โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2560 รหัสวิชา ก33901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ

หน่วยการเรียน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
2.ชีวิตมีคํา ชีวิตมีเปูาหมาย

20

1
1

3.รู๎คุณแผํนดิน

20

1

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

4.มุํงมั่นสูํเปูาหมาย

40

1

11 ก.ค. – 9 ก.ย. 60

5.ชีวิตกับการทางาน

20

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

1

12 ก.ย. – 22 ก.ย.
60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส33101 ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1.นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ หัวหน๎ารายวิชา นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
2.นายเกตุ โพธิ์น้อย
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดสํงงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้นงาน
และทดสอบ
ประเภท
หน่วยที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
1.เวลา ยุคสมัย และศักราชในประวัติ
1) แบบทดสอบครั้งที่ 1 -ข๎อสอบแบบ -สอบยํอย
- วันจันทร์ ที่ 22
ศาสตร์ไทย
(5 คะแนน)
ปรนัยตามตัว
ครั้งที่1
พฤษภาคม
ชี้วัด
2560
2.การแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
2) สมุดเลํมเล็ก
-งานเดี่ยว
- คนละ 2 ชิ้น - วันศุกร์ ที่ 23
(10 คะแนน)
มิถุนายน 2560
………………………………………………………………….
หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์
1.วิธีการทางประวัติศาสตร์
3) แบบทดสอบครั้งที่ 2 -ข๎อสอบแบบ -สอบยํอย
- วันอังคาร ที่ 4
2.การสร๎างองค์ความรู๎ทางประวัติศาสตร์
(5 คะแนน)
ปรนัยตามตัว
ครั้งที่ 2
กรกฎาคม 2560
ชี้วัด
3.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
4) การทาสติ๊กเกอร์ไลน์ - งานกลุํม
- กลุํมละ
- วันศุกร์ ที่ 14
(10คะแนน)
(5 - 6 คน)
1 ชิ้น
กรกฎาคม 2560
............................................................
……………………………….. …………………… ………………….. ……………………..
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2560
- แบบทดสอบ
- ข๎อสอบ
- ข๎อสอบ
วันจันทร์ที่17ประจาปีการศึกษา 2560
หนํวยที่ 1-2
ปรนัย
จานวน
วันศุกร์ ที่ 21
(10 คะแนน)
40 ข๎อ
กรกฎาคม 2560
…………………………………………………………….. ………………………………. …………………… ………………….. ………………………
หน่วยที่ 3ประเด็นสาคัญในประวัติศาสตร์ไทย
1.ความเป็นมาของชนชาติไทย
5) แบบทดสอบครั้งที่ 3 -ข๎อสอบแบบ -สอบยํอย
- วันศุกร์ ที่ 28

ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
2.อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย
3.การสถาปนาอาณาจักรไทยสมัยตํางๆ
4.การปฏิรูปประเทศไทย และเหตุการณ์สาคัญ
ในสมัยรัชกาลที่ 5
5.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
6.บทบาทสตรีไทยในยุคสมัยตํางๆ
7.การค๎ากับตํางประเทศสมัยอยุธยา
8.ที่ปรึกษาและข๎าราชการตํางชาติในสมัย
รัชกาลที่ 5
9.อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกที่มีตํอสังคมไทย
……………………………………………………………..
หน่วยที่ 4 ผลงานของบุคคลสาคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติไทยด้านต่างๆ
1.สถาบันพระมหากษัตริย์
2.พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง
3.ศิลปินไทย
4.ชาวตํางชาติ
..............................................................
หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย
1.การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย
2.วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวัน
ออกที่มีอิทธิพลตํอวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
3.ตัวอยํางของการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยในประวัติศาสตร์ไทย
4.ผลงานของบุคคลสาคัญที่มีสํวนสร๎างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5.วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทย
………………………………………………………………….
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ประจาปีการศึกษา 2560

การเก็บคะแนน

จานวนชิ้นงาน กาหนดสํงงาน
และทดสอบ

(5 คะแนน)

ลักษณะ/
ประเภท
ปรนัย

6) จัดทาโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
(10 คะแนน)

- งานกลุํม
(5-6 คน)
- สื่อการสอน

- กลุํมละ1 ชิ้น - วันศุกร์ที่ 4
สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 3

กรกฎาคม 2560

7) แบบทดสอบครั้งที่ 4 -ข๎อสอบแบบ
(5 คะแนน)
ปรนัย

-สอบยํอย
ครั้งที่ 4

- วันศุกร์ ที่ 1
กันยายน 2560

8) แบบทดสอบครั้งที่ 5 -ข๎อสอบแบบ
(5 คะแนน)
ปรนัย

-สอบยํอย
ครั้งที่ 5

- วันศุกร์ ที่ 8
กันยายน 2560

9) การจัดทาแผํนพับ
ภูมิปัญญาไทย
(5 คะแนน)

-งานคูํ
คูํละ 1 ชิ้น

- วันอังคารที่ 12
กันยายน 2560

-งานคูํ

……………………………… …………………… …………………… ………………………
- แบบทดสอบ
- ข๎อสอบ
- ข๎อสอบ
วันพฤหัสบดีที่14
หนํวยที่ 3-5
ปรนัย
จานวน
– วันศุกร์ที่ 22

ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน
(30 คะแนน)

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้นงาน กาหนดสํงงาน
และทดสอบ
60 ข๎อ

กันยายน 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560
รหัสวิชา ส30233 ชื่อวิชา หน๎าที่พลเมือง 3 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู๎สอน 1.นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ หัวหน๎ารายวิชา 2.นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ 3.ครู
สังคม 1
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : ความเป็นไทย
- ชิ้นงานวัฒนธรรม
- สร๎างชิ้นงาน
ชิ้นงาน 1 10 มิ.ย. 2559
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
ประเพณีไทย
ชิ้น
- ความเสียสละ
(30 คะแนน)
หน่วยที่ 2 : รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
- แบบฝึกหัด
- แบบฝึกรายบุคคล - ข๎อสอบ 4 ก.ค. 2560
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(10คะแนน)
จานวน 10
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ - Augmented Reality
ข๎อ
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการยึดมั่นใน เรื่องคํานิยม 12 ประการ - ผลงาน
- ชิ้นงาน 1 11 ก.ค. 2560
ศาสนา
(20 คะแนน)
Augmented
ชิ้น
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเทิดทูน
Reality/กลุํม
สถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วยที่ 3 : พระบรมราโชวาทและหลักการ - ทาโครงงานเกี่ยวกับ
ทรงงาน
โครงการในประราชดาริ
- พระบรมราโชวาท
(30 คะแนน)
- หลักการทรงงาน
สอบปลายภาคหน่วยที่ 1 - 3
10 คะแนน

- ใบงานรายบุคคล
- โครงงานกลุํม

- โครงการ
ในประราช
ดาริ1 ชิ้น

14 - 22 ก.ย. 2560

2 ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส 30262 ชื่อรายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู๎สอน 1.นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน๎ารายวิชา
2.นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1.แบบทดสอบครั้งที่ 1
- ข๎อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย.
หน่วยที่ 1 ย้อนอดีต มองปัจจุบัน
(5 คะแนน)
การเรียนรู๎
2560
สร้างสรรค์อนาคต
2.PowerPoint นาเสนอ
ผลงานตามหัวข๎อที่กาหนด
(5 คะแนน)
3.ออกแบบ Timeline
Template
(5 คะแนน)
1.แบบทดสอบครั้งที่ 2
หน่วยที่ 2 วิกฤตการณ์และสถานการณ์
(5 คะแนน)
ระหว่างประเทศ
2.รายงานและวิเคราะห์
- ปัญหาความขัดแย๎ง : กรณีศึกษาดินแดน
- ปัญหาความขัดแย๎ง : กรณีศึกษาด๎านวัฒนธรรม สถานการณ์ระหวํางประเทศ
และเผยแพรํข๎อมูลที่ถูกต๎อง
- นิวเคลียร์ : ความท๎าทายโลกสมัยใหมํ
ผําน Social Network
- วิกฤตการณ์การกํอการร๎ายของโลก
(10 คะแนน)
- วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

- งานกลุํม

- กลุํมละ 1
หัวข๎อ

วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.
2560

- งานกลุํม

- กลุํมละ 1
ชิ้น

วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย.
2560

- ข๎อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู๎
- งานกลุํม
- กลุํมละ 1
หัวข๎อ

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

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

- สงครามโลกครั้งที่ 1
- สงครามโลกครั้งที่ 2
- สถานการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
- สงครามเย็น
- บทบาทขององค์การระหวํางประเทศ

แบบทดสอบหน่วยที่
1-2
(20 คะแนน)

หน่วยที่ 3 สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทย 1.แบบทดสอบครั้งที่ 3
(5 คะแนน)
โยงใยเป็นหนึ่งเดียว
- ปัญหาทรัพยากร, พลังงานและสิ่งแวดล๎อมของ
โลก
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ บทบาท
หน๎าที่ในการใช๎สอยและอนุรักษ์
- อนุสัญญาและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง

2. ใบงาน
(5 คะแนน)
3.PowerPoint นาเสนอ
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและวิธีการ
แก๎ไขปัญหา
(5 คะแนน)

40 ข้อ

- ข๎อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู๎
- งานเดี่ยว
- 1 ชุด
- งานกลุํม

- กลุํมละ 1
หัวข๎อ

17 - 21 ก.ค.
2560
วันจันทร์ ที่ 31
ก.ค.2560
วันศุกร์ ที่ 28 ก.ค.
2560
วันศุกร์ ที่ 12 ก.ค.
2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 4 โลกยุคโลกาภิวัฒน์
- กระแสวัฒธรรมตํางชาติกับคํานิยม
- ทักษะการบริโภคสื่อและข๎อมูลขําวสาร
- การพึ่งพาอาศัยกันในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
- แนวโน๎มมนุษย์กับโลกสมัยใหมํ : ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
- ประเทศไทยในโลกสมัยใหมํ

สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

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

- ข๎อสอบปรนัยตามผล - 1 ฉบับ
การเรียนรู๎
- งานกลุํม
- กลุํมละ 1
หัวข๎อ

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

แบบทดสอบหน่วยที่
3-4
(20 คะแนน)

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

การเก็บคะแนน

40 ข้อ

14 - 22 ก.ย.
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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. อภิปรายหน๎าชั้นเรียน 1.รายงาน/ 1. 1 เรื่อง 1. 18-23พ.ค. 2560
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ (5 คะแนน)
เดี่ยว
จัดการความรู๎
2. สร๎างนวัตกรรม
2. งานกลุํม 2. กลุํมละ 1 2. 17-31พ.ค. 2560
อันเกิดจากปรัชญา
ชิ้น
เศรษฐกิจพอเพียง
(10คะแนน)
หน่วยที่ 2ชุมชนพอเพียง
- ความหมาย ความสาคัญ การบริหาร 1. แบบทดสอบครั้งที่ 1 1.ข๎อสอบ
1. ข๎อสอบ 1. 29-31 พ.ค. 2560
จัดการชุมชน
(2คะแนน)
ปรนัยตาม
จานวน 10
- การบริหารจัดการชุมชน ตามหลัก
ข๎อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการ 2. สารวจอาชีพในชุมชน 2. แบบ
2. กลุํมละ 1 2. 1-9มิ.ย. 2560
เทคนิคการบริหารจัดการชุมชน
(5คะแนน)
สารวจ/กลุํม ชิ้น
หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาชุมชน
- ปัญหาของชุมชนด๎านสังคม
1. Time Line การ
1.Time Line 1. กลุํมละ 1 1. 12-23มิ.ย. 2560
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม
แก๎ปัญหาในชุมชนและ
ชิ้น
พื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
นาเสนอหน๎าชั้นเรียน
พอเพียง
(5คะแนน)
2.ข๎อสอบ
- การพัฒนาชุมชนด๎านสังคมเศรษฐกิจ 2. แบบทดสอบครั้งที่ 2 ปรนัย
3. ข๎อสอบ 3. 20-23มิ.ย. 2560
สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมตามหลัก
(3คะแนน)
(2 คะแนน) ปรนัย 10
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข๎อ
- การมีสํวนรํวมแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม
และวัฒนธรรมโดยใช๎ปรัชญาของ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

เศรษฐกิจพอเพียง
- การสํงเสริม เผยแพรํ ขยายผลงาน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคคล ชุมชนที่ประสบ
ผลสาเร็จ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560
หน่วยที่ 5 สถานการณ์ของประเทศกับ
ความพอเพียง
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชํนสถานการณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข๎องกับผู๎เรียน(ภาวะเงินเฟูอ ราคา
ผลผลิตตกต่า คําครองชีพสูง ฯลฯ)
- การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิต
ภายใต๎สถานการณ์ของประเทศโดยใช๎
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ประเทศ และ
แนวทางแก๎ไข
หน่วยที่ 6 สถานการณ์โลกกับความ
พอเพียง
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ประเทศภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เกี่ยวข๎อง เชํน ภาวะโลกร๎อน การสื่อสาร
ไร๎พรมแดน น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
- การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิต
ภายใต๎สถานการณ์ของโลกประเทศโดย
ใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการเก็บคะแนน
แบบทดสอบหนํวยที่
1-3
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
ข๎อสอบอัตนัย ข๎อสอบ 17-21 ก.ค. 2560
จานวน 5ข๎อ

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

1. ข๎อสอบ 1. 26-28 ก.ค. 2560
จานวน 20
ข๎อ
2. กลุํมละ 1 2. 2-4 ส.ค. 2560
ชิ้น
3. กลุํมละ 1 3. 7-11 ส.ค. 2560
ชิ้น

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

2. รายงาน/
กลุํม
3. รายงาน/
กลุํม

1. ทาโครงงานบูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(10คะแนน)

1.โครงงาน

1. กลุํมละ 1 1. 1-25ส.ค. 2560
ชิ้น

2. นาเสนอ/
เดี่ยว

2. คนละ 1
ชิ้น

2. นาเสนอ การนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช๎

2. 18 -24ส.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

กาหนดส่ง

ในชีวิตประจาวัน
(5คะแนน)

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ปีการศึกษา 2560

แบบทดสอบหนํวยที่
5-6
(30 คะแนน)

ข๎อสอบอัตนัย

ข๎อสอบ
จานวน 5
ข๎อ

18-22 ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค33101
ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 5
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
หัวหน๎ารายวิชา
2. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
3. นางสาวมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
4. นางสาวปราณี พรมติ๊บ
5. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
โดยสังเขป
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
สถิติและข้อมูล
1.1 ตัวอยํางของกรณีหรือปัญหาที่
ประเมินผลงาน
รายงาน
1
ภายในวันที่
ต๎องใช๎สถิติ
5 คะแนน
/ รายกลุํม
16 มิถุนายน
1.2 ความหมายของสถิติ
2560
1.3 สถิติกับการตัดสินใจและ
วางแผน
1.4 ข๎อมูลและการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน แบบทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
/ รายบุคคล
2.1 การแจกแจงความถี่ของข๎อมูล
ภายในวันที่
2.2 การแจกแจงความถี่โดย
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน
ใบงาน สมุด
1
14 กรกฎาคม
ใช๎กราฟ
/รายบุคคล
2560
2.3 การวัดตาแหนํงที่ของข๎อมูล
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1
10 คะแนน
แบบทดสอบกลางภาค
2.4 การวัดคํากลางของข๎อมูล
1. สอบเก็บคะแนน 15 คะแนน แบบทดสอบ
1. คําเฉลี่ยเลขคณิต
/ รายบุคคล
- คําเฉลี่ยเลขคณิต
ถํวงน้าหนัก
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน
ใบงาน สมุด
1
ภายในวันที่
- คําเฉลี่ยเลขคณิตรวม
/รายบุคคล)
18 สิงหาคม
- การหาคําเฉลี่ยเลขคณิต
2560
ของข๎อมูลที่แจกแจง
ความถี่แล๎ว
2. มัธยฐาน
3. ฐานนิยม

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

2.5 การวัดการกระจายของข๎อมูล 1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
- พิสัย
- สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
การสารวจความคิดเห็น
3.1 วิธีสารวจความคิดเห็น
3.2 ตัวอยํางเรื่องที่เคยมีการสารวจ
ความคิดเห็นจากหนํวยงาน
ตําง ๆ
3.3 การนาผลการสารวจความ
คิดเห็นไปใช๎ประโยชน์
สอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 2

ประเมินผลงาน
5 คะแนน

30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
แบบทดสอบ
/ รายบุคคล

กาหนดส่ง

ใบงาน สมุด
/รายบุคคล

1

ภายในวันที่
5 กันยายน 2560

รายงาน
/ รายกลุํม

1

ภายในวันที่
12 กันยายน
2560

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค 33201
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 จานวน 80 ชั่วโมง
2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศากุน เทียนทอง
หัวหน๎ารายวิชา
2. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
3. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
หน่วยการเรียนรู้ /
เนื้อหาพอสังเขป
หน่วยที่ 1 :
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 การวัดค่ากลางของข้อมูล
- คําเฉลี่ยเลขคณิต
- มัธยฐาน
- ฐานนิยม
- คําเฉลี่ยเรขาคณิต
- คําเฉลี่ยฮาร์โมนิก
1.2 การวัดตาแหน่งที่หรือ
ตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล

วิธีเก็บคะแนน
1. ทดสอบยํอย
( 1.1– 1.2 )
5 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน

10 คะแนน
สอบกลางภาคเรียน
1.3 การวัดการกระจายของข้อมูล
1. ทดสอบยํอย
- การวัดการกระจายสัมบูรณ์
5 คะแนน
- การวัดการกระจายสัมพัทธ์
3. ประเมินผลงาน
- ความสัมพันธ์ระหวํางการแจก
10 คะแนน
แจงความถี่ คํากลาง และ
การกระจายของข๎อมูล

หน่วยที่ 2 :
1. ทดสอบยํอย
การแจกแจงปกติ
15 คะแนน
2.1 คะแนนมาตรฐาน
2. ประเมินผลงาน
2.2 การแจกแจงปกติ และโค้งปกติ
10 คะแนน

ชิ้นงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวน (ชิ้น)
แบบทดสอบ
ใบงาน สมุด

กาหนดส่ง

/รายบุคคล

1

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 60

แบบทดสอบกลางภาค

แบบทดสอบ
ใบงาน สมุด
/รายบุคคล

1

ภายในวันที่
18 ส.ค. 60

1

ภายในวันที่
28 ส.ค. 60

แบบทดสอบ
ใบงาน สมุด
/รายบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ /
วิธีเก็บคะแนน
เนื้อหาพอสังเขป
หน่วยที่ 3 :
1. ทดสอบยํอย
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
5 คะแนน
3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
2. ประเมินผลงาน
เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูล
5 คะแนน
3.2 แผนภาพการกระจาย
3.3 การประมาณคําของคําคงตัว
โดยใช๎วิธีกาลังสองน๎อยสุด
3.4 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ของข๎อมูลที่อยูํในรูปอนุกรมเวลา
30 คะแนน
สอบปลายภาคเรียน

ชิ้นงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวน (ชิ้น)
แบบทดสอบ
ใบงาน สมุด
/รายบุคคล
1

แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
12 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33101 ชื่อรายวิชา พันธุกรรมและสิง่ แวดล๎อม จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวชญานี วจนะศิริ
หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่1 พันธุกรรม
1.1. ลักษณะพันธุกรรม
1.2 โครโมโซมและการถํายทอดทาง
พันธุกรรม
1.3 การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.4 วิวัฒนาการ
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

-แบบทดสอบตาม

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิน้

กาหนดส่ง

ตามหนํวยการ
เรียนรู๎

1บท

ภายในวันที่
7-10 มิ.ย 2560

รายงานการทดลอง
สมุดบันทึก
(10 คะแนน )

รายงาน
การอภิปรายผล
การออกแบบการ
ทดลอง

1 ชิน
้

20-24 มิ.ย2560

สอบกลางภาคหน่วยที่ 1

สอบกลางภาค
(10 คะแนน) หนํวยที1่

- ข๎อสอบอัตนัย 10 ข๎อ
1 ฉบับ

หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับระบบ
นิเวศ
2.1 ระบบนิเวศ
2.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใน
ระบบนิเวศ
2.3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสํงแวดล๎อม
หน่วยการเรียนที่ 3 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3.2 ความหลากหลายของสปีชีส์

-

รายงานและผังมโน
ทัศน์และตารางการ
แปรผันทางพันธุกรรม
ทั้งครอบครัว (20
คะแนน)

-

งานและแบบฝึกหัด

แบบฝึก

-

ตัวชี้วัด
(20 คะแนน)
-การปฏิบัติการทดลอง

(10 คะแนน)

-

งานกลุํม
แบบฝึกหัดของ
แตํละหนํวย

ระหวํางวันที่ 1721 ก.ค. 2560
1 ชิ้น

1 ฉบับ

22-26 ส.ค. 2560

5 ก.ย 2560

สอบปลายภาคหน่วยที่ 2-3

สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-เนื้อเรื่องบทที่2-3 เป็น
ข๎อสอบปรนัย

ข๎อสอบปรนัย
60 ข๎อ 1 ฉบับ

ระหวําง 18-22
ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว33102 ชื่อวิชา พลังงาน
จานวนชั่วโม 40 ชั่วโมง
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวอุบล บุญชู หัวหน๎ารายวิชา
นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
หนํวยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

หน่วยการเรียนที่ 1: คลื่นกล
- ปริมาณที่เกี่ยวกับคลื่น
- อัตราเร็วของคลื่น
- การรวมคลื่น
- สมบัติของคลื่น

วิธีเก็บคะแนน

สอบยํอยอัตนัย
(20 คะแนน)

หน่วยการเรียนที่ 2: เสียง
- การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
- อัตราเร็วของเสียง
- ความถี่ของคลื่นเสียง
- ลักษณะทางกายภาพของ
คลื่นเสียง
- การเกิดบีตส์

สอบยํอยอัตนัย
(10 คะแนน)

สอบกลางภาค หน่วยที่1

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

ปีการศึกษา 2560
1.0 หนํวยกิต

กาหนดสํงงาน
จานวน
ชิ้น

ตามหนํวยการเรียนรู๎
(รายบุคคล ข๎อสอบ 20 ข๎อ)

1 ฉบับ

ภายใน 16 มิย.
2560

ตามหนํวยการเรียนรู๎
(รายบุคคล ข๎อสอบ 10 ข๎อ)

1 ฉบับ

ภายใน 14 ก.ค.
2560

แบบทดสอบกลางภาค 30 ข๎อ
1 ฉบับ

14-22 ก.ค. 2560

หนํวยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

หน่วยการเรียนที่ 3: คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
-

-

วิธีเก็บคะแนน

สอบยํอยอัตนัย
(10 คะแนน)

ความสัมพันธ์ระหวําง
สนามไฟฟูาและ
สนามแมํเหล็ก
การเกิดคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
สเปกตรัมของคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา

หน่วยการเรียนที่ 4: พลังงาน
นิวเคลียร์
- การค๎นพบกัมมัรตภาพรังสี
- ไอโซโทป
- กัมมันตภาพรังสี
- ครึ่งชีวิต
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์
- การประยุกต์ใช๎พลังงาน
นิวเคลียร์และ
กัมมันตภาพรังสี
- การวัดปริมาณ
กัมมันตภาพรังสี
- โรงไฟฟูานิวเคลียร์
สอบปลายภาค หน่วยที่ 3-4

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดสํงงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
ตามหนํวยการเรียนรู๎ 1 ฉบับ ภายใน 30 ก.ค. 2560
(รายบุคคล ข๎อสอบ
10 ข๎อ)

สอบยํอยอัตนัย
(10 คะแนน)
เขียนรายงานการทดลอง
10 คะแนน

ตามหนํวยการเรียนรู๎
10 ข๎อ
- ประเมินจากการ
เขียนรายงานการ
ทดลองหลังจาก
ปฏิบัติการทดลอง
รายบุคคล

1 ฉบับ

แบบทดสอบปลายภาค
ปรนัย (30 คะแนน)

แบบทดสอบกลางภาค 60 ข๎อ
1 ฉบับ

ภายใน 29 ส.ค. 2560

18-22 ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33207
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์วิศวกรรม จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายเรวัตต์ นกสวําง หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 : กลศาสตร์
1. แรง มวล การเคลื่อนที่
2. งานพลังงาน
3. การชน และโมมเนตัม
4. การเคลื่อนที่แบบหมุน

หน่วยการเรียนที่ 2 : คลื่น แสง เสียง
1. คลื่น
2. เสียง
3. แสง

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

10 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค

ภายใน
20
มิถุนายน

ภายใน
15
กรกฎาคม

17-21
ก.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 3 : ไฟฟ้า
1. ไฟฟูาสถิต
2. ไฟฟูากระแส
3. ไฟฟูากระสลับ
หน่วยการเรียนที่ 4 : สมบัติเชิงกลของสาร
1. ของแข็ง
2. ของเหลว
3. แก๏ส
หน่วยการเรียนที่ 5 : อุณหพลศาสตร์
1. ความร๎อน
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับสถานะ
3. อุณหภูมิผสม
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 3-5

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น

- Quiz 4 คะแนน
- สมุด 2 คะแนน
- ข๎อสอบ online
4 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

- Quiz 4 คะแนน
- สมุด 2 คะแนน
- ข๎อสอบ online
4 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

- Quiz 4 คะแนน
- สมุด 2 คะแนน
- ข๎อสอบ online
4 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

30 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายใน
10
สิงหาคม

ภายใน
25
สิงหาคม

ภายใน
12
กันยายน
14 - 22
ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33208
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายเรวัตต์ นกสวําง หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 : เทคโนโลยีชีวภาพ
1. การผสมเทียม
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. การฝากถํายตัวอํอน
4. การโคลนนิ่ง

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

หน่วยการเรียนที่ 2 : เทคโนโลยีพลังงาน
1. พลังงานความร๎อน
2. พลังงานแสงอาทิตย์
3. พลังงานงานทดแทน
4. พลังงานนิวเคลียร์
5. พลังงานไฟฟูา

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2

10 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค

ภายใน
20
มิถุนายน

ภายใน
15
กรกฎาคม

17-21
ก.ค. 2560

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 3 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม
1. การกลั่น
2. ปิโตรเลียม
หน่วยการเรียนที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
1. กล๎องโทรทรรศน์
2. สถานีอวกาศ
3. โครงการอวกาศ

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 3-4

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

30 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายใน
22
สิงหาคม
ภายใน
12
กันยายน

14 - 22
ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว30291
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
จานวน
ลักษณะ/ประเภท
ชิน้
แบบทดสอบอัตนัย
1

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีในชิวิต
ประจาวัน

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

ภายใน 23 มิ.ย. 60

หน่วยการเรียนที่ 2 ร่างกายของเรา
รํางกายที่ดีต๎องมีน้าหนักและสํวนสูง ที่สัมพันธ์
กัน อยํ า งเหมาะสม และการเปลี่ ย นแปลงเข๎ า สูํ
วัยรุํนของผู๎ชายและผู๎หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่
แตกตํางกัน

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

แบบสอบอัตนัย

1

ภายใน 27 มิ.ย. 60

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

หน่วยการเรียนที่ 3 ระบบต่างๆในร่างกาย
รํางกายของเราประกอบไปด๎วยระบบตํางๆ
ได๎แกํ ระบบหายใจ ระบบยํอยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบขับถําย ระบบประสาท
และระบบสืบพันธ์

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

แบบทดสอบอัตนัย

1

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนที่ 4 อาหารและสารอาหาร
อาหารที่เราทานในแตํละวันล๎วนแล๎วแตํมี
ประโยชน์กับรํางกายของเราทั้งสิ้น โดยอาหารแตํ
ละประเภทก็จะมีประโยชน์แตกตํางกันไป
หน่วยการเรียนที่ 5 โรคบั่นทอนสุขภาพ
รํางกายของเรามีได๎รับผลกระทบตํางๆไมํวําจะ
เป็นอาหารหรือสิ่งแวดล๎อมรอบตัวอาจทาให๎
รํางกายเกิดอาการเจ็บปุวยได๎

กาหนดส่งงาน
ภายใน 30 พ.ค. 60

ภายใน 20 มิ.ย. 60
ภายใน 18 ก.ค. 60
ภายใน 20 ก.ค. 60

สอบกลางภาค หนํวยที่1-3
(10 คะแนน)
ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

แบบทดสอบกลางภาค
1ฉบับ
แบบทดสอบอัตนัย
1

17-21 ก.ค. 2560
ภายใน 15 ส.ค. 60

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

ภายใน 8 ส.ค. 60

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

สอบอัตนัย

1

ภายใน 29 ส.ค. 60

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

ภายใน 22 ส.ค. 60

หน่วยการเรียนที่ 6 รู้รักษาห่างไกลโรค
การรูจ๎ ักรํางกายของเราดี เราก็จะสามารถ
ปูองกันให๎หํางไกลจากโรคได๎

สอบปลายภาค

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)

สอบอัตนัย

1

ภายใน 12 ก.ย. 60

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

ภายใน 5 ก.ย. 60

สอบปลายภาค
หนํวยที่ 4-6
(30 คะแนน)

แบบทดสอบปลายภาค
1ฉบับ

ระหวําง
18-22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33204
ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 4
จานวน 4 คาบ/สัปดาห์
2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายเรวัตต์ นกสวําง หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 : ไฟฟ้าสถิต
1. การทาให๎เกิดประจุ , แรงระหวํางประจุ
2. สนามไฟฟูา , แรงไฟฟูา
3. ศักย์ไฟฟูา , ความตํางศักย์
4. งานในการเลื่อนประจุ
5. ความจุไฟฟูา , ตัวเก็บประจุ
6. พลังงานสะสมบนตัวเก็บประจุ
7. การถํายเทประจุ
หน่วยการเรียนที่ 2 : ไฟฟ้ากระแส
1. กระแสไฟฟูา , แรงเคลื่อนไฟฟูา
2. ตัวต๎านทาน , กฎของโอห์ม , Rรวม
3. วงจรไฟฟูา , กฎเคอร์ชอฟ
4. การหาความตํางศักย์ ระหวํางจุดในวงจร
5. เครื่องวัดปริมาณทางไฟฟูา
6. พลังงานไฟฟูา กาลังไฟฟูา

วิธีการเก็บคะแนน
- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab
5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab
5 คะแนน

- ข๎อสอบ on line
5 คะแนน
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2

10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน
โจทย์อัตนัย
Lab : ไฟฟูาสถิต
Lab : ตัวเก็บ
ประจุ

5 ข๎อ
2 lab

ภายใน
20
มิถุนายน

5 ชุด
โจทย์ปรนัย

โจทย์อัตนัย
Lab : การอําน
กับตํอตัวต๎านทาน
Lab : การอําน
เครื่องมือวัด และ
หาคํา
โจทย์ปรนัย
แบบทดสอบกลางภาค

5 ข๎อ
2 lab

ภายใน
15
กรกฎาคม

5 ชุด
17-21
ก.ค. 2560

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 3 : แม่เหล็กไฟฟ้า
- Quiz 5 คะแนน
โจทย์อัตนัย
5 ข๎อ
1. ธรรมชาติของแมํเหล็ก , สนามแมํเหล็กโลก - สมุด + Lab
Lab :
2 lab
2. แรงของสนามแมํเหล็กตํอประจุ
5 คะแนน
สนามแมํเหล็ก
3. การเหนี่ยวนาของแมํเหล็กกับไฟฟูา
Lab : ไดนาโม
4. โมเมนต์ของแรงคูํควบในขดลวดที่มีไฟฟูา - งานกลุํมผลิตเครื่อง งานกลุํมกลุํมละ
1 ชิ้น
5. กระแสเหนี่ยวนา
กาเนิดระแสไฟฟูา 5 - 6 คน
6. หม๎อแปลงไฟฟูา
10 คะแนน
หน่วยการเรียนที่ 4 : ไฟฟ้ากระแสสลับ และ - Quiz 5 คะแนน
โจทย์อัตนัย
5 ข๎อ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- สมุด + Lab
Lab : ออส
3 lab
1. ปริมาณของไฟฟูากระแสสลับ และสมการ 5 คะแนน
ซิโลสโคป , วงจร
2. วงจร R C L
RCL , เกรตติ้ง
3. พลังงานไฟฟูา และ การใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ
4. ลักษณะสาคัญของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
5. การสร๎างคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
6. ประโยชน์ และอันตรายจากคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 2-4
30 คะแนน
แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายใน
22
สิงหาคม

ภายใน
12
กันยายน

14 - 22
ก.ย. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33224
ชื่อวิชา เคมี 4
จานวน 3 ชั่วโมง
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายรุ่งโรจน์ สมนิล
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
บทที่ 1 ไฟฟ้าเคมี
- ตามหนํวยการ
- Quiz (5 คะแนน)
10 ชิ้น
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์
เรี
ย
นรู
๎
(รายบุ
ค
คล
2. การดุลสมการรีดอกซ์
ข๎อสอบอัตนัย )
- การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎เลข
ออกซิเดชัน
- การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎ครึง่
- ตามหนํวยการ
ปฏิกิริยา
แบบทดสอบตาม
1 ฉบับ
เรียนรู๎ (รายบุคคล
3. เซลล์ไฟฟูาเคมี
ตัวชี้วัด (15 คะแนน)
ข๎อสอบอัตนัย )
- เซลล์กัลวานิก
 การเขียนแผนภาพเซลล์กัลวา
นิกซ์และสมการไอออนิก
 ศักย์ไฟฟูาของเซลล์และ
ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่ง
-ใบงาน,แบบฝึกหัด (10 -ประเมินจากใบงาน
เซลล์
และสมุด
1 ชุด
คะแนน)
 เซลล์ความเข๎มข๎น
 ประเภทของเซลล์กัลวานิก
- เซลล์อิเล็กโทรไลติก
 การแยกสารไอออนิกที่
- สอบกลางภาค
- รายบุคคล
1 ฉบับ
หลอมเหลวด๎วยกระแสไฟฟูา
(10 คะแนน)
เป็นข๎อสอบปรนัย
 การแยกสารละลายด๎วย
หนํวยที่ 1 เป็นข๎อสอบ จานวน 40 ข๎อ
กระแสไฟฟูา
ปรนัย
 การชุบด๎วยไฟฟูา
การทาโลหะให๎บริสุทธิ์โดยใช๎
เซลล์อิเล็กโทรไลติก
การกัดกรํอนของโลหะและการ
ปูองกัน
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข๎องกับเซลล์ไฟฟูาเคมี
แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์ของแข็ง
แบตเตอรี่อากาศ
การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้าทะเล


4.
-

กาหนดส่งงาน
ภายใน
20 ก.ค. 60

ภายใน
15 ก.ค. 60

ภายใน 15 ก.ค.
60
ระหวํางวันที่ 17
– 21 ก.ค. 60

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ใน
อุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมแรํ
- แรํทองแดง
- แรํสังกะสีและแคดเมียม
- แรํดีบุก
- แรํโคลัมไบต์ – แทนทาไลต์
- แรํทังสเตน
- แรํพลวง
- แรํเซอร์คอน
- แรํรัตนชาติ
2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์
- วัตถุดิบที่ใช๎ในอุตสาหกรรมเซรา
มิกส์
- การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
- การเผาและเคลือบ
- ผลิตภันฑ์เซรามิกส์
 ผลิตภัณฑ์แก๎ว
 ปูนซีเมนต์
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับโซเดียม
คลอไรด์
- การผลิตโซเดียมคลอไรด์
- การผลิตโซเดียวไฮดรอกไซด์และ
แก๏สคลอรีน
 การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดย
ใช๎เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน
- การผลิตโซดาแอช
- การผลิตสารฟอกขาว
4. อุตสาหกรรมปุ๋ย
- ประเภทของปุ๋ย
- ปุ๋ยไนโตรเจน
- ปุ๋ยฟอสเฟส
- ปุ๋ยโพแทส
- ปุ๋ยผสม

วิธีเก็บคะแนน

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
- ตามหนํวยการ
เรียนรู๎ (รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย )

-ใบงาน,แบบฝึกหัด (10 -ประเมินจากใบงาน
คะแนน)
และสมุด

กาหนดส่ง

1 ชิ้น

ภายใน
9 ก.ย. 60

1 ชุด

ภายใน
18 ก.ย. 60
ภายใน
18 ก.ย. 60

- ทาเวปไซต์และ
นาเสนอ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ
(10 คะแนน)

- เป็นกลุํมๆ ละ
5-7 คน
(กิจกรรมกลุํม)

1 เวบไซต์

- สอบปลายภาค
(30 คะแนน)
หนํวยที่ 2-3 เป็น
ข๎อสอบปรนัย

- รายบุคคลเป็น
ข๎อสอบปรนัย
จานวน 60 ข๎อ

1 ฉบับ

18 – 22 ก.ย.
60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33244 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 4 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
2. กฎแหํงการแยกตัว
3. กฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ
4. การทดสอบจีโนไทป์
5. ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎ
ของเมนเดล

หน่วยการเรียนที่ 2 ยีนและโครโมโซม
1. การค๎นพบสารพันธุกรรม
2. ยีนอยูํที่ไหน
3. การค๎นพบบทบาทของโครโมโซม
4. จีโนม
5. สํวนประกอบทางเคมีของ DNA
6. โครงสร๎างของ DNA
7. สมบัติของสารพันธุกรรม
8. การจาลองตัวของ DNA
9. DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได๎อยํางไร
10. มิวเทชัน
สอบกลางภาค

วิธีเก็บคะแนน

1. ใบงาน การถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
5 ฉบับ
-รายบุคคล
ตอบคาถามลงในใบ
งาน

2. แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายหนํวยเป็นข๎อสอบ -รายบุคคล
แบบทดสอบอัตนัย
อัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน )
1. ใบกิจกรรม การสกัด
DNA
(5 คะแนน )

2.แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายหนํวยเป็นข๎อสอบ
อัตนัย 10 ข๎อ
(10 คะแนน )

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 2 เป็นข๎อสอบปรนัย

- รายบุคคล
ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติการและ
รายงานผลการ
ทดลอง
- รายบุคคล
แบบทดสอบ
อัตนัย

1 ฉบับ

1 กิจกรรม

1 ฉบับ

ข๎อสอบปรนัยจานวน 40 ข๎อ
1 ฉบับ

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
10 มิ.ย. 2560

ภายในวันที่
30 มิ.ย. 2560

ภายในวันที่
8 ก.ค.2560

ภายในวันที่
15 ก.ค 2560

ระหวํางวันที่
17-21 ก.ค.
2560

หน่วยการเรียนที่ 3 พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
1. ความเป็นมาของพันธุวิศวกรรม
2. พันธุวิศวกรรมกับการประยุกต์ใช๎ประโยชน์
3. พันธุศาสตร์กับการประยุกต์ใช๎ประโยชน์ตํอ
มนุษย์

หน่วยการเรียนที่ 4 วิวัฒนาการ
1. หลักฐานที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3 พันธุศาสตร์ประชากร
4 ปัจจัยที่ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
แอลลีล
5 กาเนิดของสปีชีส์
6 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ
สอบปลายภาค

แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายหนํวย

- รายบุคคล

1 ฉบับ

ภายในวันที่
19 ส.ค 2560

แบบทดสอบอัตนัย

เป็นข๎อสอบอัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน)

จัดนิทรรศการพันธุวิศวกรรม -กิจกรรมกลุํม
นาไทยพัฒนา (สัปดาห์
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 10 คะแนน )
วิทยาศาสตร์

1นิทรรศการ ภายในวันที่
18 ส.ค.2560

1. ใบงาน พันธุศาสตร์
ประชากร
(5 คะแนน )

รายบุคคล
ตอบคาถามลงในใบ
งาน

1 ฉบับ

2.แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายหนํวยป็นข๎อสอบ
อัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน )

- รายบุคคล

สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-เนื้อเรื่องหนํวยที่2-3 เป็น
ข๎อสอบปรนัย

แบบทดสอบอัตนัย

1 ฉบับ

ข๎อสอบปรนัย 60 ข๎อ 1 ฉบับ

ภายในวันที่
26 ส.ค. 2559
ภายในวันที่ 4
ก.ย 2560

ระหวําง 1822 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ33201
ชื่อรายวิชา ภาษาจีน 5
6 คาบ/สัปดาห์
3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1
你的手机关机了
หนํวยที่ 2
她买了不少工艺品
หนํวยที่ 3
我想租一套房子

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 4
咱们去饭馆吃饭吧
หนํวยที่ 5
今天我看了一晚上电视
หนํวยที่ 6
能不能帮我找个语伴
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน
ทดสอบท๎ายบท
(10คะแนน)
ใบงาน
(5คะแนน)
ทดสอบ
(5 คะแนน)
สอบสนทนา
(5คะแนน)
ทดสอบท๎ายบท
(5 คะแนน)
10 คะแนน
สอบสนทนา
(5คะแนน)
ทดสอบ
(5คะแนน)
ทดสอบ
(10คะแนน)
ทดสอบ
(10คะแนน)
30 คะแนน
100 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
งานกลุํม
1

กาหนดส่ง
30 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1

20 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1

งานเดี่ยว

1

งานเดี่ยว

1

งานเดี่ยว

1

15 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1

29 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1

26 กันยายน

18 กรกฏาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ33203
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนรอบรู้
2คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Li Shan
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1
东盟
หนํวยที่ 2
中国的传统节日

หนํวยที่ 3
随他吧！

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 4
《静夜思》
หนํวยที่ 5
中国概况
หนํวยที่ 6
汉语水平考试
สอบปลายภาค
รวม

วิธีการเก็บคะแนน
โครงงาน
(10คะแนน)
ใบงาน
(5คะแนน)
การนาเสนอหน๎าชั้น
เรียน
(5 คะแนน)
ใบงาน
(5คะแนน)
แบบฝึกหัด
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
งานกลุํม
1

กาหนดส่ง
30 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1

งานกลุํม

1

งานเดี่ยว

1

งานกลุํม

1

งานเดี่ยว

1

15 สิงหาคม

ทดสอบ
(10คะแนน)

ทดสอบเดี่ยว

1

29 สิงหาคม

ทดสอบ
(10คะแนน)

งานเดี่ยว

1

26 กันยายน

10 คะแนน
ทดสอบ
(10คะแนน)

30 คะแนน
100 คะแนน

20 มิถุนายน

18 กรกฏาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25560
รหัสวิชา จ33205
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Chen Rourou
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หนํวยที่ 1
我该穿什么衣服？

วิธีการเก็บคะแนน
背诵对话

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
งานเดี่ยว
1

23 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1

13 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1

27 กรกฏาคม

งานเดี่ยว

1

18 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1

15 กันยายน

กาหนดส่ง

生词造句
听写生词(15คะแนน)

หนํวยที่ 2
还要别的吗？

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3
护照不见了！
หนํวยที่ 4
您要去什么地方？
หนํวยที่ 5
需要什么帮助吗？
สอบปลายภาค
รวม

背诵对话
生词造句
听写生词
(15 คะแนน)
10 คะแนน
背诵对话
听写生词
(10 คะแนน)
背诵对话
听写生词(10คะแนน)
背诵对话
听写生词 (10คะแนน)
30 คะแนน
100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 33201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุน 5
จานวน 120 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : 学校のけいじばん
บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
หน่วยที่ 2 : 文化祭
งานนิทรรศการวิชาการ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 : 待ち合わせ
การนัดพบ
หน่วยที่ 4 : 学校の規則
กฎระเบียบโรงเรียน
สอบปลายภาค
รวม

วิธีเก็บคะแนน
-แบบทดสอบ
-แบบฝึก
-สอบฟัง-พูด
-แบบทดสอบ
-แบบฝึก
-สอบฟัง-พูด
แบบทดสอบ
60 นาท
-แบบทดสอบ
-แบบฝึก
-สอบฟัง-พูด
-แบบทดสอบ
-แบบฝึก
-สอบฟัง-พูด
แบบทดสอบ
60 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
1 ชิ้น
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
1 ชิ้น
-งานคูํ
(5 คะแนน)
1 ชิ้น
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
1 ชิ้น
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
1 ชิน้
-งานคูํ
(5 คะแนน)
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
-งานคูํ
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
-งานเดี่ยว (5 คะแนน)
-งานคูํ
(5 คะแนน)
(30 คะแนน)
100 คะแนน

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
ภายใน 26/พ.ค. /60
( 15 คะแนน )
ภายใน 16/มิ.ย. /60
( 15 คะแนน )
ปรนัย/อัตนัย
หน่วยที่ 1 -2
ภายใน 14/ก.ค./60
( 15 คะแนน )
ภายใน 31/ส.ค./60
( 15 คะแนน )
ปรนัย/อัตนัย
หน่วยที่ 3-4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ33205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสรอบรู๎ 1 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก๎ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1เรื่อง Grand jeu
du collège français
- Les vacances pour
les collège
- Jouer des jeux sur
le collège français
- Les vocabulaires sur
le collège français
หนํวยที่ 2 เรื่อง La vie de
château
- Les histoires des
châteaux en France
- Le roi et son château
- Le symbole de chaque
château

วิธีการเก็บคะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

- หาความหมายของคาศัพท์
ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยของ
ฝรั่งเศส (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 พฤษภาคม

- นาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
วันหยุดตํางๆของนักเรียน
ฝรั่งเศสในรูปแบบ power
point (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 มิถุนายน

- ฟังเรื่องราวและตอบคาถาม
เกี่ยวกับพระราชวังใน
ประเทศฝรั่งเศส
(5 คะแนน)
- นาเสนอบทความเรื่อง
“Le roi et son château”
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 มิถุนายน

งานกลุํม

1 ชิ้น

29 มิถุนายน

หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 เรื่อง Où
acheter en France?
- Expliquer comment
on achète en France?
- Les vocabulaires sur
les endroits où on
achète les objets
- Discuter sur les goûts
des achats

วิธีการเก็บคะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

10 คะแนน

- ใบงานคาศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ตํางๆ ที่ขายของ
แตํละประเภท (5 คะแนน)
- อภิปรายเกี่ยวกับรสนิยม
สิ่งของและสถานที่ในการ
จับจํายซื้อของ
(10 คะแนน)

หนํวยที่ 4 เรื่อง A la table
des Français
- Les recettes du repas - บอกชื่ออาหารฝรั่งเศส
français
ที่รู๎จักได๎ (5 คะแนน)
- Les menus et les plats - ปฏิบัติตนตามแบบมารยาท
du jour
บนโต๏ะอาหารแบบฝรั่งเศส
ได๎ถูกต๎อง (5 คะแนน)
- L’étiquette à la table - ใช๎คาศัพท์ในการเรียกชื่อ
française
อุปกรณ์การทาอาหารได๎
ถูกต๎อง (5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 สิงหาคม

งานกลุํม

1 ชิ้น

17 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ33205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสรอบรู๎ 1 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก๎ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1เรื่อง Grand jeu
du collège français
- Les vacances pour
les collège
- Jouer des jeux sur
le collège français
- Les vocabulaires sur
le collège français
หนํวยที่ 2 เรื่อง La vie de
château
- Les histoires des
châteaux en France
- Le roi et son château
- Le symbole de chaque
château

วิธีการเก็บคะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

- หาความหมายของคาศัพท์
ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยของ
ฝรั่งเศส (5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 พฤษภาคม

- นาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
วันหยุดตํางๆของนักเรียน
ฝรั่งเศสในรูปแบบ power
point (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

8 มิถุนายน

- ฟังเรื่องราวและตอบคาถาม
เกี่ยวกับพระราชวังใน
ประเทศฝรั่งเศส
(5 คะแนน)
- นาเสนอบทความเรื่อง
“Le roi et son château”
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 มิถุนายน

งานกลุํม

1 ชิ้น

29 มิถุนายน

หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 เรื่อง Où
acheter en France?
- Expliquer comment
on achète en France?
- Les vocabulaires sur
les endroits où on
achète les objets
- Discuter sur les goûts
des achats

วิธีการเก็บคะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

10 คะแนน

- ใบงานคาศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ตํางๆ ที่ขายของ
แตํละประเภท (5 คะแนน)
- อภิปรายเกี่ยวกับรสนิยม
สิ่งของและสถานที่ในการ
จับจํายซื้อของ
(10 คะแนน)

หนํวยที่ 4 เรื่อง A la table
des Français
- Les recettes du repas - บอกชื่ออาหารฝรั่งเศส
français
ที่รู๎จักได๎ (5 คะแนน)
- Les menus et les plats - ปฏิบัติตนตามแบบมารยาท
du jour
บนโต๏ะอาหารแบบฝรั่งเศส
ได๎ถูกต๎อง (5 คะแนน)
- L’étiquette à la table - ใช๎คาศัพท์ในการเรียกชื่อ
française
อุปกรณ์การทาอาหารได๎
ถูกต๎อง (5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 สิงหาคม

งานกลุํม

1 ชิ้น

17 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา อ33101 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จานวน 2 คาบ/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการ

ประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70: 30
ผู้สอน

1.

นางทัศนารี อ่อนสุข

2.

นางสาวอรทัย จันทรังษี

3.

นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1: Smart Housing

หน่วยที่ 2

: The Working
World

หน่วยที่ 3 : Followers of
Fashion

หน่วยที่ 4 : That’s
Entertainment !

หัวหน้ารายวิชา

วีธีการเก็บคะแนน
- ออกแบบบ้านในฝันและ
นาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลหน้า
ชั้นเรียน (10 คะแนน)
- เขียนจดหมายแนะนาตัวเอง
เพื่อใช้ในการสมัครงาน
(5 คะแนน)
- เขียนบทความ (Article)
เกี่ยวกับแฟชั่น (Fashion) ที่
นักเรียนสนใจหรือชื่นชอบ
(5 คะแนน)
- นักเรียนออกแบบกิจกรรม
(Event) และอภิปราย
แลกเปลี่ยนข้อมูลหน้าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค

หน่วยที่ 5 : Where on
Earth?

หน่วยที่ 6 : On Your Marks

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
งานคู่

ชิ้นงาน
1 ชิ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12-16 มิ.ย.2560

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

26 – 30 มิ.ย.
2560

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

11-14 ก.ค.
2560

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

1-4 ส.ค. 2560

งานคู่

1 ชิ้น

15 – 18 ส.ค.
2560

29 พ.ค. –
2 มิ.ย. 2560

10 คะแนน

- นาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ที่นักเรียนชื่นชอบ
หน้าชั้นเรียน ( 5 คะแนน)
- เลือกกีฬามา 1 ชนิด สืบค้นและ
นาเสนอให้เพื่อนๆในชั้นเรียนเข้าใจ
กฎ กติกา และคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกีฬาประเภทนั้นๆ (5 คะแนน)

หน่วยที่ 7 : Wheels, Wings,
and Other Things

หน่วยที่ 8 : The World
Around Us

- สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับข้อดี

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

21- 25 ส.ค.

และข้อเสียของการขนส่งแต่ละ
ประเภท (10 คะแนน)
- นาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางการปัญหา (10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

11- 14 ก.ย.
2560

สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสวิชา อ33101 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จานวน 2 คาบ/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการ

ประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70: 30
ผู้สอน

1.

นางสาวอรทัย จันทรังษี หัวหน้ารายวิชา

2.

นางสาววิชุตา อินไผ่

หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วีธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1:

Reading: Vocabulary Test (10

Symbols

คะแนน)
Writing: Writing a paragraph
outline. (5 คะแนน)

หน่วยที่ 2:
Customs

Reading: Reading
comprehension Test (10

คะแนน)
Writing: Writing introduction
and conclusion of a paragraph
(5 คะแนน)

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3: Mind

Reading: Vocabulary Test (5

and Body

คะแนน)
( 5 คะแนน)

People Making
a Difference

สอบปลายภาค

วันกาหนดส่ง

ลักษณะ/
ประเภท
งานเดี่ยว

ชิ้นงาน
1 ชิ้น

29 พ.ค. – 2 มิ.ย.60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

19 – 23 มิ.ย. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3–7

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

17 – 21 ก.ค. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7- 11 ส.ค. 60

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

ก.ค. 60

10 คะแนน

Writing: write a paragraph

หน่วยที่ 4:

ชิ้นงาน/ภาระงาน

Reading: reading
comprehension, Group
presentation (20 คะแนน)

30 คะแนน

4 – 8 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ....อ33205.... ชื่อวิชา .....ภาษาอังกฤษรอบรู๎1.... จานวน ...2.. ชั่วโมง ...1.0... หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ หัวหน้ารายวิชา
2. Native Language Teacher
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หนํวยที่ 1 : Multiple
Advertisement
- Ads Examples
- Learning
abbreviation in Ads
- How to do Ads
- Ads in Media
หนํวยที่ 2 : Variety topic
Speaking
- Talking about
yourself
- Listen and Speak in
Daily life
หนํวยที่ 3 : Gramartical
Breaking News
- Necessary Grammar
- How to read News
- News Presentation
หนํวยที่ 4 : About Testing in
Lives
- Testing Practice and
Explanation
หนํวยที่ 5 : Variety topic
Speaking
- Listen and Speak in
Daily life
- Speaking Test

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

รายบุคคล

ประเภท/จานวน
ชิ้นงาน 1 ชิ้น

คะแนน
5

25 พ.ค. 2560

รายบุคคล

สอบSpeaking

5

10 มิ.ย. 2560

กลุํมๆละ5-6คน

Presentation

10

20 มิ.ย. 2560

รายบุคคล

Presentation

5

1 ก.ค. 2560

รายบุคคล

สอบSpeaking

5

10 ก.ค. 2560

สอบกลางภาค 10 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท33101 ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย 5
2 คาบ/สัปดาห์
1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 2. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง
หัวหน้ารายวิชา นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 : การอ่าน
1.ร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง
2.การอํานสรุปความ
3.การอํานวิเคราะห์และประเมินคํา
4.การแสดงความคิดเห็น
5.การนาความรู๎มาพัฒนาการอําน
สาระที่ 2 : การเขียน
1.การใช๎โวหารในการเขียน
2.การเขียนบรรยาย
3.การพรรณนา
4.การเขียนยํอความ
5.การเขียนรายงาน
สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด
1.พูดสรุปใจความเรื่องที่ฟังและดู
2.เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่ฟังและดู
3.การแสดงความคิดเห็น
4.การใช๎ภาษาแสดงทรรศนะ
5.มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษา
1.พันธกิจของภาษา
2.การเปลี่ยนแปลงของภาษา
3.ระดับภาษา
4.เหตุผลกับภาษา
5.การใช๎ภาษาให๎งดงาม
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
1.กาพย์เหํเรือ
2.เสภาเรื่องขุนช๎างขุนแผน
3.ไตรภูมิพระรํวง
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

คะแนนเต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

5 คะแนน
5 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

30 พ.ค.60

5 คะแนน
5 คะแนน

- เขียนรายงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

21 มิ.ย.60

5 คะแนน
5 คะแนน

- พูดรายงาน
- ทํองอาขยาน

2 ชิ้น

12 ก.ค.60

5 คะแนน
5 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

25 ส.ค.60

5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ
- รายงาน

3 ชิ้น

31 ส.ค.60

10 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

-แบบทดสอบ
-แบบทดสอบ

1 ชิ้น
1 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท30236
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ
จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วย
กิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง
หัวหน้ารายวิชา 1. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง
คะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่งงาน
เต็ม
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : ทบทวนบทเรียน
- ศึกษาและเข้าใจตัวชี้วัดของรายวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

10

หน่วยที่ 2 : สนใจใฝ่รู้
- ค้นคว้าข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย

- ใบงานและตอบคาถาม

1

19 พฤษภาคม 2560

1

2 มิถุนายน 2560

2

16 มิถุนายน 2560

- แบบทดสอบ
10

- ค้นคว้าข้อสอบของหน่วยงานราชการอื่นๆได้
อีกด้วย
หน่วยที่ 3 : เก็บไว้ใช้งาน
- รวบรวม ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย
- รวบรวมข้อสอบของหน่วยงานราชการอื่นๆได้
อีกด้วย จากแหล่งต่างๆได้
หน่วยที่ 4 : ฝึกฝนจนเก่ง
- วิเคราะห์ ในการฝึกทาข้อสอบ O-NET
รายวิชาภาษาไทย
- วิเคราะห์และฝึกทาข้อสอบของหน่วยงาน
ราชการอื่นๆได้อีกด้วย

5

- รายงานรวบรวมข้อสอบ
O-NET

5

- รายงานรวบรวมข้อสอบของ
หน่วยงานราชการ

5

- แบบทดสอบฝึกทาข้อสอบ
O-NET

5

- แบบทดสอบฝึกทาข้อสอบของ
หน่วยงานราชการ

2
23 มิถุนายน 2560

หน่วยที่ 5 : ชานาญศาสตร์ศิลป์

5

- พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียนเดี่ยว

2

25 สิงหาคม 2560

- สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด และนาเสนอ
เทคนิคในการฝึกทาข้อสอบ O-NET รายวิชา
ภาษาไทยและข้อสอบของหน่วยงานราชการอื่น
ได้อย่างน่าสนใจและหลากหลาย

5

- พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่ม

หน่วยที่ 6 : คลื่นลูกใหม่

10

- สื่อประเภทต่างๆ เช่น power
point (กลุ่ม)

1

8 กันยายน 2560

สอบกลางภาค

10

แบบทดสอบ

1

17-21 กรกฎาคม 2560

สอบปลายภาค

30

แบบทดสอบ

1

18-22 กันยายน 2560

รวม

100

- สามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการฝึก
ทาข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทยและ
ข้อสอบของหน่วยงานราชการอื่นได้

11

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท30237 ชื่อรายวิชา
การอํานเชิงวิเคราะห์1 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนนเต็ม

หน่วยที่ 1 : การอ่าน
1.ความหมายและความสาคัญของการอําน
2.จุดมุํงหมายของการอําน
3.องค์ประกอบของการอําน
4.หลักพื้นฐานในการอําน
5.ชนิดของการอําน
หน่วยที่ 2 : ประเภทของงานเขียน
1.การแบํงประเภทของงานเขียน
2.รูปแบบงานเขียนชนิดตํางๆ

5 คะแนน
5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
- ใบงาน
5 คะแนน
- แบบทดสอบ
5 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

5 คะแนน
5 คะแนน

15 มิ.ย.60

หน่วยที่ 3 : การอ่านเชิงวิเคราะห์
1.ความหมาย
2.ความสาคัญและจุดมุํงหมาย
3.หลักเกณฑ์ในการอําน
4.แนวทางการวิเคราะห์งานเขียน

5 คะแนน
5 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

5 คะแนน
5 คะแนน

5 ก.ค.60

หน่วยที่ 4 : การวิเคราะห์งานเขียนประเภท
บันเทิงคดี
1.เรื่องสั้น
2.นวนิยาย
3.บทร๎อยกรอง

10 คะแนน
10 คะแนน

- เขียนรายงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

9 ส.ค.60

สาระที่ 5 : การประเมินค่างานเขียน
1.ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการประเมินคํางาน
เขียน
2.หลักเกณฑ์การประเมินคํางานเขียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

5 คะแนน
5 คะแนน

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

2 ชิ้น

31 ส.ค.60

10 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

-แบบทดสอบ
-แบบทดสอบ

1 ชิ้น
1 ชิ้น

กาหนดส่ง
31พ.ค.60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ท๓๐๒๓๘
ชื่อวิชา วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ
ชิ้นงาน/ภาระงาน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนนเต็ม

๑. ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม
ไทยปัจจุบัน

๕ คะแนน

- ใบงาน

๑

๒ มิ.ย. ๖๐

๒. วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
และบทบาทของวรรณกรรมตํอสังคมไทย

๕ คะแนน

- แบบทดสอบ

๑

๑๙ มิ.ย. ๖๐

๑๐ คะแนน

- รูปเลํมรายงานกลุํม

๑

๓ ก.ค. ๖๐

๑๐ คะแนน

- พูดนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(เดี่ยว)

๑

๑๗ ก.ค. ๖๐

๑๐ คะแนน

- พูดนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(กลุํม)

๑

๒ ส.ค. ๖๐

๑๐ คะแนน

- พูดนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(เดี่ยว)

๑

๒๑ ส.ค. ๖๐

๓. หลักการอําน การวิเคราะห์
การวิจารณ์วรรณกรรม

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

๔. สารคดี
- ประวัติของสารคดีในไทย
- ประเภทของสารคดี
- สํวนประกอบของสารคดี
- การประเมินคุณคําของสารคดี
๕. นวนิยาย
- ประวัติของนวนิยายในไทย
- ประเภทของนวนิยาย
- สํวนประกอบของนวนิยาย
- การประเมินคุณคําของนวนิยาย
๖. เรื่องสั้น
- ประวัติของเรื่องสั้นในไทย

- ประเภทของเรื่องสั้น
- สํวนประกอบของเรื่องสั้น
- การประเมินคุณคําของเรื่องสั้น
๗. กวีนิพนธ์
- ประเภทของกวีนิพนธ์
- สํวนประกอบของกวีนิพนธ์

๑๐ คะแนน

- พูดนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(กลุํม)

๑

๔ ก.ย. ๖๐

- การประเมินคุณคําของกวีนิพนธ์
สอบกลางภาค

๑๐ คะแนน

แบบทดสอบ

๑

๗ – ๑๔ ก.ค. ๖๐

สอบปลายภาค

๓๐ คะแนน

แบบทดสอบ

๑

๕ – ๗ ก.ย. ๖๐

รวม

๑๐๐ คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ30201 ชื่อรายวิชา สุขศาสตร์ความปลอดภัย 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1.นายจาตุรนต์ มหากนก
หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น กาหนดส่ง
ประเภท
หน่วยการเรียนที่ 1 ระบบการทางานของอวัยวะ
1. ระบบประสาท
2. ระบบสืบพันธ์ และระบบตํอมไร๎ทํอ
หน่วยการเรียนที่ 2 การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
1. ความหมายของความขัดแย๎ง
2. สาเหตุของความขัดแย๎ง
3. ผลของความขัดแย๎ง
4.แนวทางในการแกปัญหาความขัดแย๎ง
5. ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน ลดความขัดแย๎ง
และแก๎ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว
หน่วยการเรียนที่ 3 ภาวการณ์ทางเพศ
1.คํานิยมในเรื่องเพศ
2. คํานิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนที่ 4 สิทธิผู้บริโภค
1.สิทธิผู๎บริโภค
2.กฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค
หน่วยการเรียนที่ 5 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข
1.วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ
2.การปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
จิตพิสัย
รวม

ใบงาน 10 คะแนน
สอบกลางภาค 3 คะแนน
สอบปลายภาค 2 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
สอบกลางภาค 3 คะแนน
สอบปลายภาค 3 คะแนน

งานกลุํม
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ
งานกลุํม
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ

1 ชิ้น
6 ข๎อ
4 ข๎อ
1 ชิ้น
6 ข๎อ
6 ข๎อ

22-26 พ.ค. 60
17-21 ก.ค. 60
18-22 ก.ย. 60
29-2 มิ.ย. 60
17-21 ก.ค. 60
18-22 ก.ย. 60

สอบกลางภาค 1 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
การแสดงละคร 10คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน

ข๎อสอบ
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ
งานกลุํม
งานกลุํม

2 ข๎อ
2 ข๎อ
2 ข๎อ
2 ข๎อ
1 ชุด
1 ชิ้น

17-21 ก.ค. 60
17-21 ก.ค. 60
17-21 ก.ค. 60
17-21 ก.ค. 60
26-30 มิ.ย. 60
3-7 ก.ค. 60

ใบงาน 5 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

31-4 ส.ค. 60

แผนผังความรู๎ 10 คะแนน
สอบปลายภาค 5 คะแนน

งานเดี่ยว
ข๎อสอบ

1 ชิ้น
10 ข๎อ

14-18 ส.ค. 60
18-22 ก.ย. 60

โครงงาน 10 คะแนน
สอบปลายภาค 5 คะแนน
สอบปลายภาค 5 คะแนน
10 คะแนน
100 คะแนน

งานกลุํม
ข๎อสอบ
ข๎อสอบ

1 ชิ้น
10 ข๎อ
10 ข๎อ

4-9 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ30235 ชื่อรายวิชา ลีลาศ จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ หนํวยกิต 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู๎สอน 1. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1 : เรื่อง ประวัติความเป็นมา
1. ทดสอบความรู๎
กีฬาลีลาศของไทยและสากล และประวัติ ความเข๎าใจ สอบ
ความเป็นมาของจังหวะตลุง
กลางภาคเรียนที่
1/2558 ( นอก
ตาราง )
หนํวยที่ 2 : เรื่อง ฝึกทักษะกีฬาลีลาศ
1. ทดสอบทักษะการ
จังหวะ Rumba
เต๎นลีลาศจังหวะ
Rumba
หนํวยที่ 3 : เรื่อง ฝึกทักษะกีฬาลีลาศ
1. ทดสอบ Basic
จังหวะ Cha Cha Cha
Movement , Basic
in Place
2. ทดสอบทักษะการ
เต๎นลีลาศจังหวะ
Cha Cha Cha
3. ทักษะการนาการ
เต๎นลีลาศไปใช๎
หนํวยที่ 4 : เรื่อง สร๎างสรรค์ผลงานด๎าน 1. ความคิด
ลีลาศอยํางพอเพียง
สร๎างสรรค์ในการ
ออกแบบชุดลีลาศ
จากวัสดุเหลือใช๎
หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

ลักษณะ/ประเภท

กาหนดสํงงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

ภายใน 8 ก.ค. 60

1. งานคูํ
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 8 ก.ค. 60

1. งานคูํ
คะแนน 10 คะแนน

1

ภายใน 14 ก.ค. 60

2. งานคูํ
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 15 ก.ย. 60

3. งานกลุํม
คะแนน 20 คะแนน
1. งานกลุํม
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 22 ก.ย. 60

1

ภายใน 22 ก.ย. 60

1. งานเดี่ยว
คะแนน 10 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 33101 ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
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
หน๎าชั้นเรียน

หน่วยที่ 2
งานทัศนศิลป์และอิทธิพล
จากวัฒนธรรม

ใบงาน
(30 คะแนน)

ใบงานและการนาเสนอ
1
หน๎าชั้นเรียน ฝึกวิเคราะห์
วิจารย์ผลงานศิลปะ

ระหวําง

หน่วยที่ 3
การแสดงออกทางทัศนศิลป์
ของศิลปิน

ใบงาน
(30 คะแนน)

ผลงานสร๎างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์

ระหวําง

สอบปฏิบัติปลายภาค

20 คะแนน

กาหนดส่ง
จานวนชิ้น
ระหวําง
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............... หัวหน๎ารายวิชา นายสุภวัชร.......ชาติการุณ...............
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดสํง

สาระที่ 1 : ดนตรีไทยในยุคสมัยตํางๆ
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/รายกลุํม

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.เพลงหน๎าพาทย์
2.เพลงเถา
3.เพลงตับ
4.เพลงเรื่อง
5.เพลงเกร็ด
6.เพลงภาษา
สาระที่ 5 : ดนตรีพิธีกรรม
1.พิธีไหว๎ครูดนตรีไทย
2.งานพระราชพิธี
3.งานมงคล
4.งานอวมงคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 33101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 3
1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1 ความปลอดภัยในการทาการเกษตร ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ(K)
2
31 พ.ค.60
10 คะแนน
10 ข้อ
- สาเหตุการเกิดอุบัติ
การทางานกลุ่ม
การนาเสนอความ
- แนวทางแก้ไข
10 คะแนน
ปลอดภัยในการ
- วัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย
ทางานเกษตร
(P)
หน่วยที่ 2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ(K)
2
6 ก.ค. 60
10 คะแนน
10 ข้อ
- ความหมายและสาเหตุการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- การเกษตรทฤษฏีใหม่

การทางานกลุ่ม
10 คะแนน

หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืช
- ความหมาย ความสาคัญ
- การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ
หน่วยที่ 4 โครงงาน
- การเขียนโครงงาน
- การทาโครงงาน

การทางานกลุ่ม
10 คะแนน

การนาเสนอการ
ทาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่
(P)
การนาเสนองาน
(K) (P)

การทางานกลุ่ม
20 คะแนน

ชิ้นงานโครงงาน
(P)

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

1

31ก.ค. 60

1

8 ก.ย. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 33102 ชื่อรายวิชา งานอาชีพ 4 (งานช่าง ) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
การประเมินตาสภาพจริง
(5 คะแนน)
- หลักการทางาน
- ประเมินจากแบบทดสอบ -แบบทดสอบ (K)
1 ชิ้น
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทางาน
หน่วยที่ 2 งานช่าง
การประเมินตาสภาพจริง
(45 คะแนน)
- งานช่างพื้นฐานในบ้าน
-ใบงาน (K)
1 ชิ้น
- การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายใน - ประเมินจากใบงาน
(10 คะแนน)
บ้าน
- ประเมินจากการทางาน -ชิ้นงาน (P),(A)
3 ชิ้น
- การซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องใช้ภายในบ้าน
(35 คะแนน)
หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
- ประเมินจากการทางาน
-ชิ้นงาน (P),(A)
1 ชิ้น
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ
ชิ้นงาน
- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
- การหางานหรือตาแหน่งที่ว่าง
- แนวทางสู่อาชีพ
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

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

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

กาหนดส่ง

พฤษภาคม
2560

มิถุนายน
2560

กรกฎาคมสิงหาคม
2560

กันยายน
2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 30212 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1.นายอนันต์ สุโพธิ์ หัวหน้ารายวิชา 2.น.ส.พรทิพย์ กองจินดา 3. นายสมพร ชัยวงษ์ 4.นายสัญชัย วัชรพรรณ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ Sketch Up
1. ทาความรู้จักกับโปรแกรม Sketch Up
2. รู้จักกับเวอร์ชั่น Sketch Up
3. หน้าตาของโปรแกรม Sketch Up
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เครื่องมือหลัก
1. เครื่องมือเลือกวัตถุ (Select Tool)
2. เครื่องมือลบวัตถุ (Eraser Tool)
3. เครื่องมือเทสีพื้นผิววัตถุ (Pain Bucket
Tool)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เครื่องมือใน
การสร้างชิ้นงาน
1. การใช้เครื่องมือวาด (Drawing Tools)
2. การใช้เครื่องมือปรับแต่ง (Modification
Tools)
3. เครื่องมือเกี่ยวกับงานเขียนแบบ
(Construction Tools)
4. เครื่องมือจัดการมุมกล้อง (Camera and
Walkthrough Tools)
5. เครื่องมือสร้างภูมิภาพ (SandboxTools)
6. เครื่องมือจัดการชิ้นงาน
สอบระหว่างภาค

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(5 คะแนน)
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(5 คะแนน)
ประเมินจาก
ชิ้นงาน(5 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(25 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(5 คะแนน)
- ประเมินจาก
ชิ้นงาน
(20 คะแนน)

แบบทดสอบ (10 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนาเข้าและส่งออก การประเมินตามสภาพจริง
(30 คะแนน)
ชิ้นงาน
- ประเมินจาก
1. ออกแบบ และจัดทาโมเดล
แบบทดสอบ
2. การนาเข้าไฟล์ประเภทต่างๆ (Import)
( 5 คะแนน)
3. การส่งออกชิ้นงานเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ
- ประเมินจาก
(Export)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

-

แบบทดสอบ (K)

1 ชิ้น

-

ใบงาน (K)

1 ชิ้น

-

ชิ้นงาน (P)

1 ชิ้น

กาหนดส่ง

พฤษภาคม
2560

พฤษภาคม
2560

-

ใบงาน (K)

1 ชิ้น

-

ชิ้นงาน (P)

2 ชิ้น

มิถุนายน –
กรกฎาคม
2560

กันยายน 60

รายบุคคล

-

แบบทดสอบ (K)

1 ชิ้น

-

ชิ้นงาน (งานกลุ่ม)

1 ชิ้น

(P)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง30215 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตสื่อ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20
ผู้สอน นายสมพร ชัยวงษ์
หน่วยการเรียนรู/้
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
เนื้อหาสาระ
ลักษณะประเภท จานวนชิ้น
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 บาท
15 คะแนน
- รายบุคคล
1 ชิ้น
22-26 พ.ค.2560
บาทหน้าที่และ
บาทบาทหน้าที่และอิทธิพล
อิทธิพลของสื่อ
ของสื่อต่อชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ 2 สื่อ
15 คะแนน
วิดที ัศน์และ
- วิจารณ์รายการโฆษณา 10 - รายกลุ่ม
1 ชิ้น
2 มิ.ย.2560
รายการโทรทัศน์ คะแนน
- คลิปแนะนาตัวเอง 5
- รายกลุ่ม
1 ชิ้น
5-9 มิ.ย. 2560
คะแนน
สอบกลางภาค
10 คะแนน
12-14 ก.ค.2560
แบบทดสอบ
หน่วยที่ 3 การใช้ 20 คะแนน
โปรแกรมตัดต่อ
- การจัดการกับภาพ 10
- รายบุคคล
1 ชิ้น
3-7 ก.ค.2560
วีดิโอ
คะแนน
- การใส่ EFFECT 5 คะแนน - รายบุคคล
1 ชิ้น
17-21 ก.ค..2560
- การจัดการกับเสียง 5
คะแนน
- รายบุคคล
1 ชิ้น
28-31 ส.ค.2560
หน่วยที่ 4 สร้าง
20 คะแนน
ชิ้นงานเพื่อการ
- ออกแบบ และนาเสนอ
- รายกลุ่ม
2 ชิ้น
4-8 ก.ย.2560
นาเสนอ
แผนปฏิบัติงาน ในการสร้าง
ชิ้นงาน 10 คะแนน
- นาเสนอผลงาน ติดตาม
และประเมินชิ้นงาน 10
- รายกลุ่ม
1 ชิ้น
11-15 ก.ย.2560
คะแนน
สอบปลายภาค
20 คะแนน
แบบทดสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน
- แบบทดสอบ
ภายในวันที่ 4-8 กันยายน 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง30291 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต

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

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

2 มิ.ย. 60

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

23 มิ.ย.60

รายงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

14 มิ.ย. 60

การเป็นผู้ประกอบการ
หน่วยที่ 2
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ
หน่วยที่ 3
การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมและรูปแบบ
ของการประกอบธุรกิจ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4

10 คะแนน
ใบงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

11 ส.ค. 60

ชิ้นงาน

20 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 ก.ย. 60

ใบงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

22 ก.ย.60

การเลือกวิธีการดาเนินธุรกิจ
หน่วยที่ 5
แผนธุรกิจ
หน่วยที่ 6
การวางแผนกลยุทธ์
สอบปลายภาค

20 คะแนน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
4. การพิมพ์ชิ้นงาน

สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

ชิ้นงาน (งานกลุ่ม)
(25 คะแนน)

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

รายบุคคล

กาหนดส่ง

