) รายบุคคล (
- การหาพจนสทั่วไปนอง
ลวาดับจวากัด
.2ประเมินผลงาน 10 คะแนน โครงงาน/สมุด
ชิ้น 1
- ลวาดับเลนคณิต
)รายกลุ่ม(
- ลวาดับเรนาคณิต

สรบ ลงเภงม
หน่วย งรลรียนรูรที่ 4
4.1 ลวาดับ
- ความหมายนองลวาดับ
- การหาพจนสทั่วไปนอง
ลวาดับจวากัด
- ลวาดับเลนคณิต
- ลวาดับเรนาคณิต

แบบทดสอบ
คะแนน 10

4.2 รนุ รม
- อนุกรมเลนคณิต

.1สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน

- อนุกรมเรนาคณิต

.2ประเมินผลงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

-

แบบทดสอบ
) รายบุคคล (
โครงงานสมุด/
( รายกลุ่ม )

ชิ้น 1

6

องหนดส่เ

ภายในวันที่
ธันวาคม 21
2559

ภายในวันที่
ธันวาคม 28-22
2559

ภายใน
กุมภาพันธส 21
2559

สรบปลงยภงม
หน่วย งรลรียนรูรที่ 4
4.1 ลวาดับ
- ความหมายนองลวาดับ
- การหาพจนสทั่วไปนอง
ลวาดับจวากัด
- ลวาดับเลนคณิต
- ลวาดับเรนาคณิต
4.2 อนุกรม
- อนุกรมเลนคณิต
- อนุกรมเรนาคณิต

แบบทดสอบ
คะแนน 30

รายบุคคล

-

ภายในวันที่ 22
กุมภาพันธส
– มีนาคม 2
2559

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร คณิตศาสตรส
ร ดุบชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่
6ภงมลรียนที่ 2ปี งรศึ ษง2559
รหุสวิชง ค
33202ชื่รวิชาคณิตศาสตรสเพิ่มเติม 4
6 มงบ2.0 สุปดงห์/ หน่วย ิต
รุตรงส่วนปร ลมินร หว่งเภงม : ปลงยภงม =70 :30
ผูสร รน .1นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์ หุวหนรงรงยวิชง
.2นางสาวศากุน เทียนทอง
3. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
หน่วย งรลรียนรูร ลนื้รหงพรสุเล่ป /
หน่วย งรลรียนรูรที่ 1:
ลองดุบรนุนต์่ล รนุ รมรนุนต์
ลองดุบรนุนต์ 1.1
1.1.1 ความหมายนองลวาดับ
รูปแบบการกวาหนดลวาดับ 1.1.2
ลวาดับเลนคณิต 1.1.3
ลวาดับเรนาคณิต 1.1.4
ลิมิตนองลวาดับ 1.1.5
รนุ รมรนุนต์ 1.2
ผลบวกนองอนุกรมอนันตส 1.2.1
สัญลักษณสแทนการบวก 1.2.2
หน่วย งรลรียนรูรที่ 2:
องหนด งรลชิเลสรน
กราฟนองอสมการเชิงเส้น 2.1
กราฟนองระบบอสมการเชิงเส้น 2.2
การแก้ปัญหากวาหนดการ 2.3
เชิงเส้นโดยใช้วิธีใช้กราฟ
สรบ ลงเภงม

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ลวาดับอนันตสและอนุกรมอนันตส
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กวาหนดการเชิงเส้น
หน่วย งรลรียนรูรที่ 3:
่มลมูลุสลบื้รเตรน
ลิมิตนองฟังกสชัน 3.1
ความต่อเนื่องนองฟังกสชัน 3.2
ความชันนองเส้นโค้ง 3.3
อนุพันธสนองฟังกสชัน 3.4
การหาอนุพันธสนองฟังกสชันพีชคณิต 3.5
โดยใช้สูตร
อนุพันธสนองฟังกสชันประกอบ 3.6
อนุพันธสนองฟังกสชันประกอบ 3.7
อนุพันธสอันดับสูง 3.8
การประยุกตสนองอนุพันธส 3.9

วิธีล ็บม ่นน
.1ประเมินผลงาน
5 คะแนน
.2แบบทดสอบ
10 คะแนน
(อัตนัย)

ชิ้นเงน ภงร เงน /
ลุ ษณ ปร ลภท/
ุองนวนชิ้น/
รายบุคคล
1
รายบุคคล

องหนดส่เ

1
ภายในวันที่
2559 พฤศจิกายน 18

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

รายบุคคล

1

รายบุคคล

1

10 คะแนน )ปรนัย(

รายบุคคล

1

ภายในวันที่
2559 ธันวาคม 16

ภายในวันที่
2559 ธันวาคม 28 - 22
.1ประเมินผลงาน
คะแนน 10
.2แบบทดสอบ
คะแนน 20
)อัตนัย(

รายบุคคล

1

รายบุคคล

1
ภายในวันที่
2560 กุมภาพันธส 17

มีต่อหน้า 2

หน้า 2

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร คณิตศาสตรส
ร ดุบชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่
6ภงมลรียนที่ 2ปี งรศึ ษง2559
รหุสวิชง ค
33202 ชื่รวิชาคณิตศาสตรสเพิ่มเติม 4
6 มงบ2.0 สุปดงห์/ หน่วย ิต
รุตรงส่วนปร ลมินร หว่งเภงม : ปลงยภงม =70 :30
ผูรสรน .1นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์ หุวหนรงรงยวิชง
.2นางสาวศากุน เทียนทอง
3. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
หน่วย งรลรียนรูร ลนื้รหงพรสุเล่ป /
ปฏิยานุพันธส 3.10
ปริพันธสไม่จวากัดเนต 3.11
ปริพันธสจวากัดเนต 3.12
พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 3.13
สรบปลงยภงม

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แคลคูลัสเบื้องต้น

วิธีล ็บม ่นน

30 คะแนน )ปรนัย(

ชิ้นเงน ภงร เงน /
ลุ ษณ ปร ลภท/
ุองนวนชิ้น/

รายบุคคล

1

องหนดส่เ

ภายในวันที่
60 .พ.ก 22– 60 .ค.มี 2

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ศิลป
ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่
6
ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ศ 33101 ชื่รรงยวิชง
ทัศนศิลปท
ลวลงลรียน 1 มงบ/สุปดงห์ 0.5 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม:ปลงยภงม = 80
:
20
ผูรสรน 1. นายปรมินทรส เสมอภพ
หุวหนรงรงยวิชง 2.
ชิ้นเงนภงร เงน/
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร /
วิธี งรล ็บม ่นน
องหนดส่เ
โดยสุเล่ป
ลุ ษณ ปร ลภท/
ุองนวนชิ้น
หน่วยที่ 1 งรุุดภงพ
ประเมินจากผลงาน
ฝึกปฏิบัติการจัดภาพ
1
14 พฤศจิกายน 2559
รเม์ปร รบศิลป์
ภาคปฏิบัติ
องคสประกอบศิลปท
( 10 คะแนน)
การนวาเสนอหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 งรวิุงรณ์เงน
ใบงาน
ใบงาน
1
28 พฤศจิกายน 2559
ศิลป
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3 ศิลป นิยม
ใบงาน
ใบงาน
1
12 ธันวาคม 2559
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 4 ทุศนธงตุ
ประเมินจากผลงาน
สร้างสรรคสงานทัศนศิลปท
1
ภาคปฏิบัติ
( 10 คะแนน)
การนวาเสนอหน้าชั้นเรียน ฝึกวิเคราะหส วิจารณส
26 ธันวาคม 2559
(10 คะแนน)
ผลงานศิลปะ
หน่วยที่ 5 งรสรรงเสรรม์
ประเมินจากผลงาน
สร้างสรรคสงานทัศนศิลปท
1
9 มกราคม 2560
เงนทุศนศิลป์
ภาคปฏิบัติ
( 20 คะแนน)
สรบปฏิบุติปลงยภงม
20 คะแนน

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษง

พุฒนง งร รุชดง

ลุ่มสงร งรลรียนรูร.................ศิลปะ..........................ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่.....6.....ภงมลรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหุสวิชง 33102 ศ................ ชื่รรงยวิชง 3 ดนตรีไทย.......................1.....มงบ ......สุปดงห์/0.5 .....หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = ......80 .... :......20
.....
ผูรสรน 1. .........นายสุภวัชร หัวหน้ารายวิชา ...............ชาติการุณ.......
ชิ้นเงนภงร เงน/
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
วิธี งรล ็บม ่นน
องหนดส่เ
ลุ ษณ ปร ลภท/ ุองนวนชิ้น
สงร ที่ 1: ดนตรีไทยสนยุมสมุยต่งเๆ
1 .สุโนทัย
2 .อยุธยา
3.รัตนโกสินทรส
สงร
1
2
3

ที่ 2: ลุ ษณ งรปร สมวเดนตรีไทย
.วงปีพ่ าทยส
.วงมโหรี
.วงเครื่องสาย

สงร
1
2
3

ที่ 3: ดนตรีปร รบ งร่สดเ
.โนน – ละคร
.อารมณสนองบทเพลง
.ความหมายนองเพลงในการประกอบการ
แสดง

สงร
1
2
3
4
5
6

ที่ ลุ ษณ ปร ลภทลพลเไทย4
.เพลงหน้าพาทยส
.เพลงเถา
.เพลงตับ
.เพลงเรื่อง
.เพลงเกร็ด
.เพลงภาษา

สงร ที่ 5: ดนตรีพิธี รรม
1 .พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
2.งานพระราชพิธี
3 .งานมงคล
4 .งานอวมงคล

ตรวจใบงานสมุด/
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

14 พ .ย.59

ตรวจใบงานรายงาน/
(20 คะแนน)

รายบุคคลรายกลุ่ม/

2

22 พ .ย.59

ตรวจใบงานแบบทดสอบ/
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

15 ธ .ค.59

ตรวจสมุด/ใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

17 ม .ค.60

สมุดแบบทดสอบ/
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

15 ก .พ.60

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร

รุชดง

ลุ่มสงร งรลรียนรูร...............ศิลปะ..........................ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่.....6/10.....ภงมลรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559
รหุสวิชง ศ.......30228....... ชื่รรงยวิชง............ประวัติศาสตรสดนตรี....... ..2.....มงบ......สุปดงห์/1.0 .....หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = ......80 .... :......20
.....
ผูรสรน 1. .........นายสมชาย หัวหน้ารายวิชา ...............คงเสน่หส...
ชิ้นเงนภงร เงน/
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
วิธี งรล ็บม ่นน
องหนดส่เ
ลุ ษณ ปร ลภท/ ุองนวนชิ้น
หน่วยที่ 1: เปรียบเทียบยุคสมัยดนตรีสากล
รายบุคคล
3
ตรวจสมุด/ใบงาน
13 พย..59
และดนตรีไทย
(20 คะแนน)

หน่วยที่ 2: ดนตรีสมัยศตวรรษที่20

ตรวจสมุด/ใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

20 พ.ย .59

หน่วยที่ 3ลักษณะนองบทเพลงสากลและ
เพลงไทยในสมัยศตวรรษที่20

ตรวจสมุด/ใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

11 ธ.ค .59

รายงาน

รายกลุ่ม

1

15 ม.ค .60

ตรวจสมุด/แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

15 กพ..60

หน่วยที่ 4 : ประวัติผู้ประพันธสเพลง

หน่วยที่ 5 : ดนตรียุคปัจจุบัน

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ศิลป
ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่
6/4 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ศ 30214 ชื่รรงยวิชงการออกแบบ )เพิ่มเติม( ลวลงลรียน 2 มงบ/สุปดงห์ 1.0 หน่วย ติ
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม:ปลงยภงม = 80
:
20
ผูรสรน 1. นายปรมินทรส เสมอภพ
หุวหนรงรงยวิชง 2.
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร /
โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 1 งรล่ียนภงพุ่้น
สูเ

วิธี งรล ็บม ่นน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
( 10 คะแนน)

ชิ้นเงนภงร เงน/
องหนดส่เ
ลุ ษณ ปร ลภท/
ุองนวนชิ้น
ฝึกปฏิบัติการเนียนภาพ
1
14 พฤศจิกายน 2559

การนวาเสนอหน้าชั้นเรียน ฝึกวิเคราะหส วิจารณส
(10 คะแนน)
ผลงานศิลปะ
หน่วยที่ 2 ลสรน ่สเ ลเง
หน่วยที่ 3 รูปร่งเ รูปทรเ
หน่วยที่ 4 ทุศธงตุ

หน่วยที่ 5 งรุุดภงพ
สรบปฏิบุติปลงยภงม

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
( 20 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
( 10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
( 10 คะแนน)
การนวาเสนอหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
( 10 คะแนน)
20 คะแนน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เนียนเส้น แสง เงา

1

28 พฤศจิกายน 2559

ฝึกปฏิบัติ รูปร่าง รูปทรง

1

12 ธันวาคม 2559

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ

1

ฝึกการนวาเสนอหน้าชั้น
เรียนถึงผลงานนองตนเอง
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
ภาพ

26 ธันวาคม 2559
1

9 มกราคม 2560

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ภาษาต่างประเทศ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง จ33202 ชื่รวิชง ภาษาจีน 5 ุองนวน 120 ชุ่วโมเ 3.0หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน 1. นางสาวธัญมน เทพูปถัมภส หัวหน้ารายวิชา
หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร
โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 5 :
今天我看了一晚上电影。
-时段的表达
-动作待续时间的表达
-多么……啊

หน่วยที่ 6 :
能不能帮忙找个语伴。
- 概数的表达
- 离合词
- “以前”和“以后”

หน่วยที่ 7 :
我七点五十才起床。
- “就”和“才”
-因为……所以……

ชิ้นเงน/ภงร เงน
วิธีล ็บม ่นน
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.สัมภาษณสเพื่อนร่วมห้อง
จากแบบสอบถามแล้วนวา
ผลที่ได้มานวาเสนอหน้าชั้น
เรียน
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.ทวาตารางงานนองตัวเอง
แล้วนวามาเนียนเป็นความ
เรียง

องหนดส่เเงน
ลุ ษณ / ุองนวนชิ้น
ปร ลภท
เดี่ยว
1
ภายใน
11 / พ.ย. / 2559
เดี่ยว
1
คู่
1

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

1
1
1

ภายใน
2 / ธ.ค. / 2559

1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.เล่าประสบการณสการ
เรียนภาษาจีนนองตัวเอง

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

1
1
1

ภายใน
23 / ธ.ค. / 2559

1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.แสดงบทบาทสมมุติใน
หัวน้อ “เมื่อฉันได้ไปศึกษา
ต่อที่ประเทศจีน ฉันจะ...”

เดี่ยว
เดี่ยว
กลุ่ม

1
1
1

ภายใน
13 / ม.ค. / 2560

-好几/多+数量词

หน่วยที่ 8 :
可能做错了不少题。
- 结果补语
- 结果补语 V+上
- 结果补语 V+到

หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร
โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 9 :
考完试就要放假了
-动作行为即将发生的表
达：快/快要/就要…了
-要是…（的话）就…

หน่วยที่ 10 :
坐飞机只比坐火车贵几十
块钱
-A 比 B 形具体差别
-表示强调的“呢”
-A 比 B 形一点/得多
-表示强调的“就”

ชิ้นเงน/ภงร เงน
วิธีล ็บม ่นน
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.ออกแบบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเมืองต่างกใน
ประเทศจีนให้คณะครู
ต.อ.พ.ร
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.สัมภาษณสนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเกี่ยวกับการ
คมนาคมในประเทศไทย

องหนดส่เเงน
ลุ ษณ / ุองนวนชิ้น
ปร ลภท
เดี่ยว
1
ภายใน
3 / ก.พ. /2560
เดี่ยว
1
กลุ่ม
1

เดี่ยว
เดี่ยว
กลุ่ม

1
1
1

ภายใน
18 / ก.พ. / 2560

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ภาษาต่างประเทศ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง จ33204 ชื่รวิชง ภาษาจีนรอบรู้ 2 ุองนวน 40 ชุ่วโมเ 1.0 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน 1. Miss Jiang Sujuan หัวหน้ารายวิชา
หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร
โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 1 :

ชิ้นเงน/ภงร เงน
วิธีล ็บม ่นน
课堂陈述

中国文学（儒家，道家）

องหนดส่เเงน
ลุ ษณ / ุองนวนชิ้น
ปร ลภท
เดี่ยว
1
ภายใน
11 / พ.ย. / 2559

介绍

หน่วยที่ 2 :

背诵听写

เดี่ยว

1

ภายใน
2 / ธ.ค. / 2559

课堂陈述

เดี่ยว

1

ภายใน
23 / ธ.ค. / 2559

课堂陈述

เดี่ยว

1

ภายใน
13 / ม.ค. / 2560

课堂陈述

เดี่ยว

1

ภายใน
3 / ก.พ. /2560

中国古诗和诗词，诗人介
绍

หน่วยที่ 3 :
中国四大名著

หน่วยที่ 4 :
中国才艺（书法，京剧，
剪纸，绘画）

หน่วยที่ 5 :
中国教育介绍

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ภาษาต่างประเทศ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง จ33206 ชื่รวิชง ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2 ุองนวน 40 ชุ่วโมเ 1.0 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน 1. Miss Ning Lin หัวหน้ารายวิชา
หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร
โดยสุเล่ป

ชิ้นเงน/ภงร เงน
วิธีล ็บม ่นน

หน่วยที่ 1 :

朗读课文

办公地点

课后练习

หน่วยที่ 2 :
网上办公

课后练习

市场营销

听写生词

หน่วยที่ 4 :

1

ภายใน
2 / ธ.ค. / 2559

เดี่ยว

1

ภายใน
23 / ธ.ค. / 2559

เดี่ยว

1

ภายใน
13 / ม.ค. / 2560

เดี่ยว

1

ภายใน
3 / ก.พ. / 2560

作业/测验

หน่วยที่ 5 :
汉语高考

เดี่ยว
作业/测验

หน่วยที่ 3 :

商业资讯

องหนดส่เเงน
ลุ ษณ / ุองนวนชิ้น
ปร ลภท
เดี่ยว
1
ภายใน
11 / พ.ย. / 2559

模拟考试

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ภาษาต่างประเทศ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง2559
รหุสวิชง ญ 33202
ชื่รวิชง ภาษาญี่ปุน 6
ุองนวน 120 ชุ่วโมเ 3.0 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี หุวหนรงรงยวิชง
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/

ชิ้นเงนภงร เงน/

วิธีล ็บม ่นน

องหนดส่เเงน

ลุ ษณ ปร ลภท/

ุองนวนชิ้น

หน่วยที่ 1: 社会問題
ปัเหงสุเมม

แบบฝึก-

5(

งานเดี่ยว-คะแนน)

ชิ้น 1

ภายใน /31พ59/.ย.

แบบทดสอบ-

5(

งานเดี่ยว-คะแนน)

ชิ้น 1

10 (ม ่นน )

หน่วยที่ 2 : 将来
รนงมต

แบบฝึก-

5(

งานเดี่ยว-คะแนน)

ชิ้น 1

ภายใน 2859/.ค.ธ/

พูดบรรยาย-

5(

งานเดี่ยว-คะแนน)

ชิ้น 1

10 (ม ่นน )

สรบ ลงเภงม
หน่วยที่ 3 : 機械の説明
รธิบงยวิธี งรสชรลมรื่รเสชร
หน่วยที่ 4 : タイ観光地の案内
่น นอง่หล่เท่รเลที่ยว่รเไทย
สรบปลงยภงม
รวม

่บบทดสรบ
60 นงที
แบบฝึก-

5(

งานเดี่ยว-คะแนน)

ชิ้น 1

ภายใน 27/.ค.ม/60

แบบทดสอบ-

5(

งานเดี่ยว-คะแนน)

ชิ้น 1

10 (ม ่นน )

งานกลุ่ม-10คะแนน)

ชิ้น 1

ภายใน 28/.พ.ก/60

วิดิโอแนะนวาแหล่งท่องเที่ยว
่บบทดสรบ
60 นงที

10( ม ่นน)

(

30( ม ่นน)
ม ่นน 100

ปรนุย
หน่วยที่ 1- 2

10 (ม ่นน )
ปรนุย
หน่วยที่ 3-4

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูร ภงษงต่งเปร ลทศ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่6ภงมลรียนที่2ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง เ 30206
ชื่รรงยวิชงภงษงเี่ปุ่นรรบรูร 2 4มงบสุปดงห์/ 2 0.หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม =70 : 30
ผูรสรน .1MrShunya Nagao.3
หน่วย งรลรียนลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป/
หน่วยที่ 1
第 26 課
あしたから 旅行なんです
生け花をならいたいんですが。
。
第 27 課
動詞可能形
わたしは 日本語が 少し 話
せます。
山の上から 町が 見えますに
する
第 28 課
音楽を聞きながら食事します
地下鉄は速いし、安いし、地下
鉄で行きましょう。
หน่วยที่ 2
第 29 課
窓が 閉まっています
この自動販売機は 壊れていま
す。

วิธี งรล ็บม ่นน
ทดสอบย่อย

ชิ้นเงนภงร เงน/
ลุ ษณ ปร ลภท/
ุองนวนชิ้น
งานเดี่ยว
ชิน้ 1
(15คะแนน)

ทดสอบย่อย

งานเดี่ยว
(15คะแนน)

สอบกลางภาค

สอบเนียน

(10 คะแนน)

หน่วยที่ 3
第 31 課
いっしょに 飲もう。
来月 車を 買うつもりです。

ทดสอบย่อย

งานเดี่ยว
(10คะแนน)

องหนดส่เ
ภายใน/18พ59/ .ย.

ชิ้น 1

ภายใน/16 ธ59 /.ค.

ชิ้น 1

ปรนุย
หน่วยที่ 12ภายใน/16ม60/ .ค.

第 30 課
交番に町の地図がはってありま
す。
旅行のまえに、案内書を読んで
おきます。

第 32 課
毎日 運動したほうがいいです
あしたは 雪が ふるでしょう
間に合わないかもしれません

第 34 課
わたしが 今から言うとおりに
書いてください。
コーヒーは さとうを いれな
いで
飲みます。
หน่วยที่ 4
第 35 課
春になれば 桜がさきます
北海道旅行なら ６月がいいで
す。第 36 課
はやく泳げるように練習してい
ます
自転車に 乗れるようになりま
した
第 37 課
電車の中で足を踏まれました。
このお寺はいつ建てられました
か。
สรบปลงยภงม

 ม ่นนสรบ ลงเภงม
 ม ่นนสรบปลงยภงม

10
30

รายงาน
日本旅行計画
をつくって発
表

งานกลุ่ม
(20คะแนน)

สอบฟัง

(30 คะแนน)

ม ่นน
ม ่นน

ชิ้น 1

ภายใน/10ก60/ .พ.

ปรนุย
หน่วยที่ 4- 3

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ฝ33206 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ 2 4 คาบ / สัปดาหส 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศสปัดแก้ว
หน่วย งรลรียน/
ลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป
หน่วยที่ 1เรื่อง Grand jeu
du collège français
- Les vacances pour
les collège
- Jouer des jeux sur
le collège français
- Les vocabulaires sur
le collège français
หน่วยที่ 2 เรื่อง La vie de
château
- Les histoires des
châteaux en France
- Le roi et son château

วิธี งรล ็บม ่นน

ชิ้นเงน/ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท
ุองนวนชื้น

องหนดส่เ

- หาความหมายนองควาศัพทส
ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยนอง
ฝรั่งเศส (5 คะแนน(

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 พฤศจิกายน

- นวาเสนอน้อมูลเกี่ยวกับ
วันหยุดต่างกนองนักเรียน
ฝรั่งเศสในรูปแบบ power
point (10 คะแนน(

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 พฤศจิกายน

- ฟังเรื่องราวและตอบควาถาม
เกี่ยวกับพระราชวังใน
ประเทศฝรั่งเศส
)5 คะแนน(
- นวาเสนอบทความเรื่อง
“Le roi et son château”
(10 คะแนน(

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

15 ธันวาคม

- Le symbole de chaque
château
หน่วย งรลรียน/
ลนื้รหงสงร โดยสุเล่ป
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่อง Où
acheter en France?
- Expliquer comment

วิธี งรล ็บม ่นน
10 คะแนน

ชิ้นเงน/ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท
ุองนวนชื้น

องหนดส่เ

on achète en France?
- Les vocabulaires sur
les endroits où on
achète les objets
- Discuter sur les goûts
des achats

- ใบงานควาศัพทสเกี่ยวกับ
สถานที่ต่างก ที่นายนอง
แต่ละประเภท )5 คะแนน(
- อภิปรายเกี่ยวกับรสนิยม
สิ่งนองและสถานที่ในการ
จับจ่ายซื้อนอง
)10 คะแนน(

หน่วยที่ 4 เรื่อง A la table
des Français
- Les recettes du repas - บอกชื่ออาหารฝรั่งเศส
français
ที่รู้จักได้ )5 คะแนน(
- Les menus et les plats - ปฏิบัติตนตามแบบมารยาท
du jour
บนโต๊ะอาหารแบบฝรั่งเศส
ได้ถูกต้อง )5 คะแนน(
- L’étiquette à la table - ใช้ควาศัพทสในการเรียกชื่อ
française
อุปกรณสการทวาอาหารได้
ถูกต้อง )5 คะแนน(
สอบปลายภาค
30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

19 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 กุมภาพันธส

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 กุมภาพันธส

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 กุมภาพันธส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่

2559 ปีการศึกษา 2

รหัสวิชา อ 3310หน่วยกิต 1.0
สัปดาหส / คาบ 2
6 ภาษาอังกฤษ ชื่อวิชา
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ครูผู้สอน 1. นางทัศนารี อ่อนสุน
หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวอรทัย จันทรังษี
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเนป

หน่วยที่ 1 In Style
- Fashion
หน่วยที่ 2 Oops! I Forgot.
- Health and
Welfare
หน่วยที่ 3Natural
Resources and Energy
- Energy

วิธีการเก็บคะแนน

.1สมุดศัพทส 4(คะแนน)
.2แบบฝึกหัด 4(คะแนน)
.3การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 2(คะแนน)
.1สมุดศัพทส 2(คะแนน)
.2แบบฝึกหัด 2(คะแนน)
.3การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 1(คะแนน)

* โครงงานค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ เรื่อง 1
(1)คะแนน 5
.1ส่งหัวน้อโครงงาน สัปดาหสที่ 3 ()คะแนน 5
.2 ส่งเล่มโครงงาน สัปดาหสที่ 13 ()คะแนน 10
สอบกลางภาค 10 (คะแนน)
หน่วยที่ 4 If Only I’d Known .1สมุดศัพทส 2(คะแนน)
.2แบบฝึกหัด 2(คะแนน)
- Wishful Thinking
หน่วยที่ 5
Natural Phenomena
- Weather
หน่วยที่ 6
As The Saying Goes
- Figurative Language

.3การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 1(คะแนน)
.1สมุดศัพทส 2(คะแนน)
.2แบบฝึกหัด 2(คะแนน)
.3การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 1(คะแนน)
.1สมุดศัพทส 2(คะแนน)
.2แบบฝึกหัด 2(คะแนน)
.3การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 1(คะแนน)

/นวาเสนอเรื่องที่ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม *Presentation
15 (คะแนน)
สอบปลายภาค 30 (คะแนน)

2

ชิ้นงาน ภาระงาน /
ลักษณะประเภท /
จวานวนชิ้น
.
1
คว
า
ศัพทส 2
.1รายบุคคล
หน่วยการเรียน
.2รายบุคคล
.2แบบฝึกหัด 2
.3รายบุคคล /
หน่วยการเรียน
จับคู่ กลุ่ม/
.3เกณฑสการ
ประเมิน A

กวาหนดส่ง
สัปดาหสที่ 5
23– 59 .ย.พ 27

.1ควาศัพทส 1
.2แบบฝึกหัด 1
.3เกณฑสการ
ประเมิน A

สัปดาหสที่ 9
14– 59 .ค.ธ 18

.1รายบุคคล
.2รายบุคคล
.3รายบุคคล /
จับคู่ กลุ่ม/

รายงาน
ฉบับ 1

สัปดาหสที่ 13
11– 60 .ค.ม 15

ฉบับ 1

ตารางสอบกลางภาค

งานกลุ่ม 4– คน 5
เกณฑสการประเมิน B

แบบทดสอบ
.1รายบุคคล
.2รายบุคคล
.3รายบุคคล /
จับคู่ กลุ่ม/
.1รายบุคคล
.2รายบุคคล
.3รายบุคคล /
จับคู่ กลุ่ม/
.1รายบุคคล
.2รายบุคคล
.3รายบุคคล /
จับคู่ กลุ่ม/

.1ควาศัพทส 1
.2แบบฝึกหัด 1
.3เกณฑสการ
ประเมิน A

สัปดาหสที่ 14
18– 60 .ค.ม 22

.1ควาศัพทส 1
.2แบบฝึกหัด 1
.3ประเมินตาม
เกณฑส A

สัปดาหสที่ 16
1– 60 .พ.ก 5

.1ควาศัพทส 1
.2แบบฝึกหัด 1
.3ประเมินตาม
เกณฑส A

สัปดาหสที่ 17
8– 60 .พ.ก 12

นวาเสนอหน้าชั้น
เรียน ครั้ง 1
เกณฑสการประเมิน C

งานกลุ่ม 4– คน 5

แบบทดสอบ
คะแนนรวม คะแนน 100

ฉบับ 1

สัปดาหสที่ 18 - 17
8– 60 .พ.ก 19
ตารางสอบปลายภาค

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
ลุ่มสงร งรลรียนรูรภงษงต่งเปร ลทศ ชุ้นมุธยมศึ ษงปีที่ 6 ภงมลรียนที่ 2 ปี งรศึ ษง 2559
รหุสวิชง ร33204
ชื่รวิชงภงษงรุเ ฤษร่งน - ล่ียน ุองนวน 2 มงบ/สุปดงห์ 1.0 หน่วย ิต
รุตรงส่วน งรปร ลมิน ร หว่งเภงม : ปลงยภงม = 70 : 30
ผูรสรน 1. นงเสงวรรทุย ุุนทรุเษี หุวหนรงรงยวิชง
2. นงเสงววิชุตง รินไผ่
หน่วย งรลรียน/ลนื้รหงสงร
โดยสุเล่ป

วิธี งรล ็บม ่นน

หน่วยที่ 1 : Alternative Fuel
- อภิปรายกลุ่ม
Compare & Contrast
(5 คะแนน)
1. Choosing Between Alternative - Graphic Organizer
Fuels
)5 คะแนน(
2. Hybrid Cars vs. Electronic Cars
หน่วยที่ 2 : : Forensics
Making Influences
1. Examining Forensic Evidence
2 The C.S.I Effect

- สอบอ่านทวาความ
เน้าใจ
)Comprehensive

ชิ้นเงน/ภงร เงน
ลุ ษณ /ปร ลภท
งานกลุ่ม
งานเดี่ยว

ุองนวนชิ้น
1

องหนดส่เเงน
14-18 พ.ย.59

1

งานเดี่ยว

1

28 - 30 พ.ย.59

งานเดี่ยว

1

12-16 ธ.ค. 59

งานเดี่ยว

1

ธ.ม. 2559
16-20 ม.ค. 60

งานกลุ่ม

1

13-17 ก.พ. 60

Reading (

(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3 : Continent
Context Clues – Lyrics
1 Continent : Passage 1
Continental Drift: How the Earth
Moves
2. One Giant Continent
สรบ ลงเภงม
หน่วยที่ 4 : Inventions
Identifying the Author’s Purpose
1. Inventing the Post-it Note
2. The Secret of Velcro
หน่วยที่ 5 : Mummy
Coherence: Transitions between
Ideas

- Reading
Comprehension &
Vocabulary Test
(10 คะแนน)

10 ม ่นน
- การเนียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
(10 คะแนน)
- นวาเสนองาน
(15 คะแนน)

1. How to Make it Rain
2. The Mummy’s Curse
สรบปลงยภงม
รวมม ่นน

-อ่านออกเสียง
( 5 คะแนน)
30 ม ่นน
100 ม ่นน

งานเดี่ยว

1
.พ. 2560

โรเลรียนลตรียมรุดมศึ ษงพุฒนง งร รุชดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา .....อ33206..... ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 จวานวน .... 2..... ชั่วโมง/สัปดาหส
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษส หัวหน้ารายวิชา
2. ครูชาวต่างประเทศ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเนป

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท

กวาหนดส่งงาน

จวานวนชิ้น

หน่วยที่ 1 : Describing
-จับคู่ความหมาย 5 คะแนน
character
หน่วยที่ 2 : Adjectives to -ชิน้ งานบรรยายภาพบุคคล
describe people 10คะแนน

-รายบุคคล

10 น้อ

1-10 พ.ย. 59

-รายบุคคล

1 ชิ้น

20 พ.ย. 59

หน่วยที่ 3 : Feelings and -แบบฝึกหัด 5 คะแนน
Emotions
หน่วยที่ 4 : Happy or Sad -แบบทดสอบ 10 คะแนน

-รายบุคคล

1 หน่วย

1-13 ธ.ค. 59

-รายบุคคล

1 หน่วย

14-18 ธ.ค. 59

***สรบ ลงเภงม***

่รรสรบ ลงเภงมลรียนที่ 2
***10 ม ่นน***

-รงยบุมมล

30 ่รร

ตงรงเสรบ ลงเภงม
ลรียนที่2 ปี2559

หน่วยที่ 5 : Liking and
disliking

-เติมควาลงในประโยค 5
คะแนน

-รายบุคคล

1 หน่วย

20-26 ธ.ค.59

หน่วยที่ 6 : Getting Angry

-แบบฝึกหัด 10 คะแนน

-งานคู่

1 หน่วย

3-10 ม.ค..60

หน่วยที่ 7 : Entertain
Interview

-ศึกษาบทสัมภาษณสจากคนที่
มีชื่อเสียงและนวามา
Presentation 10 คะแนน

-โครงงานกลุ่มก
ละ8-10คน

นวาเสนอ 1 11-15 ม.ค. 60
ครั้ง/กลุ่ม

***สรบปลงยภงม***

่รรสรบปลงยภงมลรียนที่ 2
***30 ม ่นน***

-รงยบุมมล

60 ่รร

ม ่นนรวม 100 ม ่นน

ตงรงเสรบปลงยภงม
ลรียนที่2 ปี2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 33101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 3
1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่1 ความปลอดภัยในการทาการเกษตร ทดสอบก่อนเรียน รายบุคคล
2
18 พ.ย. 59
10 คะแนน
- สาเหตุการเกิดอุบัติ
การทางานกลุ่ม
งานกลุ่ม
- แนวทางแก้ไข
10 คะแนน
- วัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย
หน่วยที่ 2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การทางานกลุ่ม
งานกลุ่ม
1
29 ธ.ค. 59
20 คะแนน
- ความหมายและสาเหตุ
ทดสอบ 10
- การเกษตรทฤษฏีใหม่
คะแนน
หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืช
การทางานกลุ่ม
รายบุคคล
2
13 ม.ค. 60
20 คะแนน
- ความหมาย ความสาคัญ
- การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ
หน่วยที่ 4 โครงงาน
การทางานกลุ่ม งานกลุ่ม
1
7 ก.พ. 60
10 คะแนน
- การเขียนโครงงาน
ทดสอบ
- การทาโครงงาน
20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 33102 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 4 (งานช่าง ) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิน้
ประเภท
หน่วยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
ใบงาน 5 คะแนน
รายบุคคล
2
11 พ.ย. 59
- หลักการทางาน
การทางาน
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดี 5 คะแนน
ในการทางาน
หน่วยที่ 2 งานช่าง
แบบทดสอบ
รายบุคคล
3
25 พ.ย. 59
- งานช่างพื้นฐานในบ้าน
10 คะแนน
- การประกอบและติดตัง้ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ภายในบ้าน
การทางาน
การทางานกลุ่ม
9 ธ.ค. 59
- การซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องใช้ภายใน
20 คะแนน
บ้าน
หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
แบบทดสอบ
รายบุคคล
2
23 ธ.ค. 59
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
10 คะแนน
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ
ชิ้นงาน
- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
การทางาน
การทางานกลุ่ม
6 ม.ค. 60
กระบวนการเทคโนโลยี
10 คะแนน
หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล
1
20 ม.ค. 60
- การหางานหรือตาแหน่งทีว่ ่าง
- แนวทางสู่อาชีพ
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง 30210 ชื่อรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวพรทิพย์ กองจินดา หัวหน้ารายวิชา 2. นายอนันต์ สุโพธิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 การทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- ความหมายและคุณค่าของโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
- วิธีดาเนินการทาโครงงาน
- ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

หน่วยการเรียนที่ 2 เค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ การประเมินตามสภาพจริง
- เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
(20 คะแนน)
- ตัวอย่างการเขียน ข้อเสนอโครงงาน
- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)
สอบระหว่างภาค
หน่วยการเรียนที่ 3 ผังความคิดโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- การวางแผนการดาเนินโครงงานให้สาเร็จ
- แนวทางการจัดระบบการทาโครงงาน

แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

หน่วยการเรียนที่ 4 พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
- การเขียนบทคัดย่อโครงงาน

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

หน่วยการเรียนที่ 5 นาเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- การนาเสนอโครงงาน
- การประเมินผลโครงงาน
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

รายบุคคล

1 ชิ้น

9-13 พ.ย.2559

รายบุคคล

1 ชิ้น

14-18 ธ.ค.
2559

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

1-8 ม.ค.2560

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

รายบุคคล

รายบุคคล

1-5 ก.พ.2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ง30290 ชื่อวิชา โครงงานธุรกิจ

2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่1

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
ประเภท

ใบงาน

10 คะแนน รายบุคคล

จานวน
ชิ้น
1 ชิ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
อาชีพ
หน่วยที่ 2

ใบงาน

ชิ้นงาน

10 คะแนน รายกลุ่ม

1 ชิ้น

15 พ.ย.59

10 คะแนน รายบุคคล

1 ชุด

29 พ.ย.59

1 ชิ้น

6 ธ.ค.59

10 คะแนน

รายกลุ่ม

การเขียนรายงานโครงงานธุรกิจ

20 ธ.ค.59

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4

10 คะแนน
ชิ้นงาน

20 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

การออกแบบสร้างวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือในการผลิต
หน่วยที่ 5
นาเสนอโครงงาน
สอบปลายภาค

25 ต.ค. 59
8 พ.ย. 59

ปฏิบัติการสารวจศึกษาค้นคว้าข้อมูล แบบฝึกหัด
การตัดสินใจ
หน่วยที่ 3

กาหนดส่ง

4 ม.ค.59
31 ม.ค.59

นาเสนอผลงาน
คะแนน

10

รายบุคคล

1 ชิ้น

7 ก.พ. 59
21 ก.พ.59

20 คะแนน

