
 

 

 

     

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒   ช่ือวิชา ภาษาไทย ๔    จ านวน ๓ ช่ัวโมง /สปัดาห์   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ                                    

   อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค   =   ๗๐ : ๓๐ 
        ผู้สอน  นางสาวทิพรสย์   ระโหฐาน   หัวหน้ารายวิชา  

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หน่วยที่ ๑ ส่งเสริมการอ่าน ๒๐  
รายงาน 

การส่งเสริมการอ่าน 

๑  ชิ้น  ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ 
       การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นในการ

เรียนรู้ดังนั้นจึงควรฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการอ่านแต่ละ
ประเภท สามารถพัฒนาข้อมูลเป็นองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์และ
น าไปบูรณาการทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ดู พูด  เพื่อ
ถ่ายทอดสื่อสารความรู้และความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  

หน่วยที่ ๒  สืบสานการเขียน ๒๐  
แบบทดสอบ 

ทักษะการเขียน 

๑  ชิ้น ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

      การเขียนเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นในการเรียนรู้
ดังนั้นจึงควรฝึกฝนใช้กระบวนการเขียนต่างๆ อาทิ เขียนสื่อสาร 
เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

   

สอบกลางภาค ๒ / ๒๕๖๐ ๑๐ - แบบทดสอบ - 
๒๑ – ๒๗ 

ธ.ค. ๒๕๖๐ 

หน่วยที่ ๓ เรียนรู้ทักษะ 
  

๑๕  
รายงาน 

ทักษะการฟัง การดแูละการพูด 

๑  ชิ้น ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑ 

     ทักษะการฟัง การดูและการพูดเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ
และจ าเป็นในการเรียนรู้ดงันั้นจึงควรฝึกฝนใช้ทักษะการฟัง การดู
และการพูด แสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ 

   

หน่วยที่ ๔ พัฒนะหลักภาษาไทย ๒๕ แบบทดสอบ 
ทักษะการใช้หลักภาษาไทย 

๑  ชิ้น ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑ 

   การเรียนรู้หลักภาษาไทยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นสิ่งที่ส าคญัและจ าเป็นใน
การเรยีนรู้จึงควรใส่ใจและฝึกฝนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

   

หน่วยที่ ๕ อนุรักษ์ใส่ใจวรรณคด ี
และวรรณกรรม 

๒๐ รายงาน 
การอนุรักษ์ใส่ใจวรรณคด ี

และวรรณกรรม 
 

๑  ชิ้น ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑ 

   การแสดงความคดิเห็น  วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างถูกต้อง รวมทั้งเห็นคุณค่า สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค ์

   

สอบปลายภาค  ๒ / ๒๕๖๐ ๓๐ - แบบทดสอบ - 
๒๒ – ๒๘ 

ก.พ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (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 ปณตี จิตต์นุกลุศิริ หัวหน้ารายวชิา 

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 เพื่อ
ต่อยอดสู่ทักษะการอ่านตามแนว PISA 

10 รายงานค้นคว้าอิสระ 1  มกราคม61 

4. การประยุกต์ใช้ทักษะการอ่านตามแนว 
PISA 

20 โครงงานเก่ียวกับรายวิชา 1 กุมภาพันธ์61 

สอบปลายภาค  2 / 2560 30 แบบทดสอบ  กุมภาพันธ์61 

รวม 100  4  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายวิชาเพิ่มเติม)     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2/1 - 2/9                 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา I20202                            ชื่อรายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ                      2 คาบ/สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค  =  90 : 10 
ผู้สอน :  1. นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ   หัวหน้ารายวิชา   2. นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง   3. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสงัเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หน่วยท่ี 1 :  วางโครงร่างการเขียน 
- ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการเขยีนโครงร่าง 
- หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการเขียน    
โครงร่าง 
 

 
ใบงาน  

(20 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 

 
 

 
1 ช้ิน 

 
 

 
ระหว่างวนัที ่ 

6-10 พ.ย. 60 
 

 หน่วยท่ี 2 : เรียนรู้การสร้างผลงาน  
- การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 

 
สมุดบันทึกการอ่านและ

ประเมินคุณลักษณะ 
ดานจิตพิสยั 
 (20 คะแนน) 

 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
1 ช้ิน 

 
 
 
 

 
ระหว่างวนัที ่ 
4-8 ธ.ค. 60 

สอบระหว่างภาคเรียน แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

  ระหว่างวนัที ่ 
11-15 ธ.ค. 

60(นอกตาราง) 
หน่วยท่ี 3 สร้างสรรค์การน าเสนอ 
- การน าเสนอและการเผยแพร่ผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า 
- การเลือกรูปแบบและสื่อประกอบการน าเสนอ
ผลงาน 
- คุณค่าของการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่ง
ที่เรียนรู ้

  
รายงานกลุ่ม 
(20 คะแนน) 

 
 

การน าเสนอรายงาน 
(20 คะแนน) 

 

 
รายบุคคล 

 
 
 

รายกลุม่ 
 
 

 
1 ช้ิน 

 
 
 

1 ช้ิน 
 

 
ระหว่างวนัที ่ 

8-12 ม.ค. 61 
 
 

ระหว่างวนัที ่
22-26 ม.ค. 

61 
 

คะแนนปลายภาค  
 
 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

  
 

ระหว่างวนัที ่ 
12-16 ก.พ. 

61 
(นอกตาราง) 



 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี2ภาคเรียนท่ี2ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชาส22103ช่ือวิชาสังคมศึกษา4จ านวน3  คาบ/สัปดาห์    1.5หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30 

ผู้สอน1. นางสาวขวัญจติร  ชนะสทิธ์ิ  หัวหน้ารายวิชา2. นายอัครวฒัน์  ยอแสง3. นางขันทอง  ทองน้อย 
 

หน่วยการเรียนรู้/ 
เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชื้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวน/ชิ้น 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
หน่วยที่  1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

1.ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
2.การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

 
1.

แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 
2.รายงาน 
(5 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 
รายกลุ่ม 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
ภายในวันที่ 

9พฤศจิกายน 
2560 

หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์ยุโรป 
1.ลักษณะทั่วไปของทวีปยุโรป 

2.ภูมิลักษณ์ของทวีปยุโรป 
3.ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีป

ยุโรป 
4.ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป 

5.ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป 
6.ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 

7.การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 
8.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีป

ยุโรป 
9.ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

10.แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.

แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 
2.แผ่นพับ
ประเทศใน
ทวีปยุโรป 
(5 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 
รายกลุ่ม 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
ภายในวันที่ 

30พฤศจิกายน 
2560 



หน่วยการเรียนรู้/ 
เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชื้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวน/ชิ้น 

หน่วยที่ 3ภูมิศาสตร์แอฟริกา 
1.ลักษณะทั่วไปของทวีปแอฟริกา 

2.ภูมิลักษณ์ของทวีปแอฟริกา 
3.ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีป

แอฟริกา 
4.ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกา 

5.ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีป
แอฟริกา 

6.ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
7.การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีป

แอฟริกา 
8.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีป

แอฟริกา 
9.ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

10.แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 

 
1.

แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 
2.แผ่นพับ
ประเทศใน

ทวีป
แอฟริกา 

(5 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 
รายกลุ่ม 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
ภายในวันที่ 
15 ธันวาคม 

2560 

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-3 แบบทดสอบ  
10 คะแนน 

ปรนัย 4 ตัวเลือก 40 ข้อ ตามตารางสอบ 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  
หน่วยที่ 4 การออมและการลงทุน 

1.ความหมายและความส าคัญของการออม 
2.ความหมายและความส าคัญของการลงทุน 

3.การบริหารจัดการการเงินออมและการลงทุน
ภาคครัวเรือน 

 
1.

แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 
2.รายงาน 
(5 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 
รายกลุ่ม 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
ภายในวันที่ 
5 มกราคม 

2561 

หน่วยที่ 5 การจัดสรรทรัพยากรและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ 
2.ปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ 

3.หลักการผลิตสินค้าและบริการ 
4.หลักการและเปูาหมายของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.
แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 

 

 
 

รายบุคคล 
 
 

 
 

1 ชิ้น 
 
 

 
 

ภายในวันที่ 
30 มกราคม 

2561 



หน่วยการเรียนรู้/ 
เนื้อหาสาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชื้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวน/ชิ้น 

หน่วยที่ 5 การจัดสรรทรัพยากรและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ) 
6.การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 
7.สิทธิผู้บริโภค 

8.กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
9.การปกปูองคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 
 

2.การท า
บัญชีรายรับ-

รายจ่าย 
(5 คะแนน) 

 
 

 
 
 

รายบุคคล 

 
 
 

1 ชิ้น 

 
 
 

ภายในวันที่ 
30 มกราคม 

2561 
 

หน่วยที่ 6 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
1.ระบบเศรษฐกิจ 

2.การค้าระหว่างประเทศ 
3.การกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
4.การแข่งขันทางการค้า 

 
1.

แบบทดสอบ 
(5 คะแนน) 
2.รายงาน 
(5 คะแนน) 

 
รายบุคคล 

 
รายกลุ่ม 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
ภายในวันที่ 

15 กุมภาพันธ์
2561 

สอบปลายภาค หน่วยที่ 4-6 แบบทดสอบ 
30 คะแนน 

ปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ ตามตารางสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รหัสวิชาส๒๒๑๐๔     ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๔ จ านวน  ๑  คาบ/สัปดาห์     ๐.๕  หน่วยกติ 
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ 

ผู้สอน 1. นางสาวลลิตา  แขกรมัยห์ัวหน้ารายวิชา  

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ โดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะงาน/
ประเภท 

จ านวนช้ินงาน 

หน่วยท่ี ๑ พัฒนาการของอาณาจกัรอยุธยา 

๑.๑ การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
๑.๒ การเมืองการปกครองสมยัอยธุยา 
๑.๓ เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา 

๑.๔ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศสมัย
อยุธยา 

๑. แบบทดสอบครั้งท่ี ๑ 
(๑๐ คะแนน) 

๒. การน าเสนองาน
พัฒนาการของ

อาณาจักรอยุธยา 
(๒๐ คะแนน) 

- ข้อสอบแบบปรนัย
ตามตัวช้ีวัด 

- งามกลุ่ม 

- สอบย่อยครั้งท่ี ๑ 

 

- น าเสนองานกลุ่ม
กลุ่มละ ๑ หัวข้อ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

 

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

 

สอบกลางภาค 

แบบทดสอบ 
กลางภาค 

หน่วยท่ี ๑ - ๒ 

(๑๐ คะแนน) 

ข้อสอบแบบปรนัย ข้อสอบจ านวน 
๔๐ ข้อ 

๒๑ - ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

หน่วยท่ี ๒ พัฒนาการของอาณาจกัรธนบุร ี

๑.๑ การสถาปนาอาณาจักรธนบุร ี
๑.๒ การเมืองการปกครองสมยัธนบุรี 
๑.๓ เศรษฐกิจและสังคมสมัยธนบรุี 

๑.๔ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศสมัย
ธนบุรี 

๑. แบบทดสอบครั้งท่ี ๒ 
(๕ คะแนน) 

 

๒. แผนที่ความคิด  
เรื่องพัฒนาการของ

อาณาจักธนบุร ี
(๑๐ คะแนน) 

- ข้อสอบแบบปรนัย
ตามตัวช้ีวัด 

 

- งานเดี่ยว 

- สอบย่อยครั้งท่ี ๒ 

 

 

- คนละ ๑ช้ิน 

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑ 

 

 

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ 

หน่วยท่ี ๓ ภูมิปญัญา ศลิปวัฒนธรรมไทย 
แลบุคคลส าคญัสมัยอยุธยา และธนบุรี 

๑. ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทยของ
อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรี 
๒. ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทยของ

อาณาจักรธนบุร ี
 

 

๑. แบบทดสอบครั้งท่ี ๓ 
(๕ คะแนน) 

 

 

- ข้อสอบแบบปรนัย
ตามตัวช้ีวัด 

 

 

- สอบย่อยครั้งท่ี ๒ 

 

 

 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 



 
 
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ โดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะงาน/
ประเภท 

จ านวนช้ินงาน 

๓. ประวตัิและผลงานของบุคคลใน
อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรี 

๔. ประวตัิและผลงานของบุคคลใน
อาณาจักรธนบุร ี

๒. แผนที่ความคิด  
เรื่องพัฒนาการของ

อาณาจักธนบุร ี
(๑๐ คะแนน) 

 

- งานเดี่ยว - คนละ ๑ช้ิน ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 

 

สอบปลายภาค 

แบบทดสอบ 
ปลายภาค 

หน่วยท่ี ๑ - ๔ 

(๓๐ คะแนน) 

ข้อสอบแบบปรนัย ข้อสอบจ านวน 
๖๐ ข้อ 

๒๒ กุมภาพันธ์ - ๒ 
 มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชาส22234     ช่ือรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 4 จ านวน1  คาบ/สปัดาห์     0.5  หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10 

ผู้สอน 1. นายกิตติคุณ  จันทะโมคาหัวหน้ารายวิชา  

 
 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 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 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

    มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจตรวจสอบข้อมูล เ พ่ือใช้
ประกอบการตัดสินในกิจกรรมต่างๆ
และรู้ทันข่าวสาร 

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 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

    เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน
ภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน 

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  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

    มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

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 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ค22102  ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 3คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. นายเจนภพ  มณีพงษห์ัวหน้ารายวิชา  2. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา 
3. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง 4. นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ 5. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ 

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

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 :  
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
1.1 สมบตัิของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
1.2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
1.3 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2.หนังสือท ามือ 5 คะแนน 
3. สมุด 5 คะแนน 
 

 
รายกลุ่ม/รายบุคคล 

 
2 ช้ิน 

ภายใน 
17พฤศจิกายน 

2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจรงิ 
2.1จ านวนตรรกยะ 
2.2 จ านวนอตรรกยะ 
2.3 รากท่ีสอง 
2.4 รากท่ีสาม 

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2.กล่องจ านวน10 คะแนน 
3.สมุด5 คะแนน 
 

 
 

รายกลุ่ม/รายบุคคล 

 
 
 

2 ช้ิน 

ภายใน 
20ธันวาคม  

2560 

สอบกลางภาค 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  : ความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกับจ านวนจริง 

 
10 คะแนน 

 
แบบทดสอบกลางภาค  21 - 27 ธันวาคม 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3:  
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3.1 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3.2 การน าไปใช้ 

1.สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2.หนังสือท ามือ5 คะแนน 
3. สมุด 5 คะแนน 
 

 
รายกลุ่ม/รายบุคคล 

 
 

2 ช้ิน 

ภายใน 
26มกราคม 

2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4:  
เส้นขนาน 
4.1เส้นขนานและมุมภายใน 
4.2 เส้นขนานและมุมแย้ง 
4.3 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 
4.4 เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

1.สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2.mind mappingเส้นขนาน  
5 คะแนน 
 

 
 

รายบุคคล 

 
 
 

1 ช้ิน 

ภายใน 
21 กุมภาพันธ์ 

2560 

สอบปลายภาค 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เส้นขนาน 

 
30 คะแนน 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา  ค22202    ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4     2 คาบ/สัปดาห์   1.0 หน่วยกิต 

     อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค  =  70  :  30                                               
ผู้สอน  1. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา หัวหน้ารายวิชา    
         

                 

 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที ่1 การแยกตัวประกอบของ 
             พหุนามดีกรีสอง 
        1.1 การแยกตัวประกอบโดยใช้ 
             สมบัติการแจกแจง 
        1.2 การแยกตัวประกอบของ 
             พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
        1.3 การแยกตัวประกอบของ 
             พหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลัง 
             สองสมบูรณ์ 
        1.4 การแยกตัวประกอบของ 
             พหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่าง 
             ของก าลังสอง 

1. สอบก่อนกลางภาค 
   10 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 20  
    คะแนน  
3. สอบกลางภาค 10  
   คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 
2. แบบฝึกหัด/สรุป  
   บทเรียน 
3. แบบทดสอบ  

  
 
    1  ชิ้น 
     

 
 
15 ธ.ค.60 
 

สอบกลางภาค 10 คะแนน แบบทดสอบกลางภาค  21 - 27 ธันวาคม 2560 
หน่วยที่ 2  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
        2.1 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
        2.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ 
             ก าลังสองตัวแปรเดียว           
 

1. ประเมินผลงาน 20 
   คะแนน 
2. สอบปลายภาค 20  
   คะแนน 

1. แบบฝึกหัด/สรุป 
    บทเรียน 
2. แบบทดสอบ 

  1  ชิ้น     19 ม.ค.61 
 
 

หน่วยที่ 3 การแปรผัน 
        3.1 การแปรผันตรง 
        3.2 การแปรผกผัน          
        3.3 การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
 

1. ประเมินผลงาน 10  
    คะแนน  
2. สอบปลายภาค 10  
   คะแนน 

1. แบบฝึกหัด 
 
2. แบบทดสอบ 
 

   1  ชิ้น 
     

12 ก.พ.61 
 
 

สอบปลายภาค 30 คะแนน แบบทดสอบปลายภาค 22 ก.พ. 61 – 2 มี.ค. 61 



 
 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 

 รหัสวิชา ก22902รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ) 
ครูผู้สอน นายมิติ โอชสานนท์ 

 

หน่วยการเรียน 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ลักษณะ จ านวนชิ้น ก าหนดส่ง 

1. ปฐมนิเทศ 
- 

การเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

1 
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560 

2. การเรียนพัฒนาได้ 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

2 
6 - 24 พ.ย. 2560 

3. เครือข่ายอาชีพ 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

2 
27 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2560 

4. โรงเรียนของฉัน 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

1 
1 - 12 ม.ค. 2561 

5. รู้ทันอารมณ์ 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

1 
15 - 26 ม.ค. 2561 

6. รักที่ปลอดภัย 
20 

ใบงาน / กิจกรรม
ในชั้นเรียน 

2 
29 ม.ค. - 23 ก.พ. 2561 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา อ22102   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  4  จ านวน 3 คาบ/สัปดาห์       1.5 หน่วยกิต 

อัตราสว่นการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน  1. นางสาวศภุร แซ่ลู่     หัวหน้ารายวิชา     2. นางสาววิชชุดา  สมจิตร  

หน่วยการเรยีน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง

งาน ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยที่ 9 : Unusual Experiences  

 

- สนทนาเก่ียวกบัประสบการณ์ 
  แปลกประหลาด (10 คะแนน) งานคู ่

 

1 

 

ในเวลา
เรียน 

 

หน่วยที่ 10 : Work 
- สอบโครงสร้างประโยค  Present  
   Perfect Tense  (5 คะแนน)  งานเดี่ยว 

 

1 

 

14 พ.ย. 60 

 

หน่วยที่ 11 : Hotels 

 

- สนทนาเก่ียวกับห้องพักและราคา 
  ห้องพักในโรงแรม  (5 คะแนน )  
- เขียนบันทึกเก่ียวกับวันหยุดที่จะ    
   ไปท่องเที่ยว (5 คะแนน ) 

งานคู ่

 

งานเดี่ยว 

1 

 

1 

ในเวลา
เรียน 

 

30 พ.ย. 60 

หน่วยที่ 12 : Entertainment - เขียนโปสเตอร์โฆษณา (5 คะแนน) 
งานเดี่ยว 1 15 ธ.ค. 60 

สอบกลางภาค 
10 คะแนน ธ.ค. 2560 

หน่วยที่ 13 : Back to Nature 
 

- น าเสนองานเกี่ยวกับข้อดี 
  และข้อเสียของการไปพักอาศัย 
  อยู่ในชนบท  (5 คะแนน)  

งานกลุ่ม 1 15 ม.ค. 61 

หน่วยที่ 14 : Health 
 

- สนทนาเก่ียวกับเรื่องเจ็บปุวย   
  และสุขภาพ (5 คะแนน) งานคู ่ 1 ในเวลา

เรียน 



หน่วยที่ 15 : In Town 
 

- เขียนบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ 
  (5 คะแนน) งานกลุ่ม 1 5 ก.พ. 61 

หน่วยที่ 16 : School 
 

- สนทนาเก่ียวกับโครงการแลก       
  เปลี่ยนนักเรียนโดยใช้โครงสร้าง    
  Question Tag    (5 คะแนน) 
- เขียนเนื้อเรื่องโดยใช้ค าสันธาน   
   so , because จากหัวข้อที่ 
   ก าหนด (10 คะแนน) 

งานคู ่

 

 

 งานเดี่ยว 

1 

 

 

1 

ในเวลา
เรียน 

 

 

16 ก.พ. 61 

สอบปลายภาค 
30 คะแนน ก.พ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560        รหัสวิชา อ 20208   ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสือ่สารทันโลก 2  

จ านวน 2 คาบ/สัปดาห ์1.0 หน่วยกิต     อัตราสว่นการประเมิน ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน  1.นางสาววิชุตา  อินไผ ่  หัวหน้ารายวิชา    2.นางสาวเพยีงยิหวา  เผ่าโพนทอง    3.

นางสาวอรทยั  จันทรังษี 
 

หน่วยการเรยีน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง

งาน ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนช้ิน 

หน่วยที่ 1 : Hotel & Restaurant 
1. Reservation 
2. Schedule  
3. Food & Drink 

- ชิ้นงานและ  
  การน าเสนองาน  
  (15 คะแนน)   

งานกลุ่ม 

 

1 

 

13-16 พ.ย. 60 

หน่วยที่ 2 :  Transport    
1. Timetable & Ticket 
2. Booking 
3. direction 

- ชิ้นงานและ  
  การน าเสนองาน  
  (15 คะแนน)  

งานกลุ่ม 

 

 

1 

 

 

27-30 พ.ย. 60 

สอบกลางภาค 10 คะแนน   ธ.ค. 2560 

หน่วยที่ 3 : Holiday 
1. Season  
2. Tourist attraction 
3. Souvenir 

- ชิ้นงานและ  
  การน าเสนองาน  
  (15 คะแนน)  
  

งานกลุ่ม 1 

 

15-18 ม.ค. 61 

หน่วยที่ 4 : Shopping 
1. How much?  
2. Department 
3. Special Price & Gift Vouchers 

- ชิ้นงานและ  
  การน าเสนองาน  
  (15 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 

 

1 29-31 ม.ค. 61 

 

สอบปลายภาค 30 คะแนน   ก.พ. 2561 
 



 

 

 

 
                                       
   

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ญ 22206       ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุุนสื่อสาร 2                 จ านวน 2  ชั่วโมง       1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70:30 
ผู้สอน 1. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   หัวหน้ารายวิชา 
         2. นายกอปรคุณ   ชุมวรรณศรี 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : ชีวิตของคนญี่ปุุน -ใบงาน -งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 

-1 ชิ้น 13/11/2560 

หน่วยที่ 2 : คนญี่ปุุนกับกีฬา 
 

-ใบงาน 
 
-แบบทดสอบ 
 

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

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

4/12/2560 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

10 
(คะแนน) 

    
 

ปรนัย 
หน่วยที่ 1 -2 

หน่วยที่ 3 : นักเรียนญี่ปุุนกับเรื่องของ
เงิน 
 
 
 

-ใบงาน 
 
 

-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 
 

-1 ชิ้น 
 
 

8/01/2561 

หน่วยที่ 4 : คนญี่ปุุนกับการซื้อของ 
 

-ใบงาน 
 
-ชิ้นงาน 

-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 
-งานกลุ่ม 
(10 คะแนน) 

-1 ชิ้น 
 
-1 ชิ้น 

5/02/2561 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยที่ 3 -4 

รวม  100 คะแนน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา อ22102 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 4   3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา    
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

Unit 12: Special Expressions 
12A:  Let’s    
12B:  Would Like    
12C:  Could You and Would You    
12D:  The Imperative 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 24th Nov 2017 

Unit 13: Adjectives and Adverbs 
13A:  Adjectives and Nouns Used as 
Adjectives    
13B:  Word Order of Adjectives    
13C:  The Same (As), Similar (To), and 
Different (From)  
13D:  Like and Alike     
13E:  Comparative Form of Adjectives:  
-er and More    
13F:  As … As, Not  As … As, and Less … 
Than    

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

22nd Dec 2017 

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

Unit 13: Adjectives and Adverbs 
13G:  Superlative Form of Adjectives: -
est and Most    
13H:  One of The + Superlative + Plural 
Noun    
13I:  Adjectives and Adverbs    
13J:  Comparative and Superlative 
Forms of Adverbs    
13K:  As … As with Adverbs 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 
 

26th Jan 
2018 

Unit 14:  The Present Perfect 
14A:   The Present Perfect of Be: For 
and Since    
14B:  The Present Perfect:  Regular and 

Classwork 
(15 Points) 

 

Individual 1 
 

23rd Feb 
2018 



Irregular Verbs    
14C:  The Present Perfect: Negative 
Statements and Questions 
14D: The Present Perfect: Ever and 
Never 

Final exam (30 Points) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา อ22202 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4   2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา    
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

From The Monsters Are Due on 
Maple Street 
- Read this television play to see how 
the people on Maple Street react 
when strange things start happening 
- Dialect, Phrase: clickety-clock, 
Synonym  
- Legitimate, Defiantly, Scapegoat, 
Apprehensive, Converging, Explicit, 
Prejudices 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Prometheus 
- Read this myth to find out what 
happens when two powerful figures do 
not agree about knowledge and 
people’s right to that knowledge 
- Synonym 
- Ignorance, Enlighten, Destiny, 
Unpredictability, Vengeance, Torment 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Aunty Misery 
- Read to enjoy this folktale about a 
woman who finds a way to live forever 
- The prefix un- 
- Permission, Sorcerer, Trustworthy, 
Tomb, Druggists 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

8th Dec 2017 

We Are All One 
- Read this folktale to find out how a 
person’s good deeds toward nature 
world are rewarded 
- The suffix –ly, Compound word 
Word Power 
- Herb, Larvae, Lacquer, Omen, 
Dissolve 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 1 
 

22nd  Dec 2017 

Midterm exam (10 Points) 



We Will Remain at Peace with Your 
People Forever 
- Read this speech to learn how a great 
Native American leader stood up for 
the rights of his people 
English Coach 
- Word with more than one meaning 
Word Power 
- Feeble, Perish, Conquered, Vanish, 
Remnant 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

12th Jan 
2018 

From Barrio Boy 
- Read this autobiography to learn how 
the author, as a young boy, feels as he 
starts at a new school and learns a 
new language 
- Compound word 
- Wholeheartedly, Maneuvered, 
Menace, Obnoxious, Persistently 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 1 
 

26th Jan 
2018 

The Horse Snake 
- Read this autobiography to find out 
what a horse snake is and how it 
affects life in a village in Vietnam 
- Compound word, The suffix -less 
- Hamlet, Presumed, Terrorized, 
Hammock, Unconscious, Rejoiced 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

9th Feb 2018 

Names/Nombres 
- Read this autobiography to see how 
young Julia Alvarez feels about the 
English and Spanish names that people 
call her as she grows up in the United 
States 
- Synonym 
- Foreign, Hesitated, Vaguely, 
Generations, Extended, Portable 

Classwork 
(5 Points) 

 

Individual 1 
 

23rd Feb 
2018 

Final exam (30 Points) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ว22202 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4   2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา    
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

Chapter 12: Using Energy and Heat 
- Forms of Energy 
- Energy Transfers and Transformations 
- Particles in Motions 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Chapter 14: Earth’s Changing Surface 
- Plates Tectonics 
- Earthquakes and Volcanoes 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Chapter 15: Using Natural Resources 
- Protecting Earth 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

8th Dec 2017 

Midterm exam (10 Points) 
Chapter 16: Earth’s Atmosphere 
- Describing Earth’s Atmosphere 
- Air Currents 
- Air Quality 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

12th Jan 2018 

Chapter 20: The Sun-Earth-Moon 
System 
- Earth’s Motion 
- Earth’s Moon 
- Eclipses and Tides 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

9th Feb 2018 

Chapter 21: Exploring Our Solar 
System 
- Our Solar System 
- Life in the Solar System 
- Human Space Travel 

Classwork 
(10 Points) 

  23rd Feb 2018 

Final exam (30 Points) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ค22202 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4   2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr. New หัวหน้ารายวิชา    
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

Module 7 Exponents and 
Exponential Functions 
7-1 Multiplication Properties of 
Exponents 
7-2 Division Properties of Exponents 
7-3 Rational Exponents 
7-4 Scientific Notation 
7-5 Exponential Functions 
7-6 Growth and Decay 
7-7 Geometric Sequences as 
Exponential Functions 
7-8 Recursive Formulas 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Module 8 Quadratic Expressions and 
Equations 
8-1 Adding and Subtracting Polynomials 
8-2 Multiplying a Polynomial by a 
Monomial 
8-3 Multiplying Polynomials 
8-4 Special Product 
8-5 Using the Distributive Property  
8-6 Solving x^2 + bx + c = 0  
8-7 Solving ax^2 + bx + c = 0 
8-8 Differences of Squares; 8-9 Perfect 
Squares 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Module 9  
Quadratic Functions and Equations 
9-1 Graphing Quadratic Functions 
9-2 Solving Quadratic Equations by 
Graphing  
9-3 Transformations of Quadratic 
Functions  
9-4 Solving Quadratic Equations by 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 8th Dec 2017 



Completing the Square  
9-5 Solving Quadratic Equations by 
Using the Quadratic Formula 
9-6 Analyzing Functions with Successive 
Differences   
9-7 Special Functions 

Midterm exam (10 Points)    Midterm exam (10 Points) 
Module 10 Radical Functions and 
Geometry 
10-1 Square Root Functions 
10-2 Simplifying Radical Expressions  
10-3 Operations with Radical 
Expressions 
10-4 Radical Equations  
10-5 The Pythagorean Theorem 
10-6 Trigonometric Ratios 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 
 

12th Jan 2018 

Mo11 Rational Functions and 
Equations 
11-1 Inverse Variation 
11-2 Rational Functions 
11-3 Simplifying Rational Expressions 
11-4 Multiplying and Dividing Rational 
Expressions 
11-5 Dividing Polynomials 
11-6 Adding and Subtracting Rational 
Expressions 
11-7 Mixed Expressions and Complex 
Fractions 
11-8 Rational Equations 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 
 

26th Jan 2018 

Mo12 Statistics and Probability 
12-1 Samples and Studies 
12-2 Statistics and Parameters 
12-3 Distributions of Data  
12-4 Comparing Sets of Data 
12-5 Simulation 
12-6 Permutations and Combinations 
12-7 Probability of Compound Events; 
12-8 Probability Distributions 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 9th Feb 2018 

Final exam (30 Points) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ค22102 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 4   3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr. New หัวหน้ารายวิชา    
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

Module 7 Exponents and 
Exponential Functions 
7-1 Multiplication Properties of 
Exponents 
7-2 Division Properties of Exponents 
7-3 Rational Exponents 
7-4 Scientific Notation 
7-5 Exponential Functions 
7-6 Growth and Decay 
7-7 Geometric Sequences as 
Exponential Functions 
7-8 Recursive Formulas 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Module 8 Quadratic Expressions and 
Equations 
8-1 Adding and Subtracting Polynomials 
8-2 Multiplying a Polynomial by a 
Monomial 
8-3 Multiplying Polynomials 
8-4 Special Products 
8-5 Using the Distributive Property;  
8-6 Solving x^2 + bx + c = 0  
8-7 Solving ax^2 + bx + c = 0 
8-8 Differences of Squares 
8-9 Perfect Squares 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 24th Nov 2017 

Module 9 Quadratic Functions and 
Equations 
9-1 Graphing Quadratic Functions 
9-2 Solving Quadratic Equations by 
Graphing  
9-3 Transformations of Quadratic 
Functions  
9-4 Solving Quadratic Equations by 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 
 

1 
 

22nd Dec 2017 



Completing the Square  
9-5 Solving Quadratic Equations by 
Using the Quadratic Formula 
9-6 Analyzing Functions with Successive 
Differences   
9-7 Special Functions 

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

Module 10 Radical Functions and 
Geometry 
10-1 Square Root Functions 
10-2 Simplifying Radical Expressions  
10-3 Operations with Radical 
Expressions 
10-4 Radical Equations  
10-5 The Pythagorean Theorem 
10-6 Trigonometric Ratios 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

26th Jan 2018 

Module 11 Rational Functions and 
Equations 
11-1 Inverse Variation 
11-2 Rational Functions 
11-3 Simplifying Rational Expressions 
11-4 Multiplying and Dividing Rational 
Expressions 
11-5 Dividing Polynomials 
11-6 Adding and Subtracting Rational 
Expressions 
11-7 Mixed Expressions and Complex 
Fractions 
11-8 Rational Equations 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

9th Feb 2018 

Module 12 Statistics and Probability 
12-1 Samples and Studies 
12-2 Statistics and Parameters 
12-3 Distributions of Data  
12-4 Comparing Sets of Data 
12-5 Simulation 
12-6 Permutations and Combinations 
12-7 Probability of Compound Events 
12-8 Probability Distributions 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

23rd Feb 2018 

Final exam (30 Points) 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง20202 ชื่อรายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น   2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา    
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

Microsoft Publisher 
1. Getting Started with Publisher 2007 
2. Creating Visual Interest 
3. Creating Colorful Cards and 
Calendars 

Classwork 
(30 Points) 

 

Individual 1 22th Dec 2017 

Midterm exam (10 Points)    Midterm exam (10 Points) 
Microsoft Publisher 
4. Marketing Your Product, Service, or 
Organization 
5. Creating Text-Based Publications 
6. Communicating Your Message Online 

Classwork 
(40 Points) 

Individual 1 
 

23rd  Feb 2018 

Final exam (20 Points) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ว22102 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 4   3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา    
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 
 ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

Chapter 13: The Earth System 
- Earth Systems and Interactions 
- The Geosphere 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 10th Nov 2017 

Chapter 14: Earth’s Changing Surface 
- Weathering, Erosion, and Deposition 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 
 

1 
 

24th Nov 2017 

Chapter 15: Using Natural Resources 
- Earth’s Resources 
- Pollution 

Classwork 
(10 Points) 

 

Individual 1 
 

8th Dec 2017 

Midterm exam (10 Points) 
Chapter 16: Earth’s Atmosphere 
- Energy Transfer In the Atmosphere 

Classwork 
(10 Points) 

Individual 1 
 

12th Jan 2018 

Chapter 19: Motion, Forces, and 
Newton’s Laws 
- Describing Motion 
- Forces 
- Newton’s Laws of Motion 

Classwork 
(20 Points) 

 

Individual 1 
 

9th Feb 2018 

Final exam (30 Points) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ว22102   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3คาบ/สัปดาห1์.5หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค  :  ปลายภาค  =  70 : 30 

ผู้สอน    นางกัลยา ม่วงมั่น หัวหน้ารายวิชา 
นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า 

นางสาวชุติภรณ์ทัศนกจิ 

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หน่วยการเรียนที ่1 อาหารกับการด ารงชีวิต 
อาหารมสี่วนประกอบท่ีเป็นนสารเคมีอยู่หลายชนิด
ไดแกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันวิตามินและแร
ธาตุ การตรวจสอบสารอาหารความต้องการ
สารอาหารและพลังงานของร่างกายในแต่ละวัย การ
เลือกบรโิภคอาหาร 

ทดสอบย่อย 
(5 คะแนน) 

สอบอัตนัย 1 ภายในวันท่ี10 
พ.ย. 60 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 1 ภายในวันท่ี  17 
พ.ย. 60 

- การทดลอง 
(5 คะแนน) 

ทดลองในช่ัวโมง 1 ภายในวันท่ี 24
พ.ย. 60 

หน่วยการเรียนที2่ ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์
และสัตว ์
     ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและการ 
แสดงพฤติกรรม ระบบสืบพันธุ ์

ทดสอบย่อย 
(15 คะแนน) 
ใบงาน (5คะแนน) 
 
 
 

- สอบอัตนัย 
- ใบงาน 

1 
1 

ภายใน 16 ธ.ค.60
ภายใน 16 ธ.ค.60 

สอบกลางภาค หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 - 2 สอบกลางภาค 
10  คะแนน 

แบบทดสอปรนัย 1 ตามตารางสอบ 

หนว่ยท่ี 3 แสง 
นัยน์ตากับการมองเห็น การสะท้อนของแสงและ
ภาพที่เกิดจากการสะทอ้น การหักเหของแสงและ
การใช้ประโยชน การมองเห็น 
สีของวัตถุ การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ 

ทดสอบย่อย 
(10 คะแนน) 

สอบอัตนัย 1 ภายในวันท่ี 6 
ม.ค.61 

ใบงาน (10 คะแนน) 
ท าแบบจ าลองที่เกิดจาก
การหักเหของแสง (10 
คะแนน) 

กลองสลับลาย 1 ภายในวันท่ี 30 
ม.ค.61 

สอบกลางภาค หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สอบปลายภาค 
(30คะแนน) 

แบบทดสอบปรนยั 1 ตามตารางสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา พ22102 ช่ือรายวิชา สุขศึกษา จ านวน 1คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
ผู้สอน   นายภูมินทร์  เกิดศรี หัวหน้ารายวิชา  

นายธนวิทย์ วิกระยิน ผู้สอน 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน/ 
การประเมิน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน  
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต อธิบายลักษณะ
อาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และ
เสนอแนะวิธีการจัดการความเครียด 

-แบบทดสอบ -ใบงาน 
10 คะแนน 

1 ในเวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารเสพติด 
ระบุวิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้
ติดสารเพติด 

-ศึกษากรณีตัวอย่าง -งานกลุ่ม 
10 คะแนน 

1 ในเวลาเรียน 

สอบกลางภาค  ข้อสอบปรนัย 10 คะแนน - 25-27 ธ.ค. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พฤติกรรมเสี่ยง 
อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง 

-แบบทดสอบ -ใบงาน 
20 คะแนน 

1 ในเวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะชีวิต 
ใช้ทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย 

-แบบทดสอบ -งานกลุ่ม 
10 คะแนน 

1 ในเวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทดสอบความพร้อม 
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

-ทดสอบสมรรถภาพ -งานเดี่ยว 
20 คะแนน 

1 ในเวลาเรียน 

**สอบปลายภาค 2/2560** ข้อสอบปรนัย 20 คะแนน - 22-28 ก.พ., 
1-2 มี.ค. 60 

***หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....2.....ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา......พ22104......ชื่อรายวิชา.......พลศึกษา 4......จ านวน....1.....คาบ/สัปดาห์......0.5......หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = .....80..... : .....20.....                                               
ผู้สอน 1. ..นายพีรพงษ์....ดาระกะมาศ......หัวหน้ารายวชิา 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

 1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาพลศกึษา 4 สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 10 ปลายภาคเรยีน 
 2.  การบริหารรา่งกายและการเสริมสร้าง    
       สมรรถภาพทางกาย 

สอบปฏิบัต ิ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

20 ภายในวันท่ี 24 พ.ย.60 

3. ทักษะการร าไม้ร าที่ 7,9,10 สอบปฏิบัต ิ 20 ภายในวันท่ี 15 ธ.ค. 2560 
   ทักษะการร าไมร้ าที่ 11,12 สอบปฏิบัต ิ 20 ภายในวันท่ี 26 ม.ค. 2561 
   ทักษะการร าไมร้ าที่ 8 สอบปฏิบัต ิ 20 ภายในวันท่ี 16 ก.พ. 2561 
4.ล าดับขั้นการแสดงกระบี-่กระบอง สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 10 ปลายภาคเรยีน 
 รวม 100  



 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..สุขศึกษาและพลศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี..1...ภาคเรียนที่....2.. ปีการศึกษา...2560… 
รหัสวิชา......พ20214.....ชื่อรายวิชา......มินิฟุตบอล 2......จ านวน....2....คาบ/สัปดาห์.....1......หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....                                               
ผู้สอน 1. ..นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ...หัวหน้ารายวชิา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 สอบปลายภาค 
2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย/การบริหาร 
   ร่างกาย 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

2 สอบปลายภาค 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 20 ภายในวันท่ี 24 พ.ย. 60 
3. การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬา     
   ฟุตบอล 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

2 สอบปลายภาค 

สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 17 พ.ย. 60 
4. ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟตุบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 สอบปลายภาค 

สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 15 ธ.ค. 60 
5. กติกากีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 สอบปลายภาค 

สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 19 ม.ค. 61 
6.การตัดสินกีฬาฟุตบอล สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 2 สอบปลายภาค 

สอบปฏิบัต ิ 10 ภายในวันท่ี 26 ม.ค. 61 
7. การเล่นทีม สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 4 สอบปลายภาค 

สอบปฏิบัต ิ 20 ภายในวันท่ี 16 ก.พ. 61 
 รวม 100  



 

 

 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี....1.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา..พ20224...........ชื่อรายวิชา....ศิลปะปูองกันตัว 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. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะปูองกันตัว สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรียน   

2. การสร้างสมรรถภาพทางกาย สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรียน   

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 20 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60 

3. การเคลื่อนไหวร่างกายและการสร้างกล้ามเนื้อ สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

5 ปลายภาคเรียน 

4. ทักษะพื้นฐานในศิลปะปูองกันตัว  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรียน   

- ก
ารล้มตัวตบเบาะ 

สอบปฏิบัติ 10 ภายในวันที่ 24 พ.ย. 60 

- ก
ารทุ่ม 

สอบปฏิบัติ 20 ภายในวันที่ 12 ม.ค. 61 

- เ
ทคนิคการปูองกันตัวแบบต่างๆ 

สอบปฏิบัติ 20 ภายในวันที่ 2 ก.พ. 61 

5. การแสดงการต่อสู้ปูองกันตัว สอบปฏิบัติ 10 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 61 

 รวม 100  



 

     

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..ศลิปะ.....ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ....2/1-2/5.....  ภาคเรียนที่ .2.... ปีการศึกษา.
2560 

รหัสวิชา ...ศ.22101..  ชื่อวิชา ...ทัศนศิลป์ 2.... จ านวน ....1........ ชั่วโมง   0.5 .... หน่วยกิต 

อัตราสว่นการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ..............80 : 20 ................................................ 

ผู้สอน 1. ..นายทรงพรต   เช้ือภักดี .....  หัวหน้ารายวิชา นายทรงพรต  เชื้อภักดี 

 

หน่วยการเรยีน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง

งาน ลักษณะ/ประเภท จ านวน
ชิ้น 

สาระที่ 1 : รูปแบบทัศนธาตุ  

1.ความรูเรือ่งทศันธาตุ  

2.รูปแบบทัศนธาตุในงานทัศนศลิป  

3.การวิเคราะหแนวคิดในงาน
ทัศนศลิป์ 

 

 

 

1.ผลงาน
ภาคปฏิบัติ  

(10 คะแนน) 

 2.ผลงาน
ภาคปฏิบัต ิ(20 

คะแนน) 

 

1.งานเดี่ยวเขยีน
ภาพ  

  ด้วย ดินสอ  

2.งานเดี่ยวเขยีน
ภาพ     

  ระบายส ี

 

1 

 

2 

ภายใน 

10 พ.ย. 
60 

ภายใน 

24 พ.ย. 
60 

สาระที่ 2 : การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงาน   

             ทัศนศลิป์  

1.ศิลปะทัศนศิลป  

2.รูปแบบการใชวัสดุอุปกรณ์  

 

   

ใบงาน /
แบบทดสอบ  

(10 คะแนน) 

 

1.รายบุคคล  

 

 

1 

 

ภายใน 

8 ธ.ค. 60 



สาระที่ 3 : การวาดภาพสื่อ
ความหมาย  

1.การวาดภาพสือ่ความหมาย  

 

2.การเขียนภาพดวยวิธกีารวัสด ุ

    อุปกรณ์ต่างๆ   

 

 

1.ผลงาน
ภาคปฏิบัติ  

(10 คะแนน)  

2.ผลงาน
ภาคปฏิบัต ิ

 (20 คะแนน) 

 

1.รายบุคคล  

 

2.งานกลุ่ม 

 

1 

 

1 

ภายใน 

22 ธ.ค.60 

ภายใน 

29 ธ.ค.60 

สาระที่ 4 : การเขียนภาพตาม
จินตนาการ 1.การเขียนภาพการ์ตูน  

2.การเขียนภาพ จิตรกรรมไทย   

 

 

1.ผลงาน
ภาคปฏิบัติ  

(20 คะแนน) 

 

1.รายบุคคล 

 

2 

 

ภายใน 

19 ม.ค.61 

สาระที่ 5 : งานทัศนศลิป์เพื่อการ
สื่อสาร  

1.งานทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร  

 

 

1.ผลงาน
ภาคปฏิบัติ  

(10 คะแนน) 

 

 

1.รายบุคคล 

 

1 

ภายใน 

2 ก.พ.61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/1-2/5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา    ศ 22102    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์พื้นฐาน  2          คาบ/สัปดาห์   0.5   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. หลักการและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดง
นาฏศิลป์รูปแบบ ระบ า ร า 
ฟูอน 

 

1.โมเดลปฏิทิน และ น าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน (30คะแนน) 

 

1.โมเดลปฏิทิน
และ น าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

 

1 ชิ้น : 1 กลุ่ม 

 

ภายใน            
19 ธ.ค. 2560 

2. ประวัติร าวงมาตรฐาน 2.ชิ้นงาน (10 คะแนน) 2.ชิ้นงาน
สร้างสรรค์และ
ออกแบบเอง 

1 ชิ้น : กลุ่ม ภายใน            
7 ธ.ค. 2560           

3. การแสดงร าวงมาตรฐาน         
“เพลงคืนเดือนหงาย”และ
การร้องเพลงร าวงมาตรฐาน
“เพลงคืนเดือนหงาย” 

3.ปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐานเพลง
คืนเดือนหงาย (15 คะแนน)  
4.ร้องเพลงคืนเดือนหงาย                     
(5 คะแนน)                        

3.จับกลุ่มปฏิบัติ 1 เพลง : กลุ่ม ภายใน            
18 ม.ค. 2561           

4. ละครในยุคสมัยต่าง ๆ    6.ออกแบบใบงาน และโมเดล
ละครประเภทต่างๆ (20คะแนน) 

4.ใบงาน และ
โมเดลโรงละคร 

1 ชิ้น : กลุ่ม ภายใน           
28 ม.ค. 2561 

5. นาฏศิลป์พื้นเมือง   7.ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง 4 
ภาค ( 20 คะแนน ) 

5. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัตินาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 4 ภาค
และน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

1 ชิ้น : กลุ่ม ภายใน           
8 ก.พ. 2561 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....................ศิลปะ................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....2.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา.......ศ 22103 .... ชื่อรายวิชา......ดนตรีไทย..2 ....จ านวน....1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

 
สาระที่ 1 : ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 

     1.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก 
     2.ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันออก 

 

 
 

ตรวจใบงาน/สมุด 

(20 คะแนน) 
 

 
 

รายบุคคล 

 
 

 
 
1 
 
 

 
 

10  พ.ย. 60 

สาระที่ 2: ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย 
     1.ดนตรีไทยยุคสมัยต่างๆ 
     2.บทบาทหน้าที่ของดนตรีไทย 
     3.ดนตรีไทยในงานพิธ ี
. 

 
ตรวจใบงาน/สมุด 

(20 คะแนน) 
 

 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
3 
 
 
 

 
1 ธ.ค. 60 

สาระที่ 3: ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย 
     1.วงปี่พาทย ์
     2.วงมโหร ี
     3.วงเครื่องสาย 

 

 
ตรวจใบงาน/สมุด 

(20 คะแนน) 
 
 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
3 
 
 
 

 
15 ธ.ค. 60 

สาระที่ 4เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
     1.ประวัติเพลงพื้นบ้าน 
     2.เพลงฉ่อย อีแซว ล าตัด เกี่ยวข้าว 

. 

 
สมุด 

(20 คะแนน) 
 

 
รายบุคคล 

 
 

 
2 
 
 

 
19 ม.ค. 61 

สาระที่ 5: เพลงเกี่ยวข้าว 
     1.ลักษณะการแต่งเพลงเกี่ยวข้าว 
     2.การขับร้องเพลงเกี่ยวข้าว 

 
สมุด/ภาคปฏิบัต ิ

(20 คะแนน) 

 
รายกลุม่ 

 
1 

 
9 ก.พ. 61 



 
 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้....ศิลปะ.................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....2/6-2/10.....    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา.......ศ 22104 ......... ชื่อรายวิชา..ดนตรีสากล 2 ........      .1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....   
ผู้สอน 1. .........ปิยพฤฒิ จิธานนท์...............   หวัหน้ารายวชิา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

 
หน่วยที ่1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล 

- อ่านและเขียนโนต้สากลบนบรรทัด 5 เส้น ใน
กุญแจประจ าหลักซอลและฟา 

- อ่านและเขียนสญัลักษณ์ทางดนตรีสากล 
เครื่องหมายแปลงเสียง สัญลักษณท์ี่ใช้เพิ่มอัตรา
จังหวะหรือท าให้เสียงยาวข้ึนและสัญลักษณ์ในบท
เพลงที่มีความส าคัญ 

 

 
 

- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน (สมดุบันทึก
โน้ตเพลง) 40 คะแนน 

- แบบประเมินการ   
อภิปรายหน้าช้ันเรียน 

10 คะแนน 

 
 

รายบุคคล 
 
 

รายกลุม่ 

 
 
2 
 
 
1 

 

 
 

30 พ.ย. 60 

 
 

15 ธ.ค. 60 

หน่วยที่ 2 : ดนตรีกับความเกี่ยวพัน 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตร ี

- หลักการร้องเพลง 

- อารมณ์ของบทเพลง 

. 
 
 

 
- แบบประเมินการ

อภิปรายหน้าช้ันเรียน 

10 คะแนน 

-แบบประเมินผลงาน
นักเรียน (ขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์)  
40 คะแนน 

 

 
รายกลุม่ 

 
 

รายกลุม่ 

 

 
1 
 
 
2 

 
19 ม.ค. 61 

 
 

9 ก.พ. 61 



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ม.2/1-2/6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา    ศ 20203    ชื่อรายวิชา    จิตรกรรม 1 (เพ่ิมเติม)   คาบ/สัปดาห์   1.0   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 
ผู้สอน 1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์    หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์     

         

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ / ประเภท จ านวน
ชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน  
   จิตรกรรม 

 
1. ใบงาน (10 คะแนน) 
2. แบบทดสอบ (10คะแนน) 

 
-รายบุคคล 
-รายบุคคล 

 
1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

 
ภายใน            

29 พ.ย. 2560 

2. ทัศนธาตุ 3. ใบงาน (10 คะแนน) 
4. ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน) 

-รายบุคคล 
-รายบุคคล 

1 ชิ้น 
1 ชิ้น 

ภายใน            
27 ธ.ค. 
2560 

 
3. เทคนิคการวาดภาพระบายสีไม้ 5. ใบงาน (10 คะแนน) 

6. ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน)) 
-รายบุคคล 
-รายบุคคล 

1 ชิ้น 
2 ชิ้น 

ภายใน            
7 ม.ค. 2561           

4. เทคนิคการวาดภาพระบายสีน้ า 7. ใบงาน (10 คะแนน) 
8. ผลงานภาคปฏิบัติ (10คะแนน) 

-รายบุคคล 
 
-รายบุคคล 

1 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

ภายใน           
9 ก.พ. 2561 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/1-2/4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา    ศ 20205    ชื่อรายวิชา    ศิลปะสร้างสรรค์ (เพ่ิมเติม)         คาบ/สัปดาห์   1.0   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20    
ผู้สอน 1. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์    หัวหน้ารายวิชา  นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์     

  

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. ทัศนธาตุและการออกแบบ 
-ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 
-หลักการออกแบบ 

 
1.ผลงานภาคปฏิบัติ/ 
ทักษะงานทัศนธาตุ (10คะแนน) 
2.ผลงานภาคปฏิบัติ/ 
ทัษะการออกแบบ (10 คะแนน) 
 

 
-รายบุคคล 
 
-รายบุคคล 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
ภายใน            

29 พ.ย. 2560 

2. งานจิตรกรรม 
-ลักษณะงานจิตรกรรม 
 
-วัสดุและวิธีการสร้างงาน
จิตรกรรม 

 
3. ผลงานภาคปฏิบัติ/ 
วาดภาพระบายสี (10 คะแนน)     
4.ผลงานภาคปฏิบัติ/ภาพพิมพ์ 
(20คะแนน)       

 
-รายบุคคล 
 
-รายบุคคล 

1 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 

  
 ภายใน            

5 ม.ค. 2561        

3. งานประติมากรรม 
-ลักษณะงานประติมากรรม 
 
-วัสดุและวิธีการสร้างงาน- 
ประติมากรรม 

 
5. ผลงานภาคปฏิบัติ/เปเปอร์มาเช่ 
(20 คะแนน)          
6.ใบงาน 
 (10คะแนน) 
 

 
-งานคู่ 
 
-รายบุคคล 

 
1 ชิ้น 

 
1 ชิ้น 

 
ภายใน           

26 ม.ค. 2561 

4.. งานสื่อผสม 
-ลักษณะงานสื่อผสม 
-วัสดุและวิธีการสร้างงานสื่อผสม 

 
7.ผลงานภาคปฏิบัติ/งานสื่อผสม 
 (20 คะแนน) 
 

 
.งานกลุ่ม 

 
1 ชิ้น  

 
ภายใน             

9 ก.พ. 2561           

 

 

 

 

 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/1-2/6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา    ศ 20232    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์อนุรักษ์ 2       คาบ/สัปดาห์   1.0   หน่วยกิต 

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

         

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ 

 

 

 

1.  แบบทดสอบ 

(10 คะแนน)          

 

 

1. ทดสอบความรู้            
(รวม 10 คะแนน)          

 

1 ชิ้น : คน 

 

ภายใน           
11 พ.ย.60 

2. การแสดงนาฏศิลป์ไทย 2. ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 

(30 คะแนน) 

2. ปฏิบัติท่าร า        
(รวม 30 คะแนน) 

 

1 เพลง : คน ภายใน           
9 ธ.ค.60 

3. การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 

 ทั้งสี่ภาค 

3. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง
ภาคเหนือ  (10 คะแนน)                           
4. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง      
ภาคกลาง  (10 คะแนน) 

5. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง      
ภาคอีสาน  (10 คะแนน)    

6. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมือง     
ภาคใต้      (10 คะแนน)                                                    

3. ปฏิบัตินาฏศิลป์ 

พ้ืนเมืองทั้งสี่ภาค  

 

 

 

(รวม 40 คะแนน)   

    

4 เพลง : กลุ่ม 

(ให้คะแนนเดี่ยว) 

ภายใน           
6 ม.ค.61 

4. นาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย 7. ผลงานนักเรียน 

 (20 คะแนน)                            

4. แบ่งกลุ่มสร้าง
ผลงานเรื่อง
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ของไทย 

(รวม 20 คะแนน)   

   

1 ชิ้น : กลุ่ม ภายใน            
16 ก.พ.61 

 
 



 
 
 

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

รหัสวิชา ศ 20233  ชื่อรายวิชา ศิลปะการท าผม (เพ่ิมเติม) คาบ/สัปดาห1์.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

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

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 

1. องค์ประกอบของใบหน้า 

   กับการออกแบบทรงผม 

 

1. ศึกษาการออกแบบทรงผม- 
   ให้เข้ากับรูปหน้า (20 คะแนน) 

 

1. ชิ้นงาน 

 

1 ชิ้น : 1 คน 

 

ภายใน            
19 ธ.ค. 2560 

2. การท าผมเบื้องต้นแบบง่าย- 

   ด้วยตัวเอง 

2. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 2.ท าผมตนเอง 1 ชิ้น : 1 คน ภายใน            
7 ธ.ค. 2560           

3. การท าผมเพื่อการแสดงนาฏศิลป์  3. ภาคปฏิบัติ (20คะแนน) 3. ออกแบบทรงผม จับคู ่ ภายใน            
18 ม.ค. 2561           

4. การท าผมเพื่อออกงานในโอกาส
ต่างๆ 

4. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 4. จับคู่ปฏิบัติและ
น าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

 

จับคู ่ ภายใน           
28 ม.ค. 2561 

5. การน าเสนอทรงผมที่นักเรียนชอบ
และประทับใจ 

5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 5. น าเสนอเป็น
รายบุคคล 

1 คน : 1 
ผลงาน 

ภายใน           
8 ก.พ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ...................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....2.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา.......ศ20238......... ชื่อรายวิชา.......ศึกษาดนตรีอาเซียน...........2.....คาบ/สัปดาห์...... 1 .....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....      
ผู้สอน 1. .........น.ส.ยวุดี.....เสอืใหญ่...............   หัวหน้ารายวิชา    

  

 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสงัเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

 
หน่วยการเรียนรู้ที1่ ความเป็นมาของวัฒนธรรม
ทางดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 
-  บรูไน ดารสุซาลาม           - กัมพูชา 
-  อินโดนีเซยี                    -  ลาว 
-  มาเลเซีย                       -  พม่า 
-  ฟิลิปปินส์                      -  สิงคโปร ์
-  ไทย                             -  เวียดนาม     

 
 
ตรวจใบงาน 
(20 คะแนน) 
 
 

 
 

รายบุคคล 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 
30 พ.ย. 60 

หน่วยท่ี 2 เครื่องดนตรีในประเทศอาเซียน 
ประเภท ลักษณะการสร้าง การบรรเลง และเสียง
ของเครื่องดนตร ี
 

รายงาน Power Point 
(30 คะแนน) 
 

กลุ่ม 
 
 

1 
 
 

 
29 ธ.ค. 60 

 
 
 

เก็บคะแนนกลางภาค 
(10 คะแนน) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
หน่วยท่ี3 เปรียบเทียบวัฒนธรรมดนตรีในกลุม่
ประเทศอาเซียน 

 
การน าเสนองานหน้า
ช้ัน/การแสดงประกอบ
เพลง 
(40 คะแนน) 
 
 
 

 
กลุ่ม 

 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
2 ก.พ.61 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 22101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 3                                              1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20 
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์   เพ็งถมยา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

หน่วยที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร 

- ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน ์

- ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  

- การท าปุ๋ยชีวภาพ 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช 

ทดสอบก่อนเรียน
10 คะแนน 
การท างานกลุ่ม  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ(K) 
10 ข้อ 
 
ท าปุ๋ยชีวภาพ
(P) 

2 10 พ.ย.60 

หน่วยที่ 2 การปลูกพืช 

- การจ าแนกพืช 

- วิธีการปลูกพืช 

- ปฏิบัติการปลูกพืช 

 
ทดสอบก่อนเรียน  
10 คะแนน 
การท างาน  
20 คะแนน 

 
แบบทดสอบ(K) 
10 ข้อ 
ปฏิบัติการปลูก
พืช (P) 
 

 
       2 

 
 17 พ.ย. 60 

 
  1  ม.ค .61 

หน่วยที่ 3 การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต ใบงาน  
10 คะแนน 
 

ใบงานการแปร
รูปผลผลิต(K) 
การน าเสนองาน 
(P) 

1  22 ธ.ค. 61 

หน่วยที่ 4  การเลี้ยงสัตว์ 

- ความส าคัญ ประเภท 

- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

- อาหารสัตว์ 

ใบงาน 10 คะแนน 
 

แผนความคิด
สร้างสรรค์การ
เลี้ยงสัตว์  
(K) (P) 

1 31 ม.ค. 61 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     
 

 
 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ง 22102 ชื่อรายวิชา งานอาชีพ 4 (งานช่าง)  1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 
           ผู้สอนนายประชาธิป  ใจกล้า 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยที่ 1 การท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 

- หลักการท างาน 

- ทักษะในการท างาน 

- คุณธรรม จริยธรรม และการใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน 

การประเมินตาสภาพจริง  
(5 คะแนน) 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 

 
 
-แบบทดสอบ (K) 

 
 

1 ชิ้น 

  
 

พฤศจิกายน
2560 

 

หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน 

- ความปลอดภัยในการท างาน 

- เครื่องมือในการปฏิบัติงานช่าง 

- ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานช่าง 

- งานประปา                                                    

- งานไฟฟ้า 

การประเมินตาสภาพจริง  
(45 คะแนน) 
- ประเมินจากใบงาน  
  (10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 
  (35 คะแนน) 

 
 
-ใบงาน (K) 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 

 
 

1 ชิ้น 
 

3 ชิ้น 

 
 

 ธันวาคม 
2560-

มกราคม
2561 

 
 

หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลย ี

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยี 

- กระบวนการเทคโนโลยี 

- หลักการออกแบบเทคโนโลยี 

การสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยี                                                                                                                                                             

การประเมินตาสภาพจริง  
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน  
 

 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 
 
 

 
 

1 ชิ้น 
 

 
 

มกราคม 
2561 

หน่วยที่ 4  งานอาชีพ 

- การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
 

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 2   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง20202  ชื่อรายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
ผู้สอน   1. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ (หัวหน้ารายวิชา)   2. นายสัญชัย  วัชรพรรณ 
 

 ผลการเรียนรู้  
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
2. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใชค้ าสั่งด้วยโปรแกรมภาษาโลโก  
3. ผู้เรียนสามารถประยกุต์การเขยีนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งด้วยโปรแกรมภาษาโลโกได้ถูกต้องเหมาะสม  
4. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านกึและความรับผิดชอบ  

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น/คะแนน 

1. หลักการโปรแกรมเบื้องต้น  
1.1 ความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์  
1.2 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผล  
1.3 คอมพิวเตอร์กับมนุษย์  

แบบฝึกหัด (สมุด) รายบุคคล 3 คะแนน ในชั่วโมงเรียน 
30 ต.ค. 60 ถึง 

3 พ.ย. 60 
2. หลักการโปรแกรมเบื้องต้น  

2.1 การเขียนโปรแกรมส่ังงานคอมพิวเตอร์  
2.2 ท าไมต้องเขียนโปรแกรม  
2.3 ภาษาโลโก  
2.4 รู้จักกับโปรแกรม MSW Logo  
2.5 การสั่งงานเต่า  

ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
แบบฝึกหัด (สมุด) 

รายบุคคล 
รายบุคคล 

2 คะแนน 
5 คะแนน 

ในชั่วโมงเรียน 
6 – 10 พ.ย. 60 

3. คาสั่งพื้นฐาน  
3.1 ค าสั่ง PenUp และ PenDown  
3.2 ค าสั่งเขียนรูปวงกลมและส่วนโค้ง  
3.3 ค าสั่งเปลี่ยนขนาดให้เส้น  
3.4 ค าสั่งซ่อนและแสดงตัวเต่า  
3.5 การใช้หลายๆ ค าสั่งในบรรทัดเดียวและ 

การแก้ไขค าสั่ง  
3.6 สร้างสรรค์ภาพด้วยค าสั่งพื้นฐาน  
3.7 ค าสั่งก าหนดสีพื้นและเส้น  
3.8 การบันทึกภาพลงแผ่นบันทึกและการพิมพ์ภาพ

ทางเครื่องพิมพ์  

ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
แบบฝึกหัด (สมุด) 

แบบฝึกหัด (ปฏิบัติ) 

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

2 คะแนน 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

ในชั่วโมงเรียน 
13 – 17 พ.ย. 60 

4. กระบวนความ  
4.1 ค าสั่งวนซ้ า  
4.2 รู้จักกับกระบวนความ  
4.3 การสร้างและแก้ไขกระบวนความ  
4.4 การบันทึกกระบวนความลงในแผ่นบันทึก  
4.5 การเริ่มต้นงานใหม่และการบรรจุแฟ้ม 

กระบวนความมาใช้  
4.6 การลบกระบวนความ  
4.7 การเรียกดูรายชือ่แฟ้มขอ้มูล  
4.8 การพิมพ์กระบวนความด้วยเครื่องพิมพ์  
4.9 การใช้กระบวนความสร้างชิ้นงาน  

ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
แบบฝึกหัด (สมุด) 

แบบฝึกหัด (ปฏิบัติ) 

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

2 คะแนน 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

ในชั่วโมงเรียน 
20 พ.ย. 60 ถึง 

1 ธ.ค. 60 



หน่วยการเรียน วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น/คะแนน 

5. ตัวแปร  
5.1 รู้จักกับตัวแปรในภาษาโลโก  
5.2 รูปแบบกระบวนความที่มกีารก าหนดค่าตัวแปร  
5.3 การใช้ตัวแปรเปลี่ยนขนาดรูป  
5.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรในภาษาโลโก  
5.5 การเปลี่ยนแปลงรูปด้วยตัวแปร  
5.6 กระบวนความที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว  
5.7 กระบวนความย่อยที่มีตัวแปร  

ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน  
แบบฝึกหัด (สมุด)  

แบบฝึกหัด (ปฏิบัติ)  

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

2 คะแนน 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

ในชั่วโมงเรียน 
4 – 8 ธ.ค. 60 

6. การเรียกซ้้าและค้าส่ังเงือ่นไข 

6.1 การเรียกซ้ า  
6.2 การหยุดการท างานของกระบวนความ 

แบบฝึกหัด (ปฏิบตัิ) รายบุคคล 5 คะแนน ในช่ัวโมงเรียน 
11 – 15 ธ.ค. 60 

สอบกลางภาคเรียนที ่2/58 
ปรนัย (เลือกตอบ) 
อัตนัย (ข้อเขียน) 

สอบปฏิบตั ิ

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

10 ข้อ / 5 คะแนน 
1 ข้อ / 2 คะแนน 
1 ข้อ / 3 คะแนน 

ในชั่วโมงเรียน 
18 – 22 ธ.ค. 60 

7. การวิเคราะหง์านและการโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง  

7.1 การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอยีดของปัญหา  
7.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  
7.3 ลักษณะโปรแกรมที่ดี  
7.4 กฎเกณฑ์ของโปรแกรมโครงสร้าง  

แบบฝึกหัด (สมุด) รายบุคคล 5 คะแนน ในช่ัวโมงเรียน 
3 – 12 ม.ค. 61 

8. โครงสร้างข้อมูลและค้าส่ังจัดการขอ้มูล  

8.1 ตัวเลข ค า และรายการ  
8.2 ค าสั่งจัดการค าและรายการ  
8.3 การใช้ค าและรายการเป็นค่าตัวแปร  

ฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน 
แบบฝึกหัด (สมุด) 

แบบฝึกหัด (ปฏิบตัิ) 

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

2 คะแนน 
3 คะแนน 
5 คะแนน 

ในช่ัวโมงเรียน 
15 – 19 ม.ค. 61 

9. การสร้างเสียงดนตรีและภาพเคล่ือนไหว  
9.1 การสร้างเสียงดนตร ี 
9.2 การสร้างภาพเคลื่อนไหว  

ช้ินงานเสียงดนตรีและ
ภาพเคลื่อนไหว 

รายบุคคล 5 คะแนน ในช่ัวโมงเรียน 
22 – 26 ม.ค. 61 

10. ศึกษาตัวอย่างการเขียนโปรแกรม  

10.1 การเขียนโปรแกรม  
10.2 โปรแกรมสลับค่าข้อมูล  
10.3 โปรแกรมเรียงล าดับข้อมูล  
10.4 โปรแกรมถามและตอบ  
10.5 โปรแกรมทายตวัเลข  
10.6 โปรแกรมทดสอบการบวกเลข  

ฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน รายบุคคล 5 คะแนน ในช่ัวโมงเรียน 
5 – 9 ก.พ. 61 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/58 
ปรนัย (เลือกตอบ) 
อัตนัย (ข้อเขียน) 

สอบปฏิบตั ิ

รายบุคคล 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

20 ข้อ/10 คะแนน 
1 ข้อ / 3 คะแนน 
1 ข้อ / 7 คะแนน 

ในชั่วโมงเรียน 
12 – 16 ก.พ. 61 

 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20239  รายวิชา การพับกระดาษเพื่อการเรียนรู้ จ านวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

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

 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของกระดาษ 

ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล 1 ช้ิน 10 พ.ย. 60 
1. ประวัติความเป็นมาของชนิดของกระดาษ 

2. ความส าคัญและประโยชน์ของการพับกระดาษ 

3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษ 

บทที ่2 การพับกระดาษรูปสัตว์ตา่งๆ 

แฟ้มสะสมผลงาน 
30 คะแนน 

รายบุคคล 1 ช้ิน 29 ธ.ค. 60 

1. รูปหงส์เริงรา่ 

2. รูปวาฬเล่นน้ า 

3. รูปทากน้อยเจรจา 

4. รูปค้างคาวหลบแสง 

5. รูปแม่ไก ่

6. รูปกระต่ายน้อย 

บอกข้ันตอนการพับและตกแต่งใหส้วยงามตดิใน
สมุดวาดเขียนให้เรียบร้อย 

สอบกลางภาค 2/2560 10 คะแนน รายบุคคล 5 ม.ค. 61 

บทที่ 3 การพับกระดาษรูปแบบตา่งๆตาม
ความคิดสร้างสรรค์ 6 แบบ แฟ้มสะสมผลงาน 

20 คะแนน 
รายบุคคล 1 ช้ิน 12 ม.ค. 61 

บอกข้ันตอนการพับและตกแต่งใหส้วยงามตดิใน
สมุดวาดเขียนให้เรียบร้อย 

บทที ่4 ความส าคัญของการสร้างอาชีพ ประเมินจาก
โครงงาน 20 

คะแนน 
น าเสนอรายกลุ่ม 1 ช้ิน 16 ก.พ. 61 1. แนวทางการเลือกอาชีพ 

2. คุณสมบตัิของผู้ประกอบอาชีพ 

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

 
  



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20229      ชื่อ วิชา อาหารจานเดียว       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 อาหารจานเดียว 
- ความหมายของอาหารจานเดียว 
- สารอาหาร 5 หมู ่

 
- ใบงาน 
(10 คะแนน) 

 
-รายบคุคล 
 

 
2 

พฤศจิกายน 
2560 

สาระท่ี 2 การเลือกซื้อวตัถุดิบ 
 

- ใบงาน  
(10 คะแนน) 
 

-รายบคุคล 
 

1 พฤศจิกายน 
2560 

สาระท่ี 3 อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร -ใบงาน 
(10 คะแนน) 

-รายบคุคล 
 

1 ธันวาคม 
2560 

 

สาระท่ี 4 การประกอบอาหารจานเดียว 
- ค าศัพทใ์นการประกอบอาหาร 
- วิธีการประกอบอาหาร 
- เทคนิคการประกอบอาหาร 

-ใบงาน 
(10 คะแนน) 

-รายบคุคล 
 

1 ธันวาคม 
2560 

 

สอบกลางภาค 10 คะแนน ข้อสอบกลางภาค 
รายบุคคล 
สอบข้อเขียน 

 
มกราคม
2561 

 
หลังกลางภาค    30 คะแนน 
สาระท่ี 5 ปฏิบัติการประกอบอาหารจานเดียว 

-ปฏิบัติการ 
(30 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 
 

 กุมภาพันธ ์
2561 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

- ข้อสอบปลายภาค -รายบคุคล 
สอบข้อเขียน  

 กุมภาพันธ ์
2561 

 
 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2560 

รหัสวิชา ง 20243 ชื่อรายวิชา การเลี้ยงปลาสวยงาม   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 ถ่ินก าเนิดชนิดของปลาสวยงามและ
แนวโน้มการตลาด 

- ชนิดของปลาสวยงามที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศ

ไทย 

- ชนิดของปลาสวยงามที่มีถิ่นก าเนิดใน

ต่างประเทศ 

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

 
 
-แบบทดสอบ (K) 
 
-ใบงาน (K) 
 

 
 

2 ชิ้น 

 
 

พฤศจิกายน
2560 

 

หน่วยที่ 2 การเลี้ยงปลาสวยงาม 

- การคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์  

- การเพาะพันธุ์ และการอนบุาล 

- รูปแบบการเลี้ยง 

- อาหารและการให้อาหาร 

การประเมินตาสภาพจริง  
(20 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 

 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 

 
 

1 ชิ้น 

 
ธันวาคม
2560 

หน่วยที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ และวธิกีารจัดตู้ปลา 

- พันธุ์ไมน้้ า 

- วัสดุ  อุปกรณ ์

- วิธีการจัดตู้ปลา 

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

 
 
-ใบงาน (K) 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 

 
 

1 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

 
 

มกราคม 
2561 

หน่วยที่ 4  โรคและการป้องกนั 

- โรคปลาสวยงาม 

- วิธีการป้องกันและรักษา 

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 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20248      ชื่อ วชิา การจัดสวนถาด                                    1 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 ความรู้เบ้องต้นการจัดสวนถาด 

- ความหมาย ความส าคัญในการจัดสวน 

- ประโยชน์ 

- ประเภท 

ทดสอบ 10 
คะแนน 
ใบงาน  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ(K) 
 
แบบฝึกหัด(K) 

 
 
1 

 
 

 16 พ.ย. 60 

หน่วยที่ 2 พรรณไม้ 

- พรรณไม้ต่างส าหรับจัดสวนถาด 

- การแบ่งประเภทพรรณไม้ 
 

การท างานกลุ่ม  
20 คะแนน 
 

 
การระดม
ความคิดผัง
ความรู้(K) 
น าเสนองาน(P) 
 

 
      1 

 
15 ธ.ค.60 

 
 

หน่วยที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ 

- เครื่องมือการจัดสวน 

- วัสดุในการปลูกพืช 

- ขั้นตอนการเรียนรู้ 

การท างานกลุ่ม  
10 คะแนน 

ใบงาน(K) 1    7 ม.ค. 61 

หน่วยที่ 4  สวนสวยดว้ยมือท า 

- การออกแบบ 

- การปฏิบัติการจัดสวนถาด 
 

 การท างานกลุ่ม  
20 คะแนน 
 

ปฏิบัติ(P) 1  15 ก.พ. 61 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     

 
 



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20262 ชื่อรายวิชา งานเขียนแบบ   2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 
              ผู้สอนนายประชาธิป  ใจกล้า 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยที่1 การท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 

- หลักการท างาน 

- ทักษะในการท างาน 

- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดีใน
การท างาน 

การประเมินตามสภาพจริง  
(5 คะแนน) 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 

 
 
-แบบทดสอบ (K) 

 
 

1 ชิ้น 

  
 

พฤศจิกายน
2560 

 

หน่วยที่ 2 งานช่าง 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในการเขียน
แบบ การสร้างรูปเลขาคณิต การก าหนดขนาด  
ภาพฉาย ภาพ3มิติ เสกตภาพ ภาพตัด สัญญา
ลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ 

การประเมินตาสภาพจริง  
(45 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 
   

 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 

 
 

9 ชิ้น 

 
 ธันวาคม 
2560-

มกราคม
2561 

หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลย ี

- เทคโนโลยีและการออกแบบ 

- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ

ชิ้นงาน 

- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

กระบวนการเทคโนโลยี 

การประเมินตาสภาพจริง  
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 

 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 

 
 

1 ชิ้น 

 
 

มกราคม
2561 

หน่วยที่ 4  งานอาชีพ 

- งานอาชีพ 

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 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา……ง20288…… ชื่อวิชา….การบริการการท่องเที่ยว.…     .…..1…... คาบ/สัปดาห์…...0.5…...หน่วยกิต 

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

ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ใบงาน           5 คะแนน 
แบบฝึกหัด      5 คะแนน 

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

หน่วยที่ 2  
ธุรกิจท่องเที่ยว 

แบบฝึกหัด    10 คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 13 พ.ย. 2560 - 
24 พ.ย. 2560 

หน่วยที่ 3 
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

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

หน่วยที่ 4 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว  

ใบงาน         10 คะแนน รายบุคคล 1 ชิ้น 4 ธ.ค. 2560 - 
20 ธ.ค. 2560 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 
หน่วยที่ 5 
การจัดน าเที่ยว 

ใบงาน          5  คะแนน 
 

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

หน่วยที่ 6 
โครงสร้างบริษัทน าเที่ยว  

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

หน่วยที่ 7 
มัคคุเทศก์และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

ใบงาน          5  คะแนน 
 

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

หน่วยที่ 8 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

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

หน่วยที่ 9 
กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว  

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

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ง22202  ชื่อวิชา การถ่ายภาพ 2 จ านวน 2 คาบ/สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกติ 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค  80 : 20 

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

เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

ก าหนดส่งงาน ลักษณะ 
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับ
การถ่ายภาพ 

  
 

10 คะแนน 
- ความหมายการถ่ายภาพ  
ใบงาน  
(5 คะแนน) 
- ภาพถ่ายและการถา่ยภาพ 
เพือ่การ ส่ือสาร 
 ใบงาน (5 คะแนน) 

- รายบุคคล 
 
 
 
- รายบุคคล 

1 ชิ้น 
 
 
 

1 ชิ้น 

13-17 พ.ย. 
2560 
 
 
27-1  
พ.ย.-ธ.ค. 
2560 
 

หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบ การท างาน 
ของกล้องถ่ายภาพ 

20 คะแนน 
- ส่วนประกอบของกล้อง 
DSLR  
(20 คะแนน) 

 
- รายบุคคล 
 
 

 
1 ชิ้น 

 
 

 
4-8 ธ.ค. 
2560 
 

สอบระหว่างภาคแบบทดสอบ (10 คะแนน) 

หน่วยที่ 3 เทคนิคการจัดองค์ 
ประกอบและการถ่ายภาพ 

25 คะแนน 
- เทคนิคการถ่ายภาพ 
ประเภท ต่างๆ 

 (25 คะแนน) 

 
- รายบุคคล 
 

 
1 ชิ้น 

 

 
15-19 ม.ค. 
2561 
 

หน่วยที่ 4 การน าเสนอและเผย แพร่
ผลงาน 

15 คะแนน 
- การน าเสนอผลงาน 
  (15 คะแนน) 

 
- รายกลุ่ม 
 

 
1 ชิ้น 

 

 
29-2  
ม.ค.-ก.พ. 
2561 
 

สอบปลายภาคแบบทดสอบ (20 คะแนน) 
 


