โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒ ชื่อรายวิชาภาษาไทย ๖ ๓ คาบ/สัปดาห์ ๑.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน
๑. นางสาวอัจฉรา
ทองทา
หัวหน้ารายวิชา
๒. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ ๑ : อิศรญาณภาษิต
-วิเคราะห์ ตีความ ประเมินคุณค่าและสรุปคาสอน
ในอิศรญาณภาษิต
-โวหารเปรียบเทียบในอิศรญาณภาษิต
-บทอาขยาน
หน่วยที่ ๒ : บทพากย์เอราวัณ
-ศึกษาลักษณะของช้างเอราวัณในอิศรญาณภาษิต
-ที่มาของบทละครเรื่องรามเกียรติ์
-บทพรรณนาในบทพากย์เอราวัณ
-คุณค่าของวรรณคดี
-บทอาขยาน
สอบกลางภาค
หน่วยที่ ๓ : ประโยคซับซ้อน
-ประโยคสามัญที่ซับซ้อน
-ประโยครวมที่ซับซ้อน
-ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน
หน่วยที่ ๔ : การฟังและดูเพื่อส่งเสริม
จินตนาการ
-การฟังและดูสารประเภทจรรโลงใจและโน้มน้าวใจ
-การฟังและดูสารประเภทข่าวสารและความรู้

คะแนนเต็ม

ลักษณะ/ประเภท

จานวน กาหนดส่ง
ชิ้น

๕ คะแนน
๕ คะแนน

-อ่านออกเสียงร้อยกรอง
-ใบงานและแบบทดสอบ

๒

๑๕พ.ย.๖๐

๕ คะแนน
๕ คะแนน

-ท่องจาบทอาขยาน
-ใบงานและแบบทดสอบ

๒

๑๕ธ.ค.๖๐

๑๐ คะแนน

-แบบทดสอบ

๕ คะแนน

-ใบงานและแบบทดสอบ

ธ.ค.๖๐
๑

๓ม.ค.๖๑

๙ม.ค.๖๑
๕ คะแนน

-ใบงานและแบบทดสอบ

๑

หน่วยที่ ๕ : การพูด

๕ คะแนน

-ใบงานและแบบทดสอบ

๑

๑๗ม.ค.๖๑

๑๐ คะแนน

-ใบงานและแบบทดสอบ

๑

๓๑ม.ค.๖๑

๕ คะแนน

-ใบงานและแบบทดสอบ

๑

๗ก.พ.๖๑

๕ คะแนน
๕ คะแนน

-แต่งโคลงสี่สุภาพ
-การโคลงสี่สุภาพ

๒

๑๔ก.พ.๖๑

สอบปลายภาค

๓๐ คะแนน

-แบบทดสอบ

รวม

๑๐๐ คะแนน

-การพูดโต้วาที
-การพูดอภิปราย
-การพูดโน้มน้าวใจ
-มารยาทในการพูด
หน่วยที่ ๖ : การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
-ความหมายของการอ่านตีความและการประเมิน
คุณค่า
-อ่านตีความและประเมินค่าจากสื่อต่างๆ
หน่วยที่ ๗ : การเขียน
-การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ
-การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์
หน่วยที่ ๘ : การอ่านบทร้อยกรองและการแต่ง
คาประพันธ์
-ความหมายของบทร้อยกรองลัแนวทางการ
พิจารณาบทร้อยกรอง
-การแต่งคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
-การอ่านคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ

มี.ค.๖๑
๑๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ท๒๐๒๒๗
ชื่อวิชา หรรษาภาษาลาว
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนนเต็ม

หน่วยที่ ๑ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประเทศลาว
- ลักษณะทางภูมิศาสตร์
- ดอกไม้และสัตว์ประจาชาติ
- เชื้อชาติ
- การเมืองการปกครอง
หน่วยที่ ๒ : ระบบเสียงในภาษาลาว
- สระ
- พยัญชนะ
- วรรณยุกต์
หน่วยที่ ๓ : คาศัพท์เบื้องต้น
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
หน่วยที่ ๔ : วลีทั่วไป
หน่วยที่ ๕ : การสนทนาเบื้องต้น
- การทักทายและการแนะนา
- การเดินทาง
- การบอกเวลา
- การซื้อของ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

๕ คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
แผนผังความคิด (Mind
๑
๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๐
Mapping) สรุปความรู้
เรื่องประเทศลาว

๑๕ คะแนน

แบบฝึกหัด

๑

๓๐ พ.ย. ๖๐

๑๐ คะแนน

แบบฝึกหัดอ่านออกเสียง
และเขียนคา

๑

๑ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐

๑๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

แบบฝึกหัด
วิดีโอการสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆใน
ชีวิตประจาวัน

๑
๑

๒๒ – ๓๑ ม.ค. ๖๑
๙ ก.พ. ๖๑

๑๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

๑
๑

๑๘ - ๑๙ ธ.ค. ๖๑
๑๒ – ๒๑ ก.พ. ๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส23103 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 6 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายจีรพงศ์ เกิดธูป หัวหน้ารายวิชา 2. นางขันทอง ทองน้อย 3. นายสุรพล กาญจนเวโรจน์

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์
1. แผนที่

วิธีการเก็บคะแนน

จานวนชิ้น กาหนดส่ง

รายบุคคล

2 ชิ้น

ภายในวันที่
10 พ.ย. 60

- ตรวจใบงาน
(5 คะแนน)
- การนาเสนอลักษณะด้านต่างๆของทวีป
อเมริกาเหนือ
2. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีป (5 คะแนน)
อเมริกาเหนือ
- สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน

รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายในวันที่

รายกลุม่

1 ชิ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้
1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้
2. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาใต้

รายบุคคล

1 ชิ้น

รายกลุม่

1 ชิ้น

2. เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

- ตรวจใบงานและชิ้นงานเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
(5 คะแนน)
- สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ลักษณะ/
ประเภท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ
1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ

- ตรวจใบงาน
(5 คะแนน)
- การนาเสนอลักษณะด้านต่างๆของทวีป
อเมริกาใต้
(5 คะแนน)
- สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน

4 ธ.ค. 60

ภายในวันที่
29 ธ.ค. 60

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
2. ผลจากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
3. แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้

สอบระหว่างภาค หน่วยที่ 1 - 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติและชาดก
1. ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ประเทศ
ต่างๆทั่วโลก

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

- ตรวจใบงานและการนาเสนอสถานการณ์ด้าน รายบุคคล
สิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้
(5 คะแนน)
- สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน

แบบทดสอบ (10 คะแนน)

รายบุคคล/
ปรนัย 4
ตัวเลือก

จานวนชิ้น กาหนดส่ง
2 ชิ้น

40 ข้อ

- ตรวจใบงานและแผ่นผับ
(3 คะแนน)
- การแสดงบทบาทสมมุติชาดก
(2 คะแนน)
- สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน

รายบุคคล

1 ชิ้น

รายกลุม่

1 ชิ้น

- ตรวจใบงานและชิ้นงานศาสนสุภาษิต
(5 คะแนน)
- สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน

รายบุคคล

2 ชิ้น

ภายในวันที่
5 ม.ค. 61

ตามตาราง
สอบ
ภายในวันที่ 15
ม.ค. 61

3. พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ
4. ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
1. พระรัตนตรัย
2. อริยสัจสี่

ภายในวันที่
22 ม.ค. 61

3. พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประวัติพุทธสาวก
พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
1. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา

- ตรวจใบงาน
(2 คะแนน)
- ชิ้นงานประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และ
ชาวพุทธตัวอย่าง

รายบุคคล
1 ชิ้น

ภายในวันที่ 29
ม.ค. 61

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
2. ชาวพุทธตัวอย่าง

วิธีการเก็บคะแนน
(3 คะแนน)
- สังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น กาหนดส่ง
1 ชิ้น

รายกลุม่

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธกับวัน
สาคัญทางศาสนา
1. หน้าที่ชาวพุทธ
2. มรรยาทชาวพุทธ
3. ศาสนพิธี

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น กาหนดส่ง

- ตรวจใบงาน
(2 คะแนน)
การนาเสนอการสาธิตบทบาทสมมุติการ
ประกอบศาสนพิธี
(3 คะแนน)

รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายในวันที่ 9
ก.พ. 61

รายกลุม่

1 ชิ้น

- ตรวจใบงาน
(5 คะแนน)

รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 ก.พ. 61

- รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายในวันที่ 21
ก.พ. 61

- รายกลุ่ม

1 ชิ้น

4. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เทศกาลสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา
1. การบริหารจิต
2. การเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การดาเนินชีวิตและ - ตรวจใบงาน
พัฒนาสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
(2 คะแนน)
1. พระพุทธศาสนากับการแก้ปญ
ั หาและ
- การนาเสนอการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
โดยใช้พระพุทธศาสนา
2. การดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
(3 คะแนน)
อื่นๆ
สอบระหว่างภาค หน่วยที่ 5 - 10

แบบทดสอบ (30 คะแนน)

รายบุคคล/
ปรนัย 4
ตัวเลือก

60 ข้อ

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๖ จานวน ๑ คาบ/สัปดาห์ ๐.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน 1. นางสาวนิตติยา แก้วนก หัวหน้ารายวิชา
2. นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
ชิ้นงาน ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้นงาน

กาหนดส่ง

งานกลุ่ม

กลุ่มละ๑ ชิ้นงาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- แบบทดสอบ

งานเดี่ยว

๑ ใบงาน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๕ คะแนน)

ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ ๑๒–๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐
จานวน ๑๐ ข้อ

งานกลุ่ม

กลุ่มละ ๑ ชิ้นงาน

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

งานเดี่ยว

๑ ใบงาน

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ ๑๒–๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐
จานวน ๑๐ ข้อ

หน่วยที่ ๑ : การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๑๕ คะแนน
๑.๑ กาสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราช
ธานี
๑.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
๑.๓.บทบาทของพระมหากษัตริยไ์ ทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ

หน่วยที่ ๒ : พัฒนาการด้านต่างๆของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์

- Scape book บทบาท
ของพระมหากษัตริย์ไทย
ในราชวงศ์จักรี
( ๕ คะแนน)
- ใบงาน (๕ คะแนน)

๑๕ คะแนน

๒.๑ ด้านการเมือง

- กิจกรรมกลุม่ time
line (๕ คะแนน)

๒.๒ ด้านการปกครอง

- ใบงาน (๕ คะแนน)

๒.๓ ด้านสังคม

- แบบทดสอบ

๒.๔ ด้านเศรษฐกิจ

(๕ คะแนน)

๒.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วง
ช่วงสมัยต่างๆ

สอบระหว่างภาค

แบบทดสอบหน่วยที่
๑ และ ๒
(๑๐ คะแนน)

ข้อสอบแบบปรนัย

ข้อสอบจานวน

วันที่ ๒๑- ๒๗

๔๐ ข้อ

ธันวาคม ๒๕๖๐

หน่วยที่ ๓ : เหตุการณ์สาคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
การทาสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัย

๑๕ คะแนน

รัชกาลที่ ๔

(๕ คะแนน)

การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕

- กิจกรรมกลุม่

งานกลุ่ม

- กลุ่มละ ๑ ชิ้นงาน

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

- ใบงาน (๕ คะแนน)

งานเดี่ยว

๑ ใบงาน

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

- แบบทดสอบ

ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
จานวน ๑๐ข้อ

งานกลุ่ม

กลุ่มละ ๑ ชิ้นงาน

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งานเดี่ยว

๑ ใบงาน

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
จานวน ๑๐ข้อ

(๕ คะแนน)
หน่วยที่ ๔ : ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์
บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนั ในสังคมโลก

๑๕ คะแนน
- กิจกรรมกลุม่ แผนผัง
ความคิด
(๕ คะแนน)
- ใบงาน (๕ คะแนน)
- แบบทดสอบ
(๕ คะแนน)

สอบปลายภาค

แบบทดสอบหน่วยที่
๓ และ ๔
(๓๐ คะแนน)

ข้อสอบแบบปรนัย

ข้อสอบจานวน
๖๐ ข้อ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ –
๒ มีนาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส23236 ชื่อรายวิชา หน้าที่พลเมือง 6 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์
จานวน 0.5 หน่วยกิต
อัตราการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน 1. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี หัวหน้ารายวิชา

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

20 คะแนน

1.1 การใช้สิทธิและหน้าที่
1.2 การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ

- นาเสนอโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ให้
- รายกลุ่ม
รู้จักผลกระทบที่เกิดกับตนเอง
และสังคมจากการเลือกตั้ง

1.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง

จานวน
ชิ้นงาน

- 1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

ภายใน
30 พฤศจิกายน
2560

(10 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

- รายบุคคล - 1 ชุด
- รายบุคคล - 1 ชุด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การมีส่วน
30 คะแนน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
2.1 การมีส่วนร่วมและและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
2.2 การตรวจสอบข้อมูล

-นาเสนอผลงานเกี่ยวกับผลที่ได้
จากการตรวจสอบการทาหน้าที่
ของบุคคลในโรงเรียน

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น
ภายใน

(10 คะแนน)

2.3 การตรวจสอบการทาหน้าที่ของ
- วิเคราะห์ข่าว (10 คะแนน)
บุคคล
- ใบงาน (5 คะแนน)
2.4 ความมีวินัยในตนเองในการเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย - แบบทดสอบ (5 คะแนน)

- รายบุคคล - 1 ชิ้น
- รายบุคคล - 1 ชุด
- รายบุคคล - 1 ชุด

20 ธันวาคม
2560

ชิ้นงาน/ภาระงาน
การเก็บคะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความ
หลากหลายทางสังคมและ

ลักษณะ/
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

20 คะแนน

วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
3.1 วิถีชีวิต
3.2 วัฒนธรรม

- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ

3.3 ศาสนา

ของโลก (10 คะแนน)

3.4 สิ่งแวดล้อม

- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

ภายใน
31 มกราคม
2560

- รายบุคคล - 1 ชุด
- รายบุคคล - 1 ชุด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความขัดแย้ง 20 คะแนน
และการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี
4.1 ความขัดแย้ง
4.2 การปูองกันปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี

- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งและการปูองกันปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี

4.3 ความมีวินัยในตนเองเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์

(10 คะแนน)

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

ภายใน
20 กุมภาพันธ์
2560

- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

- รายบุคคล - 1 ชุด
- รายบุคคล - 1 ชุด

สอบปลายภาคหน่วยที่ 1-4

10 คะแนน
- แบบทดสอบปลายภาค
(10 คะแนน)

ปรนัย 40 ข้อ หน่วยที่ 1-4
สอบปลายภาค ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค23102
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 6
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
3. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
4. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
เรื่องอสมการ
1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.2 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
เรื่องความน่าจะเป็น
2.1 ความน่าจะเป็น
2.2 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
2.3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
2.4 ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
สอบกลางภาค
1. เรื่องอสมการ
2. เรื่องความน่าจะเป็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
เรื่องสถิติ
3.1 ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
3.2 ค่ากลางของข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 :
เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
4.2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กบั
ตรีโกณมิติ
สอบปลายภาค
1. เรื่องสถิติ
2. เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. สมุด 10 คะแนน

ลักษณะ/ประเภท
1. แบบทดสอบ
2. สมุด

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ชิ้นงาน 5 คะแนน
3. สมุด 10 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. ชิ้นงาน
3. สมุด

สอบกลางภาค 10 คะแนน

จานวนชิ้น
1 ชิ้น

2 ชิ้น

กาหนดส่ง
ภายใน
30
พฤศจิกายน
2560
ภายใน
18
ธันวาคม
2560

แบบทดสอบกลางภาค 21 - 27 ธันวาคม 2560

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. สมุด

1 ชิ้น

ภายใน
29 มกราคม
2561

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. สมุด

1 ชิ้น

ภายใน
20 กุมภาพันธ์
2561

สอบปลายภาค 30 คะแนน

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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค23202
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ครูจิราภรณ์ วราชุน
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูป 1. สอบก่อนกลางภาค 10 1. แบบทดสอบ
20-22
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
คะแนน
2. ใบงาน/แบบฝึกหัด
พฤศจิกายน
1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทาง
2. ประเมินผลงาน
3. แบบทดสอบ
เรขาคณิต
5 คะแนน
1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
3. สอบกลางภาค
1.3 การสร้าง
5 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: ระบบสมการ
1. สอบก่อนกลางภาค 10 1. แบบทดสอบ
18-20
2.1 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิง
คะแนน
2. ใบงาน/แบบฝึกหัด
ธันวาคม
เส้นและสมการดีกรีสอง
2. ประเมินผลงาน
3. แบบทดสอบ
2.2 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรี
5 คะแนน
สองทั้งสองสมการ
3. สอบกลางภาค
5 คะแนน
สอบกลางภาค

ปรนัย 10 คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: วงกลม
3.1 วงกลม
3.2 มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในส่วนโคง
ของวงกลม
3.3 คอรด
3.4 เสนสัมผัสวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: เศษสวนของพหุนาม
4.1 การดาเนินการของเศษสวนของพหุนาม
4.2 การแกสมการเศษสวนของพหุนาม
4.3 โจทย์ปญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

1. สอบหลังกลางภาค 10
คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. สอบปลายภาค
15 คะแนน
1. สอบหลังกลางภาค 10
คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. สอบปลายภาค
15 คะแนน
30 คะแนน

สอบปลายภาค

แบบทดสอบกลางภาค 21 - 27 ธันวาคม 2560

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/
แบบฝึกหัด

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/
แบบฝึกหัด

1 ชิ้น

24-26
มกราคม

5-7
กุมภาพันธ์

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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2560
รหัสวิชา ก23902 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน นางสิริยา โกศลนิยม
หน่วยการเรียน
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

วิธีการเก็บ
คะแนน
-

2.เรียนรู้สู่อนาคต

30

3.ทักษะการปฏิเสธ

20

4.ชายหญิงคิดต่าง

20

5.ชีวิต อึด ฮึด สู้

30

ชิ้นงาน/ลักษณะ

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

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

1

30 ต.ค. 60 – 3 พ.ย. 60

1
1
1
1

6 พ.ย. 60 – 1 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60 – 22 ธ.ค. 60
2 ม.ค. 61 – 19 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61 – 9 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ23101
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 5
จานวน 3 คาบ หน่วยกิต 1.5 หน่วย
อัตราส่วนการประเมิน
ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวสุภาลัย สายคาภา หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิชุตา
อินไผ่
3. นางสาวเพียงยี่หวา เผ่าโพนทอง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Unit 9 : Friends and Family
Exercises
Simple Present
(แบบฝึกหัด)
Present Continuous
• พูดถาม – ตอบเกี่ยวกับ
Test
ลักษณะและความสามารถ
(แบบทดสอบ)
ของวีรบุรุษได้
รวม 10 คะแนน
• เขียนจดหมายสันๆ
้ เพื่อให้
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง
ได้

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

Individual
(รายบุคคล)

1

15 พฤศจิกายน
2560

1

30 พฤศจิกายน
2560

• Speaking
• Reading
• Work Book

Unit 10 : Legends and Heroes

Simple Past
Past Continuous
Used to
• พูดถาม – ตอบเกี่ยวกับ
ลักษณะและความสามารถ
ของวีรบุรุษได้
• พูดถาม - ตอบเกี่ยวกับ
ลักษณะและความสามารถ
ของวีรบุรุษได้

Exercises
(แบบฝึกหัด)

Individual
(รายบุคคล)

Test
(แบบทดสอบ)

• Writing
• Reading
• Work Book

รวม 10 คะแนน

Unit 11 : Arts and Crafts
Present Perfect และ Simple Past
• พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานศิลปะรูปแบบ
ต่างๆ พร้ อมทังให้
้ เหตุผลได้
• เขียนบทความเกี่ยวกับงาน
ศิลปะได้

Exercises
(แบบฝึกหัด)
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน

Unit 12 : The Ocean
Exercises
Present Perfect และ Perfect
(แบบฝึกหัด)
Continuous
• พูดบรรยายและแสดงความ
Test
คิดเห็นเกี่ยวกับชายหาดต่างๆ
(แบบทดสอบ)
ได้
• เขียนไปรษณียบัตร/โปสการ์ด
รวม 10 คะแนน
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ตนเองได้

Individual
(รายบุคคล)
•
•
•
•

1

15 ธันวาคม 2560

1

2 มกราคม 2561

1

17 มกราคม 2561

Speaking
Listening
Writing
Work Book

Individual
(รายบุคคล)
• Speaking
• Writing
• Work Book

สอบกลางภาค 10 คะแนน
Unit 13 : Communication

Past Perferfect
• พูดถาม – ตอบเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารได้
• เขียนอีเมลเล่าข้ อมูลข่าวสาร
ของตนเองถึงเพื่อนเก่าได้

Exercises
(แบบฝึกหัด)
Test
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน

group (รายกลุ่ม)
• Speaking
• Work book

Unit 14 : The Animal Kingdom
Future with will, be going to

Exercises

group (รายกลุ่ม)

1

1 กุมภาพันธ์ 2561

1

15 กุมภาพันธ์ 2561

1

2 มีนาคม 2561

(แบบฝึกหัด)
• อภิปรายว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใด
เหมาะกับบุคคลแต่ละคนได้
• เขียนบรรยายเกี่ยวกับร้านที่
กาลังจะเปิดดาเนินการได้

Speaking
Test

Writing

(แบบทดสอบ)

Work Book

รวม 10 คะแนน

Unit 15 : Stepping Out into the

World
Exercises
Simple Present และ Present
(แบบฝึกหัด)
Continuous
Test
• พูดขอและให้ ข้อมูลเฉพาะได้
(แบบทดสอบ)
ถูกต้ อง
• เขียนไปรษณียบัตรถึง
รวม 10 คะแนน
ครอบครัวเล่าเกี่ยวกับการ
เรี ยนที่ต้องอยูห่ า่ งไกลบ้ านได้

Individual
(รายบุคคล)
• Speaking
• Writing
Work Book

Unit 16 : Leisure

Review of verb form
• พูดถาม – ตอบเกี่ยวกับสิ่ง
อานวยความสะดวกในการทา
กิจกรรมยามว่างได้
• เขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันหยุด
สุดสัปดาห์ที่ประทับใจที่สุดได้

Exercises
(แบบฝึกหัด)

Individual
(รายบุคคล)

Test
(แบบทดสอบ)

• Speaking
• Writing
Work Book

รวม 10 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ20210 ชือ่ วิชา ภาษาอังกฤษกับอาเซียน
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาววิชุดา บุญเทียม หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาววิชชุดา สมจิต
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ASEAN National
Costumes
1. ASEAN National Costumes
2. ASEAN Nations

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน
1. แบบทดสอบ + Mind Map

ลักษณะ/
ประเภท
งานเดี่ยว

(10 คะแนน)

จานวนชิ้น กาหนดส่งงาน
1 ชิ้น

15 พ.ย. 60

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

12 ธ.ค. 60

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

17 ม.ค. 61

งานเดี่ยว
งานกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

24 ม.ค. 61
7 ก.พ. 1

2.นาเสนอชุดประจาชาติ
ประเทศอาเซียน
(10 คะแนน)

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 2 : ASEAN National
Food

1. แบบทดสอบ + Mind Map

1. ASEAN National Food

2. สมุดภาพPopup

) 10 คะแนน(
)10 คะแนน(

หน่วยที่ 3 : Attraction of ASEAN

1. แบบทดสอบ + Mind Map

1. National Dished of ASEAN

) 10 คะแนน(

2. Tourist attraction

2. สื่อสร้างสรรค์อาหารประจา
ชาติอาเซียน
(10 คะแนน)

สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา ญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3ภาคเรียนที่2

20202ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน

ปีการศึกษา 2560

2จานวน 2ชั่วโมง 1.0

หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 :30
ผู้สอน 1. นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี

หัวหน้ารายวิชา

2. นายNagao shunya
3. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1: คาบ่งชี้สถานที่

หน่วยที่ 2 : วัน ,เวลา , สถานที่

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

17/11/2560

1 ชิ้น

15/12/2560

-แบบฝึกหัด
-สอบอ่าน

(20 คะแนน )

-แบบฝึกหัด

งานเดี่ยว

-สอบอ่าน

กาหนดส่งงาน

10(

คะแนน)

-สอบประจาบท
สอบกลางภาค

หน่วยที่ 3 : การผันคากริยา

แบบทดสอบ

10

ปรนัย

45 นาที

(คะแนน)

หน่วยที่ 1- 2

-แบบฝึกหัด

งานเดี่ยว

-สอบอ่าน

20( คะแนน)

-สอบประจาบท
-ชิ้นงาน

1 ชิ้น

5/01/2561

หน่วยที่ 4: วันหยุด ) 1 (

-แบบฝึกหัด

งานเดี่ยว

-สอบอ่าน

10( คะแนน)

1 ชิ้น

9/02/2561

สอบประจาบท
สอบปลายภาค

รวม

แบบทดสอบ

30

ปรนัย

45 นาที

(คะแนน)

หน่วยที่ 3- 4

100คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ23102 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Unit 5: Pronouns

Classwork

5A: Subject and Object Pronouns

(15 Points)

กาหนดส่ง

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ /ประเภท

จานวนชิ้น

Individual

1

24th Nov 2017

Individual

1

22nd Dec 2017

5B: Possessive Adjectives and
Possessive Pronouns
5C: Reflexive Pronouns
5D: Another, The Other, Other, Others,
and The Others
5E: One and Ones
5F: Indefinite Pronouns
Unit 6: The Present and Past Perfect

Classwork

6A: The Present Perfect

(15 Points)

6B: For and Since
6C: Ever and Never
6D: Already, Yet, and Just
6E: The Simple Past OR The Present
Perfect
6F: The Present Perfect Progressive
6G: The Present Perfect OT The Present

Perfect Progressive
6H: The Past Perfect
6I: The Past Perfect Progressive
Midterm exam (10 Points)
Unit 7: Questions and Phrasal Verbs

Classwork

7A: Yes/No Questions and Short
Answers

(30 Points)

Individual

7B: Questions with Wh- Words
7C: Questions with Who and What ass
the Subject
7D: Questions with Which and What
7E: Questions with How
7F: Tag Questions
7G: Phrasal Verbs
7H: Intransitive Phrasal Verbs
7I: Transitive Phrasal Verbs: Separable
7J: Transitive Phrasal Verbs: Inseparable
Final exam (30 Points)

1

9th Feb 2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ23202 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

From The Diary of Anne Frank

Classwork

- Read The Diary of Anne Frank to find
out how a young girl deals with having
to live in a harsh and dangerous place

(10 Points)

กาหนดส่ง

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ /ประเภท

จานวนชิ้น

Individual

1

10th Nov
2017

Individual

1

24th Nov
2017

Individual

1

8th Dec 2017

- Synonym, Base word and suffix,
Compound word
- Sparsely, Compassionate, Emigrated,
Conspicuous, Mercurial, Interval,
Reassuringly, Loathe
The Wise Old Woman

Classwork

- Read this folktale to learn what
happens when a village faces three
difficult challenges

(5 Points)

- Synonym
- Arrogant, Banished, Commotion,
Conquer, Commended
Racing the Great Bear

Classwork

- Read “Racing the Great Bear” to learn
about how a boy become a leader

(5 Points)

- Word with more than one meaning,

The prefix un- Clan, Keen, Pursue, Spare, Sinewy,
Embraced
Icarus and Daedalus

Classwork

- Read this story to find out what
happens to a father and son when
they try to escape from an island

(5 Points)

Individual

1

15th Dec
2017

- Phrase: in one ear and out the other
- Cunning, Captive, Glimpse, Quench
Offering
The People Could Fly

Classwork

- Read this folktale to discover how a
group of people deal with unfairness
and cruelty

(5 Points)

22nd Dec
2017

- Metaphor
- Scorned, Bawling, Croon, Scrunched,
Seize
Midterm exam (10 Points)
Thank You in Arabic

Classwork

- Read to find out how a teenage girl
deals with a new situation what she
does not fully understand

(10 Points)

Individual

1

12th Jan
2018

Individual

1

26th Jan
2018

- Phrase, Term: no-man’s land
- Underestimated, Insolence
Uninhabited, Refugee, Pilgrims,
Infamous
The Getty Burg Address

Classwork

- Read to find out more about the
president who helped lead the nation

(5 Points)

through the Civil War
- Word with more than one meaning
- Conceived, Proposition, Consecrate,
Detract, Nobly
This We Know

Classwork

- Read the speech “This We Know” to
find out how a Native American leader
feels about how we should treat the
earth

(10 Points)

Individual

1

9th Feb 2018

Individual

1

23rd Feb
2018

- The suffix -y
- Veins, Ancestors, Contempt,
Slaughtered, Preserve
Nationally Televised Speech by
President John F. Kennedy

Classwork
(5 Points)

- Read this speech to learn how
President John F. Kennedy asked
citizens and the government to help
make equal rights a reality for all
Americans
- The suffix -tion
- Demonstrate, Segregationm,
Discrimination, Injustice, Token Federal
Final exam (30 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว23102 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Chapter 12 : Stars and Galaxies

Classwork

- The View from Earth

(10 Points)

กาหนดส่ง

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ /ประเภท

จานวนชิ้น

Individual

1

10th Nov
2017

Individual

1

24th Nov
2017

Individual

1

12th Jan
2018

Individual

1

26th Jan
2018

- The Sun and Other Stars
Chapter 21: Exploring Our Solar
System

Classwork
(20 Points)

- Our Solar System
- Life in the Solar System
- Human Space Travel
Midterm exam (10 Points)
Chapter 18 : Interactions Within
Ecosystems

Classwork
(10 Points)

- Ecosystems
- Energy and Matter
- Humans and Ecosystems
Chapter 19 : Biomes and Ecosystems

Classwork

- Land Biomes

(10 Points)

- Aquatic Ecosystems

Chapter 20 : Environmental Impacts

Classwork

- People and the Environment

(5 Points)

Individual

1

9th Feb 2018

- Impacts on Water
Chapter 22 : Heredity and How Traits
Change

Classwork
(5 Points)

- How Are Traits Inherited?
Final exam (30 Points)

23rd Feb
2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค23202 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Ian Roberts

หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Module 7 Proportions and Similarity
7-1 Ratios and Proportions
7-2 Similar Polygons
7-3 Similar Triangles
7-4 Parallel Lines and Proportional
Parts
7-5 Parts of Similar Triangles
7-6 Similarity Transformations
7-7 Scale Drawings and Models
Module 8 Right Triangles and
Trigonometry
8-1 Geometric Mean
8-2 The Pythagorean Theorem and Its
Converse
8-3 Special Right Triangles
8-4 Trigonometry
8-5 Angles of Elevation and Depression
8-6 The Law of Sines and Law of
Cosines
8-7 Vectors

Classwork
(10 Points)

Module 9 Transformations and
Symmetry
9-1 Reflections

Classwork
(10 Points)

Classwork
(10 Points)

ชิ้นงาน /ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ /ประเภท
Individual
1

กาหนดส่ง
10th Nov
2017

Individual

1

24th Nov
2017

Individual

1

8th Dec 2017

9-2 Translations
9-3 Rotations
9-4 Compositions of Transformations
9-5 Symmetry
9-6 Dilations
Module 10 Circles
10-1 Circles and Circumference
10-2 Measuring Angles and Arcs
10-3 Arcs and Chord
10-4 Inscribed Angles
10-5 Tangents
10-6 Secants, Tangents, and Angle
Measure
10-7 Special Segments in a Circle
10-8 Equations of Circles
Module 11 Areas of Polygons and
Circles
11-1 Areas of Parallelograms and
Triangles
11-2 Areas of Trapezoids, Rhombuses,
and Kites
11-3 Areas of Circles and Sectors
11-4 Areas of Regular Polygons and
Composite Figures
11-5 Areas of Similar Figures
Module 12 Extending Surface Area
and Volume
12-1 Representations of ThreeDimensional Figures
12-2 Surface Areas of Prisms and
Cylinders
12-3 Surface Areas of Pyramids and
Cones
12-4 Volumes of Prisms and Cylinders
12-5 Volumes of Pyramids and Cones
12-6 Surface Areas and Volumes of
Spheres

Midterm exam (10 Points)
Classwork
Individual
(10 Points)

1

12th Jan
2018

Classwork
(5 Points)

Individual

1

26th Jan
2018

Classwork
(10 Points)

Individual

1

9th Feb 2018

12-7 Spherical Geometry
12-8 Congruent and Similar Solids
M013 Probability and Measurement
13-1 Representing Sample Spaces
13-2 Probability with Permutations and
Combinations
13-3 Geometric Probability
13-4 Simulations
13-5 Probabilities of Independent and
Dependent Events
13-6 Probabilities of Mutually Exclusive
Events

Classwork
(5 Points)

Individual

Final exam (30 Points)

1

23rd Feb
2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง20204 ชื่อรายวิชา โปรแกรมสาเร็จรูป 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Adobe Photoshop CS

Classwork

1. Getting to Know the Work Area

(30 Points)

กาหนดส่ง

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ /ประเภท

จานวนชิ้น

Individual

1

22th Dec
2017

1

23rd Feb
2018

2. Using the File Browser
3. Basic Photo Corrections
4. Working with Selections
5. Layer Basics
6. Masks and Channels
7. Retouching and Repairing
8. Painting and Editing
9. Basic Pen Tool Techniques
Midterm exam (10 Points)
Adobe Photoshop CS

Classwork

10. Vector Masks, Paths, and Shapes

(40 Points)

11. Advanced Layer Techniques
12. Creating Special Effects
13. Preparing Images for Two-Color
Printing

Individual

14. Arranging Layer Objects in Image
Ready
15. Creating Links within an Image
16. Optimizing Web Images
17. Creating Rollover Web Visuals
18. Animating GIF Images for the Web
Final exam (20 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค23102 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 6 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Ian Roberts

หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

Module 7 Proportions and Similarity
7-1 Ratios and Proportions
7-2 Similar Polygons
7-3 Similar Triangles
7-4 Parallel Lines and Proportional
Parts
7-5 Parts of Similar Triangles
7-6 Similarity Transformations
7-7 Scale Drawings and Models
Module 8 Right Triangles and
Trigonometry
8-1 Geometric Mean
8-2 The Pythagorean Theorem and Its
Converse
8-3 Special Right Triangles
8-4 Trigonometry
8-5 Angles of Elevation and Depression
8-6 The Law of Sines and Law of
Cosines
8-7 Vectors
Module 9 Transformations and
Symmetry
9-1 Reflections
9-2 Translations

Classwork
(5 Points)

ชิ้นงาน /ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ /ประเภท
Individual
1

กาหนดส่ง
10th Nov 2017

Classwork
(5 Points)

Individual

1

24th Nov
2017

Classwork
(10 Points)

Individual

1

8th Dec 2017

9-3 Rotations
9-4 Compositions of Transformations
9-5 Symmetry
9-6 Dilations
Module 10 Circles
10-1 Circles and Circumference
10-2 Measuring Angles and Arc
10-3 Arcs and Chords
10-4 Inscribed Angles
10-5 Tangents
10-6 Secants, Tangents, and Angle
Measures
10-7 Special Segments in a Circle
10-8 Equations of Circles
Module 11 Areas of Polygons and
Circles
11-1 Areas of Parallelograms and
Triangles
11-2 Areas of Trapezoids, Rhombuses,
and Kites
11-3 Areas of Circles and Sectors
11-4 Areas of Regular Polygons and
Composite Figures
11-5 Areas of Similar Figures
Module 12 Extending Surface Area
and Volume
12-1 Representations of ThreeDimensional Figures
12-2 Surface Areas of Prisms and
Cylinders
12-3 Surface Areas of Pyramids and
Cones
12-4 Volumes of Prisms and Cylinders
12-5 Volumes of Pyramids and Cones
12-6 Surface Areas and Volumes of
Spheres
12-7 Spherical Geometry

Individual

1

22nd Dec
2017

Midterm exam (10 Points)
Classwork
Individual
(10 Points)

1

12th Jan 2018

1

26th Jan 2018

Classwork
(10 Points)

Classwork
(10 Points)

Individual

12-8 Congruent and Similar Solids
M0dule13 Probability and
Measurement
13-1 Representing Sample Spaces
13-2 Probability with Permutations and
Combinations
13-3 Geometric Probability
13-4 Simulations
13-5 Probabilities of Independent and
Dependent Events
13-6 Probabilities of Mutually Exclusive
Events

Classwork
(10 Points)

Individual

Final exam (30 Points)

1

9th Feb 2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว23202 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระโดยสังเขป

Chapter 13: Minerals and Rocks
- Minerals
- Rocks

วิธีเก็บคะแนน

Classwork

กาหนดส่ง

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ /ประเภท

จานวนชิ้น

Individual

1

10th Nov
2017

Individual

1

24th Nov
2017

Individual

1

8th Dec 2017

Individual

1

22nd Dec
2017

(10 Points)

- The Rock Cycle
Chapter 14: Plate Tectonics
- The Continental Drift
- Development of a Theory

Classwork
(10 Points)

- The Theory of Plate Tectonics
Chapter 15: Earthquakes and
Volcanoes
- Earthquakes

Classwork
(5 Points)

- Volcanoes
Chapter 16: Clues to Earth’s Past

Classwork

- Fossils

(5 Points)

- Relative - Age Dating
- Absolute – Age Dating

Midterm exam (10 Points)
Chapter 19: Biomes and Ecosystems

Classwork

- How Ecosystems Change

(10 Points)

Chapter 20: Environmental Impacts

Classwork

- Impacts on the Land

(10 Points)

Individual

1

12th Jan
2018

Individual

1

26th Jan
2018

Individual

1

9th Feb 2018

Individual

1

23rd Feb
2018

- Impacts on the Atmosphere
Chapter 21: Interactions of Human
Body Systems

Classwork
(5 Points)

- The Human Body
- How Body Systems Interact
Chapter 22: Heredity and How Traits
Change

Classwork
(5 Points)

- Adaptations and Evolution
Final exam (30 Points)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ23205

ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน1

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค

2คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต

: ปลายภาค = 70 : 30

ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่

หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

15 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

22 พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

6ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

20 ธันวาคม

หน่วยที่ 1เรื่อง Salutation
- Saluer, dire son nom et
demander le nom de
quelqu’un
- Compter jusqu’à 20
- Nommer les objets de
son sac

-กล่าวคาทักทายและบอกชื่อ
(5 คะแนน)
- นับเลขและบอกจานวน
(10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 เรื่อง Goût et
préférence

- บรรยายสิ่งที่ตนเองชอบ
- Dire ce qu’on aime et ce และไม่ชอบหน้าชั้นเรียน
qu’on déteste
(5 คะแนน)
- Poser des questions et
- ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ
donner une explication
และไม่ชอบ (10คะแนน)
- Nommer les jours de la
semaine

หน่วยการเรียน /เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท

จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

3 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

17 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

7กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14 กุมภาพันธ์

หน่วยที่ 3 เรื่อง L’âge
- Demander et dire son
âge
- Décrire des personne et
vêtements

-ถามและบอกอายุ
(5 คะแนน)

- Parler des ressemblances -บรรยายบุคคลอย่างง่ายๆ
et des différences
10( คะแนน)
หน่วยที่ 4 เรื่อง Le sport
- Echanger sur les sports
qu’on pratique
-Poser des questions sur
les sports
- Présenter un sportif

-บอกถึงชนิดกีฬาที่รู้จัก
( 10 คะแนน)
-นาเสนอนักกีฬาที่ชื่นชอบ
(5 คะแนน)

สอบปลายภาค

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว23102

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร

จานวน 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นางศันสนีย์ พันธ์เรือง

หัวหนารายวิชา

2. นางสาวอุบล บุญชู
3. นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
4. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน

กาหนดสง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
บทที่ 1: การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม -สมุด/แบบฝกหัด 2 คะแนน -ใบงาน

1

-ลักษณะทางพันธุกรรม

-สอบประจาบท 5 คะแนน -ขอสอบปรนัย

1

-โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน

-โมเดล เรื่องโครงสราง
โครโมโซม 10 คะแนน

1

-กระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
-ความผิดปกติทางพันธุกรรม

- แผนพับ เรื่อง โรคทาง
พันธุกรรม 3 คะแนน

-โมเดล

28 พ.ย.60
-แผนพับ

1

ภายใน 13
ธ.ค.60
ภายใน 19
ธ.ค.60

-การใชประโยชนจากความรูดานพันธุศาสตร
บทที่ 2: ระบบนิเวศ

-สมุด/แบบฝกหัด 2 คะแนน -ใบงาน

1

-ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

-สอบประจาบท 3 คะแนน -ขอสอบอัตนัย

1

-การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

-แผนชารจสายใยอาหาร งาน -แผนชารจ

1

-ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ กลุม (กลุมละ 5 คะแนน)
-วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
-ประชากร

ภายใน

23-27
ธ.ค.60

สอบกลางภาคบทที่ 1 – 2

-สอบกลางภาค 10 คะแนน -ขอสอบปรนัย

1

ตามตารางสอบ

บทที่ 3: มนุษยกับสิ่งแวดลอม

-สมุด/แบบฝกหัด 5 คะแนน -ขอสอบอัตนัย

1

ภายใน

1

9 ม.ค.61

-ใบงาน

2

ภายใน

-ขอสอบปรนัย

1

17 ม.ค.61

-ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ -นิตยสารขาวปญหา
-นิตยสาร 1 แผน
ในทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ 5 คะแนน
-การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

บทที่ 4: ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
-ปรากฏการณที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
-ปรากฏการณที่เกิดจากโลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย
-ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระบบโลก
ดวงจันทร และดวงอาทิตย
-ดาวเคราะหในระบบสุริยะ
-พัฒนาการของแบบจาลองระบบสุริยะ

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง
ความคิด 3 คะแนน
-สอบประจาบท 5 คะแนน

หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน

กาหนดสง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
บทที่ 5: ดวงดาวบนทองฟา
-การบอกตาแหนงของวัตถุท้องฟา

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง
ความคิด 2 คะแนน

-ใบงาน

1

ภายใน
23 ม.ค.61

-กลุมดาว

-แผนที่ดาว (ประดิษฐ 5
คะแนน)

-แผนที่ดาว

1

บทที่ 6: เทคโนโลยีอวกาศ

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง

-ใบงาน

1

-กล้องโทรทรรศน

ความคิด 5 คะแนน

ภายใน
6 ก.พ.61

-ดาวเทียม และยานอวกาศ
-การใชชีวิตในอวกาศ
สอบกลางภาคบทที่ 3 - 6

-สอบกลางภาค 30 คะแนน -ขอสอบปรนัย

1

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ23102 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา จานวน 1คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นายภูมินทร์ เกิดศรี หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน/
การประเมิน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความรุนแรงของเยาวชน -วิเคราะห์ข่าว
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้ -ทาปูายรณรงค์
หลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และ
วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
แบะความรุนแรง

-งานกลุ่ม
10 คะแนน

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภัยของแอลกอฮอล์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ

-ศึกษากรณีตัวอย่าง

-งานกลุ่ม
10 คะแนน

1

ในเวลาเรียน

สอบกลางภาค

ข้อสอบปรนัย

10 คะแนน

-

21-27 ธ.ค. 60

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การฟื้นคืนชีพ
แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

-วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ

-งานเดียว
20 คะแนน

1

ในเวลาเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเสริมสร้างสุขภาพ
วางแผนและจัดเวลาในการออกกาลังกาย การ
พักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

-สร้างปฏิทินส่วนตัว

-งานเดี่ยว
10 คะแนน

1

ในเวลาเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

-ทดสอบสมรรถภาพ

-งานเดี่ยว
20 คะแนน

1

ในเวลาเรียน

**สอบปลายภาค 2/2560**

ข้อสอบปรนัย

20 คะแนน

-

22-28 ก.พ.,
1-2 มี.ค. 60

***หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ในเวลาเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา..พ23104...........ชื่อรายวิชา.......ตะกร้อ 2......จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผูส้ อน 1. ..นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
2. การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
สมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
3.ทักษะการเสริฟ, การตั้งลูก, การเล่น สอบทฤษฎีปลาย
ลูกฆ่า,การสกัดกัน ,การเล่นเป็นทีมและ ภาคเรียน
กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ

กาหนดการสอบ

10

ปลายภาคเรียน

10

ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60

10

ปลายภาคเรียน

10

ปลายภาคเรียน

- การโต้คู่

สอบปฏิบัติ

10

ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 60

- ทักษะการเสริฟ

สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม

10

ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 60

- ทักษะการตั้งลูก

สอบปฏิบัติ

10

ภายในวันที่ 12 ม.ค. 61

- ทักษะการเล่นลูกฆ่า

สอบปฏิบัติ

10

ภายในวันที่ 26 ม.ค. 61

สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม

20

ภายในวันที่ 2 ก.พ. 61

4. การเล่นทีมเซปักตะกร้อ

รวม

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ 20218 ชื่อรายวิชา กิจกรรมเข้าจังหวะ 2
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผูส้ อน นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก หัวหน้ารายวิชา นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สาระที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดส่ง

ความรู้ ,เข้าใจ

สาระที่ 2 การเคลือนไหว ประกอบดนตรี ของนานาชาติ
สาระที่ 3 การเคลือนไหว ประกอบดนตรี ของประเทศไทย
สาระที่ 3 กิจกรรมเข้าจังหวะเพลงที่นักเรียนคิดร่วมกัน

สังเกตการปฏิบัติ
ประเมินผลโดยการปฏิบัตื
ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ทั้งกลุ่ม
ทั้งกลุ่ม
ทั้งกลุ่ม

1
1
1

27-1 พ.ย.-ธ.ค.60

สาระที่ 4 กิจกรรมเข้าจังหวะประยุกต์

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ทั้งกลุ่ม

1

19-23 ก.พ.61

สาระที่ 5 กิจกรรมเข้าจังหวะ ประกอบดนตรีรายกลุ่ม

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

สอบปลายภาค
(20 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย
40 ข้อ

3-12 ม.ค.61
5-9 ก.พ.61

สอบนอกตาราง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 23101 ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ 3
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1.ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
-ทัศนธาตุ
-หลักการออกแบบ
-งานทัศนศิลป์

2. การวาดภาพสื่อความหมาย
-การวาดภาพสื่อความหมาย
-การเขียนภาพโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3.เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์
-การสร้างงานทัศนศิลป์2มิติ
-การสร้างงานทัศนศิลป์3มิติ

4. งานสื่อผสม
5. ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

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

-รายบุคคล
-รายบุคคล

1 ชิ้น

2.ผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

-รายบุคคล

1 ชิ้น

กาหนดส่ง

1 ชิ้น
ภายใน
29 พ.ย. 2560

3.ผลงานภาคปฏิบัติงาน
งานจิตรกรรม
-รายบุคคล
(10 คะแนน)
4.ผลงานภาคปฏิบัติงาน -รายบุคคล
งานประติมากรรม
(10 คะแนน)
6.ผลงานภาคปฏิบัติ
-รายกลุ่ม
สร้างงานสื่อผสม
(20คะแนน)
7.ใบงาน ( 10 คะแนน ) -รายบุคคล
8.รายงาน (10คะแนน) -รายกลุ่ม

ภายใน
13 ธ.ค.2560

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
17 ม.ค. 2561

1 ชิ้น

ภายใน
31 ม.ค. 2561

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
14 ก.พ.2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ศ 23102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 3

คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
1. การแสดงนาฏยศัพท์

วิธีการเก็บคะแนน
1. ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ปฏิบัติเป็นกลุ่ม

10 ท่า

ภายใน
19 พ.ย. 2560

2. การแสดงภาษาท่านาฏศิลป์ไทย 2. ภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

2. ปฏิบัติเป็นกลุ่ม

24 ท่า

ภายใน
30 พ.ย. 2560

3. การแสดงนาฏยศัพท์และภาษา
ท่าประกอบเพลง

3. ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ

1 เพลง

ภายใน
7 ธ.ค. 2560

4.. ประวัติราวงมาตรฐาน

4.ชิ้นงาน

4.ชิ้นงานสร้างสรรค์

1 ชิ้น : กลุ่ม

(10 คะแนน)
5.ปฏิบัติท่าราวงมาตรฐาน
เพลงชาวไทย
( 15 คะแนน )
6.ร้องเพลงชาวไทย
( 5 คะแนน )
7. ออกแบบเครื่องแต่งกาย
(10 คะแนน)

และออกแบบเอง
5. ปฏิบัติ / กลุ่ม

ภายใน
28 ธ.ค. 2560

1 เพลง

ภายใน
8 ธ.ค. 2560

6.ออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายใส่ตุ๊กตา
บาร์บี้

1 ชิ้น : กลุ่ม

ภายใน
18 ม.ค. 2561

8. ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

7. นาเสนอหน้าชั้นเรียน
/ กลุ่ม

1 เรื่อง

ภายใน
8 ก.พ. 2561

5. การราวงมาตรฐาน
“เพลงชาวไทย” และร้องเพลง
ราวงมาตรฐาน “เพลงชาวไทย”

6.การออกแบบเครื่องแต่งกายใน
การแสดง
7. การจัดการแสดงละคร
สร้างสรรค์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ...................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 23103......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 3.............1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........น.ส.ยุวดี....เสือใหญ่............... หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น

หน่วยที่ 1 : การใช้องค์ประกอบและเทคนิคในการสร้างสรรค์
งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
1.องค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี
2.องค์ประกอบที่ใช้ในงานศิลปะ

ตรวจใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

1

หน่วยที่ 2: เปรียบเทียบความแตกต่างบทเพลง
1.ประเภทของเพลงไทย

ตรวจสมุด/แต่งเพลง
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

กาหนดส่ง

10 พ.ย. 60

1 ธ.ค. 60

เก็บคะแนนกลางภาค
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3: เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเพลงไทย
1.หลักการขับร้องเพลงไทย
2.เทคนิคการขับร้องเพลงไทย
3.การฟัง

หน่วยที่ 4ประวัติดนตรีไทย
1.ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
2.ดนตรีไทยสมัยอยุธยา
3.ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
.

หน่วยที่ 5: การประพันธ์เพลงเบื้องต้น
1.หลักการประพันธ์เพลง
2เทคนิคการประพันธ์เพลง

29 ธ.ค. 60
ตรวจสมุด/ขับร้องเพลง
ลาวดวงเดือน
(20 คะแนน)

รายงาน
(20 คะแนน)

แต่งเพลงง่ายๆ 1บทเพลง
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

กลุ่ม

1

รายกลุ่ม

1

19 ม.ค. 61

9 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.......ศ 23104......... ชื่อรายวิชา............ ดนตรีสากล 3.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์............... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 .การขับร้อง
1.ทฤษฎีการขับร้อง
2.ปฏิบัติการขับร้อง
หน่วยที่ 2 การฟังเพลง
1.จุดประสงค์ของการฟังเพลง
2.ฟังเพลง
3.การฟังเพลงในเชิงปฏิบัติ
4.แยกแยะแนวเพลง
5.ทาความเข้าใจบทเพลง

วิธีการเก็บคะแนน

ใบงาน 10 คะแนน
แบบฝึกหัด 10 คะแนน

ใบงาน 5 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

รายบุคคล

1
1

7 พ.ย. 60

1
1
1

14 ธ.ค. 60

1
1
1

9 ก.พ. 60

รายบุคคล

กลางภาค
หน่วยที3่ ดนตรีสากล
1.ประวัติดนตรีสากล
2.ประเภทวงดนตรีและบทเพลง
3.การวิเคราะห์
ปลายภาค

ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 15 คะแนน

รายบุคคล

20 คะแนน

รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้........ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.....ศ 20228 .... ชื่อรายวิชา...เสริมทักษะดนตรีสากล..

......2.....คาบ/สัปดาห์.....1.0....หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์............... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ฝึกเปุาเสียงตามโน้ต
1. แบบฝึกหัดที่ 1
2. แบบฝึกหัดที่ 2
3.แบบฝึกหัดที่ 3
กลางภาค
หน่วยที่ 2 แบบฝึกหัดการเปุาขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์
1.แบบฝึกหัดที่ 1
2.แบบฝึกหัดที่ 2
3.แบบฝึกหัดที่ 3

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

รายบุคคล

5

26 พ.ย.60

รายบุคคล

3

14 ธ.ค. 60

ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(15 คะแนน)
ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(10 คะแนน)
ปฏิบัติ (10 คะแนน)
ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(10 คะแนน)
ปฏิบัติขลุย่ รีคอร์ดเดอร์
(15 คะแนน)
12 ก.พ.61

ปลายภาค

สอบปฏิบัติ 1 เพลง
(20 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ศ 20225 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์อาเซียน 1

คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต

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

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

1. ทดสอบความรู้
(รวม 10 คะแนน)

1 ชิ้น : คน

ภายใน
11 พ.ย.60

2. ประเภทการแสดงนาฏศิลป์
แต่ละประเทศในอาเซียน

2. ปฏิบัตินาฏศิลป์ใน
ประเทศอาเซียน
(30 คะแนน)

2. ปฏิบัติท่านาฏศิลป์
ต่างๆ ของแต่ละประเทศ
(รวม 30 คะแนน)

1 เพลง : คน

ภายใน
9 ธ.ค.60

3. การแสดงนาฏศิลป์ในอาเซียน

3. ปฏิบัติการแสดง
ระบาอัปสรา
(20 คะแนน)

3. ปฏิบัติ การแสดงระบา
อัปสรา
(รวม 40 คะแนน)

2 เพลง : กลุ่ม
(ให้คะแนนเดี่ยว)

ภายใน
6 ม.ค.61

4. ความสาคัญของนาฏศิลป์อาเซียน

5. ผลงานนักเรียน
(20 คะแนน)

4. แบ่งกลุ่มสร้างสรรค์
ผลงาน
เรื่องนาฏศิลป์อาเซียน
(รวม 20 คะแนน)

1 ชิ้น : กลุ่ม

ภายใน
19 ก.พ.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1-3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ศ 20235 ชื่อรายวิชา ศิลปะการแสดง (เพิ่มเติม) คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

1. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

1. ปฏิบัติเป็นกลุ่ม
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน

34 ท่า

ภายใน
19 ธ.ค. 2560

2. การตีบท

2. ภาคปฏิบัติการตีบท
(20 คะแนน)

1 บท

ภายใน
7 ธ.ค. 2560

3. การสร้างสร้างสรรค์ท่ารา
ประกอบการแสดง

3. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

1 เพลง

ภายใน
18 ม.ค. 2561

4. การแสดงนาฏศิลป์สร้าง
สร้างสรรค์

4. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

1 เพลง

ภายใน
28 ม.ค. 2561

5. การสร้างสร้างสรรค์การ
แสดงประกอบเพลงที่สนใจ

5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
และนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
5. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ

1 ชิ้น

ภายใน
8 ก.พ. 2561

สาระนาฏศิลป์
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 23101 รายวิชา การงานอาชีพ 5 ( งานประดิษฐ์ )
จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางปราณี วีระหงส์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาววิไลพร จอมพล
หน่วยการเรียน / เนื้อหาโดยสังเขป
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
1. ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์
ของงานประดิษฐ์
2. ประเภทของงานประดิษฐ์
3. วัสดุที่ใช้ในการสร้างงาน
บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานงานประดิษฐ์
1. ความหมายและประเภทของวัสดุ
2. คุณสมบัติของวัสดุ
3. การใช้งานและการดูแลรักษา
สอบกลางภาค 2/2560
บทที่ 3 การประดิษฐ์ชิ้นงาน
1. การประดิษฐ์ของใช้
2. การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง
3. การประดิษฐ์ของเล่น
บทที่ 4 ความสาคัญของอาชีพ
1. แนวทางการเลือกอาชีพ
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
สอบปลายภาค 2/2560

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ใบงาน 10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

30 ต.ค. 60

ใบงาน 20 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

14 พ.ย. 60

10 คะแนน

รายบุคคล

ประเมินผลภาคปฏิบัติงาน
10 คะแนน

รายบุคคล

ประเมินจากโครงงาน
20 คะแนน

รายบุคคล

20 คะแนน

รายบุคคล

4 ม.ค. 61
3 ชิ้น

1 ก.พ. 61

22 ก.พ. 61
1 มี.ค. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 23102 ชื่อรายวิชา งานอาชีพ 6 (งานออกแบบ) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนางสาวนฤมล เจริญนาวี
วิธีการเก็บ
คะแนน
หน่วยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- หลักการทางาน
- ประเมินจากแบบทดสอบ
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดี (5 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
ในการทางาน
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 งานช่าง
การประเมินตาสภาพจริง
(20 คะแนน)
- งานช่างในบ้าน
- ประเมินจากการทางาน
- การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ในบ้าน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- กระบวนการเทคโนโลยี
- การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยกระบวนการ
เทคโนโลยี
- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
- งานอาชีพ
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

การประเมินตาสภาพจริง
(30 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้

-แบบทดสอบ (K)

2 ชิ้น

กาหนดส่ง

พฤศจิกายน
2560

-ใบงาน (K)

-ชิ้นงาน (P),(A)

1 ชิ้น

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

-ชิ้นงาน (P),(A)

2 ชิ้น

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

1 ชิ้น

ธันวาคม
2560

มกราคม
2561

กุมภาพันธ์
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 20204 ชื่อรายวิชา โปรแกรมสาเร็จรูป
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. น.ส.เนาวรัตน์ อินทวงษ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นายอานาจ สิงห์ทอง
3. นางพรทิพย์ ปกินะโม
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
1. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูป การประเมินตามสภาพ
ด้านการจัดการเอกสาร
จริง (25 คะแนน)
- โครงสร้างและการใช้งานของ
- ประเมินจากชิ้นงาน - แผนผังความคิด
1 ชิ้น
โปรแกรมสาเร็จรูป
(10 คะแนน)
Mind Map (P)
- ความหมายของโปรแกรม
- แบบฝึกหัด
ภายในเดือน
- ส่วนประกอบของโปรแกรม
ท้ายบทเรียน
- แบบฝึกหัดท้าย
1 ชิ้น
พ.ย 60
(5 คะแนน)
บทเรียน(K)
- แบบทดสอบ
1 ชิ้น
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ(K)
2. โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อ การประเมินตามสภาพ
และนาเสนอผลงาน และการ
จริง (15 คะแนน)
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล
- ประเมินจากชิ้นงาน - การนาเสนอ
1 ชิ้น
ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต
(10 คะแนน)
งานกลุ่ม(K,P)
ภายในเดือน
3. โปรแกรมนาเสนอข้อมูลด้วย
- แบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัดท้าย
ธ.ค. 60
คอมพิวเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ
ท้ายบทเรียน
บทเรียน(K)
1 ชิ้น
(5 คะแนน)
สอบระหว่างภาค
แบบทดสอบ (10 คะแนน) รายบุคคล
4. น าความรู้ ไ ปป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น การ การประเมินตามสภาพ
ดารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จริง (30 คะแนน)
โดยใช้ ค วามคิ ด หลากหลายในการ - ประเมินจากชิ้นงาน - สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 ชิ้น
แก้ปัญหา
(20 คะแนน)
(P)
ภายในเดือน
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ(K)
ม.ค. 60
(10 คะแนน)
1 ชิ้น
สอบปลายภาค

แบบทดสอบ (20 คะแนน) รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 20231 ชื่อ วิชา การประกอบอาหารและบริการอาหาร
2 คาบ/สัปดาห์
1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จานวน กาหนดส่ง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น
ก่อนกลางภาค 30 คะแนน
สาระที่ 1 การประกอบอาหาร
- ใบงาน
-รายบุคคล
2
พฤศจิกายน
- คาศัพท์ในการประกอบอาหาร
(15 คะแนน)
2560
- วิธีการประกอบอาหาร
- เทคนิคการประกอบอาหาร
- การบริการอาหาร
สาระที่ 2 การเลือกซื้อวัตถุดิบ
- ใบงาน
-รายบุคคล
1
พฤศจิกายน
(10 คะแนน)
2560
สาระที่ 3 อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

-ใบงาน
(5 คะแนน)

-รายบุคคล

รายบุคคล
สอบข้อเขียน

1

ธันวาคม
2560
มกราคม
2561

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข้อสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 40 คะแนน
สาระที่ 5 ปฏิบัติการประกอบอาหาร

-ปฏิบัติการ
(40 คะแนน)

งานกลุ่ม

มกราคม
2561

สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ข้อสอบปลายภาค

-รายบุคคล
สอบข้อเขียน

กุมภาพันธ์
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 20249 ชื่อ วิชา การปลูกพืชไร้ดิน
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่1 ความรู้ทั่วไป
ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ(K)
10 คะแนน
10 ข้อ
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชไร้ดิน
ใบงาน
การนาเสนองาน
1
24 พ.ย. 60
- ข้อดี ข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน
(P)
- ความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชใช้ดินกับ 10 คะแนน
การปลูกพืชไร้ดิน
หน่วยที่ 2 เทคนิคในการปลูกพืชไร้ดิน
ใบงาน
ผังความรู้(K)
1
13 ธ.ค. 60
10 คะแนน
การนาเสนองาน
- รูปแบบการปลูกพืชไร้ดิน
(P)
- วัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปลูกพืชไร้
ดิน
หน่วยที่ 3 วิธีการปฏิบัติการปลูกพืชไร้ดิน
- การเพาะต้นกล้า ,การย้ายต้นกล้า
- ขั้นตอนการปลูก
- การปฏิบัติดูแล
หน่วยที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
การปลูกพืชไร้ดิน
- ปัจจัยด้านพันธุกรรม(พันธุ์พืชที่ปลูก)
- ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม(แสง อากาศ น้า
สารละลายธาตุอาหาร )
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

ปฏิบัติ
30 คะแนน

ใบงาน
10 คะแนน

ลงปฏิบัติงาน
การปลูกพืช(P)

1

31 ม.ค. 61

ผังความรู้(K)

1

9 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 20250 ชื่อรายวิชา การปลูกไม้ผล 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนางสาวนฤมล เจริญนาวี
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่1 ความหมาย ความสาคัญ และประวัติ
ของไม้ผล
- ความหมายและความสาคัญ ของไม้ผล
- ประวัติของไม้ผล

หน่วยที่ 2 การสร้างสวนไม้ผล
- การเตรียมหลุม
- วิธีปลูกและการดูแลรักษา
- การให้ปุ๋ย
- การป้องกันศัตรูพืช
หน่วยที่ 3 การออกดอกติดผลและการเก็บเกี่ยว
- ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกติดผล
- อุปกรณ์และวิธีการเก็บเกี่ยว

หน่วยที่ 4 การแปรรูปและการตลาด
- การนาผลผลิตมาแปรรูป
- วิธีการจาหน่ายและปัญหาการตลาดผลไม้
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

วิธีการเก็บ
คะแนน
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากแบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(5 คะแนน)
การประเมินตาสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้

-แบบทดสอบ (K)

2 ชิ้น

กาหนดส่ง

พฤศจิกายน
2560

-ใบงาน (K)

-ชิ้นงาน (P),(A)

การประเมินตาสภาพจริง
(30 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
-ใบงาน (K)
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน -ชิ้นงาน (P),(A)
(20 คะแนน)
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
-ใบงาน (K)
- ประเมินจากใบงาน
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

1 ชิ้น

1 ชิ้น

ธันวาคม
2560

มกราคม
2561

2 ชิ้น

1 ชิ้น

กุมภาพันธ์
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ง20282 ชื่อวิชา หลักการขายเบื้องต้น
หน่วยกิต

2 คาบ/สัปดาห์ 1.0

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที1่
ความสาคัญของการขายและแนวคิดทางการ
ตลาด
หน่วยที่ 2
ประเภทและลักษณะของการขาย
หน่วยที่ 3
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการ
ขาย
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หน่วยที่ 5
เทคนิคการขาย
หน่วยที6่
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
สอบปลายภาค

ใบงาน 5 คะแนน
แบบฝึกหัด 5 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / จานวนชิ้น กาหนดส่ง
ประเภท
รายบุคคล
1 ชิ้น
10 พ.ย. 60 รายบุคคล
1 ชุด
17 พ.ย.. 60

ใบงาน 5 คะแนน
แบบฝึกหัด 5คะแนน
รายงาน 10 คะแนน

รายบุคคล
รายบุคคล
รายกลุม่

1 ชิ้น
1 ชุด
1 ชิ้น

20 พ.ย. 60 1 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60 –
22 ธ.ค. 60

ชิ้นงาน 10 คะแนน
รายงาน 10 คะแนน
รายงาน 10 คะแนน
แบบฝึกหัด 5 คะแนน
ใบงาน 5 คะแนน

10 คะแนน
รายกลุม่
รายกลุม่
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชุด
1 ชิ้น

8 ม.ค. 61 –
19 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61 –
2 ก.พ. 61
5 ก.พ. 61 –
16 ก.พ. 61

วิธีการเก็บคะแนน

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง23202 ชื่อวิชา การถ่ายวิดีโอ 1 จํานวน 2 คาบ/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20
ผู้สอน 1. นายสมพร ชัยวงษ์ หัวหน้ารายวิชา 2. น.ส.พัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดย
วิธเี ก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดส่งง
สังเขป
าน
ลักษณะประเ จํานวนชิ้
ภท
น
หน่วยที่ 1
10 คะแนน
- รายบุคคล
1 ชิ้น 13-17 พ.ย.
ความรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับกล้องวิดีโอ
ใบงาน 10 คะแนน
2560
หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบ
และการทํางาน ของกล้องวิดีโอ

หน่วยที่ 3 การถ่ายภาพวิดีโอ

หน่วยที่ 4
การนําเสนอและเผยแพร่ผลงาน

20 คะแนน
- ใบงาน 10 คะแนน
- รายบุคคล
- รายบุคคล
บอกส่วนประกอบของกล้อง
วิดีโอ 10 คะแนน
สอบระหว่างภาคแบบทดสอบ (10 คะแนน)
20 คะแนน
การใช้งานกล้องวิดีโอ
- รายบุคคล
20 คะแนน
การนําเสนอผลงาน

- รายกลุ่ม

สอบปลายภาคแบบทดสอบ (20 คะแนน)

1 ชิ้น
1 ชิ้น

4-8 ธ.ค.
2560

1 ชิ้น

15-19 ม.ค.
2561

1 ชิ้น

29-2
ม.ค.-ก.พ.
2561

