โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ก21901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน 1.นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ , 2. ครูแนะแนวบรรจุใหม่ 1

หน่วยการเรียน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็น

10

1
1

3.ฉันกับคนเกื้อกูล

10

1

16 - 20 พ.ค. 60
23 พ.ค. - 10 มิ.ย.
60
13 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60

4.ฉลาดเรียนเพียรสู่
ความสาเร็จ
5.สื่อสารดีมีเพื่อน

40

1

4 ก.ค. - 15 ส.ค. 60

1

22 ส.ค. - 9 ก.ย. 60

6.กินอยู่ดูฟังเป็น

20

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

1

12 ก.ย. - 22 ก.ย.
60

20

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560รหัสวิชา ส
21101 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 1 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1.นายทองฉัตร ไรนุ่น หัวหน้ารายวิชา 2.นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 เยาวชนกับการเป็นพลเมือง
ดีตามรัฐธรรมนูญ
- เยาวชนกับการเป็นพลเมืองดี
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- อานาจอธิปไตย
- กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคล
- การปฏิบัติในการเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น
หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
- ความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรม
- ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
หน่วยที่ 3 ประวัติ ความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนา
- การสังคายนา
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

1. แบบทดสอบครั้งที่ 1 1. ข้อสอบ
(5 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. รายงานกฎหมายและ 2. รางงาน/
การคุม้ ครองสิทธิส่วน กลุ่ม
บุคคล (5 คะแนน)

1. ข้อสอบ 1. 17-19 พ.ค. 2560
จานวน 20
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 22-24 พ.ค. 2560
ชิ้น

1. แบบทดสอบครั้งที่ 2 1. ข้อสอบ
(2 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. หนังสือทามือ
2. หนังสือทา
วัฒนธรรมในภูมิภาค
มือ/กลุ่ม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(3 คะแนน)

1. ข้อสอบ 1. 29-31 พ.ค. 2560
จานวน 10
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 1-6 มิ.ย. 2560
ชิ้น

1. แบบทดสอบครั้งที่ 3 1. ข้อสอบ
(4คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. Time Line การ
2. Time
สังคายนา (3คะแนน)
Line /กลุ่ม
3. Time Line การเผย 3. Time
แผ่พระพุทธศาสนาใน Line /กลุ่ม
ประเทศไทย (3 คะแนน)

1. ข้อสอบ 1. 7-9 มิ.ย. 2560
จานวน 20
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 12-16 มิ.ย. 2560
ชิ้น
3. กลุ่มละ 1 3. 19-23 มิ.ย. 2560
ชิ้น

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 4 พุทธประวัติ ชาดก สาวก
และศาสนิกชนตัวอย่าง
- สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
- ชาดก
- พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- ศาสนิกชนตัวอย่าง
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560
หน่วยที่ 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และ
สถาบันทางการเงิน
- ความหมาย ความสาคัญและขอบเขต
ของวิชาเศรษฐศาสตร์
- อุปสงค์ อุปทาน และกลไกราคา
- ความหมาย ประเภท และ
ความสาคัญของสถาบันทางการเงิน
- การพึ่งพาและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ
- ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ประเทศ และ
แนวทางแก้ไข
หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง
- ความหมายและหลักแนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความเป็นมา ความสาคัญ และคุณค่า
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวอย่างการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
หน่วยที่ 7 พฤติกรรมผู้บริโภค และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
- ความหมายของการบริโภค
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
- ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยในปัจจุบัน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

1. แบบทดสอบครั้งที่ 4 1. ข้อสอบ
(2 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. แผ่นพับชาดก พุทธ 2. แผ่นพับ/
สาวก พุทธสาวิกา
เดี่ยว
หรือศาสนิกชนตัวอย่าง
(3 คะแนน)
แบบทดสอบหน่วยที่ ข้อสอบปรนัย
1-4 (10 คะแนน)
ตามตัวชี้วัด

1. ข้อสอบ
จานวน 10
ข้อ
2. คนละ 1
ชิ้น

1. 26-30 มิ.ย. 2560

ข้อสอบ
จานวน 40
ข้อ

17-21 ก.ค. 2560

1. แบบทดสอบครั้งที่ 5 1. ข้อสอบ
(4 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. รายงาน สถาบัน
2. รายงาน/
ทางการเงิน (3 คะแนน) กลุ่ม
3. รายงาน ปัญหา
3. รายงาน/
เศรษฐกิจและแนว
กลุ่ม
ทางแก้ไข (3 คะแนน)

1. ข้อสอบ 1. 27-28 ก.ค. 2560
จานวน 20
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 1-4 ส.ค. 2560
ชิ้น
3. กลุ่มละ 1 3. 7-11 ส.ค. 2560
ชิ้น

1. แบบทดสอบครั้งที่ 6 1. ข้อสอบ
(2 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. นาเสนอ การนา
2. นาเสนอ/
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
เดี่ยว
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
(3 คะแนน)

1. ข้อสอบ
จานวน 10
ข้อ
2. คนละ 1
ชิ้น

1. แบบทดสอบครั้งที่ 7 1. ข้อสอบ
(2 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. นาเสนอ การบริโภค 2. นาเสนอ/
ที่ดี (3 คะแนน)
กลุ่ม

1. ข้อสอบ 1. 28-31 ส.ค. 2560
จานวน 10
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 4-6 ก.ย. 2560
ชิ้น

2. 3-7 ก.ค. 2560

1. 15-18 ส.ค. 2560
2. 21-25 ส.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 8 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
- พระรัตนตรัย
- อริยสัจ 4
- พระพุทธศาสนสุภาษิต

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

1. แบบทดสอบครั้งที่ 8 1. ข้อสอบ
(5 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. สมุดนิทาน
2. สมุด
หลักธรรมทาง
นิทาน/กลุ่ม
พระพุทธศาสนา (5
คะแนน)
แบบทดสอบหน่วยที่ ข้อสอบปรนัย
5-8 (30 คะแนน)
ตามตัวชี้วัด

กาหนดส่ง

1. ข้อสอบ 1. 7-8 ก.ย. 2560
จานวน 20
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 11-15 ก.ย. 2560
ชิ้น
ข้อสอบ
จานวน 60
ข้อ

18-22 ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๑ จานวน ๑ คาบ/สัปดาห์ ๐.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นายอุดม จิรกิตตยากร/นางสาวนิตติยา แก้วนก
หัวหน้ารายวิชา นายอุดม จิรกิตตยากร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ ๑ : การแบ่งเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ การนับศักราช การศึกษา
ประวัติศาสตร์ และวิธที างประวัติศาสตร์
๑.๑ การแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์
๑.๒ การนับศักราช
๑.๓ การศึกษาทางประวัติศาสตร์และวิธีทาง
ประวัติศาสตร์

สอบระหว่างภาค
หน่วยที่ 2 : พัฒนาการของรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รัฐ และ
อาณาจักรโบราณ
2.3 อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้นงาน

กาหนดส่ง

ใบงาน/สมุด
(๕ คะแนน)
- ทดสอบย่อย
( ๑๐ คะแนน)
- หัวข้อและ
เค้าโครงการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
( ๑๐ คะแนน)

งานเดี่ยว

๑ ชิ้นงาน

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แบบทดสอบหน่วยที่
๑
(๑๐ คะแนน)
แข่งขันตอบปัญหา
ภายในห้องเรียน
( ๕ คะแนน)
- ทารายงาน
(๑๐ คะแนน)
- ใบงาน
( ๑๐คะแนน)
- ทดสอบย่อย
( ๑๐ คะแนน)
แบบทดสอบหน่วยที่
๒
(๓๐ คะแนน)

ข้อสอบแบบปรนัย

กลุ่มละ ๑ ชิ้นงาน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อสอบจานวน
๔๐ ข้อ

วันที่ ๑๗ - ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐

งานกลุ่ม

รายบุคคล

- ๑ ชิ้นงาน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งานกลุ่ม

- กลุ่มละ ๑ หัวข้อ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายบุคคล

- ๑ ชิ้นงาน

๑ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อสอบปรนัยตาม ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ ๔-๘ กันยายน ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด
ข้อสอบแบบปรนัย
ข้อสอบจานวน
วันที่ ๑๔ - ๒๒
๖๐ ข้อ
กันยายน ๒๕๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ส๒๐๒๖๓ ชื่อรายวิชา อาเซียนศึกษา จานวน ๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน ๑.นางสาวลลิตา แขกรัมย์ ๒.นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
หัวหน้ารายวิชา นางสาวลลิตา แขกรัมย์
ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้นงาน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ ๑ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์อาเซียน
๑.๒ ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน
๑.๓ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง
อาเซียน
๑.๔ ความแตกต่าง และความคล้ายคลึง
ของอาเซียน
หน่วยที่๒ รู้จักอาเซียน
๒.๑ การก่อตั้งอาเซียน
๒.๒ อัตลักษณ์อาเซียน
๒.๓ กฎบัตรอาเซียน
๒.๔ สานักงานเลขาธิการอาเซียน
๒.๕ เลขาธิการอาเซียน
สอบกลางภาค

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๑ - ข้อสอบแบบ
(๕ คะแนน)
ปรนัยตามตัวชี้วัด

- สอบย่อยครั้งที่ ๑

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. แผนผังความคิด
(๑๐ คะแนน)

- คนละ ๑ ชิ้น

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๒ - ข้อสอบแบบ
(๕ คะแนน)
ปรนัยตามตัวชี้วัด

- สอบย่อยครั้งที่ ๒

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. แผนผังความคิด
(๑๐ คะแนน)

- คนละ ๑ ชิ้น

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

หน่วยที่๓ ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๓.๑ ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๒ สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๓ ดอกไม้ของประเทศสมาชิกอาเซียน
หน่วยที่๔ มรดกในอาเซียน
๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลก
๔.๒ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
๔.๓ มรดกโลกทางธรรมชาติในอาเซียน
สอบปลายภาคหน่วยที่

แบบทดสอบหน่วยที่
๑-๒
(๑๐ คะแนน)

- งานเดี่ยว

- งานเดี่ยว

ข้อสอบแบบ
ปรนัย

กาหนดส่ง

ข้อสอบจานวน
๔๐ ข้อ

วันที่ ๑๗ - ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๓ - ข้อสอบแบบ
(๕ คะแนน)
ปรนัยตามตัวชี้วัด

- สอบย่อยครั้งที่ ๓

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. แผนผังความคิด
(๑๐ คะแนน)

- คนละ ๑ ชิ้น

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๔ - ข้อสอบแบบ
(๕ คะแนน)
ปรนัยตามตัวชี้วัด

- สอบย่อยครั้งที่ ๔

๔ กันยายน ๒๕๖๐

๒. คลิปวีดีโอ
(๑๐ คะแนน)
แบบทดสอบหน่วยที่
๑–๔
(๓๐ คะแนน)

- คนละ ๑ ชิ้น

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

- งานเดี่ยว

- งานเดี่ยว
ข้อสอบแบบ
ปรนัย

ข้อสอบจานวน
๖๐ ข้อ

วันที่ ๑๔ - ๒๒
กันยายน ๒๕๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส21231 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน นายกิตติคุณ จันทะโมคา หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
หน่วยที่ 1 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 1)แ บบ ท ดส อ บ 1) ข้ อ ส อ บ 1) สอบย่ อ ย 1) วันที่ 22-26
ครั้งที่1
ปรนั ย ตามผล ครั้งที่1
พ.ค. 2560
(15 คะแนน)
การเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายใน
พึงประสงค์
ผลงาน
16 มิ.ย. 2560
(3 คะแนน)
หน่วยที่ 2 แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ 1) แบบทดสอบ 1) ข้ อ ส อ บ 1) สอบย่ อ ย 1) วันที่ 3-7 ก.ค.
เสียสละต่อสังคม
ครั้งที่ 2
ปรนั ย ตามผล ครั้งที่ 1
2560
(15 คะแนน)
การเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายใน 7 ก.ค.
พึงประสงค์
ผลงาน
2560
(3 คะแนน)
หน่วยที่ 3 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
1) แบบทดสอบ 1) ข้ อ ส อ บ 1) สอบย่ อ ย 1) วั น ที่ 17-21
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ครั้งที่ 3
ปรนั ย ตามผล ครั้งที่ 1
ก.ค. 2560
ปัญญาไทย
(15 คะแนน)
การเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายใน
พึงประสงค์
ผลงาน
วันที่ 21 ก.ค.
(3 คะแนน)
2560
หน่วยที่ 4 เป็นแบบอย่างของความรักชาติยึดมั่น 1) แบบทดสอบ 1) ข้ อ ส อ บ 1) สอบย่ อ ย 1) วันที่ 31 ก.ค.
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ครั้งที่4
ปรนั ย ตามผล ครั้งที่ 1
- 4 ส.ค.2560
(15 คะแนน)
การเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายใน 4 ส.ค.
พึงประสงค์
ผลงาน
2560
(3 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
หน่ ว ยที่ 5 ประยุ ก ต์ แ ละเผยแพร่ พ ระบรม 1) แบบทดสอบ 1) ข้ อ ส อ บ 1) สอบย่ อ ย
ราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ ครั้งที่5
ปรนั ย ตามผล ครั้งที่ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
(15 คะแนน)
การเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง
2) คนละ 1
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล ผลงาน
พึงประสงค์
(3 คะแนน)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
แ บ บ ท ด ส อ บ ข้อสอบปรนัย ข้ อ ส อ บ
ประจาปีการศึกษา 2560
หน่วยที1่ -5
จ านว น 40
(10 คะแนน)
ข้อ

กาหนดส่ง
1) วันที่ 4-8 ก.ย.
2560
2) ภายใน
วันที่ 8 ก.ย.
2560
วั น พ ฤ หั ส บดี ที่
14 ก.ย. – วัน
ศุ ก ร์ ที่ 22 ก.ย.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค21101
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 1 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวปราณี พรมติ๊บ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวอาไพ พาโคกทม
3. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ตัวหารร่วมมากและตัว
คูณร่วมน้อย
1.1 ตัวหารร่วมมากและการนาไปใช้
1.2 ตัวคูณร่วมน้อยและการนาไปใช้
หน่วยที่ 2 : ระบบจานวนเต็ม
2.1 จานวนเต็ม
2.2 การบวกจานวนเต็ม
2.3 การลบจานวนเต็ม
2.4 การคูณจานวนเต็ม
2.5 การหารจานวนเต็ม
2.6 สมบัติของจานวนเต็ม
สอบกลางภาคเรียน
หน่วยที่ 1 -หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 : เลขยกกาลัง
3.1 ความหมายของเลขยกกาลัง
3.2 การดาเนินการของเลขยกกาลัง
3.3 การนาไปใช้
หน่วยที่ 4 : พื้นฐานทางเรขาคณิต
4.1 จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี
และมุม
4.2 การสร้างพื้นฐาน
4.3 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
สอบปลายภาคเรียน
หน่วยที่ 3 - หน่วยที่ 4

วิธีเก็บคะแนน
1. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
2. ทดสอบเก็บ
คะแนน 10
คะแนน
1. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
2. ทดสอบเก็บ
คะแนน 10
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ชิ้นงาน
1 ชิ้น
ภายในวันที่
แบบทดสอบ/
23 มิถุนายน 2560
รายบุคคล
ชิ้นงาน
แบบทดสอบ/
รายบุคคล

10 คะแนน
1. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
2. ทดสอบเก็บ
คะแนน 10
คะแนน
1. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
2. ทดสอบเก็บ
คะแนน 10
คะแนน
30 คะแนน

กาหนดส่งงาน

1 ชิ้น

ภายในวันที่
16 กรกฎาคม 2560

แบบทดสอบกลางภาค
ชิ้นงาน
แบบทดสอบ/
รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2560

ชิ้นงาน
แบบทดสอบ/
รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายในวันที่
15 กันยายน 2560

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค21201

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2560

จานวน 40 ชั่วโมง

1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอาไพ พาโคกทม

หัวหน้ารายวิชา

2. นางจิราภรณ์

วราชุน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่1 : การประยุกต์ 1
1. รูปเรขาคณิต
- ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม
- จุดภายในและจุดภายนอก
- แทนแกรม
2. จานวนนับ
- สูตรคูณ
- ร่อนหาจานวนเฉพาะ
- ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด
3. ร้อยละในชีวิตประจาวัน
4. ปัญหาชวนคิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : จานวนและตัวเลข
1. ระบบตัวเลขโรมัน
2. ระบบตัวฐานต่างๆ
- ระบบตัวเลขฐานสิบ
- ระบบตัวเลขฐานห้า
- ระบบตัวเลขฐานสอง
- ระบบตัวเลขฐานสิบสอง
3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
สอบกลางภาค หน่วย 1 – 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การประยุกต์ของ
จานวนเต็มและเลขยกกาลัง
1. การคิดคานวณ
2. โจทย์ปัญหา

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

- แบบฝึกหัด
- แบบทดสอบ
- แทนแกรม
( 15 คะแนน )

ทาแบบฝึกหัด/
งานเดี่ยว

1 ชิ้น

26 มิ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60

- แบบฝึกหัด
- แบบทดสอบ
( 20 คะแนน )

ทาแบบฝึกหัด/
งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 ก.ค. 60 – 29 ก.ค. 60

10 คะแนน
- แบบฝึกหัด
- แบบทดสอบ
( 15 คะแนน )

แบบทดสอบกลางภาค
ทาแบบฝึกหัด/
งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 ส.ค. 60 – 25 ส.ค. 60

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การสร้าง

- แบบฝึกหัด

ทาแบบฝึกหัด/

1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง

- แบบทดสอบ

งานเดี่ยว

2. การสร้างมุมขนาดต่างๆ

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

1 ชิ้น

11 ก.ย. 60 – 15 ก.ย. 60

( 10 คะแนน )

3. การสร้างรูปสามเหลี่ยม และรูป
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
สอบกลางภาค หน่วย 3 – 4

30 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว21101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1
จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 1 : เราเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - สมุด/แบบฝึกหัด
อย่างไร
5 คะแนน
1. วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจาวัน
- ทดสอบย่อย
2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5 คะแนน
3. ลักษณะสาคัญของนักวิทยาศาสตร์
4. เครื่องมือและอุปกรณ์:ผู้ช่วย
- โปสเตอร์รณรงค์
นักวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
5. วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
เครื่องมือ และอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป
โลก 10 คะแนน
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลก
อย่างไร

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
- ใบงาน
1

กาหนดส่ง
ภายใน
23 มิ.ย. 60

- ข้อสอบ
ปรนัย
-โปสเตอร์
(งานกลุ่ม
กลุ่มละ 5 คน)

หน่วยการเรียนที่ 2 : สารรอบตัว
1. สถานะของสาร
2. ความร้อน
3. ผลของความร้อนที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสาร
4. การถ่ายโอนความร้อน
5. การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสาร
และขนาดของอนุภาค

- ทดสอบย่อย 5 คะแนน - ข้อสอบ
- ทาการทดลองการจัด
ปรนัย
กลุ่มสารตามลักษณะ - ทดลอง
เนื้อสารและขนาด
อนุภาค 5 คะแนน

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1 - 2

10 คะแนน

1

ภายใน
14 ก.ค. 60

1

ภายใน
2 ส.ค. 60

แบบทดสอบกลางภาค

17-21 ก.ค. 60

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 3 : สารละลาย
1. การละลายของสารในตัวทาละลาย
2. ความเข้มข้นของสารละลาย
3. พลังงานกับการละลายของสาร
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย

- สมุด/แบบฝึกหัด
5 คะแนน
- ทดสอบย่อย
5 คะแนน

หน่วยการเรียนที่ 4 : สารละลายกรดและ
เบส
1. สมบัติของสารละลายกรดและเบส
2. การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส
3. pH ของสารละลายกรดและเบส
กรดและเบสในชีวิตประจาวัน

- โครงงาน เรื่อง
สารละลายกรดและ
เบส
20 คะแนน

สอบปลายภาค หน่วยที่ 3 - 4

30 คะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
- ใบงาน
1

กาหนดส่ง
ภายใน
18 ส.ค. 60

- ข้อสอบ
ปรนัย
- งานกลุ่ม
กลุ่มละ
5 คน

1

แบบทดสอบปลายภาค

ภายใน
4 ก.ย. 60

14-22
ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ21101
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 1
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาววิชุดา บุญเทียม หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ 3.นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ปฐมนิเทศ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. เกณฑ์การประเมิน
3. แจ้งกาหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน
หน่วยที่ 1 : Hello! Where are you from?
- English Class
- countries, nationalities
- be (Simple Present) Who…?, Where…?

Pretest
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
งานเดี่ยว
(ในห้องเรียน)

1 ชิ้น
(40 ข้อ)

กาหนดส่งงาน
16 – 20
พฤษภาคม
พ.ศ. 2560

เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง
(description yourself)

1 ชิ้น

29 พฤษภาคม
– 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

1 ชิ้น

12 – 16
มิถุนายน
พ.ศ. 2560

1 ชิ้น

26 – 30
มิถุนายน
พ.ศ. 2560

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

10 – 14
กรกฎาคม
พ.ศ. 2560

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

หน่วยที่ 2 : Friends and Family
- Neil’s Family
- confusing words, months
- articles / plurals
หน่วยที่ 3 : Places
- directions
- preposition of place
- there is/ there are
- some/any and What?/Which?
หน่วยที่ 4 : Home Sweet Home!
- Newton Real Estate
- confusing words
- have

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5 : Fashion
- interview with a Model
- colors, functional language
- possessives / demonstratives

เขียน e-mail
(5 คะแนน)

เขียนบรรยายเกี่ยวกับ
เมืองที่ตนอยู่
Poster (your town)
(10 คะแนน)
เขียนบรรยายลักษณะ
บ้านของตนเอง
Postcard
(description home)
(10 คะแนน)
10 คะแนน
เขียนโฆษณาสินค้า
Advertisement
(for a store)
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

31 กรกฎาคม
– 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ21101
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 1
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาววิชุดา บุญเทียม หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ 3.นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 6 : Learning
- Center College
- confusing words
- Simple Present
- Why….?

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

เขียนข้อความสั้นๆ
Note
(about a course)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 – 18
สิงหาคม
พ.ศ. 2560

1 ชิ้น

28 สิงหาคม
- 1 กันยายน
พ.ศ. 2560

1 ชิ้น

11 – 13
กันยายน
พ.ศ. 2560

(5 คะแนน)

หน่วยที่ 7 : Daily Life
- Job Advertisement
- functional language
- confusing words
- adverbs of frequency
- prepositions of time and When…?
หน่วยที่ 8 : Places
- directions
- preposition of place
- there is/ there are
- some/any and What?/Which?
สอบปลายภาค

กาหนดส่งงาน

เขียนบรรยายกิจวัตร
ประจาวันของตนเอง
Letter (description routine)

งานเดี่ยว

(10 คะแนน)

เขียนโฆษณาร้าน
Poster (shop)
(10 คะแนน)

30 คะแนน

งานเดี่ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ21101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.David J. Barry หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
-The Present of Be
-Be : It, There and
the Simple Past of Be

UNIT 1 The King of Mazy May

Assignment

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

Classwork
5 Points

Individual

1

26th May 2017

Homework
5 Points
Classwork
5 Points

Individual

1
1

30th June 2017

Individual

1

7th July 2017

1

14th July 2017

UNIT 2 Eleven The Game

Classwork
5 Points

UNIT 3 Charlie and the chocolate
factory

Homework
10 Points

Midterm

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

10

Individual

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Midterm
The Simple Present

Assignment
10
Homework
5 Points
Classwork
5 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
multiple choice
Individual

The Present Progressive

Classwork
5 Points

Individual

UNIT 4 Loo-Wit the Fire keeper
The End of the World

Homework
5 Points

Individual

UNIT 5 Mummy No.1770

Classwork
5 Points

Individual

Homework
3 Points
Classwork
2 Points

Individual

UNIT 5 The land of red apples

Final

30

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1
1

11th August 2017

1

1st September 2017

1

6th September 2017

1

11th September 2017

1
1

11th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ21201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.David J. Barry หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
The Simple Past

Priscilla and the Wimps
The King of Mazy May

La Bamba

After You , My Dear Alphonse

The Game

Midterm

Assignment
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
3 Points
Classwork
2 Points
Homework
3 Points
Classwork
2 Points
10 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

Individual

1

16 May 17

Individual

1
1

30 June 17

Individual

1

7 July 17

Individual

1
1

12 July 17
14 July 17

1
1

14 July 17

Individual

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Nouns and Pronouns

Zlateh the Goat

Eleven

The All-American Slurp

Final

Assignment
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
30 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

Individual

1

4 Aug 17

Individual

1
1

11 Aug 17

Individual
Group Work

1

25 Aug 17

Individual
Group Work

1
1

4 Sep 17
18 Sep 17

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค21101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 1 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.David J. Barry หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Unit 1 : Using a solving problem plan
Unit 2 :
-Integers & Absolute value
-Adding integers
-Dividing integers
-Coordinate system
-Sub trading integers
-Multiplying integers
-Dividing integers
-Coordinate system
Unit 3 :
-Distributive property
-Simplifying algebraic expressions
-Solving equations using add, subtract
-Solving equations using “x” “÷”
-Solving equations using “x” “÷”
-Solving 2 Step & eqn.
- Writing 2 Step & eqn.
-Sequences & eqn.

Assignment
Homework
5 Points
Classwork
5 Points

Homework
5 Points
Classwork
5 Points

Homework
5 Points
Classwork
5 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท Number of
assignment
Individual

Individual

Individual

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1
1

26th May 2017

1
1

15th June 2017

1
1

3rd July 2017

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
Concept
Midterm
Units 4 :
-Powers & exponents
-Greatest common factor
-Multiply & Divide monomials
-Negative exponents
Unit 5 :
-Writing fractions as decimals
-Multiplying rational numbers
-Dividing rational numbers
-Add/subtract like fractions
Unit 5 :
-Least common multiple
-Least common multiple
-Add/subtract unlike fractions
Review Unit 1-5
Final

Assignment
10 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
10 Points
30 Points

Individual

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1
1

11th August 2017

1

1st September 2017

1

8th September 2017

1

12th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง21103 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Assignment
Concept
MS Word
Formatting
MS Word
Border Formatting
MS Word
Letter Writing

MS Word
Tabs

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

MS Word
Page Layout

Classwork
10 Points
Midterm

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

10 Points

Individual

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1

29th May 2017

1

5th June 2017

1

12th June 2017

1

26th June 2017

1

3rd July 2017

Individual

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
MS Word
Pictures and Shapes
MS Word
Page Editing
Email Setup and Use
MS Word
Page Printing
MS Word
Practical uses of MS Word
Final

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท Number of
assignment

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
10 Points

Individual

30 Points

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1

24th July 2017

1

15th August 2017

1

28th August 2017

1

4th September 2017

1

11th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ 20201 ชื่อวิชา ภาษาจีนกับชีวิตประจาวัน 1 จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวภาพิมล ฐานะ
นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ยินดีที่ไม่รู้จัก

หน่วยที่ 2 สัมผัสภาษาจีน

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 ตัวเลข

หน่วยที่ 4 ครอบครัว

สอบปลายภาค
รวม

วิธีเก็บคะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
30 นาที
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
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

จานวนชิ้น
- 1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน 30 มิ.ย. 60

- 1 ชิ้น
- 1 ชิ้น

ภายใน 30 ก.ค. 60

- 1 ชิ้น

- 1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1-2
ภายใน 30 ส.ค. 60

- 1 ชิ้น
- 1 ชิ้น

ภายใน 30 ก.ย. 59

- 1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา ญ 20203
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 : นักเรียนมัธยมของญี่ปุ่นกับ -ใบงาน
การเรียน
-แบบทดสอบ
หน่วยที่ 2 :สนทนาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 : วัฒนธรรมวัยรุน่ ญี่ปุ่น

แบบทดสอบ
45 นาที
-ใบงาน
-ชิ้นงาน

หน่วยที่ 4 : สนทนาคนญี่ปุ่นกับการซื้อ
ของ

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

ภาคเรียนที่ 1
จานวน 2 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2560
1.0 หน่วยกิต
หัวหน้ารายวิชา

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

กาหนดส่งงาน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 16/มิ.ย/60

-1 ชิ้น

ภายใน 8/ก.ค/60

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2
ภายใน 18/ส.ค/60

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 8/ก.ย/60

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว21101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Chapter 3: Our Planet Earth
Chapter 4: Earth’s Dynamic
Surface

Midterm
Chapter 6: Life Classification

Chapter 9: Introduction to
Animals

Final

Assignment
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Score 10
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Score 30

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท Number of
assignment

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

Individual
Pair Work

1
1

13th June 2017

Individual
Group Work

1
1

10th July 2017

Individual
Group Work

1
1

24th August 2017

Individual
Group Work

1
1

9th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว21201 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Chapter 2: Earth in Space

Chapter 5: Natural Resources
Midterm
Chapter 7: Genetics and
Inheritance
Chapter 8: Introduction to Plants

Final

Assignment
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Score 10
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Score 30

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

Individual
Pair Work

1
1

30th June 2017

Individual
Group Work

1
1

13th July 2017

Individual
Group Work

1
1

9th August 2017

Individual
Group Work

1
1

29th August 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท21101 ชื่อวิชาภาษาไทย 1
จานวน 3 คาบ / สัปดาห์
1.5 หน่วยการเรียน
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา 1. นางสาววิจิตรา รอดหยู
ผู้สอน 2. นางสาวอริสา บุตรดามา
3. นางสาวธารทิพย์ เขินคา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 สมบัติวรรณคดี
1. การอ่านพยัญชนะที่ไม่มรี ูปสระกากับ
2. การอ่านอักษรที่ไม่ออกเสียง
3. การอ่านพยางค์ที่มี รร
4. การอ่านพยางค์หนัก-เบา
หน่วยที่ 2 นิราศภูเขาทอง
1. การพิจารณาคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
2. ภาษาพูด-ภาษาเขียน
3. บันทึกการอ่าน
4. การอ่านคาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
หน่วยที่ 3 กาพย์พระไชยสุริยา
1. การเขียนบรรยาย
2. การเขียนเชิงพรรณนา
3. การใช้ความเปรียบ
หน่วยที่ 4 การเขียนจดหมาย
1. การเลือกใช้คา
2. รูปแบบจดหมาย
3. คานาหน้านาม
หน่วยที่ 5 นิทานพื้นบ้าน
1. ชนิดของคา ,คานาม ,คาสรรพนาม
2. คาวิเศษณ์ ,คาอุทาน
3. คาเชื่อม ,ประโยค
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
18 พ.ค.– 30 พ.ค. 60

10 คะแนน

ใบงาน

10 คะแนน
10 คะแนน

บันทึกการอ่าน
ชิ้นงาน

20 เรื่อง
1 ชิ้น

5 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60

10 คะแนน
10 คะแนน

ท่องอาขยาน
ใบงาน

1 เรื่อง
1 ชิ้น

6 ก.ค. –7 ส.ค. 60

10 คะแนน

เขียนจดหมายส่วนตัว

1 ฉบับ

10 ส.ค. -30 ส.ค. 60

10 คะแนน

ชิ้นงาน

1 ชิ้น

1 ก.ย. -20 ก.ย. 60

30 คะแนน

ข้อสอบปรนัย

1 ฉบับ

25 ก.ย. -29 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ 21101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 1
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
หัวหน้ารายวิชา
2. นายสุวิทวัส
หิรัญสินสุนทร
3. ครูพลศึกษาใหม่
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกาย
การประเมิน
- Mind Mapping (10 คะแนน)
-รายบุคคล
- ปฐมนิเทศ ชีแ้ จงรายละเอียดวิชา
1 ชิ้น
15 พ.ค.60-สมุดสุขภาพ (สรุปการทางานของระบบ
-งานกลุ่ม
- อธิบายความสาคัญของระบบประสาทและ
1 ชิ้น
9 มิ.ย.60
ประสาทและต่
อ
มไร้
ท
อ
่
)
(10
คะแนน)
ระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ
- วิธีดแู ลรักษาระบบประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อให้ทางานตามปกติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพศพัฒนา
การประเมิน
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ
- กิจกรรมแสดงละครบทบาทสมมติ
-งานกลุ่ม
1 ชิ้น
12 มิ.ย.60อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ
Roleplay (10คะแนน)
30 มิ.ย.60
-รายบุคคล
- การยอมรับและการปรับตัวต่อการ
- แบบทดสอบท้ายหน่วย (5คะแนน)
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
พัฒนาการทางเพศ
- การเบี่ยงเบนทางเพศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขอนามัยวัยรุ่น
การประเมิน
- ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
- การ์ตนู วิธีการรักษาสุขอนามัย(5 คะแนน) -งานกลุ่ม
1 ชิ้น
3 ก.ค. 60ให้เจริญเติบโตสมวัย
- ฉลากสุขบัญญัติ 10 ประการ (5คะแนน)
14 ก.ค. 60
- วิธีการรักษาสุขอนามัยของร่างกาย
สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
17 ก.ค.60 –
** สอบกลางภาค 1/2560 **
10 คะแนน
21 ก.ค.60
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เติบโตตามเกณฑ์
การประเมิน
- รายบุคคล
- วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์
- สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
1 ชิ้น
24 ก.ค.60มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
(5 คะแนน)
18 ส.ค.60
- ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้
- ใบงานภาวะโภชนาการ (5คะแนน)
เจริญเติบโตสมวัย
- ภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การล่วงละเมิดทางเพศ
การประเมิน
- งานกลุ่ม
- วิเคราะห์การเบี่ยงเบนทางเพศ
- สถานการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1 ชิ้น
21 ส.ค.60- เลือกใช้ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการ
(10 คะแนน)
15 ก.ย.60
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
- แบบทดสอบท้ายหน่วย (5คะแนน)
18 ก.ย.60–
** สอบปลายภาค 2/2560 **
20 คะแนน
22 ก.ย.60
*** หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ21103 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นายจาตุรนต์ มหากนก
หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 1 Basic Movement
1. งานกลุ่มเรื่องการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
หน่วยการเรียนที่ 2 Physical Fitness
1. การวิ่งระยะไกล
2. การลุก-นั่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Wonderful Balance
1. ทักษะการหกกบ
2. ทักษะการทาหกสามเส้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ยิมนาสติกเบื้องต้น
1. การม้วนตัว

2. การต่อตัว

หน่วยการเรียนที่ 5 ความรู้ดีชีวีรุ่งเรือง
1. ประวัติความเป็นมา
2. ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
อยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่
รวม

ก่อนกลางภาค 10 คะแนน

- สังเกตพฤติกรรม

1 ชิ้น

31 พ.ค. 60

กลางภาค 10 คะแนน

- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม

2 รายการ

30 มิ.ย.60

ก่อนกลางภาค 20 คะแนน

- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม

2 ท่า

13 ก.ค.60

- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
หลังกลางภาค 20 คะแนน
1) ม้วนหน้า
2) ม้วนหลัง
- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
หลังกลางภาค 10 คะแนน
1) ต่อตัวแบบ 7-9 คน
แผนผังความรู้ 10 คะแนน
ปลายภาค 20 คะแนน
100 คะแนน

- สังเกตการ
ปฏิบัติงาน
สอบทฤษฎี

30 ก.ค. 60
1 ท่า
1 ท่า
4-14 ส.ค. 60
1 ท่า
1 ท่า
1 ชิ้น
40 ข้อ

18-22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา.....ชัน้ มัธยมศึกษาปีท.ี่ ...1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา..พ20223...........ชือ่ รายวิชา....ศิลปะป้องกันตัว 1.....จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

กาหนดการสอบ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5
5
20
5

ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 3 พ.ค. 60
ปลายภาคเรียน

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
รวม

5
10
10
10
10
20
100

ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60
ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60
ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60
ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60
ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60

3. การเคลื่อนไหวร่างกายและการสร้างกล้ามเนื้อ
4. ทักษะพืน้ ฐานในศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย)
- การใช้มัด
- การใช้เท้า
- การใช้เข่า
- การใช้ศอก
5. การสร้างสมรรถภาพทางกาย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 21101 ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์ 1
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา นายปรมินทร์ เสมอภพ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1
ใบงานและการนาเสนอ
ฝึกการนาเสนอหน้าชั้น
1
ระหว่าง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
หน้าชั้นเรียน
เรียนเกี่ยวกับใบงานของ
29 พ.ค.-2 มิ.ย. 60
ทัศนศิลป์
(10 คะแนน)
ตนเอง
หน่วยที่ 2 ทัศนธาตุ
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน ฝึกการนาเสนอหน้าชั้น
เป็นกลุ่ม
เรียนถึงผลงานของกลุ่ม
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3
ประเมินจากผลงาน
-การนาเสนอผลงานกลุ่ม
1
ระหว่าง
การออกแบบงานทัศนศิลป์
ภาคปฏิบัติ
-ภาพวาดทิวทัศน์
19-23 มิ.ย. 60
(20 คะแนน)
รายบุคคล
หน่วยที่ 4
ประเมินจากผลงาน
1
ระหว่าง
ผลงานสร้ างสรรค์การใช้ สี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ภาคปฏิบัติ
17-21 ก.ค. 60
วาดภาพระบายสี
(10 คะแนน)
หน่ยวยที่ 5
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์งาน
หลักการวาดภาพแสดง
(10 คะแนน)
ศิลปะ
ทัศนียภาพ
หน่วยที่ 6
ประเมินจากผลงาน
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปั้น
1
ระหว่าง
งานปั้นและงานสือ่ ผสม
ภาคปฏิบัติ
21-25 ส.ค. 60
(20 คะแนน)

สอบปฏิบัติปลายภาค

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 - 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 21102 ชือ่ รายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน
1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ และการละครไทย
2. นาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐาน
นาฏยศัพท์ และภาษาท่า

3. การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน

4. การแสดงราวงมาตรฐาน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

1. ทาแบบทดสอบ เรื่อง
วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย
(รวม 10 คะแนน)
2. ปฏิบัตินาฏยศัพท์/ภาษาท่า 2. ปฏิบัติ
(10 คะแนน)
3. ผลงาน เรื่อง นาฏยศัพท์
3. ประดิษฐ์ผลงานที่ชื่นชอบ
และภาษาท่า
เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า
( 20 คะแนน)
(รวม 30 คะแนน)
4. ปฏิบัติท่าสร้างสรรค์
4. ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์
เพลงเต้นการาเคียว
(20 คะแนน)
5. ร้องเพลงเต้นการาเคียว
(10 คะแนน)
6. ประดิษฐ์อุปกรณ์
ประกอบการแสดง
(10 คะแนน)
(รวม 40 คะแนน)
7. ร้องเพลงงามแสงเดือน
5. ปฏิบัติการแสดง
ราวงมาตรฐาน
(10 คะแนน)
เพลงงามแสงเดือน
8. ปฏิบัติท่ารา
เพลงงามแสงเดือน
(10 คะแนน)
(รวม 20 คะแนน)
1. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1 ชิ้น : เดี่ยว

ภายใน
26 พ.ค. 60

10 ท่า : กลุ่ม

ภายใน
7 ก.ค. 60

1 ชิ้น : กลุ่ม

ปฏิบัติ : กลุ่ม
ภายใน
(ให้คะแนนเดี่ยว) 1 ก.ย. 60

ปฏิบัติ : คู่

ภายใน
22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................ศิลปะ..............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา.......ศ 21103 ......... ชื่อรายวิชา..........ดนตรีไทย 1 ...........1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหน้ารายวิชา นายสุภวัชร.......ชาติการุณ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท

สาระที่ 1 : ลักษณะการบันทึกโน้ตดนตรีไทย
1.สัญลักษณ์แทนเสียง
2.การอ่านเสียงโน้ต
3.การบันทึกโน้ตเพลงไทยเดิม

ตรวจใบงาน/สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

9 มิ.ย.60

สาระที่ 2 : การอ่านโน้ตดนตรีไทยพื้นฐาน
1.อ่านโน้ตเพลงไทยเดิมขั้น 1
(เพลงต้นวรเชษฐ์ ชั้นเดียว)
2.อ่านโน้ตเพลงไทยเดิมขั้น 2
(เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น)

ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

1

30 มิ.ย. 60

รายกลุ่ม

1

สาระที่ 3 : การขับร้องเพลงไทยเดิม
1.พื้นฐานการขับร้องเพลงไทยเดิม
2.การเอื้อนและการผสมเสียง
3.การเตรียมตัวสาหรับการขับร้อง

ตรวจใบงาน/สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

14 ก.ค. 60

สาระที่ 4 : ขับร้องเพลงไทยเดิม
1.ขับร้องเพลงไทยเดิมอย่างง่าย
(เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น)

ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

รายกลุ่ม

1

25 ส.ค.60

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....1.....ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 21104......... ชื่อรายวิชา............ดนตรีสากล.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์............... หัวหน้ารายวิชา นายสมชาย........คงเสน่ห์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1
27 มิ.ย. 60
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล
ใบงาน 10 คะแนน
รายบุคคล
1
2.ประเภทตัวโน้ต ตัวหยุด
แบบฝึกหัด 10 คะแนน
1
3.อัตรากาหนดจังหวะ
หน่วยที่ 2
8 ก.ค. 60
1.องค์ประกอบของดนตรี
ใบงาน 5 คะแนน
รายบุคคล
1
2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล
ใบงาน 10 คะแนน
1
กลางภาค
10 คะแนน
รายบุคคล
หน่วยที่ 3
29 ส.ค. 60
1.การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ใบงาน 10 คะแนน
รายบุคคล
1
2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล
ใบงาน 10 คะแนน
1
3.แนวเพลงกับประเภทวงดนตรี
ใบงาน 15 คะแนน
1
ปลายภาค
20 คะแนน
รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ศ 20219 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์สร้างสรรค์
คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์

2. นาฏศิลป์พื้นฐาน

3. ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย

4. สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

1. แบบทดสอบ
( 10 คะแนน )

1. ทดสอบความรู้
(รวม 10 คะแนน)

1 ชิ้น : เดี่ยว

2. ปฏิบัติท่าราพื้นฐาน
( 10 คะแนน )
3. ผสมผสานท่าราพื้นฐาน
ประกอบจังหวะ
( 20 คะแนน )

2. ปฏิบัติเดี่ยว

10 ท่า : เดี่ยว

4. ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทย
( 40 คะแนน )

3. ปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์ไทย
(รวม 40 คะแนน)

1 เพลง : เดี่ยว

5. ปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์สร้างสรรค์
( 20 คะแนน )

4. ปฏิบัติเป็นกลุ่ม
(ให้คะแนน/เดี่ยว)
(รวม 20 คะแนน)

ปฏิบัติ : กลุ่ม

3. ปฏิบัติกลุ่ม

1 บท : กลุ่ม

กาหนดส่ง
ภายใน
26 พ.ค. 60

ภายใน
16 มิ.ย. 60

(รวม 30 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ภายใน
21 ก.ค. 60
ภายใน
1 ก.ย. 60

กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 20229 ......... ชื่อรายวิชา.............ปฏิบตั ิขบั ร้องเบือ้ งต้น 1..................... .......2.....คาบ/สัปดาห์......1 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายปิยพฤฒิ จิธานนท์............... หัวหน้ารายวิชา นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

หน่วยที่ 1 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล
- ประเภทของโน้ตสากล
- กุญแจประจาหลัก
-การอ่านโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน (ร้องโน้ตเพลง)

รายบุคคล

2

รายกลุ่ม

1

รายกลุ่ม

1

รายบุคคล

2

ภายในเดือน
มิถุนายน

40 คะแนน

- อัตราจังหวะ
แบบประเมินการอภิปราย
หน้าชั้นเรียนเรื่องความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน
ดนตรีสากล

ภายในเดือน
กรกฎาคม

10 คะแนน

หน่วยที่ 2 : หลักการร้องเพลง
- หลักการร้องเพลง
- อารมณ์ของบทเพลง

แบบประเมินการอภิปราย
หน้าชั้นเรียนเรื่องความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
หลักการร้องเพลง

ภายในเดือน
สิงหาคม

10 คะแนน

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน (ขับร้องเพลงตาม
สมัยนิยม)
40 คะแนน

ภายในเดือน
กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1-1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 20234 ชื่อรายวิชาเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ (เพิ่มเติม) 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
ชิ้นงาน / ภาระงาน

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สาระนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่1. ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับนาฏศิลป์

1. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

1. ปฏิบัติเป็นกลุ่ม
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน

34 ท่า

ภายใน
9 มิ.ย. 2560

2. ภาคปฏิบัติการตีบท
(20 คะแนน)

2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
5. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ

1 บท

ภายใน
7 ก.ค. 2560

1 เพลง

ภายใน
28 ก.ค. 2560

1 เพลง

ภายใน
18 ส.ค. 2560

1 ชิ้น

ภายใน
8 ก.ย. 2560

หน่วยการเรียนรู้ที่2. การตีบท

หน่วยการเรียนรู้ที่3. การสร้าง
3. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)
สร้างสรรค์ท่าราประกอบการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่4. การแสดง
นาฏศิลป์สร้างสร้างสรรค์

4. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ท5ี่ . การสร้าง
5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)
สร้างสรรค์การแสดงประกอบเพลง
ที่สนใจ

ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หัสวิชา ง 21101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 1 (งานบ้าน)
1 คาบ/สัปดาห์
0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
สาระที่ 1 บ้านน่าอยู่
- การทาความสะอาดบ้าน
- การประหยัดพลังงานในบ้าน
สาระที่ 2 กินดีมีสุข
- อาหารหลัก 5 หมู่
- อาหารจานเดียว

วิธีการเก็บ
คะแนน
- ใบงาน
(20 คะแนน)

- ใบงาน
(20 คะแนน)

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข้อสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 30 คะแนน

-ใบงาน
(10 คะแนน)

สาระที่ 3 ครอบครัว
- ความหมาย ความสาคัญ
- บาทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว
- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
สาระที่ 4 การถนอมอาหาร
- ความหมาย และความสาคัญ
- การถนอมอาหารในครัวเรือน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
จานวน กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น
-รายบุคคล
5
พฤษภาคม
2560

-รายบุคคล

รายบุคคล
สอบข้อเขียนสาระ
ที่ 1-2
รายบุคคล

3

มิถุนายน
2560
กรกฎาคม
2560

1

กรกฎาคม
2560

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม
(แผ่นพับ)

1

สิงหาคม
2560

สาระที่ 5 การเย็บผ้าเบื้องต้น
- ประโยชน์ของการมีทักษะการเย็บผ้า
- ตะเข็บผ้าพื้นฐาน และเครื่องเกาะเกี่ยว

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

กันยายน
2560

สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ข้อสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบข้อเขียนสาระ
ที่ 3-5

กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา……ง21102…… ชื่อวิชา….…งานอาชีพ2.……

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

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = …..80….. : …..20…..
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1
แนวทางการเลือกอาชีพ
หน่วยที่ 2
ความสาคัญของการสร้างอาชีพ
หน่วยที่ 3
ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 4
อาชีพกับเศรษฐกิจ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5
อาชีพกับสังคม
หน่วยที่ 6
การแนะนาอาชีพ
หน่วยที่ 7
ความพึงพอใจในอาชีพ
หน่วยที่ 8
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันสังคม
หน่วยที่ 9
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
สอบปลายภาค

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

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ใบงาน

5 คะแนน

10 คะแนน
รายบุคคล

1 ชิ้น

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

20 คะแนน

กาหนดส่ง
16 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560
13 มิ.ย. 2560 27 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560 14 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560 7 ส.ค. 2560
7 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560 4 ก.ย. 2560
4 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .
รหัสวิชา ง21103 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 . 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา .
3. นายสมพร ชัยวงษ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 :
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ความหมาย ลักษณะสาคัญ ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยที่ 2 : ข้อมูลและสารสนเทศ
- ข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล การจัดการ
สารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ

สอบกลางภาค (หน่วยที่ 1 และ หน่วยที่ 2)
หน่วยที่ 3 : องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
- ความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใน
หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก หน่วยแสดงผล
หน่วยความจา หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ การใช้งานและการดูแลรักษา
บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประเมินการทางานตาม
สภาพจริง
- แบบฝึกหัดท้ายบท (K)
(5 คะแนน)
- ใบงานมุมนักคิด (K, P)
(5 คะแนน)
ประเมินการทางานตาม
สภาพจริง
- แบบฝึกหัดท้ายบท (K)
(5 คะแนน)
- ใบงานมุมนักคิด (K, P)
(5 คะแนน)
-ชิ้นงานรูปแบบการนาเสนอ
ข้อมูล (K, P)
(10 คะแนน)
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
ประเมินการทางานตาม
สภาพจริง
- แบบฝึกหัด (P)
(5 คะแนน)
-ใบงานมุมนักคิด (K, P)
(5 คะแนน)
ชิ้นงาน
- Mapping Hardware
Computer (K, P)
(5 คะแนน)
- วาดภาพอุปกรณ์

ภายใน
5 มิ.ย. 60
- แบบฝึกหัดท้ายบท
(K) รายบุคคล
- ใบงานมุมนักคิด (K,
P) รายบุคคล

1 ชิ้น

- แบบฝึกหัดท้ายบท
(K) รายบุคคล
- ใบงานมุมนักคิด
(K, P) รายบุคคล
-ชิ้นงานรูปแบบการ
นาเสนอข้อมูล (K, P)
รายคู่
รายบุคคล

1 ชิ้น

- แบบฝึกหัด (P)
รายบุคคล
-ใบงานมุมนักคิด
(K, P) รายบุคคล
- Mapping
Hardware
Computer (K, P)
รายคู่

1 ชิ้น

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
30 มิ.ย. 60
ภายใน
7 ก.ค. 60
10-14 ก.ค. 60

ภายใน
11 ส.ค. 60

ภายใน
18 ส.ค. 60
ภายใน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน
คอมพิวเตอร์ (K, P)
(5 คะแนน)
- งานนาเสนอ เรื่อง
Computer Hardware
(K, P)
(20 คะแนน)

สอบปลายภาค (หน่วยที่ 3)

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
- วาดภาพอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (K, P)
รายบุคคล
- งานนาเสนอ เรื่อง
Computer
Hardware
(K, P) รายกลุ่ม
กลุ่มละ 5 คน
รายบุคคล

กาหนดส่ง
25 ส.ค. 60
ภายใน
8 ก.ย. 60

11-15 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง20224 ชื่อวิชา ช่างปักด้วยมือ จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางปราณี วีระหงส์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

บทที่1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานเย็บด้วยมือ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเย็บมือ
2. อักษรย่อและสัญลักษณ์ของงานเย็บ
ด้วยมือ

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น

ประเมินการ
ทางาน 10
คะแนน

งานกลุ่ม

2 ชิ้น

ใบงาน 10
คะแนน

รายบุคคล

กาหนดส่ง

2 มิ.ย. 60

บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเย็บด้วยมือ
1. วัสดุและอุปกรณ์งานเย็บด้วยมือ
2. ความหมายของวัสดุ

1 ชิ้น

16 มิ.ย.60

3. การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์
สอบกลางภาค
บทที่ 3 การประดิษฐ์ชิ้นงาน
1. การประดิษฐ์ของใช้
2. การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง
3. การประดิษฐ์ของเล่น
บทที่ 4 ความสาคัญของการสร้างอาชีพ
1. แนวทางการเลือกอาชีพ
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
3. ประโยชน์ของการเย็บงานด้วยมือ
สอบปลายภาค

10 คะแนน
ประเมินผลจาก
ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ

1 ชิ้น

11 ส.ค.60

นาเสนอ
รายงานกลุ่ม

1 ชิ้น

1 ก.ย. 60

20 คะแนน

ประเมินจาก
โครงงาน
20 คะแนน

20 คะแนน

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560
รหั ส วิ ช า ง20225 รายวิ ช า สุ ข าภิ บ าลอาหาร

จ านวน 2 ชั่ ว โมง / สั ป ดาห์ 1.0 หน่ ว ยกิ ต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 ผู้สอน นางสาววิไลพร จอมพล
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ จานวน

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
หน่ วยที่ 1 : ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกั บ 1. กิจกรรมค้นคว้าและ งานกลุ่ม
การสุขาภิบาลอาหาร
นาเสนองาน (K)
2. ใบงาน (K,P)
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 : โรคและโทษที่เกิดจากการ 1. ส ารวจสุ ข ลั ก ษณ ะ งานเดี่ยว
ขาดสุขาภิบาลอาหาร
ส่วนบุคคล (K,P)
2. ใบงาน(K,P)
(20 คะแนน)
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (10 คะแนน)
ก่อนกลางภาค 30 คะแนน
หน่วยที่ 3 : สารปนเปื้อนในอาหาร
1. กิจกรรมทดสอบสาร งานกลุ่ม
ป น เปื้ อ น ใน อ า ห า ร
(K,P) (20 คะแนน)
หน่วยที่ 4 : อาหารปลอดภัย
1. กิจกรรมค้นคว้าและ งานกลุ่ ม /
นาเสนองาน
งานเดี่ยว
2. ใบงาน(K,P)
(20 คะแนน)
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (20 คะแนน)

กาหนดส่งงาน

2

มิถุนายน 60

2

กรกฎาคม 60

1

สิงหาคม 60

2

กันยายน 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
หัสวิชา ง 20228 ชื่อ วิชา การถนอมอาหาร
2 คาบ/สัปดาห์
1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
จานวน กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น
พฤษภาคม
-รายบุคคล
2
2560

สาระที่ 1 ความหมาย ความสาคัญและ
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร

- ใบงาน
(10 คะแนน)

สาระที่ 2 วิธีการถนอมอาหาร
- การถนอมอาหารในครัวเรือน
- นวัตกรรมการถนอมอาหาร

- ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

สาระที่ 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (1)

-ปฏิบัติการถนอม
อาหาร
(20 คะแนน)

งานกลุ่ม

1

กรกฎาคม
2560
กรกฎาคม
2560

รายบุคคล
สอบข้อเขียน

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข้อสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 30 คะแนน

งานกลุ่ม

สาระที่ 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (2)

-ปฏิบัติการถนอม
อาหาร
(20 คะแนน)

สาระที่ 4 บรรจุภัณฑ์และการดูแลรักษา
อาหารแปรรูป

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม
(ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์)

สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ข้อสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบข้อเขียนสาระ
ที่ 3-5

มิถุนายน
2560

สิงหาคม
2560
1

กันยายน
2560
กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 20241 ชื่อ วิชา การปลูกพืชผักสวนครัว
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่1 ความรู้ทั่วไป
ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ(K)
1
31 พ.ค. 60
10 คะแนน
10 ข้อ
- ความหมาย ความสาคัญ
ใบงาน
การนาเสนองาน
- ประโยชน์
10 คะแนน
(P)
- ประเภท
หน่วยที่ 2 การเตรียมดินและพันธุ์พืช
ใบงาน
ผังความรู้(K)
2
30 มิ.ย. 59
20 คะแนน
การนาเสนองาน
- การเตรียมดินปลูกพืชผัก
(P)
- ชนิดของพืชผัก
หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการปลูก
- วัสดุในการปลูกพืช
- ขั้นตอนการปลูก
หน่วยที่ 4 การปฏิบัติดูแลรักษา
- การปฏิบัติดูแล การให้ กาจัดวัชพืช
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

ใบงาน
10 คะแนน
ปฏิบัติ
20 คะแนน

ใบงาน(K)

2

31 ส.ค. 60

การปลูกพืชผัก
(P)
8 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง20291 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจบริการ
1 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

หน่วยที่1 ความสาคัญของธุรกิจ

แบบฝึกหัด 5 คะแนน

-ความหมายของธุรกิจประเภทของ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
แหล่งข้อมูลธุรกิจ

ใบงาน

หน่วยที่ 2 ธุรกิจบริการ
-ความหมายของการบริการ การมี
sevice mind ความคาดหวังของ
ลูกค้าที่รับบริการ

การแสดงบทบาทสมมุติใน
หัวข้อ Service mind
20 คะแนน

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 ประเภทของธุรกิจบริการ
-ธุรกิจที่ให้บริการเพียงอย่างเดียว
เช่นธุรกิจนวดสปา ร้านเสริมสวย อู่
ซ่อมรถ โรงเรียน โรงแรม เป็นต้น
-ธุรกิจที่ขายสินค้าควบคู่ไปด้วย เช่น
ร้านอาหาร ปั๊มน้ามัน ร้านกาแฟ
เป็นต้น
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน

รายบุคคล

กาหนดส่ง

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

5 คะแนน

16 พ.ค. 23 มิ.ย. 60

รายกลุ่มกลุ่ม
ละ 5 คน

1 ชิ้น

26 มิ.ย.18 ส.ค.60

1 ชิ้น

21 ส.ค. -22
ก.ย. 60

10 คะแนน
ชิ้นงาน
รายกลุ่ม
1.การนาเสนอธุรกิจบริการที่
สนใจ ผ่านสื่อเทคโนโลยี
20 คะแนน
2.รูปเล่มประกอบการ
นาเสนอ 20 คะแนน

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง21201 ชื่อวิชา โสตทัศนศึกษา จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20
ผู้สอน 1. นายสมพร ชัยวงษ์ 2. น.ส.พัฒตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
หน่วยการเรียนรู/้
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
เนื้อหาสาระ
ลักษณะประเภท จานวนชิ้น
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ความรู้ 10 คะแนน
- รายบุคคล
1 ชิ้น
22-26 พ.ค.2560
เบื้องต้นเกี่ยวกับ ใบงาน
งานโสตทัศนศึกษา
หน่วยที่ 2 วัสดุ
20 คะแนน
- รายบุคคล
1 ชิ้น
19-23 มิ.ย.2560
อุปกรณ์เกี่ยวกับ ใบงาน
งานโสตทัศนศึกษา
สอบกลางภาค
10 คะแนน
12-14 ก.ค.2560
หน่วยที่ 3
20 คะแนน
หลักการใช้งาน
การใช้งานอุปกรณ์ทางโสต - รายบุคคล
1 ชิ้น
7-11 ส.ค.2560
อุปกรณ์ทางโสต
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา
หน่วยที่ 4
20 คะแนน
- รายกลุ่ม
2 ชิ้น
28-31 ส.ค.2560
การจัดการ
ออกแบบห้องปฏิบัติการทาง
ห้องปฏิบัติการทาง โสตทัศนศึกษา
โสตทัศนศึกษา
สอบปลายภาค
20 คะแนน
แบบทดสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน
- แบบทดสอบ
ภายในวันที่ 4-8 กันยายน 2560

