โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ก32901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน 1.นางสิริยา โกศลนิยม , 2. ครูแนะแนวบรรจุใหม่ 3

หน่วยการเรียน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ค่านิยมกับคุณค่าของชีวิต

30

1
1

16 - 20 พ.ค. 60
23 พ.ค. - 24 มิ.ย. 60

3.ฉันกับคนในครอบครัว

20

1

27 มิ.ย. – 15 ก.ค. 60

4.เป้าหมายสู่อนาคต

30

1

18 ก.ค. – 19 ส.ค. 60

5.จัดใจก่อนจัดการ

10

1

22 ส.ค. – 9 ก.ย. 60

6.การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

10

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

1

12 ก.ย. - 22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส 32101 ชื่อวิชาสังคมศึกษา 3 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1.นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ หัวหน้ารายวิชา 2.นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
3.นายไกรสร หม้อแหละ
4.นางสาวชมพูนุช ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน//ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 1 แสงธรรมนา
5 คะแนน
ทาง
-การ์ดความรู้ 5
-ชิ้นงานกลุ่ม
1 ชิ้น
สิ้นเดือน
-มงคล 38 ประการ
คะแนน
พ.ค. 60
-พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนที่ 2 คิดแบบมี
ปัญญา
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี

5 คะแนน
-อินโฟโต้กราฟฟิก
5 คะแนน

หน่วยการเรียนที่ 3 เจริญภาวนา
...พัฒนาจิตใจ
-สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และ
เข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
-หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

5 คะแนน
-ปฏิบัติการ 5
คะแนน

-ชิ้นงานกลุ่ม

-ปฎิบัติวิธีการเจริญ
ภาวนา

1 ชิ้น

สิ้นเดือน
มิ.ย. 60

สิ้นเดือน
มิ.ย. 60

หน่วยการเรียนที่ 4
เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์
-แผนที่
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การศึกษาทางภูมิศาสตร์
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1 – 4
หน่วยการเรียนที่ 5
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
-ลักษณะภูมิประเทศของโลก
-กระบวนการสาคัญที่ส่งผลให้เกิด
ลักษณะภูมิประเทศของโลก
-ปัญหาทางกายภาพของประเทศ
ไทยและของโลก
-ภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและ
ของโลก
หน่วยการเรียนที่ 6วิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
-วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของโลก

10 คะแนน
-อินโฟโต้กราฟฟิก
5 คะแนน
-แบบทดสอบ
5 คะแนน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ก่อน
กลางภาค

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

21 ส.ค.
60

งานเดียว

1 ชิ้น

10 คะแนน
20 คะแนน
-ศึกษาค้นคว้างาน
กลุ่ม 10คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน
-แบบทดสอบ
5 คะแนน
5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบทดสอบย่อย

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

21 ส.ค.
60

หน่วยการเรียนที่ 7การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม -มาตรการในการจัดการวิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการ
-วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
-แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนที่ 8การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
-การพัฒนาที่ยั่งยืน
สอบปลายภาค (หน่วยที่ 5 – 8)

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบทดสอบ 30 คะแนน

4 ก.ย. 60

4 ก.ย. 60

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายวิชา ส 30231 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน/หัวหน้ารายวิชา นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. แนวทางการปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ
2. แนวทางการปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นใน
ศาสนา
3. แนวทางการปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนใน
สถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วยที่ 2 คาสอนของพ่อ
1. พระบรมราโชวาท
2. หลักการทรงงาน
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560
ประจาปีการศึกษา 2560

การเก็บคะแนน
1. แบบทดสอบครั้งที่ 1
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย
ครั้งที่ 1

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

2. POP UP
(15 คะแนน)

งานกลุ่ม
(5-6 คน)

- กลุ่มละ
1 ชิ้น

วันจันทร์ ที่ 29
พฤษภาคม – วัน
ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน
2560

3. แบบทดสอบครั้งที่ 2
(5 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย

- สอบย่อย
ครั้งที่ 2

วันจันทร์ ที่ 12 –
วันศุกร์ ที่ 16
มิถุนายน 2560

4. การนาเสนอแนว
งานเดี๋ยว
- คนละ
ทางการประยุกต์คาสอน
3 ชิ้น
มาใช้ในชีวิต ทาใส่ A4
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบ
ข้อสอบปรนัย ข้อสอบ
หน่วยที่ 1 -2
จานวน
(10 คะแนน)
20 ข้อ

วันจันทร์ ที่ 19 –
วันศุกร์ ที่ 30
มิถุนายน 2560

วันอังคาร ที่ 16 วันศุกร์ ที่ 26
พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ ที่ 3 วันศุกร์ ที่ 14
กรกฎาคม 2560

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหลัก
กระบวนการประชาธิปไตย
2. นโยบายสาธารณะ
3. การมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้ง

การเก็บคะแนน
5. แบบทดสอบครั้งที่ 3
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย
ครั้งที่ 3

6. Power Point
(15 คะแนน)

งานกลุ่ม
(5-6 คน)

หน่วยที่ 4
7. แบบทดสอบครั้งที่ 4
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(5 คะแนน)
1. หลักความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. แนวทางการปฏิบัติตนและการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถี
8. โครงงาน
ประชาธิปไตย
(15 คะแนน)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560
ประจาปีการศึกษา 2560

- แบบทดสอบ
หน่วยที่ 1 – 4
(10 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย

งานกลุ่ม
(5-6 คน)
ข้อสอบปรนัย

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ
วันจันทร์ ที่ 17 วันศุกร์ ที่ 21
กรกฎาคม 2560

- กลุ่มละ
1 ชิ้น

วันจันทร์ ที่ 31
กรกฎาคม – วัน
ศุกร์ ที่ 11
สิงหาคม 2560
- สอบย่อย วันจันทร์ ที่ 21 –
ครั้งที่ 4
วันศุกร์ที่ 25
สิงหาคม 2560
- กลุ่มละ
1 ชิ้น
ข้อสอบ
จานวน
30 ข้อ

วันจันทร์ ที่ 4 –
วันพุธ ที่ 13
กันยายน 2560
วันพฤหัส ที่ 14 วันศุกร์ ที่ 22
กันยายน 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส 30262 ชื่อรายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1.แบบทดสอบครั้งที่ 1
- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย.
หน่วยที่ 1 ย้อนอดีต มองปัจจุบัน
(5 คะแนน)
การเรียนรู้
2560
สร้างสรรค์อนาคต
2.PowerPoint นาเสนอ
ผลงานตามหัวข้อที่กาหนด
(5 คะแนน)
3.ออกแบบ Timeline
Template
(5 คะแนน)
1.แบบทดสอบครั้งที่ 2
หน่วยที่ 2 วิกฤตการณ์และสถานการณ์
(5 คะแนน)
ระหว่างประเทศ
2.รายงานและวิเคราะห์
- ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีศึกษาดินแดน
- ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีศึกษาด้านวัฒนธรรม สถานการณ์ระหว่างประเทศ
และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง
- นิวเคลียร์ : ความท้าทายโลกสมัยใหม่
ผ่าน Social Network
- วิกฤตการณ์การก่อการร้ายของโลก
(10 คะแนน)
- วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.
2560

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1
ชิ้น

วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย.
2560

- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

วันศุกร์ ที่ 10 ก.ค.
2560
วันศุกร์ ที่ 29 มิ.ย.
2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

17 - 21 ก.ค.
2560

- สงครามโลกครั้งที่ 1
- สงครามโลกครั้งที่ 2
- สถานการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
- สงครามเย็น
- บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ

แบบทดสอบหน่วยที่
1-2
(20 คะแนน)

หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทย 1.แบบทดสอบครั้งที่ 3
(5 คะแนน)
โยงใยเป็นหนึ่งเดียว
- ปัญหาทรัพยากร, พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
โลก
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ บทบาท
หน้าที่ในการใช้สอยและอนุรักษ์
- อนุสัญญาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2. ใบงาน
(5 คะแนน)
3.PowerPoint นาเสนอ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีการ
แก้ไขปัญหา
(5 คะแนน)

40 ข้อ

- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู้
- งานเดี่ยว
- 1 ชุด
- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

วันจันทร์ ที่ 31
ก.ค.2560
วันศุกร์ ที่ 28 ก.ค.
2560
วันศุกร์ ที่ 12 ก.ค.
2560

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

หน่วยที่ 4 โลกยุคโลกาภิวัฒน์

1.แบบทดสอบครั้งที่ 4
(5 คะแนน)
2.PowerPoint นาเสนอ
ผลงานตามหัวข้อที่กาหนด
(10 คะแนน)

- ข้อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

วันศุกร์ ที่ 8 ก.ย.
2560
วันจันทร์ที่ 28 ส.ค.
2560

แบบทดสอบหน่วยที่
3-4
(20 คะแนน)

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

14 - 22 ก.ย.
2560

- กระแสวัฒธรรมต่างชาติกับค่านิยม
- ทักษะการบริโภคสื่อและข้อมูลข่าวสาร
- การพึ่งพาอาศัยกันในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
- แนวโน้มมนุษย์กับโลกสมัยใหม่ : ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
- ประเทศไทยในโลกสมัยใหม่

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560

จานวนชิ้น

40 ข้อ

กาหนดส่งงาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30242 ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ หัวหน้ารายวิชา นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 ความพอเพียง
- ความเป็นมา ความหมายหลักแนวคิด 1. อภิปรายหน้าชั้นเรียน 1.รายงาน/ 1. 1 เรื่อง 1. 18-23พ.ค. 2560
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ (5 คะแนน)
เดี่ยว
จัดการความรู้
2. สร้างนวัตกรรม
2. งานกลุ่ม 2. กลุ่มละ 1 2. 17-31พ.ค. 2560
อันเกิดจากปรัชญา
ชิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
(10คะแนน)
หน่วยที่ 2 ชุมชนพอเพียง
- ความหมาย ความสาคัญ การบริหาร 1. แบบทดสอบครั้งที่ 1 1.ข้อสอบ
1. ข้อสอบ 1. 29-31 พ.ค. 2560
จัดการชุมชน
(2คะแนน)
ปรนัยตาม
จานวน 10
- การบริหารจัดการชุมชน ตามหลัก
ข้อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการ 2. สารวจอาชีพในชุมชน 2. แบบ
2. กลุ่มละ 1 2. 1-9มิ.ย. 2560
เทคนิคการบริหารจัดการชุมชน
(5คะแนน)
สารวจ/กลุ่ม ชิ้น
หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาชุมชน
- ปัญหาของชุมชนด้านสังคม
1. Time Line การ
1.Time Line 1. กลุ่มละ 1 1. 12-23มิ.ย. 2560
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
แก้ปัญหาในชุมชนและ
ชิ้น
พื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
พอเพียง
(5คะแนน)
2.ข้อสอบ
- การพัฒนาชุมชนด้านสังคมเศรษฐกิจ 2. แบบทดสอบครั้งที่ 2 ปรนัย
3. ข้อสอบ 3. 20-23มิ.ย. 2560
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลัก
(3คะแนน)
(2 คะแนน) ปรนัย 10
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ
- การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงาน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคคล ชุมชนที่ประสบ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

ผลสาเร็จ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบหน่วยที่
1-3
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 5 สถานการณ์ของประเทศกับ
ความพอเพียง
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่นสถานการณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน(ภาวะเงินเฟ้อ ราคา
ผลผลิตตกต่า ค่าครองชีพสูง ฯลฯ)
- การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิต
ภายใต้สถานการณ์ของประเทศโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ประเทศ และ
แนวทางแก้ไข
หน่วยที่ 6 สถานการณ์โลกกับความ
พอเพียง
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลกร้อน การสื่อสาร
ไร้พรมแดน น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิต
ภายใต้สถานการณ์ของโลกประเทศโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ 17-21 ก.ค. 2560
จานวน 5ข้อ

1. แบบทดสอบครั้งที่ 3 1. ข้อสอบ
(5คะแนน)
ปรนัยตาม

1. ข้อสอบ 1. 26-28 ก.ค. 2560
จานวน 20
ข้อ
2. กลุ่มละ 1 2. 2-4 ส.ค. 2560
ชิ้น
3. กลุ่มละ 1 3. 7-11 ส.ค. 2560
ชิ้น

2. รายงานเหตุการณ์
ปัจจุบัน
(5คะแนน)
3. อภิปรายปัญหา
เศรษฐกิจโลก
(5คะแนน)

2. รายงาน/
กลุ่ม
3. รายงาน/
กลุ่ม

1. ทาโครงงานบูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(10คะแนน)

1.โครงงาน

1. กลุ่มละ 1 1. 1-25ส.ค. 2560
ชิ้น

2. นาเสนอ/
เดี่ยว

2. คนละ 1
ชิ้น

2. นาเสนอ การนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
(5คะแนน)

2. 18 -24ส.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบหน่วยที่
5-6
(30 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ 18-22 ก.ย. 2560
จานวน 5
ข้อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค32101
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3
จานวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง 2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม 3. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
4. นางสาวศากุน เทียนทอง

หน่วยที่ 1 : เลขยกกาลัง
1.1 รากที่ n ของจานวนจริง
1.2 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะ

- สอบ 10 คะแนน
- แบบฝึกหัด 10 คะแนน
- รายงาน 10 คะแนน
(30 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
แบบทดสอบ
/แบบฝึกหัด/
3
รายงาน
(รายบุคคล)

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 : อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.2 การประยุกต์ของอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ

10 คะแนน
- สอบ 10 คะแนน
- แบบฝึกหัด 10 คะแนน
- ชิ้นงาน 10 คะแนน
(30 คะแนน)

แบบทดสอบกลางภาค
แบบทดสอบ
/แบบฝึกหัด/
3
ชิ้นงาน
(รายบุคคล)

17-21 กรกฎาคม 60

แบบทดสอบปลายภาค

14 - 22 กันยายน 60

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

สอบปลายภาค หน่วยที่ 2

วิธีการเก็บคะแนน

30 คะแนน

กาหนดส่ง
1-10 กรกฎาคม 60

1-10 กันยายน 59

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค32201
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
จานวน 80 ชั่วโมง
2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
- เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็ม
- รากที่ n ในระบบจานวนจริง
และจานวน จริงในรูปกรณฑ์
- เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนตรรกยะ
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- ฟังก์ชันลอการิทึม
- การหาค่าลอกาลิทึม
- การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม
- สมการเอกซ์โพเนนเชียลและ
- สมการลอกาลิทึม
- การประยุกต์ของฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล และ
ฟังก์ชันลอกาลิทึม
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1

วิธีการเก็บคะแนน
- สอบเก็บคะแนน
- แบบฝึกหัด
(25 คะแนน)

10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ทาแบบฝึกหัด
1 ชิ้น
สมุด/งานเดี่ยว

แบบทดสอบกลางภาค

กาหนดส่ง
14 ก.ค. 60

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 2 : ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
- ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
- ฟังก์ชันตรีโกณของมุม
- การใช้ตารางค่าฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ
- กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวก
และผลต่างของจานวนจริงหรือมุม
- ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
- กฎของโคไซน์และไซน์
- การหาระยะทางและความสูง
หน่วยที่ 3 : เวกเตอร์ในสามมิติ
- ระบบพิกัดฉากสามมิติ
- เวกเตอร์
- เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
- ผลคูณเชิงสเกลาร์
- ผลคูณเชิงเวกเตอร์
สอบปลายภาค หน่วยที่ 2-3

วิธีการเก็บคะแนน
- สอบเก็บคะแนน
- แบบฝึกหัด
- ผลงาน
(25 คะแนน)

- สอบเก็บคะแนน
- ผลงาน
(10 คะแนน)

30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ทาแบบฝึกหัด
2 ชิ้น
สมุด/งานกลุ่ม

ทาแบบฝึกหัด
สมุด/งานเดี่ยว

2 ชิ้น

แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
11 ก.ย. 60

11 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว32101 ชื่อรายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : กาเนิดเอกภพ
1.1 กาเนิดอนุภาคในเอกภพ
ระหว่างภาค(70 คะแนน)
1.2 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
1.3 กาแลกซี
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ -สืบเสาะหาความรู้
-1 ชิ้น
(20 คะแนน)
สารวจตรวจสอบและ
หน่วยที่ 2 :ดาวฤกษ์
นาเสนอ/งานกลุ่ม
2.1 ความส่องสว่างและโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์
-Science project หรือสื่อ
-สืบค้นข้อมูล
-1 ชิ้น
2.2 ระยะห่างของดาวฤกษ์
บทเรียนสาเร็จรูป (10 คะแนน) ออกแบบชิ้นงาน/
2.3 สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของ
งานกลุ่ม
ดาวฤกษ์
2.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
-สอบวัดผลกลางภาค (10 คะแนน)
หน่วยที่ 3 :ระบบสุริยะ
3.1 การกาเนิดดวงอาทิตย์และบริวาร
3.2 องค์ประกอบของระบบสุริยะ
-Science project หรือสื่อ
-นาเสนออภิปราย/
-1 ชิ้น
หน่วยที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
บทเรียนสาเร็จรูป (20 คะแนน) งานกลุ่ม
4.1 การส่งและการโคจรของดาวเทียม
4.2 การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
4.3 สถานีอวกาศและยานอวกาศ
-ประเมินจากชิ้นงานการบันทึก -สมุดบันทึกระหว่าง -1 ชิ้น
หน่วยที่ 5: โครงสร้างโลก
เรียน/งานเดี่ยว
5.1 การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่น ขณะเรียน (5 คะแนน)
ไหวสะเทือน
5.2 ลักษณะโครงสร้างโลกแต่ละชั้น
หน่วยที่ 6 : การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี -ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม -เวลาเรียน
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออก
6.1 ทฤษฎีทวีปเลื่อน
ตลอดกระบวนการเรียนรู้
6.2 ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร
6.3 ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (5 คะแนน)
6.4 การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะ
ต่างๆ
ปลายภาค (30 คะแนน)
-สอบวัดผลปลายภาค

กาหนดส่ง

ระหว่างวันที่
19-23 มิ.ย. 60

ระหว่างวันที่
3-7 ก.ค. 60

ระหว่างวันที่
15-18 ส.ค. 60

ระหว่างวันที่
21-25 ส.ค. 60

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 7 : แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิด
7.1 แผ่นดินไหว
7.2 ภูเขาไฟระเบิด
7.3 ตาแหน่งของแผ่นดินไหวและ
ภูเขาไฟบนโลก
หน่วยที่ 8 : ธรณีประวัติ
8.1 อายุทางธรณีวิทยา
8.2 ซากดึกดาบรรพ์
8.3 โครงสร้างทางธรณีวิทยา
8.4 การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยา
ของพื้นที่

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว32102 ชื่อวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่
- การบอกตาแหน่งของวัตถุ
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่แบบอื่นๆ
หน่วยที่ 2 แรงในธรรมชาติ
- แรงจากสนามโน้มถ่วง
- แรงจากสนามแม่เหล็ก
- แรงจากสนามไฟฟ้า
- แรงในนิวเคลียส

วิธีเก็บคะแนน
- ทดสอบ 20 คะแนน
- สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน
- สอบกลางภาค 10 คะแนน
- สอบปลายภาค 10 คะแนน
- ทดสอบ
10 คะแนน
- สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน
- เจตคติต่อวิชาฯ 10 คะแนน
- สอบปลายภาค 20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น
แบบทดสอบ
อัตนัย/ปรนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบทดสอบปรนัย
แบบทดสอบปรนัย
แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบสังเกต
แบบทดสอบปรนัย

กาหนดส่งงาน
ภายใน
17 ก.ค. 2560
ตามตารางสอบ
ตามตารางสอบ
ภายใน
11ก.ย.2560
แบบสังเกต
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา ว32202
ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 2 4 คาบ/สัปดาห์
2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่1 : งานและพลังงาน
1. แรงและงาน
2. พลังงาน
3. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
4. การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงาน
กล
5. กาลัง
6. เครื่องกล
7. แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน
หน่วยการเรียนที่2 : โมเมนตัมและการ
ชน
1. โมเมนตัม
2. แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
3. การดลและแรงดล

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น

- แบบทดสอบ 5 คะแนน
- สมุด/แบบฝึกหัด 5
คะแนน
- ผังความคิด 5 คะแนน

-ข้อสอบอัตนัย
-Lab : กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน
-ผังความคิด

1 ฉบับ

- แบบทดสอบ 5 คะแนน
-สมุด/แบบฝึกหัด 5
คะแนน
- ผังความคิด 5

-ข้อสอบอัตนัย
-แบบฝึกหัดท้าย
บท
-ผังความคิด

1 ชิ้น

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)

1 lab
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
ภายใน

ภายใน
23 มิ.ย. 60

ภายใน
17ก.ค. 60
1ชิ้น

ภายใน 17 ก.ค - 21 ก.ค 60

หน่วยการเรียนที่3 : การเคลื่อนที่แบบ
หมุน
1. ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
หมุน
2. ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการ
เคลื่อนที่แบบหมุน
3. โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุน
สมมาตร
4. พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบ
หมุน
5. โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการ
เปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม
6. การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนที่และ
แบบหมุน
หน่วยการเรียนรู้4 : สภาพสมดุลและ
สภาพยืดหยุ่น
1. สภาพสมดุล
2. สมดุลต่อการเคลื่อนที่
3. สมดุลต่อการหมุน
4. ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
5. สมดุลของวัตถุ
6. เสถียรภาพของสมดุล
7. การนาหลักสมดุลไปประยุกต์
8. สภาพยืดหยุ่น

- สมุด/ใบงาน 5คะแนน
- ผังความคิด 10
คะแนน

- สมุด/ใบงาน 5คะแนน
- ผังความคิด 10
คะแนน

สอบปลายภาค
(30 คะแนน)

-Lab : การ
1 lab
เคลื่อนที่แบบหมุน
, โมเมนต์ความ
เฉื่อย
-แบบฝึกหัดท้าย
บท
1ชิ้น
- ผังความคิด

-Lab : สภาพ
ยืดหยุ่น , จุด
ศูนย์กลางมวล ,
สมดุลสัมบูรณ์
-แบบฝึกหัดท้าย
บท
- ผังความคิด

ภายใน
18 ส.ค 60

1 lab
ภายใน
14 ก.ย.60
1 ชิ้น

ภายใน 18 ก.ย – 22 ก.ย 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว32222 ชื่อรายวิชา เคมี 2 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายรุ่งโรจน์ สมนิล
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปริมาณสัมพันธ์
1. มวลอะตอม
- แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วยการ
1 ชิ้น
2. มวลโมเลกุล
ตัวชี้วัด (20 คะแนน)
เรียนรู้ (รายบุคคล
3. โมล
ข้อสอบอัตนัย )
4. สารละลาย
-ใบงาน,แบบฝึกหัด ,
-ประเมินจากใบงาน 1 ชุด
5. การคานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
รายงานการทดลอง(5
และสมุด
6. สมการเคมี
คะแนน)
7. การคานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
- ทาแผนผังความคิด
- เป็นกลุ่มๆ ละ
1 คลิป
และวิดิโอนาเสนอ เรื่อง 5-7 คน
ปริมาณสัมพันธ์
(กิจกรรมกลุ่ม)
(5 คะแนน)
- สอบกลางภาค
- รายบุคคล
1 ฉบับ
(10 คะแนน)
เป็นข้อสอบปรนัย
หน่วยที่ 1 เป็นข้อสอบ จานวน 40 ข้อ
ปรนัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
1. สมบัติของของแข็ง
- แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วยการ
1 ชิ้น
2. การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
ตัวชี้วัด (15 คะแนน)
เรียนรู้ (รายบุคคล
3. ชนิดของผลึก
ข้อสอบอัตนัย )
4. การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
-ใบงาน,แบบฝึกหัด (10 -ประเมินจากใบงาน
5. สมบัติของของเหลว
คะแนน)
และสมุด
1 ชุด
6. สมบัติของแก๊ส
- ทาแผนผังความคิด
- เป็นกลุ่มๆ ละ
7. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของ
และวิดิโอนาเสนอ เรื่อง 5-7 คน
1 คลิป
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ปริมาณสัมพันธ์
(กิจกรรมกลุ่ม)
(5 คะแนน)
- สอบปลายภาค
1 ฉบับ
- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย
(30 คะแนน)
จานวน 60 ข้อ
หน่วยที่ 2-3 เป็น
ข้อสอบปรนัย

กาหนดส่ง
ภายใน
20 ก.ค. 60
ภายใน
15 ก.ค. 60
ภายใน 15
ก.ค. 60

ระหว่างวันที่
17 – 21 ก.ค.
60

ภายใน
9 ก.ย. 60

ภายใน
18 ก.ย. 60
ภายใน
18 ก.ย. 60
18 – 22 ก.ย.
60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว32242
ชื่อวิชาชีววิทยา 2
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางศันสนีย์ พันธ์เรือง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1: การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
- ระบบหายใจ
- โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
แก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
ของสัตว์
- โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
แก๊สของคน
- ระบบขับถ่าย
- การขับถ่ายของสัตว์
- การขับถ่ายของคน
- ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้าเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
- การลาเลียงสารในร่างกายของ
สัตว์
- การลาเลียงสารในร่างกายของ
คน
- ระบบน้าเหลือง
- ระบบภูมิคุ้มกัน
หน่วยที่ 2: การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียว

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 17 มิ.ย 2560

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 15 ก.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
-

-

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
- แมงกะพรุน
- หมึก
- ดาวทะเล
- ไส้เดือนดิน
- แมลง
การเคลื่อนที่ของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง
- ปลา
- นก
- เสือชีต้า
- คน

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1 – 2
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3: ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก
- การรับรู้และการตอบสนอง
- การตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว
- การตอบสนองของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
- การตอบสนองของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง
- เซลล์ประสาท
- การทางานของเซลล์ประสาท
- การเกิดกระแสประสาท
- การถ่ายทอดกระแสประสาท
ระหว่างเซล์ประสาท
- ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
- สมอง
- ไขสันหลัง

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)

ข้อสอบ 40 ข้อ

1 ฉบับ

ภายใน ก.ค. 2560

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 19 ส.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

การทางานของระแบบประสาท
1. ระบบประสาท
โซมาติก
2. ระบบประสาท
อัตโนวัติ
- อวัยวะรับความรู้สึก
1. นัยน์ตากับการ
2. มองเห็น
3. หูกับการได้ยิน
4. จมูกกับการดมกลิ่น
5. ลิ้นกับการรับรส
6. ผัวหนังกับการ
รับความรู้สึก
หน่วยที่ 4: ระบบต่อมไร้ท่อ
- ต่อมไร้ท่อ
- ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะ สอบย่อยอัตนัย
ที่สาคัญ
(10 คะแนน)
1. ต่อมไพเนียล
2. ต่อมใต้สมอง
3. ต่อมไทรอยด์
4. ต่อมพาราไทรอยด์
5. ตับอ่อน
6. ต่อมหมวกไต
7. อวัยวะเพศ
8. รก
9. ไทมัส
10. กระเพาะอาหาร
11. และลาไส้เล็ก
- การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
ด้วยฮอร์โมน
ฟีโรโมน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

-

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

1 ฉบับ

ภายใน 31 ส.ค.2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

หน่วยที่ 5: พฤติกรรมของสัตว์
- กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
- ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
1. พฤติกรรมเป็นมา
แต่กาเนิด
2. พฤติกรรมเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
กับการพัฒนาการของระบบ
ประสาท
- การสื่อสารระหว่างสัตว์
1. การสื่อสารด้วยเสียง
2. การสื่อสารด้วยท่าทาง
3. การสื่อสารด้วย
สารเคมี

วิธีเก็บคะแนน

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)
เขียนรายงานการ
ทดลอง 10 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค หน่วยที่ 3 – 5
(30 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิน้

กาหนดส่งงาน

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล ข้อสอบ
10 ข้อ)
- ประเมินจากการ
เขียนรายงานการ
ทดลองหลังจาก
ปฏิบัติการทดลอง
รายบุคคล
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1-5

1 ฉบับ

ภายใน 9 ก.ย. 2560

แบบทดสอบ 60
ข้อ

1 ฉบับ

ภายใน ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง32201 ชื่อรายวิชา การออกแบบมัลติมีเดีย 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Assignment
Concept
Photoshop Basics
Photoshop Selections
Photoshop Masks 1
Photoshop Masks 2
Photoshop Photo Repairs
Midterm
Photoshop Colour Maks
Photoshop Channels
Photoshop Layers
Photoshop Brush Creating
Photoshop Duo Colour
Final

Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
10 Points
10 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
10 Points
30 Points

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

กาหนดส่ง
Submit
(Date)
29th May 2017

1

5th June 2017

1

12th June 2017

1

26th June 2017

1

3rd July 2017

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 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา จ 32201
ชื่อวิชา ภาษาจีน 3
จานวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวภาพิมล ฐานะ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท
หน่วยที่ 1 :我们在食堂门口见面

หน่วยที่ 2 :我不能去看电影

-ใบงานแนะนาทิศทาง
ของสถานที่นั่นๆ
-แบบทดสอบท้ายบท
-ทาสื่อวิดีโอไปดูหนัง
-แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยที่ 3 : 我从星期一到星期三有
课

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : 我在操场踢球呢

-ทาตารางเรียน
-แบบทดสอบท้ายบท

แบบทดสอบ
45นาที
-บอกคาศัพท์กิจกรรม
ที่ทา
-แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยที่ 5 : 我不会汉字输入

-ศัพท์
-แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยที่ 6 : 一直往前走

-ศัพท์บอกทิศทาง
-แบบทดสอบท้ายบท

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

ปีการศึกษา 2560
3.0 หน่วยกิต

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
( 5 คะแนน)

10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

กาหนดส่งงาน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 30/พ.ค./60

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/มิ.ย./60

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ค./60
( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

อัตนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 30/ส.ค./60

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ย./60

-1 ชิ้น

( 10คะแนน )

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ย./60

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

30
(คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 32201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3
จานวน 6 ชั่วโมง
3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ห้องเรียน

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 2 : การเดินทาง

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 3:เพื่อน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : การท่องเที่ยว

แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 : อาหาร

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 6: ของฝาก

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

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

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน 9/มิ.ย/60

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 23/มิ.ย/60

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 14/ก.ค/60

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 11/ส.ค/60

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 25/ส.ค/60

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 8/ก.ย/60

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 20207
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นทันโลก 1
จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท
หน่วยที่ 1 : 受付で
ที่แผนกติดต่อสอบถาม
หน่วยที่ 2 : 映画に行く
ไปดูหนัง
หน่วยที่ 3 : プレゼント
ของขวัญ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : 道を聞く
ถามเส้นทาง
หน่วยที่ 5 : 郵便局で
ที่ทาการไปรษณีย์
หน่วยที่ 6 : 訪問
การเยี่ยมเยือน
สอบปลายภาค
รวม

กาหนดส่งงาน
จานวนชิ้น

-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 2 /มิ.ย./60

-สอบสนทนา
-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม
-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)
(5 คะแนน)

1 ชิ้น
1 ชิ้น

( 10 คะแนน )
ภายใน 23 /มิ.ย./60

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 14 /ก.ค./60

-สอบสนทนา
แบบทดสอบ
60 นาที
-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม (5 คะแนน)
(10 คะแนน)

1 ชิ้น

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )
ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 4 /ส.ค./60

-สอบสนทนา

-งานกลุ่ม

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-แบบทดสอบ

-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)

1 ชิ้น

ภายใน 25 /ส.ค./60

-สอบสนทนา
-แบบทดสอบ

-งานกลุ่ม
-งานเดี่ยว

(5 คะแนน)
(5 คะแนน)

1 ชิ้น
1 ชิ้น

( 10 คะแนน )
ภายใน 15 /ก.ย./60

-สอบสนทนา
แบบทดสอบ
60 นาที

-งานกลุ่ม (5 คะแนน)
(30 คะแนน)

1 ชิ้น

( 10 คะแนน )
ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัช
ดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ32205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน - เขียนเบื้องต้น 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Les articles
- Les articles définis
- เติม les articles définis
et indéfinis
และ indéfinis ลงใน
ช่องว่าง (5 คะแนน)
- Faire des phrases
- แต่งประโยคความเดียว
avec les articles définis และความรวมโดยใช้
et indéfinis
les articles définis
และ indéfinis
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 เรื่อง Les
pronoms
- Les pronoms sujets
- ใช้ pronom ในการตั้ง
ประโยคคาถามและตอบ
คาถามได้ (5 คะแนน)
- Le pronom “on”
- อ่านบทความการใช้
pronom “on” และตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 มิถุนายน

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

28 มิถุนายน

หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 เรื่อง Les verbes
- Le verbe “s’appeler” - ใบงานการผันคากริยา
ที่ลงท้ายด้วย –er และ –ir
(5 คะแนน)
- Le verbe “être”
- Les verbes en –er
- ใบงานผันคากริยาในกลุ่มที่
et –ir
3 (5 คะแนน)
- Les accords
- แต่งประโยคที่ต้องมีการ
accord คากริยาตามเพศ
และพจน์ (5 คะแนน)
หน่วยที่ 4 เรื่อง Les
adjectifs
- Le féminin des
- แต่งประโยคที่คาคุณศัพท์
adjectifs
ต้อง accord ตามเพศ
และพจน์ (10 คะแนน)
- Le pluriel des adjectifs
- Discrimination féminin - ใบงานการเติมคาคุณศัพท์
/masculin des
แสดงความเป็นเจ้าของ
adjectifs
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 สิงหาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

16 สิงหาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

5 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ32101
ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3
2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย หัวหน้ารายวิชา 2. ครูอังกฤษบรรจุใหม่3.
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 Places
Pre Test และทา
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
30 พฤษภาคม
1. Giving opinions
ชิ้นงาน เรื่อง Travel
2560
2. Describing a strange experience
Guide
3. Pre Test
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 Sports and Hobbies
เขียนรายงานเหตุการณ์
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
6 มิถุนายน
1 phrasal verb
ในหัวข้อ “My
2560
2 Past Perfect Continuous
Favorite Sports”
3 Describing a sports event
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3 Weather
ชิ้นงาน Weather
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
16 มิถุนายน
1. Passive
Survey และ
2560
2. Adjectives ending in -ing/-ed
Post test
3. Giving opinions and reasons
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 4 Environment
Write mind-mapping
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
23 มิถุนายน
1. Comparatives and superlatives
about “How to save
2560
2. Adjective order
environment”
3. Giving personal news
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หน่วยที่ 5 Health and Fitness
Role play “Fitness
งานคู่
1 ชิ้น
5 กรกฎาคม
1. Reported speech (statements)
Programs”
2560
2. Giving personal information
(15 คะแนน)
3. Giving advice
หน่วยที่ 6 Public Service
Post Test
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
25 สิงหาคม
1. Reported Speech
(20 คะแนน)
2560
2. Giving suggestions or solutions to
a problem
3. Post Test

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 7 Transportation
1. Used to, would
2. Be used to / get used to
3. Describing changes in a town
4. Matching speakers to opinions
you hear

หน่วยที่ 8 Travel
1. Conditionals
2. Unless
3. Describing holiday plans
4. Asking for and giving information
5. Post Test
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท ลักษณะ/ประเภท
เขียนเรียงความเพื่อ
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
บรรยายเหตุการณ์ที่
ประทับใจในสถานที่
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทาง /การ
คมนาคมขนส่ง
(15 คะแนน)
Post Test
(5 คะแนน)
“Holiday
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
Brochure”
(15 คะแนน)
Post Test
(5 คะแนน)
วิธีการเก็บคะแนน

30 คะแนน

กาหนดส่ง
10 สิงหาคม
2560

4 กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา อ32203
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0
หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศุภร แซ่ลู่ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิชุดา บุญเทียม
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวน
ชิ้น

กาหนดส่งงาน

งานกลุ่ม

1

30 พฤษภาคม 2560

งานกลุ่ม

1

8 มิถุนายน 2560

งานกลุ่ม

1

12 กรกฎาคม 2560

- อภิปรายกลุ่ม
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1

10 สิงหาคม 2560

- อภิปรายกลุ่ม
(10 คะแนน)
- แปลเนื้อเรื่อง
(10 คะแนน)
30 คะแนน

งานกลุ่ม

1

8 กันยายน 2560

งานเดี่ยว

1

12 กันยายน 2560

หน่วยที่ 1 : Your Personality
- อภิปรายกลุ่ม
Reading 1 Right Brain, Left Brain
(10 คะแนน)
Reading 2 Let’s Face it
หน่วยที่ 2 : Food
- อภิปรายกลุ่ม
Reading 1 Live a Little: Eat Potatoes!
(10 คะแนน)
Reading 2 Bugs, Rats, and Other Tasty Dishes - นาเสนองาน
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 : Celebrations and Special Days
Reading 1 Tihar: Festival of Light
Reading 2 Celebrating a Fifteenth Birthday
หน่วยที่ 4 : A mazing people
Reading 1 Barrington Irving’s Dream to Fly
Reading 2 The Fearless Fiennes
สอบปลายภาค

10 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ32205 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ จานวน 2 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 Your Personality
1. Exercises
- Context clues
Test (5 คะแนน)
งานเดี่ยว
การเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท
2. Exercises
1
22 พ.ค.- 20 มิ.ย. 2560
- Deciding
Test (5 คะแนน)
อ่านแล้วเลือกคาตอบที่ถูกต้อง
3. สอบ ครูต่างประเทศ
( Multiple Choice, True/False)
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 Delicacies
1. Presentation
- global culture
Test (5 คะแนน)
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม 2. Exercises
งานเดี่ยว
1
26 มิ.ย.-14 ก.ค.2560
สากล (อาหาร)
(5 คะแนน)
- Vocabulary
3. สอบ ครูต่างประเทศ
ศึกษาคาศัพท์จากเรื่องที่อ่าน
(5 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
1. Exercises
Test (5 คะแนน)
หน่วยที่ 3 General Reading
2. Exercises
งานเดี่ยว
- Festivals and Events
1
7 - 11 ส.ค. 2560
Test (5 คะแนน)
วัฒนธรรมและประเพณี
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
1. Exercises
Test (5 คะแนน)
หน่วยที่ 4 Signs and Notices
2. Exercises
งานเดี่ยว
1
28 ส.ค.- 8 ก.ย.2560
สัญลักษณ์และป้ายประกาศต่าง ๆ
Test (5 คะแนน)
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ราย วิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท32101 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ครูผู้สอน 1.นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ 2.นายเลอพงศ์ จันสีนาก
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ลิลิตตะเลงพ่าย
- การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
1. หลักการอ่านร่ายสุภาพ
2. หลักการอ่านโคลง
3. ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองลิลิตตะเลง
พ่าย
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่า วรรณคดีลิลิต
ตะเลงพ่าย
1. อ่านวิเคราะห์และตีความจากเรื่อง
2. ถอดคาประพันธ์
3. เขียนผังความคิดสรุปเรื่อง
4. เขียนแสดงความคิดเห็นตามคาถาม
5. เขียนแสดงความคิดเห็น
6. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการแต่งลิลิต
วิเคราะห์ความงามของภาษา
7. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องด้านเนื้อหา
คุณค่าด้านภาษา คุณค่าด้านสังคม คุณค่า
ด้านการนาไปใช้กับชีวิตประจาวัน
8. วิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในเรื่อง
9. อ่านวิเคราะห์และตีความอธิบายลักษณะ
นิสัย อารมณ์ความรู้สึกตัวละคร
10. ท่องจาคาประพันธ์ที่กาหนดให้จากเรื่อง
ลิลิตตะเลงพ่าย
- การเพิ่มคา
1. คาซ้า 2. คาซ้อน 3. คาประสม
4. คาสมาส-สนธิ
5. คาจากภาษาอื่น

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
-ตรวจสมุด
1 เล่ม

31 พ.ค. 60

5 บท

16 มิ.ย. 60

งานเดี่ยว
1.คะแนนสมุดและ
แบบฝึกหัดแต่ละ
ชั่วโมง(5 คะแนน)
งานกลุ่ม
-อ่านออกเสียง
2. อ่านออกเสียง และท่องบท
บทร้อยกรองร่าย อาขยาน
สุภาพ โคลง 2,
โคลง 3,โคลง 4จาก
เรื่องลิลิตตะเลง
พ่าย (5 คะแนน)
3. ท่องบทอาขยาน
จากเรื่องลิลิตตะเลง
พ่าย (5 คะแนน)

กาหนดส่ง

หน่วยที่ 2 โคลนติดล้อ
- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
บทความเรื่อง โคลนติดล้อ
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดีเรื่อง
โคลนติดล้อ
1. ตีความ แปลความจากเรื่อง
2. เขียนผังความคิดสรุปเรื่อง
3. ตอบคาถามตามความคิด
4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
5. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง ด้านเนื้อหา
ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวิถีชีวิตของ
สังคมสมัย ร.6 ด้านการนาไปใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
- การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณจาก
สื่อต่างๆ
1. การฟังและการอ่านและกระบวนการฟัง
การอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
2. พัฒนาวิจารณญาณโดยฟังและอ่านสาร
ให้ความรู้ โน้มน้าวใจ จรรโลงใจ
- การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมวิจารณ์
เรื่องสั้น นวนิยาย
- การเขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ
ประเภทต่างๆทั้ง ร้อยแก้ว และร้อยกรอง
- การพูดสรุปแนวคิดและการพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อประเภท
ต่างๆ เช่น โฆษณา เพลง ฯลฯ
หน่วยที่ 3 คัมภีร์ฉันทศาสตร์
- การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
1.หลักการอ่านกาพย์ยานี 11
2.อ่านออกเสียงบทร้อยกรองคัมภีร์
ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดีคัมภีร์
ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
1. ตีความ แปลความจากเรื่อง
2. เขียนผังความคิดสรุปเรื่อง
3. ตอบคาถามตามความคิด
4. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการแต่ง
5. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องด้านเนื้อหา ด้าน

งานเดี่ยว
1. สรุปแนวคิดและ
ความคิดจากเรื่องที่
ฟังและดู
(5 คะแนน)
2. การเขียนย่อ
ความจากบทความ
จากสื่อต่างๆ
(5 คะแนน)
3. วิจารณ์เรื่องสั้น
หรือนวนิยายที่ชอบ
1 เรื่อง
(5 คะแนน)

-ใบงานสรุป
แนวคิด

1 เรื่อง

30 มิ.ย. 60

1 เรื่อง

7 ก.ค. 60

1 เรื่อง

31 ก.ค. 60

1 ชิ้น

11 ส.ค. 60

1 เรื่อง

25 ส.ค. 60

-ย่อความลงสมุด
-วิจารณ์เรื่องสั้น
ลงสมุด

งานเดี่ยว
1. บันทึกสรุป
-ทาสมุดจดบันทึก
สาระสาคัญจาก
การฟังและอ่าน
(5 คะแนน)
งานกลุ่ม
2.เขียนรายงานเชิง -เขียนรายงานเชิง
วิชาการ(สมุนไพร
วิชาการ
ไทย
(10 คะแนน)

วรรณศิลป์ ด้านภาษา ด้านสังคมด้านการ
นาไปใช้กับชีวิตประจาวัน
6. ถอดคาประพันธ์
- ความคิดกับภาษา
1. การใช้ภาษากับความคิด
2. ทิศทางในการคิด
3. การคิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล
4. การใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล
5. อุปสรรคของการคิด
- การเขียนเชิงวิชาการ
1. วิธีจดบันทึก
2. ขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการ
3. เขียนรายงานเชิงวิชาการ
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาทางภาษา
- วัฒนธรรมกับภาษา
1. ความหมายของวัฒนธรรม
2. มนุษย์กับวัฒนธรรม
3. ความหลากหลายของวัฒนธรรม
4. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
5. ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นกับวัฒนธรรม
6. ศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม
7. ภาษากับการพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรม
- ภาษาถิ่น
1. ความสาคัญของภาษาถิ่น
2. ภาษาถิ่นในประเทศไทย
- ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
1. สภาพบ้านเมืองและความเจริญด้านวรรณคดี
2. ประวัติวรรณคดี
3. ภาพสะท้อนจากวรรณคดี
4. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

งานเดี่ยว
1. รวบรวมบท
ประพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับความ
เชื่อ
(10 คะแนน)
2. รวบรวมภาษา
ถิ่น 4 ภาค
(5 คะแนน)

-ทาสมุดรวบรวม
บทประพันธ์

1 เล่ม

31 ส.ค. 60

-ทาสมุดรวบรวม
ภาษาถิ่น 4 ภาค

1 เล่ม

8 ก.ย. 60

10 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

ก.ค.60
ก.ย.60

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา I32201 ชื่อวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ จานวน 2 คาบ / สัปดาห์
1.0 หน่วยการเรียน อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน 1. นางสาวอริสา บุตรดามา
หัวหน้ารายวิชา 2. นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ
3. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
4. นายเลอพงศ์ จันสีนาก
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้า
อิสระ

10 คะแนน - แบบทดสอบ

1 ชิ้น

16 พ.ค. – 19 พ.ค. 60

2. การกาหนดหัวข้อโครงงาน

5 คะแนน

- แบบฝึกสืบค้นชื่อเรื่อง
- แบบฝึกกาหนดหัวข้อ

2 ชิ้น

22 พ.ค. - 26 พ.ค. 60

10 คะแนน - แบบเสนอเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ
20 คะแนน - รายงานทางวิชาการ

1 ชิ้น

29 พ.ค. –9 มิ.ย. 60

1 เล่ม

12 มิ.ย. -23 มิ.ย. 60

10 คะแนน - แบบทดสอบอ้างอิงทาง
วิชาการ
10 คะแนน - แบบรายงานการค้นคว้า

1 ชิ้น

26 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 60

1 ชิ้น

3 ก.ค. – 25 ส.ค. 60

7. สอบประมวลความรู้

20 คะแนน - สอบปกป้องเค้าโครง
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง

28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60

8. สอบปลายภาค

10 คะแนน

5 คะแนน
3. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
4. รายงานทางวิชาการ
5. การอ้างอิงทางวิชาการ
6. การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4 ก.ย. – 13 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท30209
ชื่อวิชา ประวัติวรรณคดีไทย 1
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวรรณคดีไทย
- ความหมายของคาว่า
“วรรณกรรม”และ
“วรรณคดี”
- วรรณคดีสโมสร
- ยอดของวรรณคดีที่ได้รับการ
ยกย่องโดยวรรณคดีสโมสร
หน่วยที่ 2 : วรรณคดีสมัยสุโขทัย
- ศึกษาภาพรวมวรรณคดีสมัย
สุโขทัย
- ศึกษาตัวอย่างวรรณคดีที่ควรรู้
ในสุโขทัย
หน่วยที่ 3 : วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนต้น
- ศึกษาวิวัฒนาการของ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
- ศึกษาตัวอย่างวรรณคดีที่ควรรู้
ในสมัยอยุธยาตอนต้น
หน่วยที่ 4 : วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนกลาง

คะแนนเต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

10 คะแนน

- แผนผังความคิดสรุป
ความรู้ (Mind
Mapping)

1

2 มิ.ย. 60

5 คะแนน

- รายงาน

2

16 มิ.ย. 60

5 คะแนน

- ใบงาน

5 คะแนน

- รายงาน

5 คะแนน

- ใบงาน

5 คะแนน

- รายงาน

19 มิ.ย. 60
2

30 มิ.ย. 60
3 ก.ค. 60

2

4 ส.ค. 60

- ศึกษาวิวัฒนาการของ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
- ศึกษาตัวอย่างวรรณคดีที่ควรรู้
ในสมัยอยุธยาตอนกลาง
หน่วยที่ 5 : วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนปลาย - ธนบุรี
- ศึกษาวิวัฒนาการของ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอน
ปลาย – ธนบุรี
- ศึกษาตัวอย่างวรรณคดีที่ควรรู้
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย –
ธนบุรี
หน่วยที่ 6 : วรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์

5 คะแนน

- ใบงาน

5 คะแนน

- รายงาน

5 คะแนน

- ใบงาน

5 คะแนน

- รายงาน

7 ส.ค. 60

2

18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60

2

1 ก.ย. 60
4 ก.ย. 60

- ศึกษาวิวัฒนาการของ
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์
- ศึกษาตัวอย่างวรรณคดีที่ควรรู้
ในสมัยรัตนโกสินทร์
สอบกลางภาค

5 คะแนน

- ใบงาน

10 คะแนน

แบบทดสอบ

1

สอบปลายภาค

30 คะแนน

แบบทดสอบ

1

รวม

100 คะแนน

7 – 14 ก.ค. 60
5 – 7 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท30222
ชื่อวิชา ภาษากับการสื่อสาร
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนนเต็ม

หน่วยที่ 1 : ความหมาย ความสาคัญ
และองค์ประกอบของภาษาและการ
สื่อสาร

10 คะแนน

- ความหมายของภาษาและการ
สื่อสาร
- ความสาคัญของการสื่อสาร
หน่วยที่ 2 : ประเภทและอุปสรรคในการ
สื่อสาร
- ประเภทของการสื่อสาร
- อุปสรรคในการสื่อสาร
หน่วยที่ 3 : หลักภาษาที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสาร
- ระดับของภาษา
- การใช้คาให้ตรงกับความหมาย
- สานวนไทย
หน่วยที่ 4 : การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
- การพูดโน้มน้าวใจ
- การเขียนบทความ

10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

แผนผังความคิดสรุปองค์
ความรู้ (Mind Mapping)

1

- ใบงาน

2

กาหนดส่งงาน
26 พ.ค. 60

23 มิ.ย. 60

- รายงาน
10 คะแนน

26 – 30 มิ.ย. 60

10 คะแนน

- ใบงาน

1

1 – 4 ส.ค. 60

10 คะแนน

- การพูดโน้มน้าวใจ

2

7 – 18 ส.ค. 60

10 คะแนน

- การเขียนบทความ

4 ก.ย. 60

สอบกลางภาค

10 คะแนน

แบบทดสอบ

1

7 – 14 ก.ค. 60

สอบปลายภาค

30 คะแนน

แบบทดสอบ

1

5 – 7 ก.ย. 60

รวม

100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท30230 ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวธารทิพย์ เขินคา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

คะแนนเต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น
1

2 มิ.ย. 60

1. ทฤษฎีการรับและส่งสาร

5 คะแนน

นาเสนอหน้าชั้นเรียนและ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการฟัง
การดูและการพูด

2. การรับสารที่มีคุณค่า

5 คะแนน

ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการฟัง
และการดู

1

19 มิ.ย. 60

3. การส่งสารที่มีคุณค่า

10 คะแนน

ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการพูด

1

3 ก.ค. 60

4. การรับสารในปัจจุบันโดยเฉพาะ
การฟังและการดู

10 คะแนน

นาเสนอหน้าชั้นเรียน

1

7 ส.ค. 60

5. ฝึกฝนการพูดและการฝึกพูดโดย
ไม่เตรียมตัวล่วงหน้า

20 คะแนน

ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการพูด

1

21 ส.ค. 60

10 คะแนน

ส่งหัวข้อโครงงานและ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการฟัง
การดูและการพูด

1

4 ก.ย. 60

สอบกลางภาค

10 คะแนน

แบบทดสอบ

1

7 – 14 ก.ค. 60

สอบปลายภาค

30 คะแนน

แบบทดสอบ

1

5 – 7 ก.ย. 60

รวม

100 คะแนน

6. การประยุกต์ใช้งานจริง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้......สุขศึกษาและพลศึกษา................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....5.....ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560
รหัสวิชา......พ32101....... ชื่อรายวิชา........สุขศึกษา 3.............จานวน 1 คาบ/สัปดาห์....0.5........หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......80...... : .....20.......
ผู้สอน 1. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบหายใจและ แบบทดสอบความรู้
ระบบไหลเวียนโลหิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบย่อยอาหาร แบบทดสอบความรู้
และระบบขับถ่ายปัสสาวะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผนดีชีวิตมีสุข การนาเสนองาน และการ
ตอบคาถาม
สอบกลางภาค
ข้อสอบปรนัย
บทที่ 1-3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เพศกับวัฒนธรรม แบบทดสอบความรู้
ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักสิทธิผู้บริโภค 1.แบบทดสอบความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสื่อโฆษณา
2.การนาเสนองาน และ
การตอบคาถาม
สอบปลายภาค

ข้อสอบปรนัย
บทที่ 4-6

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

กาหนดส่ง
ในคาบเรียน
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

ในคาบเรียน
ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.
ในคาบเรียน

งานกลุ่ม
10 คะแนน
10 คะแนน

1 งาน
20 ข้อ

17-21 ก.ค.

ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน

ในคาบเรียน

ระหว่างวันที่30 มิ.ย.- 4 ก.ค.

ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.

1.ใบงาน 10 คะแนน

1 ใบงาน 1. ใบงานส่งในคาบเรียน
ระหว่างวันที่ 15-18 ส.ค.
2.งานกลุ่ม 20 คะแนน 1 งาน
2. งานกลุ่มนาเสนอใน
คาบเรียนระหว่างวันที่
28 ส.ค. - 8 ก.ย.
20 คะแนน
40 ข้อ
14 – 22 ก.ย.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....5.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา..พ30211.....ชื่อรายวิชา.....วอลเลย์บอล 1......จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5
5
20
5

ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5

ปลายภาคเรียน

สอบปฏิบัติ

10

- การเล่นลูกสองมือบน

สอบปฏิบัติ

10

- การส่งลูกมือล่าง

สอบปฏิบัติ

10

- การส่งลูกมือบน

สอบปฏิบัติ

10

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

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. การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล
4. ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล
- การเล่นลูกสองมือล่าง

5. การสร้างสมรรถภาพทางกาย

รวม

คะแนนเต็ม

กาหนดการสอบ

ภายในวันที่ 3 พ.ค. 60

ปลายภาคเรียน

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 33101 ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วย
กิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา นายปรมินทร์ เสมอภพ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1
ประเมินจากผลงาน
การบรรยายผลงานทัศนศิลป์ ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
ใบงาน และการบรรยาย
หน้าชั้นเรียน

หน่วยที่ 2
งานทัศนศิลป์และอิทธิพล
จากวัฒนธรรม

ใบงาน
(30 คะแนน)

ใบงานและการนาเสนอ
1
หน้าชั้นเรียน ฝึกวิเคราะห์
วิจารย์ผลงานศิลปะ

ระหว่าง

หน่วยที่ 3
การแสดงออกทางทัศนศิลป์
ของศิลปิน

ใบงาน
(30 คะแนน)

ผลงานสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์

ระหว่าง

สอบปฏิบัติปลายภาค

20 คะแนน

กาหนดส่ง
จานวนชิ้น
ระหว่าง
1
12-16 มิ.ย. 2560

1

17-21 ก.ค. 2560

21-25 ส.ค. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ.................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....6.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 33102 ......ชื่อรายวิชา..........ดนตรีไทย 3 .............1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหน้ารายวิชา นายสุภวัชร.......ชาติการุณ...............
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

สาระที่ 1 : ดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆ
1.สุโขทัย
2.อยุธยา
3.รัตนโกสินทร์

ตรวจใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

9 มิ.ย.60

สาระที่ 2: ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย
1.วงปี่พาทย์
2.วงมโหรี
3.วงเครื่องสาย

รายงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล/รายกลุ่ม

2

30 มิ.ย. 60

แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

14 ก.ค. 60

ตรวจสมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

18 ส.ค.60

แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

1 ก.ย.60

สาระที่ 3: ดนตรีประกอบการแสดง
1.โขน – ละคร
2.อารมณ์ของบทเพลง
3.ความหมายของเพลงในการประกอบการ
แสดง
สาระที่ 4ลักษณะประเภทเพลงไทย
1.เพลงหน้าพาทย์
2.เพลงเถา
3.เพลงตับ
4.เพลงเรื่อง
5.เพลงเกร็ด
6.เพลงภาษา
สาระที่ 5 : ดนตรีพิธีกรรม
1.พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
2.งานพระราชพิธี
3.งานมงคล
4.งานอวมงคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
หัสวิชา ง 32101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 1 (งานบ้าน)
1 คาบ/สัปดาห์
0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน กาหนดส่ง
ประเภท
ชิ้น
-งานกลุ่ม
1
พฤษภาคม
(วิดีโอละครสั้น)
2560

สาระที่ 1 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในการทางานบ้าน

- ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

สาระที่ 2 การจัดตกแต่งบ้าน
- การจัดตกแต่งบ้าน
- การประดิษฐ์ของใช้/ของตกแต่งบ้าน

- ชิ้นงาน
(20 คะแนน)

-งานกลุ่ม
(โมเดลจัดตกแต่ง
บ้าน)

สาระที่ 3 การประกอบอาหาร
- การเลือกซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร
- วิธีการประกอบอาหาร
- การถนอมอาหาร
- มารยาทในการรับประทานอาหาร
สาระที่ 4 อาหารเพื่อสุขภาพ
- ความหมาย และความสาคัญ
- ปฏิบัติอาหารเพื่อสุขภาพ

-สอบเก็บคะแนน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

-ปฏิบัติการอาหาร
(10 คะแนน)
-ใบงาน
(5 คะแนน)
-ใบงาน
(5 คะแนน)

-งานกลุ่ม

สาระที่ 6 ครอบครัว
- กฎหมายครอบครัว
- ปัญหาครอบครัว
- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

สอบปลายภาค 20 คะแนน

สาระที่ 5 แต่งกายให้งาม
- การดูแลรักษาเสื้อผ้า
- การดัดแปลงเสื้อผ้า
- การแต่งกายให้เหมาะสม

1

มิถุนายน
2560
กรกฎาคม
2560

1

กรกฎาคม
2560

รายบุคคล
(วิเคราะห์การ
แต่งกาย)

1

สิงหาคม
2560

-ใบงาน
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

กันยายน
2560

- ข้อสอบปลายภาค

-รายบุคคล
สอบข้อเขียน

-รายบุคคล

กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง32102 ชื่อวิชา งานอาชีพ 4-6

1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

19 พ.ค. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

26 พ.ค.60

แบบฝึกหัด

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

9 มิ.ย. 60

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

23 มิ.ย. 60

รายบุคคล

1 ชิ้น

14 ก.ค. 60

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

21 ก.ค. 60

การพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพ
หน่วยที่ 2
การเตรียมตัวหางานและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
หน่วยที่ 3
การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
หน่วยที่ 4
รูปแบบธุรกิจในการประกอบอาชีพ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5

10 คะแนน
ใบงาน

10 คะแนน

การประกอบอาชีพโดยเป็นผู้ประกอบการ
หน่วยที่ 6

ใบงาน

การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน แบบฝึกหัด
อาชีพ
หน่วยที่ 7

5 คะแนน
5 คะแนน

4 ส.ค. 60

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

18 ส.ค. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 ก.ย. 60

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

15 ก.ย.60

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

22 ก.ย. 60

เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในงาน
อาชีพ
หน่วยที่ 8
ประสบการณ์ในอาชีพ
หน่วยที่ 9
แนวทางในการประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 10
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สอบปลายภาค

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .
รหัสวิชา ง 30207 ชื่อรายวิชาการนาเสนอสื่อแอนนิเมชั่น 1 . 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา หัวหน้ารายวิชา 2. นายอนันต์ สุโพธิ์ .
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
บทที่ 1 รู้จักกับ สื่อมัลติมเิ ดีย ในรูปแบบ
แอนิเมชัน
1. ความหมายสื่อมัลติมเี ดีย
2. ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมเี ดีย
บทที่ 2 การใช้งานโปรแกรม Adobe Animate
สร้างงานแอนิมชั่น
1. รู้จักกับโปรแกรม Adobe Animate
2. การจัดการกับวัตถุ
3. การนาไฟล์รูปภาพเข้ามาใช้งาน
4. การสร้างซิลโบลและอินสแตนซ์
5. การสร้างชิ้นงานและการบันทึกชิ้นงาน
6. การวาดภาพ และการลงสีให้ชนิ้ งาน
7. การสร้างข้อความ
บทที่ 3 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น
1. ความหมายและประเภทแอนิเมชั่น
2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม
3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween
สอบระหว่างภาค
บทที่ 4 การสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
1. การเขียน Story Board
2. สร้างงานนาเสนอแอนิเมชัน
3. การนาเสนอชิ้นงาน

การประเมินตามสภาพจริง
(40 คะแนน)
-ประเมินจากการนาเสนอ -นาเสนอมัลติมเิ ดียใน
(10 คะแนน)
รูปแบบแอนิเมชัน(K)/
รายบุคคล
-ประเมินจากชิ้นงาน
-วาดภาพด้วย
(10 คะแนน)
โปรแกรม
Adobe Animate
(K,P) /รายบุคคล
- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)

แบบทดสอบ (10 คะแนน)
รายบุคคล
การประเมินตามสภาพจริง
(30 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
- Story Board(P) /
(10 คะแนน)
งานกลุ่ม
- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)

สอบปลายภาค

-สร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบเฟรมต่อเฟรม
และแบบTween(K,P)
/รายบุคคล

- สร้างสรรค์งาน
แอนิเมชัน 2 นาทีและ
นาเสนอผลงาน(P) /
งานกลุ่ม
แบบทดสอบ (20 คะแนน)
รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
5 มิ.ย.60

1 ชิ้น

ภายใน
30 มิ.ย.60

1 ชิ้น

ภายใน
7 ก.ค.60

10-14 ก.ค.60

1 ชิ้น

ภายใน
11 ส.ค. 60

1 ชิ้น

ภายใน
8 ก.ย.60

11-15 ก.ย.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง30283 ชื่อวิชา การบริการท่องเที่ยว

2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
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

