โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
รหัสวิชา ก22901 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน 1. ครูแนะแนวบรรจุใหม่ 2
หน่วยการเรียน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ฉันทาได้

10

1
1

3.เราและโลก

20

1

16 - 20 พ.ค. 60
23 พ.ค. - 10 มิ.ย.
60
13 มิ.ย. - 8 ก.ค. 60

4.การเรียนพัฒนาได้

20

1

11 ก.ค. - 5 ส.ค. 60

5.การสื่อสาร 2 ทาง

10

1

8 ส.ค. - 26 ส.ค. 60

6.ชีวิตปลอดอบาย

40

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

1

29 ส.ค. - 22 ก.ย.
60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส22101 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 3 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1.นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
หัวหน้ารายวิชา
2.นายอัครวัฒน์ ยอแสง
3.นางขันทอง ทองน้อย

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน่วยที่ 1 ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1.พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
2.การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน
3.ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
4.พุทธประวัติและชาดก
5.ประวัติพุทธสาวกและพุทธสาวิกา
6.ศาสนิกชนตัวอย่าง
หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1.พระรัตนตรัย
2.ขันธ์ 5 (อาตนะ)
3.สมบัติ 4 และวิบัติ 4
4.อกุศลกรรมบถ 10 และ อบายมุข 6
5.สุข 2 (สามิสและนิรามิสสุข)
6.ดรุณธรรม 6 กุลจิรฏั ฐิติธรรม 4 และกุศลกรรมบถ 10
7.สติปัฏฐาน 4 และมงคล 38
หน่วยที่ 3 พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
1.พระไตรปิฎก
2.พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
1.หน้าที่ชาวพุทธ
2.มารยาทชาวพุทธ
3.วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4.ศาสนพิธี
หน่วยที่ 5 การบริหารจิตเจริญปัญญาและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1.การบริหารจิต เจริญปัญญา
2.การบริหารจิตในชีวิตประจาวัน
3.การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1.รายงานและการ
นาเสนอ
(5 คะแนน)

-รายงานกลุ่ม
(5-6 คน)

-กลุ่มละ 1 ชิ้น

กาหนดส่ง

ภายใน
วันศุกร์ที่ 26
พฤษภาคม
2560

2.แบบทดสอบครั้งที1่ -ข้อสอบปรนัย
(5 คะแนน)
ตามตัวชี้วัด

-สอบย่อย
ครั้งที1่

1.แผ่นพับหลักธรรม

-รายบุคคล

-คนละ 1 ชิ้น

2.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-สอบย่อย
ครั้งที2่

1.แผนผังความคิด
2.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-รายบุคคล
-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-คนละ 1 ชิ้น
-สอบย่อย
ครั้งที3่

ภายใน
วันศุกร์ที่ 23
มิถุนายน 2560

1.แผ่นพับวันสาคัญ
2.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-รายบุคคล
-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-คนละ 1 ชิ้น
-สอบย่อย
ครั้งที่ 4

ภายใน
วันศุกร์ที่ 7
กรกฎาคม 2560

1.เรียงความ
ภาพประกอบ
2.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-รายกลุ่ม

-กลุ่มละ 1 ชิ้น

-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-สอบย่อย
ครั้งที่ 5

ภายใน
วันศุกร์ที่ 21
กรกฏาคม 2560

ภายใน
วันศุกร์ที่ 9
มิถุนายน 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาค
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดาเนินชีวิตในสังคม
หน่วยที่ 6 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย
1.สังคมประชาธิปไตย
2.สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3.แนวทางการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
หน่วยที่ 7 สถาบันทางสังคม
1.ความหมาย ความสาคัญและบทบาทของสถาบันทาง
สังคม
2.ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
3.บทบาทสาคัญของสถาบันทางสังคมไทย
หน่วยที่ 8 กฎหมายกับการดาเนินชีวิตประจาวัน
1.กระบวนการในการตรากฎหมาย
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ
หน่วยที่ 9 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ
ระบอบการปกครองไทย
1.เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของระบอบการ
ปกครองไทย
2.สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน
3.การเลือกรับข้อมูลข่าวสาวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ของไทยในสังคมปัจจุบัน
หน่วยที่ 10 วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
1.ที่มาของวัฒนธรรม
2.ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
3.ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบทดสอบ
ปรนัย 40 ข้อ
สอบตามตาราง
10 คะแนน
หน่วยที่ 1-5

1.เรียงความ
ภาพประกอบ
2.แบบทดสอบ
( 10 คะแนน)

-รายบุคคล

-คนละ 1 ชิ้น

-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-สอบย่อย
ครั้งที่ 6

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-สอบย่อย
ครั้งที่ 7

ภายใน
วันศุกร์ที่ 11
สิงหาคม 2560

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-สอบย่อย
ครั้งที่ 8

ภายใน
วันศุกร์ที่25
สิงหาคม 2560

1.แผนผังความคิด
2.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-รายบุคคล
-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-คนละ1 ชิ้น
-สอบย่อย
ครั้งที่ 8

ภายใน
วันศุกร์ที่ 31
สิงหาคม 2560

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

-ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-สอบย่อย
ครั้งที่ 9

ภายใน
วันศุกร์ที่ 8
กันยายน 2560

แบบทดสอบ
30 คะแนน

ปรนัย 60 ข้อ
หน่วยที่ 6-10

ภายใน
วันศุกร์ที่28
กรกฎาคม 2560

สอบตามตาราง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๓ จานวน ๑ คาบ/สัปดาห์ ๐.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวลลิตา แขกรัมย์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวลลิตา แขกรัมย์
ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้นงาน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ ๑ ความสาคัญทางหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
๑.๑ ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
๑.๒ ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สมัยอยุธยา และธนบุรี
๑.๓ ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
๑.๔ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
๑.๕ ความแตกต่างระหว่างความจริง กับ
ข้อเท็จจริง
๑.๖ การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หน่วยที่ ๒ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ
ในเอเชีย
๒.๑ เอเชียตะวันออก
๒.๒ เอเชียใต้
๒.๓ เอเชียกลาง

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๑ - ข้อสอบแบบปรนัย - สอบย่อยครั้งที่ ๑
(๕ คะแนน)
ตามตัวชี้วัด

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. PowerPoint
ความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์หลักฐาน
(๑๐ คะแนน)

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

สอบระหว่างภาค
หน่วยที่ ๓ แหล่งอารยธรรมโบราณใน
เอเชีย
๓.๑ อารยธรรมจีน
๓.๒ อารยธรรมอินเดีย
๓.๓ แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชีย
สอบปลายภาค

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ ๑ หัวข้อ

กาหนดส่ง

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๒ - ข้อสอบแบบปรนัย - สอบย่อยครั้งที่ ๒
(๕ คะแนน)
ตามตัวชี้วัด

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความถนัด
(๒๐ คะแนน)

- กลุ่มละ ๑ หัวข้อ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แบบทดสอบหน่วยที่ ข้อสอบแบบปรนัย
ข้อสอบจานวน
๑-๒
๔๐ ข้อ
(๑๐ คะแนน)
๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๓ - ข้อสอบแบบปรนัย - สอบย่อยครั้งที่ ๓
(๕ คะแนน)
ตามตัวชี้วัด

วันที่ ๑๗ - ๒๑
กรกกฎาคม ๒๕๖๐

๒. สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความถนัด
(๑๕ คะแนน)
แบบทดสอบหน่วยที่
๒-๓
(๓๐ คะแนน)

- งานกลุ่ม

- งานกลุ่ม
ข้อสอบแบบปรนัย

- กลุ่มละ ๑ หัวข้อ
ข้อสอบจานวน
๖๐ ข้อ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕ กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ - ๒๒
กันยายน ๒๕๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัส ส22233 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 3 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน นายกิตติคุณ จันทะโมคา หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ/
กาหนดส่ง
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้ 1) แบบทดสอบครั้ง 1) ข้อสอบ
1) สอบย่อย 1) วันที่ 22-26 พ.ค.
อนุรักษ์มารยาทไทย
ที่ 1
ปรนัยตามผล ครั้งที่ 1
2560
(15 คะแนน)
การเรียนรู้ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายใน 16 มิ.ย.
พึงประสงค์
ผลงาน
2560
(3 คะแนน)
หน่วยที่ 2 แสดงออกและแนะนาผู้อื่นให้มี 1) แบบทดสอบครั้ง 1) ข้อสอบ
1) สอบย่อย 1) วันที่ 3-7 ก.ค.
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ที่ 2
ปรนัยตามผล ครั้งที่ 1
2560
(15 คะแนน)
การเรียนรู้ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2)รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายใน 7 ก.ค.
พึงประสงค์
ผลงาน
2560
(3 คะแนน)
หน่วยที่ 3 เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบสาน 1) แบบทดสอบครั้ง 1) ข้อสอบ
1) สอบย่อย 1) วันที่ 17-21 ก.ค.
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ที่ 3
ปรนัยตามผล ครั้งที่ 1
2560
และภูมิปัญญาไทย
(15 คะแนน)
การเรียนรู้ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายในวันที่ 21
พึงประสงค์
ผลงาน
ก.ค. 2560
(3 คะแนน)
หน่วยที่ 4 เป็นแบบอย่างและแนะนาผู้อื่น 1) แบบทดสอบครั้ง 1) ข้อสอบ
1) สอบย่อย 1) วันที่ 31 ก.ค.
ให้ มี ค วามรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนาและ ที่ 4
ปรนัยตามผล ครั้งที่ 1
-4 ส.ค.2560
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(15 คะแนน)
การเรียนรู้ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1 2) ภายใน 4 ส.ค.
พึงประสงค์
ผลงาน
2560
(3 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 5 ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม 1) แบบทดสอบครั้ง 1) ข้อสอบ
1) สอบย่อย
ราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญา ที่ 5
ปรนัยตามผล ครั้งที่ 1
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(15 คะแนน)
การเรียนรู้ที่
คาดหวัง
2) คุณลักษณะอัน 2) รายบุคคล 2) คนละ 1
พึงประสงค์
ผลงาน
(3 คะแนน)
สอบปลายภาค
แบบทดสอบหน่วย ข้อสอบปรนัย ข้อสอบ
ที่ 1-5
จานวน 40
(10 คะแนน)
ข้อ

กาหนดส่ง
1) วันที่ 4-8 ก.ย.
2560
2) ภายในวันที่
8 ก.ย. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 14
ก.ย. – วันศุกร์ที่ 22
ก.ย.2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค22101
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 3 จานวน 60 ชั่วโมง
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นายเจนภพ มณีพงษ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
3. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
4. ครูวัดผล
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อัตราส่วนและร้อยละ
1.1 อัตราส่วน
1.2 อัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน
1.3 อัตราส่วนของจานวนหลาย ๆ จานวน
1.4 สัดส่วน
1.5 ร้อยละ
1.6 โอกาสของเหตุการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การวัด
2.1 ความเป็นมาของการวัด
2.2 การวัดความยาว
2.3 การวัดพืน้ ที่
2.4 การวัดปริมาตรและน้าหนัก
2.5 การวัดเวลา
สอบกลางภาคหน่วยที่ 1-2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แผนภูมิรูปวงกลม
3.1 การอ่านแผนภูมริ ูปวงกลม
3.2 การเขียนแผนภูมริ ูปวงกลม

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ตรวจสมุด 5 คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การแปลงทางเรขาคณิต
4.1 การเลื่อนขนาน
4.2 การสะท้อน
4.3 การหมุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ความเท่ากันทุกประการ
5.1 ความเท่ากันทุกประการของรูปเราขาคณิต
5.2 ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
5.3 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กนั แบบ
ด้าน-มุม-ด้าน
5.4 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กนั แบบ
มุม-ด้าน-มุม
5.5 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กนั แบบ
ด้าน-ด้าน-ด้าน
5.6 การนาไปใช้
สอบปลายภาค หน่วยที่ 3-5

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ตรวจสมุด 5 คะแนน

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

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

2 ชิน้

ภายใน
19 มิถนุ ายน
2560

2 ชิน้

ภายใน
13 กรกฎาคม
2560

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ตรวจสมุด 5 คะแนน

แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด
(รายบุคคล)

แบบทดสอบ 10 คะแนน
1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ตรวจสมุด 5 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค
แบบทดสอบ
ภายใน
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2 ชิน้
8 สิงหาคม
2560
แบบทดสอบ
ภายใน
ใบงาน/แบบฝึกหัด
2 ชิน้
28 สิงหาคม
2560

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ตรวจสมุด 5 คะแนน

แบบทดสอบ 30 คะแนน

แบบทดสอบ
ใบงาน/แบบฝึกหัด

2 ชิน้

แบบทดสอบปลายภาค

ภายใน
11 กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค22201 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 สมบัติของเลขยกกาลัง
1. สอบก่อนกลางภาค 1. แบบทดสอบ
1.1 สมบัติของเลขยกกาลัง
10 คะแนน
1.2 การดาเนินการของเลขยกกาลัง
2. ประเมินผลงาน 15 2. บทเรียนการ์ตูน
1 ชิ้น
1.3 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกาลัง
คะแนน
3. สอบกลางภาค 5 3. แบบทดสอบ
คะแนน
หน่วยที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของ
1. สอบกลางภาค 5 1. แบบทดสอบ
พหุนาม
คะแนน
2.1 ทบทวนพหุนาม
2. สอบหลังกลางภาค 2. แบบทดสอบ
2.2 การคูณพหุนาม
10 คะแนน
2.3 การหารพหุนาม
3. ประเมินผลงาน 5 3. สมุด
1 ชิ้น
2.4 เศษส่วนของพหุนาม
คะแนน
2.5 การคูณและการหารเศษส่วน
4. สอบปลายภาค 10 4. แบบทดสอบ
ของพหุนาม
คะแนน
2.6 การบวกและการลบเศษส่วน
ของพหุนาม
หน่วยที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน 1. สอบปลายภาค 15 1. แบบทดสอบ
1 ชิ้น
และร้อยละ
คะแนน
3.1 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน
2. ประเมินผลงาน 5 2. สมุด
3.2 การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ
คะแนน
3.3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน
และร้อยละ
หน่วยที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทาง 1. สอบปลายภาค 5 1. แบบทดสอบ
1 ชิ้น
เรขาคณิต
คะแนน
4.1 การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
2. ประเมินผลงาน 15 2. เทสเซลเลชัน
4.2 การประยุกต์ของการสะท้อน
คะแนน
4.3 การประยุกต์ของการหมุน
4.4 เทสเซลเลชัน

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
30 มิ.ย.
2560

ภายในวันที่
27 ก.ค.
2560

ภายในวันที่
25 ส.ค.
2560

ภายในวันที่
8 ก.ย.2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว22101 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 3
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกัลยา ม่วงมั่น
หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวชญานี วจนะศิริ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 1 การจาแนกสาร
- การแยกสารผสม สารประกอบ และธาตุ

ทดสอบย่อย
5 คะแนน
ใบงานการทดลอง
5 คะแนน
หน่วยการเรียนที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ทดสอบย่อย
- สม ก า ร เ ค มี มว ล พ ลั ง ง า น กั บ ก า ร 5 คะแนน
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ใบงาน
- ปัจจัยทีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
5 คะแนน
- ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2560
1.5 หน่วยกิต

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน กาหนดส่งงาน
ประเภท
ชิ้น
สอบอัตนัย
ภายใน 29 พ.ค.
60
ภายใน 6 มิ.ย. 60
ใบงานการ
1
ทดลอง
ภายใน 13 มิ.ย.
สอบอัตนัย
1
60
ใบงาน

1

ภายใน 27 มิ.ย.
60

ทดสอบย่อย
5 คะแนน
ใบงาน
5 คะแนน

สอบอัตนัย

1

ภายใน 4 ก.ค. 60

สอบกลางภาค
10 คะแนน
ทดสอบย่อย
5 คะแนน

สอบปรนัย

1

17 - 21 ก.ค 60

สอบอัตนัย

1

ภายใน 1 ส.ค. 60

ชิ้นงาน (10 คะแนน)

สิ่งประดิษฐ์

1

ภายใน 22 ส.ค.
60

หน่วยการเรียนที่ 5 แรงในชีวิตประจาวัน
ทดสอบย่อย(10
แรงที่กระทาต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง คะแนน)
ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุ ใบงาน (5 คะแนน)
เท่ากับศูนย์

สอบอัตนัย

1

ภายใน 5 ก.ย. 60

ใบงาน

1

ภายใน 12 ก.ย.
60

สอบปรนัย

1

18 - 22 ก.ย. 60

หน่วยการเรียนที่ 3 ทรัพยากรธรณี
ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งน้า

หน่วยการเรียนที่ 4 โลกของเรา
โครงสร้างโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาบนเปลือกโลก

สอบปลายภาค
(30 คะแนน)

ภายใน 11 ก.ค.
60

ใบงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ22101
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 3 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศุภร แซ่ลู่ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิชชุดา สมจิตร
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : On Vacation

หน่วยที่ 2 : Technology
หน่วยที่ 3 : Going Out

หน่วยที่ 4 : The Future

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5 : My Family
หน่วยที่ 6 : Language

หน่วยที่ 7 : Enjoy Yourself
หน่วยที่ 8 : Sports
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
- สนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
วันหยุด
(5 คะแนน)
- เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวในวันหยุด (5 คะแนน)
- สอบโครงสร้างเรื่องการเปรียบ
เทียบคาคุณศัพท์ (10 คะแนน)
- บรรยายภาพที่กาหนดให้
(5 คะแนน)
- ออกแบบโปสการ์ดเกี่ยวกับสถาน
ที่ท่องเที่ยว (5 คะแนน )
- แปลเนื้อเรื่องที่กาหนด ให้
(5 คะแนน)
- สอบโครงสร้างเรื่อง
Future Simple Tense
(5 คะแนน)
10 คะแนน
- บรรยายเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัวโดยใช้คาคุณศัพท์
(5 คะแนน)
- เขียนเชิญชวนโดยใช้โครงสร้าง
Present Simple Tense และ
Present Continuous Tense
(5 คะแนน)
- พูดเกี่ยวกับความพิเศษของตนเอง
(5 คะแนน)
- อ่านและสรุปความเกี่ยวกับเรื่อง
ที่กาหนดให้ (5 คะแนน)
30 คะแนน

ลักษณะ/
ประเภท
งานคู่

จานวน
ชิ้น
1

กาหนดส่งงาน

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

1
1

22 พ.ค. 60
3 มิ.ย. 60

งานเดี่ยว

1

ในเวลาเรียน

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม

1
1

19 - 23 มิ.ย.60
5 ก.ค. 60

งานเดี่ยว

1

14 ก.ค. 60

งานเดี่ยว

1

ก.ค. 2560
24 ส.ค. 60

งานกลุ่ม

1

7 ก.ย. 60

งานเดี่ยว

1

ในเวลาเรียน

งานกลุ่ม

1

12 ก.ย.60

ในเวลาเรียน

ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ22101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 1: The Call of the Wild
Unit 2: Mothers and Daughters
Unit 3: The Monsters are coming
to Maple Street
Midterm
Unit 4: Myths and Legends
Unit 5: Broken Chain
Unit 6: The Story of Rosa Parks
Final

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

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1
Pair work
1

กาหนดส่ง
Submit
(Date)
1st June 2017

Individual
Group Work

1
1

25th June 2017

Individual
Pair work

1
1

2nd July 2017

Individual
Group Work

1
1

7th August 2017

Individual
Pair work

1
1

25th August 2017

Individual
Pair work

1
1

12th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ22201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 1: The Present
Unit 2: The Past
Unit 3: The Future
Midterm

Assignment
Homework (5)
Classwork (5)
Score 10
Homework (5)
Classwork (5)
Score 10
Homework (5)
Classwork (5)
Score 10
Score 10

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1
Pair work
1

กาหนดส่ง
Submit
(Date)
30th May 2017

Individual
Pair Work

1
1

12th June 2017

Individual
Group Work

1
1

30th June 2017

Unit 4: Nouns, Articles and
Quantity

Homework (5)
Classwork (5)
Score 10

Individual
Group Work

1
1

5th August 2017

Unit 5: Pronouns

Homework (5)
Classwork (5)
Score 10

Individual
Pair work

1
1

24th August 2017

Unit 6: The Present and Past
Perfect

Homework (5)
Classwork (5)
Score 10

Individual
Pair Work

1
1

Final

Score 30

6th September
2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค22101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 3 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.David J. Barry
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 1 :
-Number Systems
-Functions & graphs
Unit 2 :
-Solving eqn. by add / Subtract
-Solving eqn. by multiply / divide
-Solving multi step eqn.
-Solving eqn. with variables on
each side
-Rations & proportions
Midterm

Assignment
Homework
5 Points
Classwork
10 Points

Homework
5 Points
Classwork
10 Points

10 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual

Individual

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1
1

26th May 2017

1
1

15th June 2017

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 3 :
-Percent of change
-Solving eqn. and formulas
-Weighted averages
Unit 4 :
-Slope & Direct variation
-Slope intercept form
-Writing eqn. in point slope form
-Statistics
Unit 5 :
-Writing eqn. in slope intercept
form
Unit 6 :
-Statistics

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

Classwork
5 Points

Individual

1

11th August 2017

Homework
5 Points
Classwork
5 Points

Individual

1
1

1st September
2017

Classwork
5 Points

Individual

1

8th September
2017

Classwork
5 Points

Individual

Review Unit 3-6

Classwork
5 Points

Final

30 Points

Individual

1

11th September
2017

1

11th September
2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค22201 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.David J. Barry
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

Unit 1 :
-Variables & expressions
- Pemdas

Classwork
10 Points

Individual

1

Unit 2 : -Open sentences
-Identity & equality properties
-Distributive property

Homework
5 Points

Individual

1

Classwork
5 Points

Individual

1

Individual

1
1

Unit 3 :
-Commutative / Associative
properties
-Logical reasoning
Unit 4 :
-Parallel & perpendicular lines

Midterm

Homework
5 Points
Classwork
5 Points
10 Points

กาหนดส่ง
Submit
(Date)
26th May 2017

15th June 2017

23rd June 2017

11th July 2017

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 5 :
-Graphing systems of eqn.
- Substitution
-Elimination using add / subtract
-Elimination using multiply
-Applying systems of linear eqn.

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

Homework
5 Points
Classwork
5 Points

Individual

Unit 6 :
-Solving linear inequalities
-Solving inequalities using “x” & “÷”
-Solving multistep inequalities
Homework
-Solving compound inequalities
5 Points
-Solving open sentences
Classwork
-Solving inequalities involving
5 Points
absolute value
- Graphing inequality in 2 variables
- Graphing systems of inequalities
Review Unit 5-6

Classwork
10 Points

Final

30 Points

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1
1

11th August 2017

Individual

1
1

8th September
2017

Individual

1

12th September
2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง22103 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
MS PowerPoint
Basics
MS PowerPoint
Slides
MS PowerPoint
Editing Slide Shows

MS PowerPoint
Presentation 1
MS PowerPoint
Animations
Midterm

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Group Work

Classwork
10 Points

Group Work

10 Points

กาหนดส่ง
Submit
(Date)

1

29th May 2017

1

5th June 2017

1

12th June 2017

1

26th June 2017

1

3rd July 2017

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
MS PowerPoint
Transitions
MS PowerPoint
Presentation 2
MS PowerPoint
Advanced Techniques
MS PowerPoint
Presentation 3
MS PowerPoint
Presentation 4
Final

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Pair work

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Pair work

Classwork
10 Points

Pair work

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
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 22205
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
จานวน 2 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ
หัวหน้ารายวิชา
2. ศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : สนทนาประเพณีและ
เทศกาลของญี่ปุ่น
หน่วยที่ 2 : สนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
โรงเรียน

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค

แบบทดสอบ
45 นาที
หน่วยที่ 3 : ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน -ใบงาน
มัธยมญี่ปุ่น
-ชิ้นงาน
หน่วยที่ 4 : สนทนาคนญี่ปุ่นกับการ
ท่องเที่ยว

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
45 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานกลุ่ม
(10 คะแนน)

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 12/มิ.ย/60

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ภายใน 17/ก.ค/60

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2
ภายใน 21/ส.ค/60

-1 ชิ้น
ภายใน 11/ก.ย/60

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว22101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
Concept

Assignment

Chapter 1: Classifying and
exploring life

Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15

Chapter 2: Cell Structure and
functions

Midterm
Chapter 6: The Environment
and Change Over Time
Chapter 9: Interactions of Living
Things
Final

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

1st June 2017

Individual
Group Work

1
1

17th June 2017

Individual
Pair Work

1
1

24th August 2017

Individual
Group Work

1
1

9th September 2017

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว22201 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Chapter 3: From a Cell to an
organism

Chapter 4: Reproduction of
organism
Midterm
Chapter 7: Human Body Systems
Chapter 8: Plant Processes and
Reproduction

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
Group Work

1
1

29th May 2017

Individual
Pair Work

1
1

28th June 2017

Individual
Pair Work

1
1

4th August 2017

Individual
Group Work

1
1

30th August 2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ชื่อวิชา ภาษาไทย ๓ จานวน ๓ ชั่วโมง /สัปดาห์ จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
คะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยที่ ๑ ใส่ใจการอ่าน

๒๐

การอ่ า นเป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ในการ
เรียนรู้ดังนั้นจึงควรฝึกฝนให้เกิดความชานาญในการอ่านแต่ละ
ประเภท สามารถพัฒนาข้อมูลเป็นองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์และ
นาไปบู ร ณาการทั ก ษะการเขี ยน ทั ก ษะการฟั ง ดู พู ด เพื่ อ
ถ่ายทอดสื่อสารความรู้และความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

หน่วยที่ ๒ สร้างสรรค์งานเขียน

๒๐

การเขียนเป็นทักษะพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็นในการเรียนรู้
ดังนั้นจึงควรฝึกฝนใช้กระบวนการเขียนต่างๆ อาทิ เขียนสื่อสาร
เขียนเรีย งความ ย่อความและเขีย นเรื่องราวในรูป แบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูล สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สอบกลางภาค ๑ / ๒๕๖๐

๑๐

หน่วยที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้

๑๕

ทักษะการฟั ง การดูและการพูดเป็นทักษะพื้น ฐานที่ส าคั ญ
และจาเป็นในการเรียนรู้ดังนั้นจึงควรฝึกฝนใช้ทักษะการฟัง การดู
และการพูด แสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์

หน่วยที่ ๔ ศิลป์คู่ศาสตร์การใช้หลักภาษา

๒๕

การเรียนรู้หลักภาษาไทยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นใน
การเรียนรู้จึงควรใส่ใจและฝึกฝนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หน่วยที่ ๕ สืบสานคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

๑ ชิ้น

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐

๑ ชิ้น

๓๐ มิ.ย.๒๕๖๐

โครงงานภาษาไทย
ในพระราชดาริรัชกาลที่ ๙
ตอน ใส่ใจการอ่าน

โครงงานภาษาไทย
ในพระราชดาริรัชกาลที่ ๙
ตอน เขียนสื่อสารสมเหตุผล

- แบบทดสอบ

๑ ชิ้น

๑๗ – ๒๑
ก.ค. ๒๕๖๐
๑๕ ส.ค.๒๕๖๐

๑ ชิ้น

๓๐ ส.ค.๒๕๖๐

๑ ชิ้น

๑๕ ก.ย.๒๕๖๐

-

โครงงานภาษาไทย
ในพระราชดาริรัชกาลที่ ๙
ตอน ฟัง ดู พูด ให้แยบยล

โครงงานภาษาไทย
ในพระราชดาริรัชกาลที่ ๙
ตอน เพียรสืบค้นหลักภาษาน่าธารง

๒๐
โครงงานภาษาไทย
ในพระราชดาริรัชกาลที่ ๙
ตอน เจตจานงพิพัฒน์จิตคิดนาใช้

การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างถูกต้อง รวมทั้งเห็นคุณค่า สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์
สอบปลายภาค ๑ / ๒๕๖๐

จานวนชิ้น

๓๐

- แบบทดสอบ

-

๑๘ – ๒๒
ก.ย. ๒๕๖๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา I20201 ชื่อรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน : 1. นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ หัวหน้ารายวิชา 2. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง 3. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ประเด็นที่ฉันสนใจ
- ความหมายของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง
- การตั้งประเด็นคาถาม/ตั้งสมมุติฐาน
- กระบวนการรวบรวมข้อมูล
หน่วยที่ 2 : ไปแสวงหาคาตอบ
- การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ

สอบระหว่างภาคเรียน
หน่วยที่ 3 : รอบรู้และเห็นคุณค่า
- เรียนรู้หลักการเขียนอ้างอิง
- การวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้
- ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้

คะแนนปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ใบงาน
(ใบงานละ20 คะแนน)

รายบุคคล

1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
12-16 มิ.ย. 60

ใบงานสารวจแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
(10 คะแนน)

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
19-23 มิ.ย. 60

ใบงานศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน
(10 คะแนน)

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
3-7 ก.ค. 60

12-18 ก.ค. 60
(นอกตาราง)

แบบทดสอบ
(10 คะแนน)
สมุดบันทึกการอ่านและ
ประเมินคุณลักษณะ
ดานจิตพิสัย
(20 คะแนน)

รายบุคคล

รายงานกลุ่ม
(20 คะแนน)

รายกลุ่ม

แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

1 ชิ้น
อ่านและบันทึกต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียน

1 ชิ้น

ภายใน
25 ส.ค. 60

ภายใน
8 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
(นอกตาราง)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ 22101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา จานวน 1 คาบ / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นายภูมนิ ทร์ เกิดศรี
หัวหน้ารายวิชา
2. นายธนวิทย์ วิกระยิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วันรุ่น วัยว้าวุ่น
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น รวมถึงผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพศพิศวง
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

-ใบงานการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆของร่างกาย

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
-งานเดี่ยว
1 ชิ้น
10 คะแนน

-เจตคติเรื่องเพศกับสังคมไทย
(อภิปรายกลุ่ม)

-งานกลุ่ม
20 คะแนน

1 ชิ้น

ในเวลาเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเสมอภาคทางเพศ
อธิบายความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัว
ได้อย่างเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน
อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บริการทางสุขภาพ
เลือกใช้บริการสุขภาพและวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี
สุขภาพ
**สอบกลางภาค 1/2560**

-การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
(แยกกลุ่มชาย-หญิง)

-งานกลุ่ม
20 คะแนน

1 ชิ้น

ในเวลาเรียน

-ใบงานวัยว้าวุ้น

-งานเดี่ยว
10 คะแนน

1 ชิ้น

ในเวลาเรียน

-ใบงานการแพทย์ก้าวหน้า

-งานเดี่ยว
10 คะแนน

1 ชิ้น

ในเวลาเรียน

10 คะแนน

รายบุคคล

-

**สอบปลายภาค 1/2560**

20 คะแนน

รายบุคคล

-

17-21 ก.ค.
60
18-22 ก.ย.
60

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน
/การประเมิน

***หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

กาหนดส่ง
ในเวลาเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา......พ22103......ชื่อรายวิชา.......พลศึกษา 3......จานวน....1.....คาบ/สัปดาห์......0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = .....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายพีรพงษ์....ดาระกะมาศ......หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา 3
2. การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

10
20

ปลายภาคเรียน
5 - 9 มิ.ย.60

3.ทักษะพื้นฐานเกี่ยวการกระบี่-กระบอง

สอบปฏิบัติการถวายบังคม
และการขึ้นพรหมนั่ง

10

26 - 30 มิ.ย.60

สอบปฏิบัติการถวายบังคม
และการขึ้นพรหมยืน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
รวม

10

10 - 14 ก.ค.60

40
10
100

7 - 11 ส.ค.60, 4 - 8 ก.ย.60
ปลายภาคเรียน

4.ทักษะการราไม้ราที่ 1,2,3,4,5,6
5.ลาดับขั้นการแสดงกระบี่-กระบอง

กาหนดการสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..2..ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา..2560…
รหัสวิชา..พ20213...........ชื่อรายวิชา.......มินิฟุตบอล 1......จานวน....2....คาบ/สัปดาห์.....1......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายพีระพงษ์ ดาระกะมาศ... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย
3. การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาฟุตบอล
4. ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล
5. การรับ-ส่งลูกบอลแบบต่าง ๆ
6. การยิงประตู
7. การเล่นทีม

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบปฏิบัติ

4
2
20
2
10
4
10
2
10
2
10
4
20

รวม

100

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กาหนดการสอบ
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 5 - 9มิ.ย. 60
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 17 - 21 ก.ค. 60
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 7 - 11 ส.ค. 60
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 21 - 25 ส.ค. 60
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา..พ20223...........ชื่อรายวิชา....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
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5
5
20

ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 3 พ.ค. 60

5

ปลายภาคเรียน

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5

ปลายภาคเรียน

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
รวม

10
10
10
10
20

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. การเคลื่อนไหวร่างกายและการสร้าง
กล้ามเนือ้
4. ทักษะพืน้ ฐานในศิลปะป้องกันตัว (มวย
ไทย)
- การใช้มัด
- การใช้เท้า
- การใช้เข่า
- การใช้ศอก
5. การสร้างสมรรถภาพทางกาย

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ..........ชั้นมัธยมศึกษาปที่.....2/6-2/10.....ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 22101.........ชื่อรายวิชา.............ทัศนศิลป
คาบ/สัปดาห
หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผูสอน 1. .........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี............... หัวหนารายวิชา.........นายทรงพรต.......เชื้อภักดี...............
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดสง
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
สาระที่ 1 : รูปแบบทัศนธาตุ
1.ความรูเรื่องทัศนธาตุ
1.ผลงานภาคปฏิบัติ 1.งานเดี่ยวเขียนภาพดวย
1
2 มิ.ย.60
2.รูปแบบทัศนธาตุในงานทัศนศิลป
(10 คะแนน)
ดินสอ
3.การวิเคราะหแนวคิดในงานทัศนศิลป
2.ผลงานภาคปฏิบัติ
2
17 มิ.ย.60
.
(20 คะแนน)
2.งานเดี่ยวเขียนภาพระบาย
สี
สาระที่ 2 : การใชวัสดุอุปกรณในงานทัศน
ศิลป
ใบงาน /แบบทดสอบ 1.รายบุคคล
1
7 ก.ค.60
1.ศิลปนทัศนศิลป
10 คะแนน
2.รูปแบบการใชวัสดุอุปกรณ
สาระที่ 3 : การวาดภาพสื่อความหมาย
1.การวาดภาพสื่อความหมาย
1.ผลงานภาคปฏิบัติ 1.รายบุคคล
1
21 ก.ค.60
(10 คะแนน)
2.การเขียนภาพดวยวิธีการวัสดุอุปกรณตางๆ 2.ผลงานภาคปฏิบัติ 2.งานกลุม
1
18 ส.ค.60
(20 คะแนน)
สาระที่ 4 : การเขียนภาพตามจินตนาการ
1.การเขียนภาพการตูน
1.ผลงานภาคปฏิบัติ รายบุคคล
2
25 ส.ค.60
2.การเขียนภาพ จิตรกรรมไทย
(20 คะแนน)
สาระที่ 5 : งานทัศนศิลปเพื่อการสื่อสาร
1.งานทัศนศิลปเพื่อการสื่อสาร
1.ผลงานภาคปฏิบัติ รายบุคคล
1
8 ก.ย.60
(10 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6-2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 22102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน
2 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร หัวหน้ารายวิชา นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1.โมเดลปฏิทิน และ นาเสนอ
1.โมเดลปฏิทิน
ผลงานหน้าชั้นเรียน (30คะแนน) และ นาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
2.ชิ้นงาน (10 คะแนน)
2.ชิ้นงาน
สร้างสรรค์และ
ออกแบบเอง
หน่วยการเรียนรู้ท3ี่ . การแสดงรา 3.ปฏิบัติท่าราวงมาตรฐานเพลง 3.จับกลุ่มปฏิบัติ
วงมาตรฐาน
“เพลงคืนเดือน คืนเดือนหงาย (15 คะแนน)
หงาย”และการร้องเพลงราวง
4.ร้องเพลงคืนเดือนหงาย
มาตรฐาน“เพลงคืนเดือนหงาย”
(5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ท4ี่ . ละครในยุค 6.ออกแบบใบงาน และโมเดล
4.ใบงาน และ
สมัยต่าง ๆ
ละครประเภทต่างๆ (20คะแนน) โมเดลโรงละคร

1 ชิ้น : 1 กลุ่ม

ภายใน
9 มิ.ย. 2560

1 ชิ้น : กลุ่ม

ภายใน
7 ก.ค. 2560

1 เพลง : กลุ่ม

ภายใน
28 ก.ค. 2560

1 ชิ้น : กลุ่ม

ภายใน
18 ส.ค. 2560

หน่วยการเรียนรู้ท5ี่ . นาฏศิลป์
พื้นเมือง

1 ชิ้น : กลุ่ม

ภายใน
8 ก.ย. 2560

ลักษณะ /
ประเภท

สาระนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่1. หลักการและ
วิธีการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์รูปแบบ ระบา รา ฟ้อน
หน่วยการเรียนรู้ท2ี่ . ประวัติราวง
มาตรฐาน

7.ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง 4
ภาค ( 20 คะแนน )

5. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัตินาฏศิลป์
พื้นเมือง 4 ภาค
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้................ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 22103 ......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย..2 .........1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหน้ารายวิชา นายสุภวัชร.......ชาติการุณ...............
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 : ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ
1.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก
2.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันออก
สาระที่ 2: ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย
1.ดนตรีไทยยุคสมัยต่างๆ
2.บทบาทหน้าที่ของดนตรีไทย
3.ดนตรีไทยในงานพิธี
.
สาระที่ 3: ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย
1.วงปี่พาทย์
2.วงมโหรี
3.วงเครื่องสาย
สาระที่ 4เพลงพื้นบ้านภาคกลาง
1.ประวัติเพลงพื้นบ้าน
2.เพลงฉ่อย อีแซว ลาตัด เกี่ยวข้าว
.
สาระที่ 5: เพลงเกี่ยวข้าว
1.ลักษณะการแต่งเพลงเกี่ยวข้าว
2.การขับร้องเพลงเกี่ยวข้าว

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

1

9 มิ.ย.60

ใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

30 มิ.ย. 60

สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

14 ก.ค. 60

สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

18 ส.ค.60

ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

รายกลุ่ม

1

1 ก.ย.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................ศิลปะ......ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 22104 ......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีสากล 2 1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายปิยพฤฒิ จิธานนท์........ หัวหน้ารายวิชา นายปิยพฤฒิ จิธานนท์...............
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น กาหนดส่ง
ประเภท
หน่วยที่ 1 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
สากล
- อ่านและเขียนโน้ตสากลบนบรรทัด 5 เส้น
ในกุญแจประจาหลักซอลและฟา
-อ่านและเขียนสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากล เครื่องหมายแปลงเสียง สัญลักษณ์ที่
ใช้เพิ่มอัตราจังหวะหรือทาให้เสียงโน้ตยาว
ขึ้นและสัญลักษณ์ในบทเพลงที่มีความหมาย
สาคัญ

หน่วยที่ 2 : ดนตรีกับความเกี่ยวพัน
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี
- หลักการร้องเพลง
- อารมณ์ของบทเพลง
.

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน (สมุด
โน้ตเพลง)
40 คะแนน

รายบุคคล

2

ภายในเดือน
มิถุนายน

รายกลุ่ม

1

ภายในเดือน
กรกฎาคม

รายกลุ่ม

1

ภายในเดือน
สิงหาคม

รายกลุ่ม

2

ภายในเดือน
กันยายน

แบบประเมินการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
เรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพื้นฐานดนตรี
สากล
10 คะแนน
แบบประเมินการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
เรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์
งานดนตรีและหลักการ
ร้องเพลง
10 คะแนน
แบบประเมินผลงาน
นักเรียน (ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์)
40 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 20205 ชื่อรายวิชา ศิลปะสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม)
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์ หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่1 ทัศนธาตุและการ
ออกแบบ
-ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
-หลักการออกแบบ
หน่วยที่2 งานจิตรกรรม
- ลักษณะงานจิตรกรรม
- วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน
จิตรกรรม
-วิธีการสร้างงานจิตรกรรม
หน่วยที่3 งานประติมากรรม
-ลักษณะงานประติมากรรม
- วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน
ประติมากรรม
หน่วยที่4 งานสื่อผสม
- ลักษณะงานสื่อผสม
- วิธีการสร้างงานสื่อผสม
หน่วยที่ 5 สร้างสรรค์งานศิลป์จาก
เศษวัสดุ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน

ลักษณะ / ประเภท
1. ผลงานภาคปฎิบัติ /ทักษะงาน - รายบุคคล
ทัศนธาตุ
( 10 คะแนน )
2. ผลงานภาคปฎิบัติ /ทักษะกา - รายบุคคล
ออกแบบ
( 10 คะแนน )
3. ผลงานภาคปฎิบัติ /วาดภาพ - รายบุคคล
ระบายสี
( 10 คะแนน )
4. ผลงานภาคปฎิบัติ /ภาพพิมพ์ - รายบุคคล
( 10 คะแนน )
5. ผลงานภาคปฎิบัติ /เปเปอร์มา -งานคู่
เช่
( 20 คะแนน )
6. ผลงานภาคปฎิบัติ / งาน
สื่อผสมเพื่อสื่อความหมาย
( 20 คะแนน )
7. ผลงานภาคปฎิบัติ /สร้างงาน
จากเศษวัสดุ
( 20 คะแนน )

กาหนดส่ง

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

5 มิ.ย. 2560

1 ชิ้น

19 มิ.ย. 2560

1 ชิ้น

3 ก.ค.2560

1 ชิ้น

24 ก.ค. 2560

1 ชิ้น

14 ส.ค. 2560

-รายกลุ่ม

28 ส.ค. 2560
1 ชิ้น

-รายกลุ่ม

1 ชิ้น

11 ก.ย. 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ศ 20216 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นเมือง

2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

1. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

1. ทดสอบความรู้
(รวม 10 คะแนน)

1 ชิ้น : คน

ภายใน
26 พ.ค. 60

2. การแสดงนาฏศิลป์ไทย

2. ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
(30 คะแนน)

2. ปฏิบัติท่ารา
(รวม 30 คะแนน)

1 เพลง : คน

ภายใน
23 มิ.ย. 60

3. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

3. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ (10 คะแนน)
4. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคกลาง (10 คะแนน)
5. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคอีสาน (10 คะแนน)
6. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคใต้ (10 คะแนน)
7. ผลงานนักเรียน
(20 คะแนน)

3. ปฏิบัตินาฏศิลป์
พื้นเมืองทั้งสี่ภาค

4 เพลง : กลุ่ม
(ให้คะแนนเดี่ยว)

สาระนาฏศิลป์
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์

4. นาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย

(รวม 40 คะแนน)
4. แบ่งกลุ่มสร้าง
ผลงานเรื่อนาฏศิลป์
พื้นเมืองของไทย
(รวม 20 คะแนน)

ภายใน
25 ส.ค. 60

1 ชิ้น : กลุ่ม
ภายใน
22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/1-2/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 20227 ชื่อรายวิชา ศิลปะการแต่งหน้าและการแต่งกายทางนาฏศิลป์ 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร หัวหน้ารายวิชา นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สาระนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่1. องค์ประกอบ 1. ศึกษาและเขียนแบบใบหน้า
ของใบหน้า
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ชิ้นงาน

1 ชิ้น : 1 คน

ภายใน
9 มิ.ย. 2560

2. แต่งหน้า

จับคู่

ภายใน
7 ก.ค. 2560

หน่วยการเรียนรู้ที่3. การทาผมเพื่อ 3. ภาคปฏิบัติ (20คะแนน)
การแสดงนาฏศิลป์

3. ออกแบบทรงผม

จับคู่

ภายใน
28 ก.ค. 2560

หน่วยการเรียนรู้ที่4. การนุง่ ผ้าใน
แบบต่างๆ

4. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

4. จับคู่ปฏิบัติและ
นาเสนอหน้าชั้น
เรียน

จับคู่

ภายใน
18 ส.ค. 2560

หน่วยการเรียนรู้ท5ี่ . การนาเสนอ
การแต่งหน้าและการแต่งกาย

5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

5. จัดแฟชั่นโชว์
แสดงผลงานการ
แต่งหน้าและการ
แต่งกาย

1 โชว์

ภายใน
8 ก.ย. 2560

หน่วยการเรียนรู้ที่2. การแต่งหน้า
เพื่อการแสดง

2. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ...................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ20238......... ชื่อรายวิชา.......ศึกษาดนตรีอาเซียน...........2.....คาบ/สัปดาห์...... 1 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........น.ส.ยุวดี.....เสือใหญ่............... หัวหน้ารายวิชา น.ส.ยุวดี.....เสือใหญ่

หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ท1ี่ ความเป็นมาของ
วัฒนธรรมทางดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน
- บรูไน ดารุสซาลาม
- กัมพูชา
- อินโดนีเซีย
- ลาว
- มาเลเซีย
- พม่า
- ฟิลิปปินส์
- สิงคโปร์
- ไทย
- เวียดนาม
หน่วยที่ 2 เครื่องดนตรีในประเทศอาเซียน
ประเภท ลักษณะการสร้าง การบรรเลง และ
เสียงของเครื่องดนตรี

วิธีการเก็บคะแนน

ตรวจใบงาน
(20 คะแนน)

รายงาน Power
Point
(30 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
รายบุคคล

1

กลุ่ม

1

กาหนดส่ง

30 มิ.ย. 60

28 ก.ค. 60

เก็บคะแนนกลาง
ภาค
(10 คะแนน)
หน่วยที3่ เปรียบเทียบวัฒนธรรมดนตรีใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

การนาเสนองานหน้า
ชั้น/การแสดง
ประกอบเพลง
(40 คะแนน)

กลุ่ม

2

25 ส.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 20239 ......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีตะวันตก........2.....คาบ/สัปดาห์...... 1 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายสมชาย คงเสน่ห์............... หัวหน้ารายวิชา.........นายสมชาย คงเสน่ห์...............

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 :ยุคสมัยดนตรีตะวันตก

หน่วยที่ 2 : ประวัตินักดนตรีตะวันตก
.

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน
40 คะแนน

รายกลุ่ม

2

ภายในเดือน
มิถุนายน

แบบประเมินการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
เรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยุคสมัยดนตรี
ตะวันตก
10 คะแนน

รายกลุ่ม

1

ภายในเดือน
กรกฎาคม

แบบประเมินการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
เรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประวัตินัก
ดนตรีตะวันตก
10 คะแนน

รายกลุ่ม

1

ภายในเดือน
สิงหาคม

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน
40 คะแนน

รายกลุ่ม

2

ภายในเดือน
กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 22101 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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร
ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ(K)
2
31 พ.ค.60
10 คะแนน
10 ข้อ
- ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์
การทางานกลุ่ม
- ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
10 คะแนน
ทาปุ๋ยชีวภาพ
- การทาปุ๋ยชีวภาพ
(P)
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช
หน่วยที่ 2 การปลูกพืช
ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ(K)
2
5 มิ.ย. 60
- การจาแนกพืช
10 คะแนน
10 ข้อ
- วิธีการปลูกพืช
การทางานกลุ่ม
ปฏิบัติการปลูก
31 ก.ค.60
- ปฏิบัติการปลูกพืช
20 คะแนน
พืช (P)
หน่วยที่ 3 การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต

หน่วยที่ 4 การเลี้ยงสัตว์
- ความสาคัญ ประเภท
- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
- อาหารสัตว์
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

ใบงาน
10 คะแนน

ใบงานการแปร
รูปผลผลิต(K)
การนาเสนองาน
(P)
ใบงาน 10 คะแนน แผนความคิด
สร้างสรรค์การ
เลี้ยงสัตว์
(K) (P)

1

4 ก.ย. 60

1

25 ส.ค. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 22102 ชื่อรายวิชา งานอาชีพ 4 (งานช่าง) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
- หลักการทางาน
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม และการใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน
- ความปลอดภัยในการทางาน
- เครื่องมือในการปฏิบัติงานช่าง
- ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานช่าง
- งานประปา
- งานไฟฟ้า
หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยี
- กระบวนการเทคโนโลยี
- หลักการออกแบบเทคโนโลยี
การสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
- การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

วิธีการเก็บ
คะแนน
การประเมินตาสภาพจริง
(5 คะแนน)
- ประเมินจากแบบทดสอบ

การประเมินตาสภาพจริง
(45 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน
(35 คะแนน)
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน

การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
แบบทดสอบ (10คะแนน)
แบบทดสอบ (20คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

-แบบทดสอบ (K)

1 ชิ้น

พฤษภาคม
2560

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

มิถุนายน
2560

-ชิ้นงาน (P),(A)

3 ชิ้น

-ชิ้นงาน (P),(A)

1 ชิ้น

กรกฎาคมสิงหาคม
2560

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

กันยายน
2560

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง22103 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ (หัวหน้ารายวิชา) 2. นายสัญชัย วัชรพรรณ
หน่วยการเรียน

วิธีการเก็บคะแนน

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (บทที่ 3 การสือ่ สารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
1.1 พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร
1.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
(บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต)
2.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
2.2 เลขที่อยู่ไอพีและชือ่ โดเมน
2.3 บริการบนอินเทอร์เน็ต
2.4 มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2.5 ความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สอบกลางภาค

แบบฝึกหัดท้ายบท
ชิ้นงาน timeline
เรื่อง พัฒนาการ
ของการติดต่อสื่อสาร

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น/คะแนน
รายบุคคล
3 ตอน/5 คะแนน
รายบุคคล
1 งาน/10 คะแนน

แบบฝึกหัดท้ายบท
ชิ้นงาน timeline
เรื่อง พัฒนาการ
ของอินเทอร์เน็ต
วิเคราะห์กรณีศึกษา
เรื่อง การใช้บริการ
บนอินเทอร์เน็ต

รายบุคคล
รายบุคคล

3 ตอน/5 คะแนน
1 งาน/5 คะแนน

งานกลุ่ม

1 งาน/10 คะแนน

แบบทดสอบปรนัย
แบบทดสอบอัตนัย

รายบุคคล

10 ข้อ/5 คะแนน
1 ข้อ/5 คะแนน

รายบุคคล
รายบุคคล

3 ตอน/5 คะแนน
1 งาน/10 คะแนน

รายบุคคล
งานกลุ่ม

3 ตอน/5 คะแนน
1 ชิ้น/5 คะแนน

รายบุคคล

10 คะแนน

รายบุคคล

30 ข้อ/15 คะแนน
1 ข้อ/5 คะแนน

3. การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
แบบฝึกหัดท้ายบท
(บทที่ 1 ซอฟต์แวร์)
ผังความคิด
3.1 ซอฟต์แวร์
เรื่อง ประเภทของ
3.2 ไวรัสคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
3.3 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
4. หลักการและวิธีการแก้ปญ
ั หาด้วยกระบวนการ
แบบฝึกหัดท้ายบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (บทที่ 2 หลักการแก้ปญ
ั หา)
งานนาเสนอ
4.1 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
4.2 การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา
กิจกรรมในชั้นเรียน
4.3 การกาหนดค่าให้ตัวแปร
สอบปลายภาค
แบบทดสอบปรนัย
แบบทดสอบอัตนัย

กาหนดส่ง
ส่งในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเท่านั้น
ตั้งแต่
16 พ.ค. 60 ถึง
2 มิ.ย. 60
ส่งในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเท่านั้น
ตั้งแต่
5 มิ.ย. 60 ถึง
7 ก.ค. 60

สอบในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเท่านั้น
10 - 14 ก.ค. 60
ส่งในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเท่านั้น
ตั้งแต่
24 ก.ค. 60 ถึง
4 ส.ค. 60
ส่งในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเท่านั้น
ตั้งแต่
7 ส.ค. 60 ถึง
1 ก.ย. 60
สอบในชั่วโมงเรียน
ของตนเองเท่านั้น
4 - 13 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง20226 ชื่อวิชา อาหารไทย 1 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางปราณี วีระหงส์ หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น

ใบงาน 10
คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ใบงาน 20
คะแนน

รายบุคคล

-

บทที่1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการทาอาหารไทย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย
2. ประวัติความเป็นมาของอาหารไทย

31 พ.ค. 60

3. องค์ประกอบของอาหารไทย
บทที่ 2 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ในการ
ทาอาหารไทย
1. วัสดุอุปกรณ์

14 มิ.ย.60

2. การใช้และการดูแลรักษา
สอบกลางภาค
บทที่ 3 องค์ประกอบและการทาอาหารไทย
1. การประกอบอาหารประเภทต้ม
2. การประกอบอาหารประเภทผัด
3. การประกอบอาหารประเภทแกง
4. การประกอบอาหารประเภททอด
5. การประกอบอาหารประเภทอื่นๆ
สอบปลายภาค

10 คะแนน
ประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม
และผลสาเร็จ
ของการ
ปฏิบัติงาน

งานกลุ่ม

-

40 คะแนน
20 คะแนน

16 ส.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
หัสวิชา ง 20229 ชื่อ วิชา อาหารจานเดียว
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 อาหารจานเดียว
- ความหมายของอาหารจานเดียว
- สารอาหาร 5 หมู่
สาระที่ 2 การเลือกซื้อวัตถุดิบ

- ใบงาน
(10 คะแนน)
- ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

1

มิถุนายน
2560

สาระที่ 3 อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

-ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

1

กรกฎาคม
2560

สาระที่ 4 การประกอบอาหารจานเดียว
- คาศัพท์ในการประกอบอาหาร
- วิธีการประกอบอาหาร
- เทคนิคการประกอบอาหาร

-ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

1

กรกฎาคม
2560

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข้อสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 30 คะแนน

-ปฏิบัติการ
(30 คะแนน)

สาระที่ 5 ปฏิบัติการประกอบอาหารจาน
เดียว

สอบปลายภาค 20 คะแนน

รายบุคคล
สอบข้อเขียน
งานกลุ่ม

- ข้อสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบข้อเขียน

สิงหาคม
2560
กันยายน
2560
กันยายน
2560

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560
รหั ส วิ ช า ง20235 รายวิ ช า วิ ถี ชี วิ ต อาเซี ย น 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
หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 1. กิจกรรมค้นคว้าและ งานเดี่ยว
ประชาคมอาเซียน
นาเสนองาน (K)
2. ใบงาน (K,P)
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 : ประเพณีและวัฒนธรรม 1. กิจกรรมหน้าชั้นเรียน งานกลุ่ม
ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
2. ใบงาน (K,P)
(20 คะแนน)
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (10 คะแนน)
ก่อนกลางภาค 30 คะแนน
หน่วยที่ 3 : วัฒนธรรมอาหารอาเซียน 1. กิจกรรมค้นคว้าและ งานเดี่ยว
ในประเทศไทย
นาเสนองาน
2. ใบงาน
(K,P) (20 คะแนน)
หน่วยที่ 4 : อาหารประจาชาติอาเซียน 1. ประกอบอาหาร
งานกลุ่ม
ประจาชาติอาเซียน
(K,P) (20 คะแนน)
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (20 คะแนน)

กาหนดส่งงาน

2

พฤษภาคม 60

2

มิถุนายน 60

2

สิงหาคม 60

1

กันยายน 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 20248 ชื่อ วิชา การจัดสวนถาด
1 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่1 ความรู้เบ้องต้นการจัดสวนถาด
ทดสอบ 10
แบบทดสอบ(K)
2
16 มิ.ย. 60
คะแนน
- ความหมาย ความสาคัญในการจัดสวน
ใบงาน
แบบฝึกหัด(K)
- ประโยชน์
10 คะแนน
- ประเภท
หน่วยที่ 2 พรรณไม้
การทางานกลุ่ม
20 คะแนน
การระดม
1
14 ก.ค.60
- พรรณไม้ต่างสาหรับจัดสวนถาด
ความคิดผัง
- การแบ่งประเภทพรรณไม้
ความรู้(K)
นาเสนองาน(P)
หน่วยที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์
- เครื่องมือการจัดสวน
- วัสดุในการปลูกพืช
- ขั้นตอนการเรียนรู้
หน่วยที่ 4 สวนสวยด้วยมือทา
- การออกแบบ
- การปฏิบัติการจัดสวนถาด
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

การทางานกลุ่ม
10 คะแนน

ใบงาน(K)

1

30 ม.ค.58

การทางานกลุ่ม
20 คะแนน

ปฏิบัติ(P)

1

15 ก.พ.58

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 20262 ชื่อรายวิชา งานเขียนแบบ 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
การประเมินตามสภาพจริง
(5 คะแนน)
- หลักการทางาน
- ประเมินจากแบบทดสอบ -แบบทดสอบ (K)
1 ชิ้น
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทางาน
หน่วยที่ 2 งานช่าง
การประเมินตาสภาพจริง
(45 คะแนน)
- เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในการเขียน
9 ชิ้น
แบบ การสร้างรูปเลขาคณิต การกาหนดขนาด - ประเมินจากการทางาน -ชิ้นงาน (P),(A)
ภาพฉาย ภาพ3มิติ เสกตภาพ ภาพตัด สัญญา
ลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
- ประเมินจากการทางาน
-ชิ้นงาน (P),(A)
1 ชิ้น
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ
ชิ้นงาน
- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
- งานอาชีพ
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
แบบทดสอบ (10คะแนน)
แบบทดสอบ (20คะแนน)

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

กาหนดส่ง

พฤษภาคม
2560

มิถุนายนกรกฎาคม
2560
สิงหาคม
2560

กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง20288 ชื่อวิชา การบริการการท่องเที่ยว

2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

26 พ.ค. 60

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

9 มิ.ย. 60

แบบฝึกหัด

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

23 มิ.ย. 60

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

14 ก.ค. 60

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

21 ก.ค. 60

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 2
ธุรกิจท่องเที่ยว
หน่วยที่ 3
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 4
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5

10 คะแนน
รายงาน

10 คะแนน

การจัดนาเที่ยว
หน่วยที่ 6

ใบงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

18 ส.ค. 60

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 ก.ย. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

15 ก.ย. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

22 ก.ย.60

โครงสร้างบริษัทนาเที่ยว
หน่วยที่ 7
มัคคุเทศก์และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 9
กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
สอบปลายภาค

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง22201 ชื่อวิชา การถ่ายภาพ 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20
ผู้สอน 1. นายสมพร ชัยวงษ์ 2. น.ส.พัฒตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
หน่วยการเรียนรู/้ เนื้อหา
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
สาระโดยสังเขป
ลักษณะประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 ความรู้
10 คะแนน
- รายบุคคล
1 ชิ้น
22-26 พ.ค.2560
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพ

- ความหมายการ

ถ่ายภาพ ใบงาน

(5 คะแนน)
- ภาพถ่ายและการ

- รายบุคคล

1 ชิ้น

5-9 มิ.ย.2560

- รายบุคคล

1 ชิ้น

19-23 มิ.ย. 2560

ถ่ายภาพเพื่อการ สื่อสาร

ใบงาน (5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบ
20 คะแนน
การทางาน ของกล้อง
- ส่วนประกอบของ
กล้อง DSLR
ถ่ายภาพ
(20 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
แบบทดสอบ
หน่วยที่ 3 เทคนิคการจัด 25 คะแนน
- เทคนิคการถ่ายภาพ
องค์ประกอบและการ
ประเภทต่างๆ
ถ่ายภาพ

- รายบุคคล

12-14 ก.ค.2560

- รายบุคคล

1 ชิ้น

1-4 ส.ค.2560

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

21-25 ส.ค.2560

(25 คะแนน)

หน่วยที่ 4 การนาเสนอ
และเผยแพร่ผลงาน
สอบปลายภาค

15 คะแนน
- การนาเสนอผลงาน
(15 คะแนน)
20 คะแนน
- แบบทดสอบ

แบบทดสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน
ภายในวันที่ 4-8 กันยายน 2560

