
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ท21102ชื่อวิชาภาษาไทย 2          จ านวน  3  คาบ  / สัปดาห์1.5  หน่วยการเรียน 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70  :  30 
 ผู้สอน 1. นางสาวอริสา  บุตรดามาหัวหน้ารายวิชา      2. นางสาววิจิตรา  รอดหยู 
 3. นางสาวธารทิพย์  เขินค า 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยที่ 1กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
1. การสรุปใจความส าคัญ 
2. การใช้ภาษาวรรณศิลป์ 

 
10 คะแนน 
10 คะแนน 

 
ใบงาน 
ท่องอาขยาน 

 
1ฉบับ 
1 เรื่อง 

 
30 ต.ค.-17 พ.ย. 60 

หน่วยที่ 2 โคลงโลกนิติ 
1. ค าประสม, ค าซ้อน, ค าซ้ า 
2. ค าพ้องรูป, ค าพ้องเสียง,ค าพ้องความ 

 
10 คะแนน 

 

 
ชิ้นงาน 

 
1 ชิ้น 

 
20 พ .ย. - 4 ธ.ค. 60 

หน่วยที่ 4 คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้ 
1. การแสดงความคิดเห็น 
2. มารยาทในการแสดงความคิดเห็น 
3. การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 
10 คะแนน 

 

 
ใบงาน 

 
1 ฉบับ 

 
6 ธ.ค. -18ธ.ค. 60 

สอบกลางภาค 10 คะแนน ข้อสอบปรนัย 1 ฉบับ 21 ธ.ค. -27 ธ.ค. 60 

หน่วยที่ 3 สุภาษิตพระร่วง 
1. ส านวน  
2. สุภาษิต 
3. ค าพังเพย 

 
10 คะแนน 

 

 
ชิ้นงาน 

 
1 ชิ้น 

 
8 ม.ค. -26 ม.ค. 61 

หน่วยที่ 5 ราขาธิราช  
ตอนสมิงพระรามอาสา 
1. ท่องเว็บเก็บความรู้ 
2. การรับสาร-สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต 

 
10 คะแนน 

 
ชิ้นงาน 

 
1 ชิ้น 

 
1 ก.พ. -16 ก.พ. 61 

สอบปลายภาค 30 คะแนน ข้อสอบปรนัย 1 ฉบับ 22 ก.พ. -2 มี.ค. 61 

 

 

 

 



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (แตกรัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ท20225 ชื่อวิชา การพัฒนาด้านการอ่าน จ านวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน ปณีต จิตต์นุกุลศิริ หัวหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

1. ความหมายของการอ่านและการอ่าน
ตามแนว PISA 

10 ท าแบบทดสอบ 1 พฤศจิกายน60 

2. การอ่านพิจารณาสารอย่างมี
วิจารณญาณ 

20 รายงานค้นคว้าอิสระ 1 ธันวาคม60 

สอบกลางภาค 2 / 2560 10 แบบทดสอบ  ธันวาคม60 
3. การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์สาร 
เพ่ือต่อยอดสู่ทักษะการอ่านตามแนว 
PISA 

10 รายงานค้นคว้าอิสระ 1  มกราคม61 

4. การประยุกต์ใช้ทักษะการอ่านตาม
แนว PISA 

20 โครงงานเก่ียวกับรายวิชา 1 กุมภาพันธ์61 

สอบปลายภาค  2 / 2560 30 แบบทดสอบ  กุมภาพันธ์61 

รวม 100  4  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชาส21103ชื่อวิชาสังคมศกึษา2จ านวน3  คาบ/สัปดาห์    1.5หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30 

ผู้สอน1. นายทองฉัตร   ไรนุ่นหัวหน้ารายวิชา2. นายภัทรพงศ์   นาสะอ้าน3. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
- แผนที่ 
   - เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 

 
1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 1 
(5 คะแนน) 
2. น าเสนอการใช้
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์  
(5 คะแนน) 

 
1. ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด  
 
2. น าเสนอ/ 
กลุ่ม  

 
1. ข้อสอบ
จ านวน 10 
ข้อ 
2. กลุ่มละ 1 
ชิ้น 

 
1. 1-3 พ.ย. 2560 
 
 
2. 6-10 พ.ย. 2560 
 

หน่วยที่ 2: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
- เวลาปลานกลางกรีนิช 
   - เวลาท้องถิ่นและเวลามาตรฐาน 
   - เปรียบเทียบเวลาของประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 

 
1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 2 
(5 คะแนน) 
2. น าเสนอ
เปรียบเทียบเวลา 
(5 คะแนน) 
 

 
1. ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด  
 
2. น าเสนอ/ 
กลุ่ม  

 
1. ข้อสอบ
จ านวน 10 
ข้อ 
2. กลุ่มละ 1 
ชิ้น 

 
1. 13-15 พ.ย. 2560 
 
 
2. 16-24 พ.ย. 2560 
 

หน่วยที่ 3: ทวีปเอเชีย 
   - ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
 
 
 
 

- ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 
   - ภูมิภาคของทวีปเอเชีย 

 
1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 3 
(5 คะแนน) 
 
 
2. น าเสนอ
โครงงานท่องเที่ยว
ทวีปเอเชีย  
(5 คะแนน) 
 

 
1. ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด  
 
 
 
2. น าเสนอ/ 
กลุ่ม  

 
1. ข้อสอบ
จ านวน 20 
ข้อ 
 
 
2. กลุ่มละ 1 
ชิ้น 

 
1. 27-30 พ.ย. 2560 
 
 
 
 
2. 4-8 ธ.ค. 2560 
 



หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1-3 10 คะแนน แบบทดสอบกลางภาคเรียน 
หน่วยที่ 4: ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 
   - ออสเตรเลีย 
   - นิวซีแลนด์ 
   - ปาปัวนิวกินี 
   - โอเชียเนีย 

 
 
1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 4 
(5 คะแนน) 
2. น าเสนอ
โปสเตอร์ลักษณะ
ทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 
(5 คะแนน) 

 
 
1. ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด  
 
2. น าเสนอ/ 
กลุ่ม  

 
 
1. ข้อสอบ
จ านวน 20 
ข้อ 
2. กลุ่มละ 1 
ชิ้น 

 
 
1. 8-12 ม.ค. 2561 
 
 
2. 15-19 ม.ค. 2561 
 

หน่วยที่ 5: วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชียและ
ทวีปออสเตรเลีย 
   - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
   - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
    -ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 5 
(5 คะแนน) 
2. น าเสนอข่าวภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
และการป้องกัน  
(5 คะแนน) 

 
 
 
1. ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด  
 
2. น าเสนอ/ 
เดี่ยว  

 
 
 
1. ข้อสอบ
จ านวน 10 
ข้อ 
2. คนละ 1 
ชิ้น 

 
 
 
1. 20-24 ม.ค. 2561 
 
 
2. 25-31 ม.ค. 2561 
 

หน่วยที่ 6: การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่
ดี 
   - หน้าที่ชาวพุทธ 
   - มารยาทชาวพุทธ 
   - ศาสนพิธี 
   - วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   - การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 

 
 
1. แบบทดสอบ
ครั้งที่ 6 
(5 คะแนน) 
2. น าเสนอการ
ปฏิบัติตนศาสนพิธี
และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
(5 คะแนน) 
 

 
 
1. ข้อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด  
 
2. น าเสนอ/ 
กลุ่ม  

 
 
1. ข้อสอบ
จ านวน 10 
ข้อ 
2. กลุ่มละ 1 
ชิ้น 

 
 
1. 1-5 ก.พ. 2561 
 
 
2. 6-12 ก.พ. 2561 
 

สอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 4-6 30 คะแนน แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รหัสวิชาส๒๑๑๐๔ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๒จ านวน  ๑ คาบ/สัปดาห๐์.๕หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ 

ผู้สอน  1. นายอุดม  จิรกิตตยากร/นางสาวนิตติยา  แก้วนกหัวหน้ารายวิชา 

 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน ภาระงาน  
ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้นงาน 

หน่วยที่ ๓ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย 
๑.๑ การสถาปนาอาณาจักรสโุขทัย 
๑.๒ การเมืองการปกครองสมยัสโุขทัย 
๑.๓ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศสมัย
สุโขทัย 
๑.๔.เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
๑.๕สังคมสมัยสุโขทัย 
๑.๖ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาสมัย
สุโขทัย 

- แผนผังความคิด
เกี่ยวกับสุโขทัย 
(๑๐ คะแนน) 
- Mini album 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาสมัยสุโขทัย 
( ๑๐ คะแนน) 
- ทดสอบย่อย 
( ๑๐ คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 
 
 
งานกลุ่ม 
 
 
 
ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มละ๑ ช้ินงาน 
 
 
กลุ่มละ ๑ ช้ินงาน 
 
 

 
ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๑ 

จ านวน ๑๐ ข้อ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
๑๒-๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

 
สอบระหว่างภาค 

 

แบบทดสอบหน่วยท่ี  
๑  

(๑๐ คะแนน) 

ข้อสอบแบบปรนัย ข้อสอบจ านวน  
๔๐ ข้อ 

วันที่ ๒๑- ๒๗  
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
หน่วยที่ ๔ : พัฒนาการของรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
๒.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
๒.๒ พัฒนาการทางประวัตศิาสตร ์รัฐ และ
อาณาจักรโบราณ 
๒.๓ อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- แผนที่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
 ( ๑๐ คะแนน) 
- ใบงาน 
( ๑๐คะแนน) 
- ทดสอบย่อย 
( ๑๐ คะแนน) 

งานกลุ่ม 
 
 
รายบุคคล 
 
ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวช้ีวัด 

- กลุ่มละ ๑ ช้ินงาน 
 
 
- ๑ ช้ินงาน 
 
ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๒ 
จ านวน ๑๐ ข้อ 

๓๑มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 
๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 
 

 
สอบปลายภาค 

แบบทดสอบหน่วยท่ี  
๒  

(๓๐ คะแนน) 
 

ข้อสอบแบบปรนัย ข้อสอบจ านวน  
๖๐ ข้อ 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ -
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชาส21232    ชื่อวิชา  หน้าท่ีพลเมือง 2จ านวน  1  คาบ/สัปดาห์    0.5หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =90 : 10 
ผู้สอน1. นายกิตติคุณ  จันทะโมคาหัวหน้ารายวิชา2. นายภัทรพงศ์   นาสะอ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
    ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

1. น าเสนองานกลุ่ม10 คะแนน 
2. ทดสอบปรนัย10 คะแนน 
 

1. กลุ่ม 
2. รายบุคคล 

1.1 ชุด 
2.1 ชุด 

1.6-10 พ.ย.2560 
2. 13-17 พ.ย.2560 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
    มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจตรวจสอบข้อมูล เพื่ อ ใ ช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ 

1. น าเสนองานกลุ่ม10 คะแนน 
2. ทดสอบปรนัย5 คะแนน 
 

1. กลุ่ม 
2. รายบุคคล 

1.1 ชุด 
2. 1 ชุด 
 

1. 27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2560 
2. 4-8 ธ.ค. 2560 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
    ยอมรับความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

1. น าเสนองานกลุ่ม10 คะแนน 
2. ทดสอบปรนัย5 คะแนน 
 

1. กลุ่ม 
2. รายบุคคล 

1.1 ชุด 
2. 1 ชุด 
 

1. 18-22 ธ.ค. 2561 
2. 25-29 ธ.ค. 2561  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
    มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

1. น าเสนองานกลุ่ม10 คะแนน 
2. ทดสอบปรนัย10 คะแนน 
 

1. กลุ่ม 
2. รายบุคคล 

1.1 ชุด 
2. 1 ชุด 
 

1.8-12 ม.ค. 2561 
2. 15-19 ม.ค. 2561 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
    ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

1. น าเสนองานกลุ่ม10 คะแนน 
2. ทดสอบปรนัย10 คะแนน 

1. กลุ่ม 
2. รายบุคคล 

1.1 ชุด 
2. 1 ชุด 

1. 29 ม.ค.-2 ก.พ. 2561 
2. 5-9 ก.พ. 2561 

 
สอบปลายภาค หน่วยที่ 1,2,3,4,5 

 
แบบทดสอบ 10 คะแนน 

 
รายบุคคล 

 
1. ชุด 

 
22 ก.พ. - 2 มี.ค.2561 



 
 
 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รหัสวิชาส๒๐๒๖๓ชื่อรายวิชาอาเซียนศึกษา        จ านวน  ๒ คาบ/สัปดาห๑์.๐ หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ 

ผู้สอน 1. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์หัวหน้ารายวิชา 

 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน ภาระงาน  
ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้นงาน 

หน่วยที่ ๑ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกบัอาเซียน 
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์อาเซียน 
๑.๒ ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม 
      อาเซียน 
๑.๓ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง 
      อาเซียน 
๑.๔ ความแตกตา่ง และความคล้ายคลึง 
      ของอาเซียน 

๑. แบบทดสอบครั้ง
ที่ ๑ (๕ คะแนน) 
 
๒. แผนผังความคิด 
(๑๐ คะแนน) 

- ข้อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวช้ีวัด 
 
- งานเดี่ยว 

- สอบย่อยครั้งท่ี๑ 
 
 
- คนละ ๑ ช้ิน 

(เลือกหัวข้อ) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐ 
 
 
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐ 
 

หน่วยที่ ๒ รู้จักอาเซียน 
๒.๑ การก่อตั้งอาเซียน 
๒.๒ อัตลักษณ์อาเซียน 
๒.๓ กฎบัตรอาเซียน 
๒.๔ ส านักงานเลขาธิการอาเซยีน 
๒.๕ เลขาธิการอาเซียน 
 

๑. แบบทดสอบครั้ง
ที่ ๒ (๕ คะแนน) 
 
๒. น าเสนองาน 
ในรูปแบบ  
power point 
(๑๐ คะแนน) 

- ข้อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวช้ีวัด 
 
- งานกลุ่ม 

- สอบย่อยครั้งท่ี๒ 
 
 
- กลุ่มละ ๑ ช้ิน 
 

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ 
 
 
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

 
สอบกลางภาค 

แบบทดสอบ 
กลางภาค 

หน่วยที่ ๑-๒ 
(๑๐ คะแนน) 

ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

ข้อสอบจ านวน 
๔๐ ข้อ 

๒๑ - ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

หน่วยที่ ๓  ความรู้เกี่ยวกับประเทศ 
              สมาชิกอาเซียน 
๓.๑ ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.๒ สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓.๓ ดอกไม้ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๑. แบบทดสอบครั้ง
ที่ ๓ (๕ คะแนน) 
 
๒. แผนผังความคิด 
(๑๐ คะแนน) 

- ข้อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวช้ีวัด 
 
- งานเดี่ยว 

- สอบย่อยครั้งท่ี๓ 
 
 
- คนละ ๑ ช้ิน 
 

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑ 
 
 
๓๑  ม.ค. ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน ภาระงาน  
ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้นงาน 

หน่วยที่ ๔ มรดกในอาเซียน 
๔.๑ ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลก 
๔.๒ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน 
๔.๓ มรดกโลกทางธรรมชาติในอาเซียน 

๑. แบบทดสอบครั้ง
ที่ ๔ (๕ คะแนน) 
 
๒. คลิปวีดีโอ 
(๑๐ คะแนน) 

- ข้อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวช้ีวัด 
 
- งานเดี่ยว 

- สอบย่อยครั้งท่ี๔ 
 
 
- คนละ ๑ ช้ิน 
 

๙ ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
 
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 
สอบปลายภาค 

แบบทดสอบ 
ปลายภาค 

หน่วยที่ ๑ - ๔ 
(๓๐ คะแนน) 

ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

ข้อสอบจ านวน 
๖๐ ข้อ 

๒๒ กุมภาพันธ์ - ๒ 
 มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2560 
รหัสวิชา ค21102ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค :ปลายภาค = 70:30 
ผู้สอน 1.น.ส.ปราณี  พรมติ๊บหัวหน้ารายวิชา 2. น.ส.อ าไพ  พาโคกทม 
 3. น.ส.นาถพร  มูลจันทร์   4. นางสาวศศิธร  นานไธสง 
 5. นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาพอสังเขป  
วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน จ านวน
ชิ้น 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :ทศนิยมและเศษส่วน 
    1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม 
    2. การบวกและการลบทศนิยม 
    3. การคูณและการหารทศนิยม 
    4. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 
    5. การบวกและการลบเศษส่วน 
    6. การคูณและการหารเศษส่วน 
    7. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 

 
1. ประเมินผลงาน   
5 คะแนน 
2. แบบทดสอบ  
10 คะแนน 

 
 

 
รายบุคคล 
 

 
 
 

1 ชิ้น 

 
 

ภายในวันที่ 
8 ธันวาคม

2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  : การประมาณค่า 
    1.ค่าประมาณ 
    2. การปัดเศษ 
    3. การประมาณค่า 

 
1. ประเมินผลงาน   
5 คะแนน 
2. แบบทดสอบ  
5 คะแนน 

 
 

รายบุคคล 
 

 
 

1 ชิ้น 

ภายในวันที่ 
20 

ธันวาคม2560 

สอบกลางภาค 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทศนิยมและเศษส่วน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  : การประมาณค่า 

 
10 คะแนน 

 
แบบทดสอบกลางภาค  21 - 27 ธันวาคม 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : คู่อันดับและกราฟ 
    1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
    2. กราฟและการน าไปใช้ 

 
1. ประเมินผลงาน  
    5 คะแนน 
2. แบบทดสอบ 
    5 คะแนน 

 
 

รายกลุ่ม 
 

รายบุคคล 
 

 
 

1 ชิ้น 

ภายในวันที่ 
12 

มกราคม2561 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 :สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
     1. แบบรูปและความสัมพันธ์ 
     2. ค าตอบของสมการ 
     3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
     4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว 
แปรเดียว 

 
1. ประเมินผลงาน   
5 คะแนน 
2. แบบทดสอบ  
10 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล 

 
 

1ชิ้น 

 
ภายในวันที่ 

9 
กุมภาพันธ์ 

2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 :ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
    1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
    2. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
    3. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า 
ด้านข้างและด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
    4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
 

 

 
 
1. ประเมินผลงาน   
5 คะแนน 
2. แบบทดสอบ  
5 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล 

 
 

1ชิ้น 

 
ภายในวันที่ 

21 
กุมภาพันธ์ 

2561 

สอบปลายภาค 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : คู่อันดับและกราฟ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สมการเชิงเส้นตัวแปร 
เดียว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

 
 

30 คะแนน 

 
 
 

แบบทดสอบปลายภาค 22ก.พ. 61 – 2 มี.ค. 61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2560 
รหัสวิชา ค21202  ชื่อวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม22 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค :ปลายภาค = 70:30 
ผู้สอน 1. นางสาวศากุน  เทียนทองหัวหน้ารายวิชา 2. นางจิราภรณ์วราชุน  

หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาพอสังเขป 
วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ  

/ ประเภท 
จ านวน 
/ ชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: 
      การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 
1.1 ข้อความคาดการณ์ 
1.2 ประโยคเงื่อนไข 
1.3 บทกลับของประโยคเงื่อนไข 
1.4 การให้เหตุผล 

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

รายบุคคล 
 

รายบุคคล 

1 
 
1 ภายในวันที่ 

24 พ.ย. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2:พหุนาม 
  2.1 เอกนาม 
  2.2 การบวกและการลบเอกนาม 
  2.3 พหุนาม 
  2.4 การบวกและการลบพหุนาม 
  2.5 การคูณพหุนาม 
  2.6 การหารพหุนาม 

1. แบบทดสอบ 
30 คะแนน 

(อัตนัย) 

รายบุคคล 
 
 

1 
 
 

ภายในวันที่ 
22 ธ.ค. 60 

สอบกลางภาค 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

พหุนาม 

10 คะแนน(ปรนัย) แบบทดสอบกลางภาค  21 - 27 ธันวาคม 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  : การประยุกต์ 2 
   3.1 แบบรูปของจ านวน 
   3.2 ข่ายงาน 
   3.3 การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

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

รายบุคคล 
 

รายบุคคล 

1 
 
1 

ภายในวันที่ 
31 ม.ค.61 

สอบปลายภาค 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  

การประยุกต์ 2 
30 คะแนน(ปรนัย) แบบทดสอบปลายภาค 22ก.พ. 61 – 2 มี.ค. 61 

            



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 

 รหัสวิชา ก21902รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ) 
ครูผู้สอน 1.น.ส.ชุติมา ทองมีขวัญ 2. นายมิติ โอชสานนท์ 

 

หน่วยการเรียน 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ลักษณะ จ านวนชิ้น ก าหนดส่ง 

1. ปฐมนิเทศ 
- 

การเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

1 
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560 

2. ฉลาดเรียน เพียรสู่
ความส าเร็จ 

20 
ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

2 
6 - 24 พ.ย. 2560 

3. คิดเป็น เห็นคุณค่าอาชีพ 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

2 
27 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2560 

4. ปัญหาแก้ไขได้ 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

1 
1 - 12 ม.ค. 2561 

5. คลื่นอารมณ์ 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

1 
15 - 26 ม.ค. 2561 

6. มิตรภาพระหว่างเพศ 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

2 
29 ม.ค. - 23 ก.พ. 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ภาคเรียนที่  2ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชาอ20203ชื่อวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1จ านวน2คาบ/สัปดาห์หน่วยกิต 1.0หน่วย 
อัตราส่วนการประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน  1.นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  2. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง  3. นางสาววิชุดา  บุญเทียม 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วีธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่งงาน 

ลักษณะ/ประเภท ช้ินงาน 

หน่วยท่ี 1:Do you like Chocolat 
 

- แบบทดสอบย่อย  
(5 คะแนน) 
- write about people 

(5 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 
 
 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 

13-17 พ.ย. 2560 

หน่วยท่ี 2  : Nice House! 
 
 

-แบบทดสอบย่อย  
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 
 

1 ช้ิน 
 

6-8 ธ.ค. 2560 

หน่วยท่ี 3 : Smile 
 
 

- แบบทดสอบย่อย  
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 
 

1 ช้ิน 8-12 ม.ค 2561 

สอบกลางภาค  10 คะแนน 

หน่วยท่ี 4: That’s a Nice T-shirt 

 
-แบบทดสอบย่อย  
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 

 
1 ช้ิน 

 
22-26 ม.ค 2561 

หน่วยท่ี 5: Can You Dance? 
 

-แบบทดสอบย่อย (10 คะแนน) งานเดี่ยว 1 ช้ิน 
 

5-9 ก.พ. 2561 

หน่วยท่ี 6 : Let’s Go Out 

 
-แบบทดสอบย่อย  
(10 คะแนน) 
 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 

 
19-21 ก.พ 2561 

สอบปลายภาค30 คะแนน 
 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหัสวิชา  จ20202 ชื่อวิชา ภาษาจีนกับชีวิตประจ าวัน2จ านวน 2ชั่วโมง/สัปดาห์1.0 หน่วยกิต 
อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค =  70:30 

ผู้สอน1.นางสาวภาพิมล  ฐานะ  2.นางสาวธญัมน  เทพปูถมัภ์  

 3.นางสาวสวิล ี บญุวฒัน์  4.Miss  Chen Rourou 

หนว่ยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิน้งาน/ภาระงาน 

ก าหนดสง่งาน 

ลกัษณะ/ประเภท จ านวนชิน้ 

หนว่ยที่ 1你家有几口人？ 

ครอบครัวคณุมีก่ีคน 

   - ใบงาน 

- แบบทดสอบ 
-งานเดี่ยว 

(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิน้ 
 

- 1  ชิน้ 

ภายใน24 พ.ย. 60 

( 15 คะแนน ) 

หนว่ยที ่2 你喜欢什么颜色? 

คณุชอบสอีะไร 
 

   - ใบงาน 

- แบบทดสอบ 
-งานเดี่ยว 

(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิน้ 
 

- 1  ชิน้ 

ภายใน 25ธ.ค. 60 

( 15 คะแนน ) 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 

45นาที 
10 คะแนน  ปรนยั 

หนว่ยที่ 1-2 

หนว่ยที่ 3你喜欢什么动物? 

              คณุชอบสตัว์อะไร 

   - ใบงาน 

- แบบทดสอบ 
-งานเดี่ยว 

(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิน้ 
 

- 1  ชิน้ 

ภายใน 25ม.ค. 61 

( 15 คะแนน ) 

หนว่ยที่ 4  现在几点？ 

ตอนนีก่ี้โมง 
 

   - ใบงาน 

- แบบทดสอบ 
-งานเดี่ยว 

(5 คะแนน ) 
- งานเดี่ยว 

(10 คะแนน) 

- 1  ชิน้ 
 

- 1  ชิน้ 

ภายใน 20 ก.พ.61 

( 15 คะแนน ) 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 

60 นาท ี

30 

(คะแนน) 

 ปรนยั 

หนว่ยที่ 1 – 4 

รวม  100 คะแนน   
 



 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ      ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่2   ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา ญ 20204   ช่ือวชิา ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการสือ่สาร2จ านวน 2  ชัว่โมง  1.0 หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค =  70:30 

ผู้สอน 1.ตวงศรณ์  องอาจ   หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป วิธีเก็บคะแนน 

ชิน้งาน/ภาระงาน 

ก าหนดสง่งาน 
ลกัษณะ/ประเภท จ านวนชิน้ 

หนว่ยที่ 1: ประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ น 

 

-แบบทดสอบ 

 

-งานเดีย่ว 

(10คะแนน) 

-1 ชิน้ 10/11/2560 

หนว่ยที่ 2: ประเพณีและเทศกาลของญ่ีปุ่ น 

 

 

-แบบทดสอบ 

 

-ชิน้งาน 

 

-งานเดีย่ว 

(10คะแนน) 

-งานเดีย่ว 

(10คะแนน) 

-1 ชิน้ 

 

-1 ชิน้ 

24/11/2560 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

10 
(คะแนน) 

 
 

ปรนัย 
หน่วยที่ 1 -2 

หนว่ยที่ 3:คนญ่ีปุ่ นกบัการประดษิฐ์คดิค้น 

 

 

-แบบทดสอบ 

 

-ชิน้งาน 

 

-งานเดีย่ว 

(10คะแนน) 

-งานเดีย่ว 

(10คะแนน) 

-1 ชิน้ 

 

-1 ชิน้ 

12/01/2561 

หนว่ยที่ 4:การคมนาคมของญ่ีปุ่ น  

 

-แบบทดสอบ 

 

-งานเดีย่ว 

(10คะแนน) 

-1 ชิน้ 

 

2/02/2561 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยที่ 3 -4 

รวม  100 คะแนน   



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา ว21202ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 22คาบ/สปัดาห์ 1.0หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1.Mr.Lee Humphrey หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน / เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิน้งาน / ภาระงาน ก าหนดสง่ 
 ลกัษณะ / ประเภท จ านวนชิน้ 

Chapter 10: Interactions of Life 

- Ecosystems 
- Relationships Within Ecosystems 
- Matter and Energy in Ecosystems 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Chapter 11: Matter and Atoms 

- The Structure of Atoms 

Classwork 

(10 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Chapter 14: Waves , Light, and Sound 

- Waves 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

8th Dec 2017 

Midterm exam (10 Points) 

Chapter 14: Waves , Light, and Sound 

- Light 
- Sound 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

12th Jan 2018 

Chapter 15: Electricity and Magnetism 

- Electric Charges and Electric Forces 
- Electric Current and Electric Circuits 
- Magnetism 

Classwork 

(20 Points) 

 

Individual 1 
 

9thFeb 2018 

Final exam (30 Points) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา ว21102ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์ 23คาบ/สปัดาห์ 1.5หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1.Mr.Lee Humphrey หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน / เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิน้งาน / ภาระงาน ก าหนดสง่ 
 ลกัษณะ / ประเภท จ านวนชิน้ 

Chapter 17: Weather 
-Describing Weather 
- Weather Patterns 
- Weather Forecasts 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Chapter 18: Climate 
- Climates of Earth 
- Climate Cycles 
- Recent Climate Change 

Classwork 

(10 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Chapter 11: Matter and Atoms 
- Substances and Mixtures 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 
 

8th Dec 2017 

Midterm exam (10 Points) 

Chapter 10: Mixtures, Solubility, and 
Acid/Base Solutions 
- Substances and Mixtures 
- Properties of Solutions 
- Acid and Base Solutions 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

12th Jan 2018 

Chapter 12: Matter: Properties and 
Changes 
- Matter and Its Properties 
- Matter and Its Changes 

Classwork 

(10 Points) 

 

Individual 1 
 

26th Jan 2018 

Chapter 13: Energy and Energy 
Transformations 
- Forms of Energy 
- Energy Transformations 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

9th Feb 2018 

Final exam (30 Points) 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา ง20201ช่ือรายวชิา กราฟฟิกและเทคโนโลยีสือ่ผสม 2คาบ/สปัดาห์ 1.0หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 80 : 20 

ผู้สอน 1.Mr.Andrew Kemp หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน / เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิน้งาน / ภาระงาน ก าหนดสง่ 
 ลกัษณะ / ประเภท จ านวนชิน้ 

Microsoft Excel 
1. Getting Started with Excel 
2. Creating a Workbook 
3. Using Editing and Formatting Tools 
4. Working with Cells, Columns, Rows and 
Sheets 
5. Using Simple Formulas and Functions 
6. Using Logical and Financial Functions 
7. Using Advanced Functions and 
Hyperlinks 

Classwork 
(30 Points) 

 

Individual 1 22thDec 2017 

Midterm exam (10 Points)    Midterm exam (10 Points) 

Microsoft Excel 
8. Building Charts 
9. Adding Design Elements 
10. Working with Multiple Worksheets and 
Lists 
11. Working with Range Names 
12. Using and Building Templates 
13. Working with Macros 
14. Using Auditing Tools 

Classwork 
(40 Points) 

Individual 1 
 

23rd Feb 2018 

Final exam (20 Points) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา ค21202ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 22คาบ/สปัดาห์ 1.0หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1.Mr.New หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน / เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิน้งาน / ภาระงาน ก าหนดสง่ 
 ลกัษณะ / ประเภท จ านวนชิน้ 

Module 7 Algebraic Expressions 

7-1 The Distributive Property 
7-2 Simplifying Algebraic Expressions 
7-3 Adding Linear Expressions 
7-4 Subtracting Linear Expressions 
7-5 Factoring Linear Expressions 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Module8 Equations and Inequalities 
8-1 Solving Equations with Rational 
Coefficients 
8-2 Solving Two-Step Equations 
8-3 Writing Equations 
8-4 More Two-Step Equations 
8-5 Solving Equations with Variables on 
Each Side  
8-6 Inequalities 
8-7 Solving inequalities’ 
8-8 Solving Multi-Step Equations and 
Inequalities 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Module 9 Linear Functions 

9-1 Functions 
9-2 Representing Linear Functions 
9-3 Constant Rate of Change and Slope 
9-4 Direct Variation 
9-5 Slope-Intercept Form 
9-6 Solve Systems of Equations by 
Graphing 
9-7 Solve Systems of Equations by 
Algebraically 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 8th Dec 2017 

Midterm exam (10 Points)    Midterm exam (10 Points) 

Module 10 Statistics and Probability 
10-1 Measures of Center 
10-2 Measures of Variability 
10-3 Mean Absolute Deviation 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 
 

12th Jan 2018 



10-4  Compare Populations 
10-5  Using Sampling to Predict 
10-6 Probability of Simple Events 
10-7 Theoretical and Experimental 
Probability 
10-8 Probability of Compound Events 

Module 11 Congruence, Similarity, and 
Transformations 
11-1 Angle and Line Relationships 
11-2 Triangles 
11-3 Polygons 
11-4 Translations and Reflections on the 
Coordinate Plane 
11-5 Rotations on the Coordinate Plane 
11-6 Congruence and Transformations 
11-7 Dilations on the Coordinate Plane 
11-8 Similarity and Transformations 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 
 

26th Jan 2018 

Module 12 Volume and Surface Area 
12-1 Circles and Circumference 
12-2 Area of Circles 
12-3 Area of Composite Figures 
12-4 Three-Dimensional Figures 
12-5 Volume of Prisms 
12-6 Volume Cylinders 
12-7 Volume of Pyramids, Cones, and 
Spheres 
12-8 Surface Area of Prisms 
12-9 Surface Area of Cylinders 
12-10 Surface of Pyramids and Cones 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 9th Feb 2018 

Final exam (30 Points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา ค21102ช่ือรายวชิา คณิตศาสตร์ 23คาบ/สปัดาห์ 1.5หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1.Mr.New หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน / เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิน้งาน / ภาระงาน ก าหนดสง่ 
 ลกัษณะ / ประเภท   จ านวนชิน้ 

Module 7 Algebraic Expressions 
7-1 The Distributive Property 
7-2 Simplifying Algebraic Expressions 
7-3 Adding Linear Expressions 
7-4 Subtracting Linear Expressions 
7-5 Factoring Linear Expressions 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1  

Module 8 Equations and Inequalities 
8-1 Solving Equations with Rational 
Coefficients 
8-2 Solving Two-Step Equations 
8-3 Writing Equations 
8-4 More Two-Step Equations 
8-5 Solving Equations with Variables on 
Each Side 
8-6 Inequalities 
8-7 Solving inequalities’  
8-8 Solving Multi-Step Equations and 
Inequalities 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 24th Nov 2017 

Module 9 Linear Functions 
9-1 Functions 
9-2 Representing Linear Functions 
9-3 Constant Rate of Change and Slope 
9-4 Direct Variation 
9-5 Slope-Intercept Form 
9-6 Solve Systems of Equations by 
Graphing 
9-7 Solve Systems of Equations by 
Algebraically 

Classwork 

(10 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

22nd Dec 2017 

Midterm exam (10 Points)    Midterm exam (10 Points) 

Module 10 Statistics and Probability 
10-1 Measures of Center 
10-2 Measures of Variability 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 
 

26th Jan 2018 



10-3 Mean Absolute Deviation 
10-4  Compare Populations 
10-5  Using Sampling to Predict 
10-6 Probability of Simple Events 
10-7 Theoretical and Experimental 
Probability 
10-8 Probability of Compound Events 

Module 11Volume and Surface Area 
11-1 Angle and Line Relationships 
11-2 Triangles 
11-3 Polygons 
11-4 Translations and Reflections on the 
Coordinate Plane 
11-5 Rotations on the Coordinate Plane 
11-6 Congruence and Transformations 
11-7 Dilations on the Coordinate Plane 11-
8 Similarity and Transformations 
 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 
 

23rd Feb 2018 

Final exam (30 Points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่งประเทศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา อ21202ช่ือรายวชิา ภาษาองักฤษเพิม่เตมิ22คาบ/สปัดาห์ 1.0หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1.Mr. New หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน / เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิน้งาน / ภาระงาน ก าหนดสง่ 
 ลกัษณะ / ประเภท จ านวนชิน้ 

Charlie and the Chocolate Factory 
- Read “Charlie and the Chocolate Factory” 
to find out what happens when a boy gets 
the chance to visit a chocolate factory 
- Origin of name, Shortened word 
- Possession, Extremely, Tremendous, 
Procession, Proceedings 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

The Force of Luck 
- Read “The Force of Luck” to find out 
what roles hard work and luck play in the 
life of one characters 
- The suffix –less, Phrase “raised a storm”, 
Phrase “fair and square” 
- Prosperous, Modesty, Poverty, Accuse, 
Illuminate, Novelty, Consulting, Acquired 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Loo-Wit, the Fire-Keeper 
- Read “Loo-Wit, the Fire-Keeper” to find 
out why two brothers fought. 
- Phrase ”for many seasons” 
- Quarrel, Suffered, Lodge, Heartbroken, 
Intended 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

8th Dec 2017 

The End of the World 
- Read “The End of the World” to learn 
about Sioux culture and how they believed 
the world could end 
- The suffix –less 
- Generations, Ancestors, Continent, 
Feeble, Hobble 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 1 
 

22ndDec 2017 

Midterm exam (10 Points) 

Koko: Smart Signing Gorilla 
- Read “Koko: Smart Signing Gorilla” to 
find out how a special gorilla 
communicates. 
-  Word “irony” 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

12th Jan 2018 



- Annoying, Demonstrated, Expanded, 
Stubborn, Disciplined, Expletive, Captivity 

Mummy No. 1770 
- Read to find out how scientists learned 
about a mysterious mummy’s life 
- The suffix –er, Abbreviation- a shortened 
word or phrase 
- Amputated, Decay, Collapse, Corpse, 
Irritated, Fragile, Attractive 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 1 
 

26th Jan 2018 

The Land of Red Apples 
- Read the autobiography “The Land of 
Red Apples” to discover what happens 
when Zitkala-Sä’s life changes suddenly 
and completely. 
- The prefix im- 
- Missionaries, Horizon, Verge, Incline, 
Exhausted 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

9th Feb 2018 

Madam C.J. Walker 
- As you read, ask yourself why the author 
wrote this story. Does the author want to 
teach you how to get rich or does he have 
another purpose in writing? 
- Word “public”, Word “mail/male” 
Word Power 
- Inherited, Determined, Remedy, 
Advertise, Established, Expectations 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 1 
 

23rd Feb 2018 

Final exam (30 Points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่งประเทศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 2ปีการศกึษา 2560 

รหสัวิชา อ21102ช่ือรายวชิา ภาษาองักฤษ23 คาบ/สปัดาห์ 1.5 หนว่ยกิต 

อตัราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1.Mr. New หวัหน้ารายวชิา 

หนว่ยการเรียน / เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิน้งาน / ภาระงาน ก าหนดสง่ 
 ลกัษณะ / ประเภท จ านวนชิน้ 

Unit 5 Nouns and Pronouns 
5A: Count and Non-countable Nouns 
5B: A/An and Some 
5C: A/An or The 
5D: Generalizations 
5E: Some and Any 
5F: Measurement words 
5G: Quantifying Expressions 
5H: Quantity Questions 
5I: Whose and Possessive Nouns 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 24th Nov 2017 

Unit 6 The Simple Past 
6A: The Simple Past; Regular Verbs 
6B: Past Time expressions 
6C: Spelling of Regular Simple Past Verbs 
6D: Pronunciation of –ed:/t/, /d/, and /id/ 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

22nd Dec 2017 

Midterm exam (10 Points) 

Unit 6 The Simple Past 
6E: The Simple Past; Irregular Verbs 
6F: The Simple Past; Negative 
6G: The Simple Past: Yes/No Questions 
6H: The Simple Past; Wh- Questions 
6I: The Simple Past; Time Clauses with 
Before and After 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 
 

26th Jan 2018 

Unit 7 The Past Progressive 
7A: The Past Progressive 
7B: While and When with the Past Time 
Clauses 
7C: The Past Progressive and the Simple 
Past 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 
 

23rd Feb 2018 

Final exam (30 Points) 

 

 



 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1ภาคเรียนที่  2ปีการศึกษา  2560 
รหัสวิชา  ว21102 ชื่อรายวิชา  วิทยาศาสตร์ 2จ านวน3ชั่วโมง1.5  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70   :   30                                             
   ผู้สอน 1. นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก  หัวหน้ารายวิชา 

2. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า 

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน /ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียน1:บรรยากาศ 
- ชั้นบรรยากาศ 
- ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ 
- องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
 

-สมุด/แบบฝึกหัด/แผนผัง
ความคิด 5 คะแนน 
-ทดสอบย่อย 5 คะแนน 
-โปสเตอร์ชั้นบรรยากาศ 
10 คะแนน 
 

-ใบงาน 
-ข้อสอบปรนัย 
-โปสเตอร์  
(งานกลุ่ม  
กลุ่มละ 5 คน) 

1 
1 
1 

 
ภายใน 10 พ.ย. 
2560 
 

หน่วยการเรียน2:ลมฟ้าอากาศ 
- พายุฟ้าคะนอง 
- พายุหมุนเขตร้อน 
- มรสุม 
- การพยากรณ์อากาศ 
- เอลนีโญ - ลานีญา 
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก 
- มลพิษทางอากาศ 

-ทดสอบย่อย 5 คะแนน 
- ข่าวลมฟ้าอากาศ 

5 คะแนน 
 

-ข้อสอบปรนัย 
- ข่าว 
 
 

1 
1 
 
 
 

ภายใน 9ธ.ค. 
2560 
 
 
 

สอบกลางภาค  หน่วยการเรียน 1 – 2  ข้อสอบแบบปรนัย  
 10  คะแนน  

- แบบทดสอบ   
สอบกลางภาค 
 

1 ตามตารางสอบ 

หน่วยการเรียน3:การเคลื่อนที่ 
- การบอกต าแหน่งของวัตถุ 
- การเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุ 
- ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ 
- อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ 

-สมุด/แบบฝึกหัด/แผนผัง
ความคิด 5 คะแนน 
- ป้ายนิเทศการเคลื่อนที่ 
5 คะแนน 
 

-ใบงาน 
 
-ป้ายนิเทศ  
(งานกลุ่มกลุ่มละ 
5 คน) 
 
 

1 
 
1 

ภายใน 16ธ.ค. 
2560 
 

 



หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน /ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียน4: หน่วยของสิ่งมีชีวิต 
- รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 
- เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
- การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  

-สมุด/แบบฝึกหัด/แผนผัง
ความคิด 5 คะแนน 
-POP UP เรื่อง  
กล้องจุลทรรศน์10
คะแนน 

-ใบงาน 
 
-POP UP  
งานกลุ่มกลุ่มละ 
5 คน 

1 
 
1 
 
 
 

ภายใน 10ก.พ. 
2561 
 

หน่วยการเรียน5: การด ารงชีวิตของพืช 
- การล าเลียงน้ าและอาหารของพืช  
- การสังเคราะห์ด้วยแสง 
- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 
- การตอบสนองของพืช 

สมุด/แบบฝึกหัด/แผนผัง
ความคิด 5 คะแนน 
 

-ใบงาน 
 
 

1 ภายใน 16 ก.พ. 
2561 
 
 

สอบปลายภาค  หน่วยการเรียน3 – 5  ข้อสอบแบบปลายภาค 
 30  คะแนน  

- แบบทดสอบ   
  ปลายกลางภาค 
 

1 ตามตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1ภาคเรียนที่  2ปีการศึกษา  2560 
รหัสวิชา  ว20281 ชื่อรายวิชา  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (วิชาเพ่ิมเติม) จ านวน2ชั่วโมง1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70   :   30                                             
   ผู้สอน 1. นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก  หัวหน้ารายวิชา 
 

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน /ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1:การตั้งค าถาม
เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกต
ได้จาการเล่นของเล่น 
 

-สมุด  5 คะแนน 
-ใบงาน10คะแนน 
  (ประเมินตามสภาพจริง) 
 

-ใบงาน 
-ใบงาน 
 

1 
1 
 

 
ภายใน 10 พ.ย.
2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :สังเกตและอธิบาย
หลักการท างานอย่างง่ายของเครื่องกล 
 

-ใบงานให้ท าชิ้นงาน 
  15  คะแนน 
  (ประเมินตามสภาพจริง) 

- ชิ้นงาน  
  (กลุ่มละ 5 คน ) 
 

1 
 

ภายใน 8ธ.ค. 
2560 
 

สอบกลางภาค  หน่วยที่ 1 – 2  ข้อสอบแบบปรนัย  
 10  คะแนน  

- แบบทดสอบ   
สอบกลางภาค 
 

1 ตามตารางสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่ายที่
ประกอบขึ้นในของเล่นที่ก าหนด 
 

- ใบงาน/ชิ้นงาน 
  15  คะแนน 
  (ประเมินตามสภาพจริง) 

- ชิ้นงาน  
  (กลุ่มละ 5 คน ) 
 

1 
 

ภายใน 22ธ.ค. 
2560 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ออกแบบและ
ประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย 
 

- ใบงาน/ชิ้นงาน 
  15  คะแนน 
  (ประเมินตามสภาพจริง) 

- ชิ้นงาน  
  (กลุ่มละ 5 คน ) 
 

1 ภายใน 10ก.พ. 
2561 
 

สอบปลายภาค  หน่วยท่ี 3 - 4 ข้อสอบแบบปลายภาค 
 30  คะแนน  

- แบบทดสอบ   
  ปลายกลางภาค 
 

1 ตามตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 
         รหัสวิชา พ 21102    ชื่อรายวิชา   สุขศึกษา 2  จ านวน  1 คาบ / สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 
      อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
                       ผู้สอน   1.   นางสาวณัฐฑชาพร      โอทอง          หัวหน้ารายวิชา   
                        2.   นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  
     3.   นายพัศพงศ์    จิรพัฒนพงศ์ 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 น้ าหนักตัวกับสุขภาพ 
   - ความส าคัญของการดูแลและควบคุมน้ าหนักตวั 
   - วิธีการประเมิน วิเคราะห์น้ าหนักตัว และ  
     ควบคุมน้ าหนักตัวใหอ้ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   - การแก้ไขปัญหาน้ าหนักตวัและปฏิบัติเกณฑ์  
     มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 

การประเมิน 
- การ์ตูน Body Mass Index (5 คะแนน) 
 -สมุดสุขภาพ (วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจาก
กลุ่มเพื่อน) (5 คะแนน) 
- การอ่านกราฟเกณฑ์มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย (5 คะแนน) 

 
-งานคู่ 
-
รายบุคคล 
 
-งานกลุ่ม 
 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 

 
30 ต.ค.- 

10 พ.ย.60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  อันตรายจากสารเสพติด 
   - ความหมายและประเภทของสารเสพติด 
   - ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด 
   - ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิด    
     โรคและอุบัติเหตุ แนวทางแก้ปัญหาสารเสพติด 

การประเมิน 
- ชุดความรู้เรื่องสารเสพติด (10คะแนน) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย (5คะแนน) 
 

 
-งานกลุ่ม 
 

 
1 ชิ้น 

 

 
13 พ.ย.- 
1 ธ.ค.60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  ชักชวนท าดี หนีสารเสพติด 
  - สถานการณ์เสี่ยงต่อการติดสารเสพติด 
  - ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     สารเสพติด   

การประเมิน 
- สถานการณ์ตัวอย่างการใช้ทักษะชีวิตใน
ด้านต่างๆ(5 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย (5คะแนน) 

 
-งานกลุ่ม 
 
 

 
1 ชิ้น 

 
 

 
4 ธ.ค.60- 
20 ธ.ค.60 

 
 

** สอบกลางภาค 2/2560** 
 

10 คะแนน 
 

- 
 

- ในตารางสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การปฐมพยาบาล 
   - ความส าคัญของการปฐมพยาบาล 
   - หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล 
   - วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

การประเมิน 
- Clip VDO การปฐมพยาบาลตาม
สถานการณ์ (On Facebook)(5 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย (5คะแนน) 

 
- งานกลุ่ม 
 

 
1 ชิ้น 

 

 
3 ม.ค.61- 
19 ม.ค.61 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล 
   - ความส าคัญของการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหรือ   
     ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
   - หลักและวิธีทั่วไปในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

การประเมิน 
- สาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 (10 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้ายหนว่ย (5คะแนน) 

 
- งานกลุ่ม 
 

 
1 ชิ้น 

 

 
22 ม.ค.61- 
9 ก.พ.61 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ทดสอบสมรรถภาพ 
   - ความส าคัญของการสร้างเสริมสมรรถภาพ 
   - วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ              
     ทางกายตามผลการทดสอบ 

การประเมิน 
- ใบงานวิธกีารสร้างเสริมและปรบัปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 
 (5 คะแนน) 

 
- งานกลุ่ม 
 

 
1 ชิ้น 

 

 
12 ก.พ.61- 
19 ก.พ.61 

 
 

** สอบปลายภาค 2/2560 ** 
 

20 คะแนน 
 

- 
 

- ในตารางสอบ 

*** หมายเหตุ  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..สุขศึกษาและพลศึกษา.............ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี......1.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 

รหัสวิชา.....พ 21104..... ชื่อรายวิชา...พลศึกษา  2........จ านวน......1.......คาบ/สัปดาห์...0.5.........หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  ...80...... : ...20.........                                               

ผู้สอน 1.......นายจาตุรนต์...มหากนก............   หัวหน้ารายวิชา 1. นายจาตุรนต์...มหากนก........................    

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง    ลักษณะงาน/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การสร้างความคุ้นเคย     
     1. การเดาะลูกกลางอากาศ ก่อนกลางภาค 10 คะแนน - สอบปฏิบัติเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรม 
    2 ท่า 

ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 60 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 สมรรถภาพดีสุขีถ้วนหน้า     

     1. ทดสอบการวิ่งระยะไกล ก่อนกลางภาค 10 คะแนน - ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
- สังเกตพฤติกรรม 

2 รายการ 
 
ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 60      2. ทดสอบการลุกนั่ง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การโต้ลูกเทเบิลเทนนิส     

    1. การโต้ลูกกับก าแพง ก่อนกลางภาค 10 คะแนน - สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

   10 ลูก ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 60 

    2. การโต้ลูกกับคู่  หลังกลางภาค 10 คะแนน     10 ลูก ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ทักษะการส่งลูก     

    1. การส่งลูก  หลังกลางภาค 10 คะแนน - สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

5 ลูก  
ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  ประวัติ และกฎกติกาของ
กีฬาเทเบิลเทนนสิ 

  
 

 

    1. ใบงานวิชาเทเบิลเทนนิส กลางภาค 10 คะแนน ใบงาน 1 ช้ิน ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 60 

    2. แผนผังความรู้วิชาเทเบลิเทนนิส หลังกลางภาค 10 คะแนน แผนผังความรู้  1 แผ่น  
 
ภายในวันที่ 24 ก.พ.61 

    3. ประวัติ และกฎกติกาการเลน่เทเบิลเทนนสิ ปลายภาค 5 คะแนน  
การทดสอบ 

10 ข้อ 
    4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย 
ทักษะ และวิธีการเล่นเทเบลิเทนนสิ 

ปลายภาค 15 คะแนน 30 ข้อ  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ประเภทเด่ียว 

    

    1. การแข่งขันประเภทเดีย่ว หลังกลางภาค 10 คะแนน - สอบปฏิบัติเดี่ยว 
- สังเกตพฤติกรรม 

 ภายในวันที่ 24 ก.พ.61 

 รวม 100 คะแนน    



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา..พ20224...........ชื่อรายวิชา....ศิลปะป้องกันตัว 2.....จ านวน....2....คาบ/สัปดาห์.....1......หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....                                               
ผู้สอน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน...   หัวหน้ารายวชิา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรียน   
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรียน   

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 20 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60 
3. การเคลื่อนไหวร่างกายและการสร้าง
กล้ามเนื้อ 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

5 ปลายภาคเรียน 

4. ทักษะพื้นฐานในศิลปะป้องกันตัว  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรียน   
- การล้มตัวตบเบาะ สอบปฏิบัติ 10 ภายในวันที่ 24 พ.ย. 60 
- การทุ่ม สอบปฏิบัติ 20 ภายในวันที่ 12 ม.ค. 61 
- เทคนิคการป้องกันตัวแบบต่างๆ สอบปฏิบัติ 20 ภายในวันที่ 2 ก.พ. 61 

5. การแสดงการต่อสู้ป้องกันตัว สอบปฏิบัติ 10 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 61 
 รวม 100  



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา..พ20226...........ชื่อรายวิชา.......แชร์บอล 2......จ านวน....2....คาบ/สัปดาห์.....1......หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....                                               
ผู้สอน 1. ..นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์...   หัวหน้ารายวชิา 

  

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน 

10 ปลายภาคเรียน   

2.  การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง    

       สมรรถภาพทางกาย 

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

10 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60 

สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน 

10 ปลายภาคเรียน 

 3.ทักษะการเคลื่อนที่, ทักษะการรับส่ง, 
ทักษะการยิงประตู, รูปแบบการเล่นทีม 

สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน 

 

10 ปลายภาคเรียน 

- ทักษะการเคลื่อนที่ สอบปฏิบัติ 10 ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 60 

- ทักษะการรับส่ง สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม 

10 ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 60 

- ทักษะการยิงประตู สอบปฏิบัติ 10 ภายในวันที่ 12 ม.ค. 61 

- รูปแบบการเล่นทีม สอบปฏิบัติ 10 ภายในวันที่ 26 ม.ค. 61 

4. การเล่นทีมแชร์บอล สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม 

20 ภายในวันที่ 2 ก.พ. 61 

 รวม 100  



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2560 
รหัสวิชา   ศ 21101    ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ 1  เวลาเรียน   1 คาบ/สัปดาห์    0.5    หน่วย

กิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค =  80:20 

ผู้สอน  1. นายปรมินทร์    เสมอภพ   หัวหน้ารายวิชา  
หน่วยการเรียน/เนื้อหา

สาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยที่ 3 ทัศนธาตุ และ
องค์ประกอบศิลป์ 

ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ 
(20 คะแนน) 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ
และองค์ประกอบศิลป์ 
 

1  20 พ.ย 60 

 การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(20 คะแนน) 

ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ 
งานศิลปะ 

 
 
 

 

หน่วยที่ 4 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปั้น 

ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ  
(20 คะแนน) 

 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปั้น 1 4 ธ.ค. 
2560 

หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ 

ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ  
(20 คะแนน) 

 

สร้างสรรค์งานทัศศิลป์ 1 18 ธ.ค. 
2560 

สอบปฏิบัติปลายภาค 20 คะแนน 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/1 - 1/5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา    ศ 21102    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์พื้นฐาน  1          คาบ/สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล  หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล 

      

หน่วยการเรียน / 
เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับนาฏศิลป์ และ
การละครไทย 

 
1. แบบทดสอบ 
   (10 คะแนน) 
 

 
1. ท าแบบทดสอบ เรื่อง 
วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย 
(รวม 10 คะแนน) 

 
1 ชิ้น : เดี่ยว 

 
ภายใน           

11 พ.ย.60 

2. นาฏศิลป์ไทยขั้น
พ้ืนฐาน  นาฏยศัพท์ 
และภาษาท่า 

2. ปฏิบัตินาฏยศัพท์/ 
ภาษาท่า (10 คะแนน) 
3. ผลงาน เรื่อง นาฏยศัพท์ 
และภาษาท่า 
( 20 คะแนน) 

2. ปฏิบัติ 
 
3. ประดิษฐ์ผลงานที่ชื่นชอบ  
   เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า 
(รวม 30 คะแนน) 
 

10 ท่า : กลุ่ม 
 

1 ชิ้น : กลุ่ม 

ภายใน           
9 ธ.ค.60 

3. การแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน 

4. ปฏิบัติท่าสร้างสรรค์        
(20 คะแนน)                      
5. ร้องเพลงเต้นก าร าเคียว    
(10 คะแนน)                     
6. ประดิษฐ์อุปกรณ์
ประกอบการแสดง             
(10 คะแนน) 

4. ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์  
เพลงเต้นก าร าเคียว 
 
 
 
 
 
 (รวม 40 คะแนน) 

ปฏิบัติ : กลุ่ม 
(ให้คะแนนเดี่ยว) 

ภายใน           
6 ม.ค.61 

4. การแสดงร าวง
มาตรฐาน 
 

7. ร้องเพลงงามแสงเดือน 
(10 คะแนน) 
8. ปฏิบัติท่าร า 
เพลงงามแสงเดือน 
(10 คะแนน) 

5. ปฏิบัติการแสดง 
    ร าวงมาตรฐานเพลง- 
    งามแสงเดือน 
 (รวม 20 คะแนน) 

ปฏิบัติ : คู่ ภายใน            
19 ก.พ.61 

 



 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ..................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา.......ศ 21103 ..... ชือ่รายวิชา.....ดนตรีไทย 1 ......จ านวน.....1.....คาบ/สัปดาห์..... 0.5 .....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....                                              
ผู้สอน 1. .........นายสภุวัชร.......ชาติการุณ...............   หัวหน้ารายวิช 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระท่ี 1 : ลักษณะการบันทึกโน้ตดนตรี
ไทย 
     1.สัญลักษณ์แทนเสียง 
     2.การอ่านเสียงโน้ต 
     3.การบันทึกโน้ตเพลงไทยเดิม 
. 

 
 
 

ตรวจใบงาน/สมุด 
(20 คะแนน) 

 

 
 
 

รายบุคคล 
 
 

 

 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 

10  พ.ย. 60 

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

ภาคปฏิบัติ 
(20 คะแนน) 
ภาคปฏิบัติ 

(20 คะแนน) 
 

 

รายบุคคล 
 

รายกลุ่ม 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 

 
1 ธ.ค. 60 

สาระท่ี 3 : การขับร้องเพลงไทยเดิม 
     1.พื้นฐานการขับร้องเพลงไทยเดิม 
     2.การเอื้อนและการผสมเสียง 
     3.การเตรียมตัวส าหรับการขับร้อง 
. 

ตรวจใบงาน/สมุด 
(20 คะแนน) 

 
 

 

รายบุคคล 
 
 
 
 

 
2 
 
 

 

 
19 ม.ค. 61 

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

ภาคปฏิบัติ 
(20 คะแนน) 

รายกลุ่ม 1  
9 ก.พ. 61 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....1.....ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา.......ศ 21104......... ชื่อรายวิชา............ดนตรีสากล.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....                                                   
                           ผู้สอน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์...............   หัวหน้ารายวิชา    

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1  
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล 
2.ประเภทตัวโน้ต ตัวหยุด 
3.อัตราก าหนดจังหวะ 
 

 
ใบงาน 10 คะแนน 
แบบฝึกหัด 10 คะแนน 
 
 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
1 
1 
 
 

 
 

24 พ.ย. 60 
 
 

หน่วยที่ 2  
1.องค์ประกอบของดนตรี 
2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
 

 
ใบงาน 5 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล 
 

 
1 
1 
 

 
8 ธ.ค. 60 

 
 

กลางภาค 
 

10 คะแนน 
 

รายบุคคล 
 

1 
 

 

หน่วยที่ 3 
1.การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
2.ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
3.แนวเพลงกับประเภทวงดนตรี 
 

 
ใบงาน 10 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 
ใบงาน 15 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล 

 
1 
1 
1 

 
26 ม.ค. 60 

ปลายภาค 20 คะแนน รายบุคคล   



   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/1-1/6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา    ศ 20215    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์ไทย (เพ่ิมเติม)   คาบ/สัปดาห์   1.0   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล 
         

หน่วยการเรียน / เนื้อหา
สาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
    นาฏศิลป ์
 

 
1. แบบทดสอบ 
( 10 คะแนน ) 

 
1. ทดสอบความรู้ 
(รวม 10 คะแนน) 

 
1 ชิ้น : เดี่ยว 

 

 
ภายใน           

11 พ.ย.60 

2. นาฏศิลป์พื้นฐาน 2. ปฏิบัติท่าร าพ้ืนฐาน 
( 10 คะแนน ) 
3. ผสมผสานท่าร าพ้ืนฐาน 
   ประกอบจังหวะ 
( 20 คะแนน ) 

2. ปฏิบัติเดี่ยว 
 
3. ปฏิบัติกลุ่ม 
 
(รวม 30 คะแนน) 

10 ท่า : เดี่ยว     
 

1 บท : กลุ่ม 
 
 

ภายใน           
9 ธ.ค.60 

3. ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 4. ปฏิบัติการแสดง 
นาฏศิลป์ไทย 
( 40 คะแนน )  

3. ปฏิบัติการแสดง 
นาฏศิลป์ไทย 
(รวม 40 คะแนน) 
 

1 เพลง : เดี่ยว ภายใน           
6 ม.ค.61 

4. สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย 5. ปฏิบัติการแสดง 
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 ( 20 คะแนน ) 
 

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

ปฏิบัติ : กลุ่ม ภายใน            
19 ก.พ.61 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ม.1/1-1/6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา   ศ 20218  ชื่อรายวิชา   นาฏยประดิษฐ์ (เพ่ิมเติม)    คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร 
         

หน่วยการเรียน / เนื้อหา
สาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับ
เพ่ือใช้ในการแสดง 

 
1. ออกแบบดอกไม้ประดับผม  
(20 คะแนน) 

 
1.ประดิษฐ์ดอกไม้ - 
   ประดับผม 

 
1 ชิ้น : 1 คน 

 
ภายใน            

19 ธ.ค. 2560 

2. ประดิษฐ์สไบกรองเพ่ือใช้
ในการแสดง 

2. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 2. ประดิษฐ์สไบกรอง จับคู ่ ภายใน            
7 ธ.ค. 2560           

3. ประดิษฐ์อุปกรณ์
ประกอบการแสดงในชุด
ต่างๆ 

3. ภาคปฏิบัติ (20คะแนน) 3. ประดิษฐ์อุปกรณ์ จับคู ่ ภายใน            
18 ม.ค. 2561           

4. การดูแลรักษา
เครื่องประดับและเครื่อง
แต่งกาย 

4. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 4. จับกลุ่มปฏิบัติและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

1 ชิ้น : 1 กลุ่ม ภายใน           
28 ม.ค. 2561 

5. ออกแบบและสร้างสรรค์
ชุดการแสดงจากสิ่งประดิษฐ์ 

5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 5. จัดแฟชั่นโชว์แสดง  
   ผลงาน 

1 โชว ์ ภายใน           
8 ก.พ. 2561 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 

รหัสวิชา.......ศ 20229 ......... ชื่อรายวิชา..ปฏิบัติขับร้องเบื้องต้น 1.           .......2.....คาบ/สัปดาห์.....1....
หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20..... 
ผู้สอน 1.นายปิยพฤฒิ จิธานนท์...2. นายสมชาย  คงเสน่ห.์.        หัวหน้ารายวิชา นายปิยพฤฒิ จิธานนท์.....  

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ฝึกร้องโน้ตในบันไดเสยีง 
1.Cromatic scale 
2. C major scale 
     3. F major  scale 
     4. G major  scale 
     5. D major  scale 

 
ปฏิบัติร้องโนต๊สากล 

(15 คะแนน) 
 

ปฏิบัติร้องโนต๊สากล 
(10 คะแนน) 

 

 
 
 

รายบุคคล 
 
 

 

 
 
 
5 
 

 

 
 

 
15 ธ.ค. 60 

 

กลางภาค 
 

 
ปฏิบัติ (10 คะแนน) 

 

 
รายบุคคล 

 

 
1 

 
 

หน่วยที่ 2 แบบฝึกหัดการร้องเพลงเบื้องต้น 
     1.แบบฝึกหัดที่ 1 
 
 
    2.แบบฝึกหัดที่ 2 
    3.แบบฝึกหัดที่ 3 
 
 
 
   4.แบบฝึกหัดที่ 4                              
 
 

 
ปฏิบัติร้องโนต๊ใน

แบบฝึกหัด 
(10 คะแนน) 

 
ปฏิบัติร้องเพลงที่ครู

เตรียมทดสอบ 
(15 คะแนน) 

 
ปฏิบัติร้องเพลงที่เตรยีม

มา 
(20 คะแนน) 

 

 
 
 

รายบุคคล 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 

 
 

 
9 ก.พ. 61 

 
ปลายภาค 
 

 
สอบปฏิบัติ 1 เพลง 

(20 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 

 
1 

 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปกีารศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 21101   ชื่อ วชิา งานอาชพี 1 (งานบ้าน)       1 คาบ/สัปดาห์           0.5 หน่วยกติ 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20               
ผู้สอน   นางสาวกาญจนา กรีธาธร 

หนว่ยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท 
จ านวน
ชิ้น 

ก่อนกลางภาค    40 คะแนน 
สาระท่ี 1 บ้านน่าอยู ่
-  การท าความสะอาดบา้น 
- การประหยัดพลังงานในบา้น 

- ใบงาน 
(20 คะแนน) 
 

-รายบคุคล 
 

5 พฤศจิกายน 
2560 

สาระท่ี 2 กินดีมีสุข 
- อาหารหลัก 5 หมู ่
- อาหารจานเดียว 

- ใบงาน  
(20 คะแนน) 
 

-รายบคุคล 
 

3 พฤศจิกายน 
2560 

 

สอบกลางภาค 10 คะแนน ข้อสอบกลางภาค 
รายบุคคล 
สอบข้อเขียนสาระท่ี 
1-2 

 
ธันวาคม 
2560 

 
หลังกลางภาค    30 คะแนน 
สาระท่ี 3 ครอบครัว 
- ความหมาย ความส าคัญ 
- บาทบาทหน้าที่สมาชกิในครอบครัว 
- การสร้างสัมพันธภาพท่ีดใีนครอบครัว 

-ใบงาน 
(10 คะแนน) 
 

รายบุคคล 
 

1 ธันวาคม 
2560 

 

สาระท่ี 4 การถนอมอาหาร 
- ความหมาย และความส าคัญ 
- การถนอมอาหารในครวัเรือน 

-ชิ้นงาน 
(10 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 
(แผ่นพับ) 

1 มกราคม
2561 

 

สาระท่ี 5 การเย็บผ้าเบื้องต้น 
- ประโยชน์ของการมีทักษะการเยบ็ผ้า 
- ตะเข็บผ้าพื้นฐาน และเครื่องเกาะเกี่ยว 

-ชิ้นงาน 
(10 คะแนน) 
 

รายบุคคล 
 

1 กุมภาพันธ ์
2561 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

- ข้อสอบปลายภาค -รายบคุคล 
สอบข้อเขียนสาระท่ี 
3-5  

 กุมภาพันธ ์
2561 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา……ง21102…… ชื่อวิชา….…งานอาชีพ2.……              .…..1…... คาบ/สัปดาห์…...0.5…...หนว่ยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = …..80….. : …..20….. 

ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1   
แนวทางการเลือกอาชีพ 

ใบงาน           5 คะแนน 
แบบฝึกหัด      5 คะแนน 

รายบุคคล 1 ชิ้น 3 พ.ย. 2560 - 
7 พ.ย. 2560 

หน่วยที่ 2  
ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

ใบงาน           5 คะแนน 
แบบฝึกหัด      5 คะแนน 

รายบุคคล 1 ชิ้น 13 พ.ย. 2560 - 
24 พ.ย. 2560 

หน่วยที่ 3 
ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ 

แบบฝึกหัด    10 คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 27 พ.ย. 2560 - 
1 ธ.ค. 2560 

หน่วยที่ 4 
อาชีพกับเศรษฐกิจ  

รายงาน        10 คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น 4 ธ.ค. 2560 - 
20 ธ.ค. 2560 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 
หน่วยที่ 5 
อาชีพกับสังคม 

ใบงาน          5  คะแนน 
 

รายบุคคล 1 ชิ้น 28 ธ.ค. 2560 - 
5 ม.ค. 2561 

หน่วยที่ 6 
การแนะน าอาชีพ  

รายงาน       10  คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น 8 ม.ค. 2561 - 
19 ม.ค. 2561 

หน่วยที่ 7 
ความพึงพอใจในอาชีพ 

แบบฝึกหัด     5  คะแนน 
 

รายบุคคล 1 ชิ้น 22 ม.ค. 2561 - 
26 ม.ค. 2561 

หน่วยที่ 8 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันสังคม 

แบบฝึกหัด     5  คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 29 ม.ค. 2561 - 
9 ก.พ. 2561 

หน่วยที่ 9 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  

แบบฝึกหัด     5  คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 12 ก.พ. 2561 - 
19 ก.พ. 2561 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา  ง20201    ชื่อรายวิชา กราฟิกและเทคโนโลยีสือ่ประสม      2  คาบ/สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =  80  : 20 
    ผู้สอน 1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล หัวหน้ารายวิชา 2.นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  3.นายสมพร  ชัยวงษ์       

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกราฟิก 
1. ความหมายและความเป็นมาของกราฟิก 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 
3. การประยุกต์ใช้งานกราฟิก 
4. สีกับการออกแบบงานกราฟิก 

 

การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

- แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 
 

 
 
แบบฝึกหัด           

ท้ายบทเรียน 
รายบุคคล 

 
 

 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 
 

 
ภายใน 
11 พ.ย. 2560 

บทที่ 2 เทคโนโลยีสื่อประสม 
       1. ความเป็นมาและความหมายของสื่อ
ประสม 
       2. ความส าคัญของเทคโนโลยีสื่อประสม 
       3. การสร้างและการน าเสนอสื่อประสม 
       4. เทคโนโลยสีื่อประสม 
       5. บทบาทและผลกระทบของสื่อประสม 

การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

- แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 
 

 
 
แบบฝึกหัด           

ท้ายบทเรียน 
รายบุคคล 

 
 

 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 
 

 
ภายใน 
8 ธ.ค. 2560 

บทที่ 3 การน าเสนอผ่านเว็บเพจ 
1. เทคโนโลยีเว็บ 
2. การออกแบบเว็บเพจ 
3. ข้อแนะน าในการสร้างเว็บเพจ 
4. ข้อควรระวังในการเขียนเว็บเพจ 
5. กรณีศึกษาจากตัวอย่าง 

การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

- แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 

 
 
แบบฝึกหัด           

ท้ายบทเรียน 
รายบุคคล 

 

 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 

 
ภายใน 
22 ธ.ค. 2560 

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบ (10 คะแนน) รายบุคคล   
บทที่ 4 ภาษา HTML 
      1.  รูปแบบภาษา HTML 
      2.  โครงสร้างภาษา HTML 
      3.  ค าสั่งภาษา HTML 
      

 

การประเมินตามสภาพจริง 
(40 คะแนน) 

- ประเมินจากช้ินงาน                        
(20 คะแนน) 

- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน                    
(10 คะแนน) 

- แบบทดสอบ          
(10 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 

แบบฝึกหัด           
ท้ายบทเรียน 
รายบุคคล 

 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 

 
ภายใน 
16 ก.พ. 2561 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ (20 คะแนน) รายบุคคล   



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20224 รายวิชา งานเย็บด้วยมือ จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
ผู้สอน   1. นางปราณี  วีระหงส์   หัวหน้ารายวิชา 

 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

บทที ่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเย็บด้วยมือ แบบทดสอบก่อนเรยีน 
10 คะแนน สมุดบันทึกงาน 1 ช้ิน 10 พ.ย. 60 

 สมุดบันทึกงาน 
บทที ่2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเย็บด้วยมือ  

 1 ช้ิน 24 พ.ย. 60 
1. ความหมายและประเภทของอุปกรณ ์  ใบงาน 10 คะแนน 
2. คุณสมบตัิของวัสดุอุปกรณ ์ สมุดภาพอุปกรณ์งาน

เย็บด้วยมือ 10 คะแนน 
สอบกลางภาค 2/2560 10 คะแนน รายบุคคล - 29 ธ.ค. 60 

บทที ่3 การออกแบบงานเย็บด้วยมือ   

รายบุคคล 2 ช้ิน 19 ม.ค. 61 
1. บอกความหมายและความส าคญัของงาน
เย็บด้วยมือ 

 ใบงาน 

2. ออกแบบงานเย็บด้วยมือจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ 

 สมุดภาพ 20 คะแนน 

บทที ่4 การประดิษฐ์ช้ินงาน 
ประเมินจากผลงาน

ภาคปฏิบตัิ 20 คะแนน 
รายบุคคล   23 ก.พ. 61 1.งานประดิษฐ์กระเป๋าดินสอ 

2.ดอกไม้ตดิตู้เย็น 
สอบปลายภาค 2/2560 20 คะแนน รายบุคคล - 2 มี.ค. 61 

 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20228     ชื่อ วิชา การถนอมอาหาร       2 คาบ/สัปดาห์           1 หน่วยกติ 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20              
 ผู้สอน   นางสาวกาญจนา กรีธาธร 

หนว่ยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท 
จ านวน
ชิ้น 

ก่อนกลางภาค    40 คะแนน 
สาระท่ี 1 ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์
ของการถนอมอาหาร 

 
- ใบงาน 
(10 คะแนน) 

 
-รายบคุคล 
 

 
2 

พฤศจิกายน 
2560 

สาระท่ี 2 วิธีการถนอมอาหาร 
- การถนอมอาหารในครวัเรือน 
- นวัตกรรมการถนอมอาหาร 

- ใบงาน  
(10 คะแนน) 
 

-รายบคุคล 
 

1 พฤศจิกายน 
2560 

สาระท่ี 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (1) -ปฏิบัติการถนอม
อาหาร 
(20 คะแนน) 

งานกลุ่ม 
 

 ธันวาคม 
2560 

 

สอบกลางภาค 10 คะแนน ข้อสอบกลางภาค 
รายบุคคล 
สอบข้อเขียน 

 
ธันวาคม 
2560 

 
หลังกลางภาค    30 คะแนน 
สาระท่ี 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (2) 

-ปฏิบัติการถนอม
อาหาร 
(20 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 
 

 มกราคม
2561 

 

สาระท่ี 4 บรรจุภัณฑ์และการดูแลรักษาอาหาร 
แปรรูป 

-ชิ้นงาน 
(10 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 
(ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์) 

1 กุมภาพันธ ์
2561 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

- ข้อสอบปลายภาค -รายบคุคล 
สอบข้อเขียนสาระท่ี 
3-5  

 กุมภาพันธ ์
2561 

 
 
 



 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ง 20241 ชื่อรายวิชา การปลูกพืชสวนครัว   2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 

      ผู้สอนนางสาวนฤมล  เจริญนาวี 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิน้ 

หน่วยที่1 ความรู้ทั่วไป 

- ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ 

- ประเภทของผัก 

การประเมินตาสภาพจริง  
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 
  (5 คะแนน)        
- ประเมินจากใบงาน  
  (5 คะแนน) 

 
 
-แบบทดสอบ (K) 
 
-ใบงาน (K) 
 

 
 

2 ชิ้น 

 
 

พฤศจิกายน
2560 

 

หน่วยที่ 2 การเตรียมดินและพนัธุ ์

- การเตรียมดิน 

- การคัดเลือกพันธุ์และการเพาะเมล็ด 

การประเมินตาสภาพจริง  
(20 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 

 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 

 
 

1 ชิ้น 

 
ธันวาคม
2560 

หน่วยที่ 3 กระบวนการปลูก 

- การปลูกผักในแปลง 

- การปลูกผักในภาชนะ 

- การให้น้ าปุ๋ย 

- การก าจัดศัตรูพืช 

การประเมินตาสภาพจริง  
(30 คะแนน) 
- ประเมินจากใบงาน  
  (10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 
  (20 คะแนน) 

 
 
-ใบงาน (K) 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 
 

 
 

1 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

 
 

มกราคม 
2561 

หน่วยที่ 4  การเก็บเก่ียวและแปรรูป 

- ข้อควรปฏิบัติการเก็บเก่ียว 

- การแปรรูปคัดขนาด 

การประเมินตาสภาพจริง        
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากใบงาน  

 
-ใบงาน (K) 
 

 
1 ชิ้น 

กุมภาพันธ์ 
2561 

สอบกลางภาค 10 คะแนน แบบทดสอบ (10 คะแนน)    

สอบปลายภาค 20 คะแนน แบบทดสอบ (20 คะแนน)    
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20242   ชื่อ วิชา การปลูกพืชสมุนไพร                               2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20 
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์   เพ็งถมยา 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

หน่วยที่1 ความรู้ทั่วไป 

- ความหมาย ความส าคัญ 

- ประโยชน์ 

- ประเภทสมุนไพร 

ทดสอบก่อนเรียน
10 คะแนน 

ใบงาน  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ(K) 
 10 ข้อ 
การน าเสนองาน 
(P) 

1  
 

17 พ.ย. 60 

หน่วยที่ 2 การเตรียมดินและพันธุ์พืช 

- การเตรียมดินปลูกพืชสมุนไพร 

- ชนิดของพืชสมุนไพร 

ใบงาน  
20 คะแนน 
 

   ผังความรู้(K) 
การน าเสนองาน
(P) 

       2 
 

 
26 ธ.ค. 60 
 

 
หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการปลูก 

- วัสดุในการปลูกพืชสมุนไพร 

- ขั้นตอนการปลูก 

- การปฏิบัติดูแล การให้ ก าจัดวัชพืช 
 

ใบงาน  
10 คะแนน 
ปฏิบัติ 
20 คะแนน 

  ใบงาน(K) 
 
การปลูกพืชผัก
(P) 

2 5 ม.ค. 61 
 

9 ก.พ. 61 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

รหัสวิชา……ง20291…… ชื่อวิชา….…การจัดการธุรกิจบริการ.…    .…..2…... คาบ/สัปดาห์…...1…...หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = …..80….. : …..20….. 

ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1   
ความส าคัญของธุรกิจ 

- แบบฝึกหัดและใบงาน    
                10 คะแนน 
- แบบทดสอบ                   
                10 คะแนน 

รายบุคคล 1 ชิ้น 15 พ.ย. 2560 

หน่วยที่ 2  
ธุรกิจบริการ 

- ใบงาน      10 คะแนน 
- ชิ้นงาน           
                10 คะแนน 

รายบุคคล 1 ชิ้น 20 ธ.ค. 2560 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 
หน่วยที่ 3 
ประเภทของธุรกิจบริการ 

- ใบงาน      10 คะแนน 
- รายงานและชิ้นงาน     
                20 คะแนน 

รายกลุ่ม 1 ชิ้น 9 ก.พ. 2561 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

 

 

 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ง21202  ชื่อวิชา โสตทัศนศึกษา จํานวน 2 คาบ/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค  80 : 20 

ผู้สอน 1. นายสมพร  ชัยวงษ์  หัวหน้ารายวิชา  2. น.ส.พัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

 
วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน  
กําหนดส่งงาน ลักษณะ 

ประเภท 
จํานวน
ชิ้น 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
งานโสตทัศนศึกษา 

10 คะแนน 
ใบงาน 

- รายบุคคล 1 ชิ้น 13-17 
พ.ย.2560 

หน่วยที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับ 
งานโสตทัศนศึกษา 

20 คะแนน 
ใบงาน 

- รายบุคคล 
 
 

1 ชิ้น 
 

4-8 ธ.ค.2560 
 

สอบระหว่างภาคแบบทดสอบ (10 คะแนน) 
หน่วยที่ 3 หลักการใช้งาน 
อุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา 

20 คะแนน 
การใช้งานอุปกรณ์ทางโสต 
ทัศนศึกษา 

 
- รายบุคคล 
 

 
1 ชิ้น 

 
 

 
15-19 
ม.ค.2561 
 

หน่วยที่ 4 การจัดการห้องปฏิบัติ 
การทางโสตทัศนศึกษา 

20 คะแนน 
ออกแบบห้องปฏิบัติการทาง
โสตทัศนศึกษา 

- รายกลุ่ม 
 
 

2 ชิ้น 
 
 

29-2  
ม.ค.-ก.พ. 
2561 
 
 

สอบปลายภาคแบบทดสอบ (20 คะแนน) 
	

	 	


