โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท33102 ชื่อวิชา ภาษาไทย 6 จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 2.นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์
หัวหน้ารายวิชา นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ภาษาพาสร้างสรรค์
1.ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง
2.การอ่านสรุปความ
3.การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่า
4.การแสดงความคิดเห็น
5.การพัฒนาการอ่าน
หน่วยที่ 2 : นานาการสื่อสาร
1.การใช้โวหารในการเขียน
2.การเขียนบรรยาย
3.การพรรณนา
4.การเขียนเรียงความ
5.การเขียนรายงาน
หน่วยที่ 3 : ฟัง ดู เล่าขาน
1.การพูดสรุปใจความเรื่องที่ฟังและดู
2.การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
3.การแสดงความคิดเห็น
4.การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
5.มารยาทในการฟัง การดูและการพูด
หน่วยที่ 4 : ภาษาพัฒนาการคิด
1.เหตุผลกับภาษา
2.ภาษาในการโต้แย้ง
3.ภาษาโน้มน้าวใจ
4.ภาษาอธิบาย บรรยาย พรรณนา
5.การใช้ภาษาให้งดงาม

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

-การทดสอบ
5 คะแนน
-แบบฝึกการ
วิเคราะห์ ประเมินค่า
การแสดงความ
คิดเห็น
5 คะแนน

-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
-แบบฝึกการอ่าน
วิเคราะห์ ประเมิน
ค่า การแสดงความ
คิดเห็น

2 ชิ้น

15 พ.ย.60

-การทดสอบ
5 คะแนน
-การเขียนเรียงความ
5 คะแนน

-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
-การเขียน
เรียงความ

2 ชิ้น

8 ธ.ค.60

-การทดสอบ
5 คะแนน
-การนาเสนอรายงาน
หน้าชั้นเรียน
5 คะแนน

-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
-การนาเสนอ
รายงานหน้าชั้น
เรียน

2 ชิ้น

26 ธ.ค.60

-การทดสอบเหตุผล
กับภาษา
5 คะแนน
-การทดสอบการใช้
ภาษาให้งดงาม
5 คะแนน

-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

2 ชิ้น

10 ม.ค.61

-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

หน่วยที่ 5: มรดกล้าค่าวรรณคดีงดงาม
1.สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับ
โจโฉ
2.สามัคคีเภทคาฉันท์
3.ขัตติยพันธกรณี
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

-การเขียนรายงาน
10 คะแนน
-การทดสอบ
10 คะแนน
-การทดสอบ 10
คะแนน
-การทดสอบ 30
คะแนน
100 คะแนน

-การศึกษาค้นคว้า
นาเสนอ เขียน
รายงาน
-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
-ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

2 ชิ้น

31 ม.ค.61

1 ชิ้น
1 ชิ้น
12 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รหัสวิชา ท๓๐๒๒๒
ชื่อวิชา ภาษากับการสื่อสาร
จานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บ

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่งงาน

คะแนน
หน่วยที่ ๑ : การใช้ภาษาในการสื่อสาร
- ความหมายและคุณสมบัติของภาษา
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร
- รูปแบบของการสื่อสาร
- มารยาทในการสื่อสาร
หน่วยที่ ๒ : วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ทักษะการฟังและการดู
- ทักษะการอ่าน
- ทักษะการพูด
- ทักษะการเขียน
หน่วยที่ ๓ : การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
- การพูดในที่ชุมชน
- การเขียนในชีวิตประจาวัน
- การสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
(social network)

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

๑๐
๑๐

- งานกลุ่ม (ใบงาน)
- งานเดี่ยว
(แผนภาพความคิด)

๑
๑

๒๐

- แบบทดสอบทักษะการ
สื่อสารรายบุคคล

๑

๒๕ ธ.ค. ๖๐

๑๐

- งานกลุ่ม
(บทบาทสมมติ)
- งานเดี่ยว (ชิ้นงาน)

๑

๕ ก.พ. ๖๑

๑๐

๒๗ พ.ย. ๖๐

๑

สอบกลางภาค

๑๐

แบบทดสอบ

๑

ธ.ค. ๖๐

สอบปลายภาค

๓๐

แบบทดสอบ

๑

ก.พ. ๖๑

รวม

๑๐๐

๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ท30240 ชื่อวิชา การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
หัวหน้ารายวิชา นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
หน่วยที่ 1 :การอ่าน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

1.ความหมายและความสาคัญของ
การอ่าน
2.จุดมุ่งหมายของการอ่าน
3.องค์ประกอบของการอ่าน
4.หลักพื้นฐานในการอ่าน
หน่วยที่ 2 : ประเภทของการอ่าน
1.การอ่านจับใจความ
2.การอ่านสรุปความ
3.การอ่านตีความ
4.การอ่านแสดงความคิดเห็น
หน่วยที่ 3 : การอ่านวิเคราะห์
1.ความหมายของการอ่านวิเคราะห์
2.หลักการ วิธีการอ่านวิเคราะห์
เทคนิคการอ่านวิเคราะห์
3.แนวทางการวิเคราะห์งานเขียน
หน่วยที่ 4 : การวิเคราะห์งานเขียน
ประเภทต่างๆ
1.ข่าว
4.สารคดี
2.บทความ 5.บทร้อยกรอง
3.เรื่องสั้น

-แบบฝึก
5 คะแนน
--การทดสอบ
5 คะแนน

-แบบฝึก
-แบบทดสอบ

2 ชิ้น

9 พ.ย.60

-แบบฝึก
5 คะแนน
--การทดสอบ
5 คะแนน

-แบบฝึก
-แบบทดสอบ

2 ชิ้น

7 ธ.ค.60

-แบบฝึก
5 คะแนน
-การทดสอบ
5 คะแนน

-แบบฝึก
-แบบทดสอบ

2 ชิ้น

22 ธ.ค.60

-แบบฝึก
10 คะแนน
--การทดสอบ
10 คะแนน

-แบบฝึก
-แบบทดสอบ
-แบบฝึก
-แบบทดสอบ

2 ชิ้น

11 ม.ค.61

-แบบฝึก
-แบบทดสอบ

2 ชิ้น

31 ม.ค.61

--ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
--ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

1 ชิ้น

หน่วยที่ 5 : การประเมินค่างานเขียน
1.หลักเกณฑ์การประเมินค่างานเขียน -แบบฝึก
2. การประเมินค่างานเขียนประเภท 5 คะแนน
ต่างๆ
--การทดสอบ
5 คะแนน
สอบกลางภาค
-การทดสอบ
10 คะแนน
สอบปลายภาค
-การทดสอบ
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน

1 ชิ้น
12 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส33102 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 2 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ หัวหน้ารายวิชา
2. นายเกตุ โพธิ์น้อย

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์สากล
1.1 การนับเวลาและการเทียบศักราชทาง
ประวัติศาสตร์สากล
1.2 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

การเก็บคะแนน

1) แบบทดสอบครั้งที่ 1
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้นงาน
ประเภท
- ข้อสอบแบบ
ปรนัยตามตัว
ชี้วัด
-งานเดี่ยว

- สอบย่อย
ครั้งที1่

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

- วันจันทร์ ที่ 6
พ.ย. 2560

2) สมุดเล่มเล็ก
- คนละ 2 ชิ้น - วันจันทร์ ที่ 20
(10 คะแนน)
พ.ย. 2560
…………………………………………………………………. ………………………………… ……………………. ……………………. ……………………….
หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ประวัติศาสตร์สากล
2.1 ความสาคัญและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
2.2 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
2.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล

การเก็บคะแนน
3) แบบทดสอบครั้งที่ 2
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้นงาน
ประเภท
- ข้อสอบแบบ
ปรนัยตามตัว
ชี้วัด
- งานกลุ่ม
(5 - 6 คน)

4) การทารายงานและ
การนาเสนอ
(10 คะแนน)
……………………………….. ……………………

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

- สอบย่อย
ครั้งที่ 2

- วันพฤหัสบดี
ที่ 30 พ.ย. 60

- กลุ่มละ 1 ชิ้น

- วันพุธ ที่ 6
ธ.ค. 2560

............................................................
………………….. ……………………..
หน่วยที่ 3 อารยธรรมโลกยุคโบราณทาง
ประวัติศาสตร์สากล
3.1 อารยธรรมของโลกตะวันตก
5) แบบทดสอบครั้งที่ 3 - ข้อสอบแบบ
- สอบย่อย
- วันจันทร์ ที่ 12
3.1.1 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
(5 คะแนน)
ปรนัยตาม
ครั้งที่ 3
ธ.ค. 2560
3.1.2 อารยธรรมอียิปต์
ตัวชี้วัด
3.1.3 อารยธรรมกรีก
6) จัดทาโครงงานทาง
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ1 ชิ้น - วันพุธ ที่ 20
3.1.4 อารยธรรมโรมัน
ประวัติศาสตร์สากล
(5-6 คน)
ธ.ค. 2560
3.2 อารยธรรมของโลกตะวันออก
(10 คะแนน)
- สื่อการสอน
2.1 อารยธรรมจีน
2.2 อารยธรรมอินเดีย
3.3 การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลก
ตะวันตกและอิทธิพลทางอารยธรรมที่มีต่อกัน
…………………………………………………………………. ……………………………… ……………………. ……………………… ……………………….
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560
- แบบทดสอบ
- ข้อสอบ
- ข้อสอบ
วันพฤหัสบดี ที่
ประจาปีการศึกษา 2560
หน่วยที่ 1-3
ปรนัย
จานวน
21 ธ.ค. – วันพุธ
(10 คะแนน)
40 ข้อ
ที่ 27 ธ.ค.2560
…………………………………………………………….. ……………………………… …………………….. ……………………… ……………………….
หน่วยที่ 4 เหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน
4.1 ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
7) แบบทดสอบครั้งที่ 4 - ข้อสอบแบบ
- สอบย่อย
- วันศุกร์ ที่ 12
4.2 สงครามครูเสด
(5 คะแนน)
ปรนัยตาม
ครั้งที่ 4
ม.ค. 2561
4.3 การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
ตัวชี้วัด
4.4 การสารวจทางทะเล
4.5 การปฏิรูปศาสนาคริสต์
4.6 การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
8) แบบทดสอบครั้งที่ 5 - ข้อสอบแบบ
- สอบย่อย
- วันศุกร์ ที่ 19
4.7 การปฏิวัติอุตสาหกรรม
(5 คะแนน)
ปรนัยตาม
ครั้งที่ 5
ม.ค. 2561
4.8 กาเนิดและการขยายอิทธิพลของแนวคิด
ตัวชี้วัด
เสรีนิยม จักรวรรดินิยม และชาตินิยม
4.9 การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย
4.10 ความร่วมมือและความขัดแย้งของ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้นงาน
ประเภท

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

มนุษยชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 20
……………………………………………………………….. ……………………………… ……………………… …………………….. ……………………….
หน่วยที่ 5 สถานการณ์สาคัญของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21
9) การจัดทาโปสเตอร์ - ภาพโปสเตอร์
5.1 เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001
เรื่องเหตุการณ์
5.2 การขาดแคลนทรัพยากร
สาคัญของโลก
5.3 การก่อการร้ายและการต่อต้านก่อการร้าย
(5 คะแนน)
5.4 ความขัดแย้งทางศาสนา
5.5 วิกฤตการณ์ผู้อพยพลี้ภัยทางการเมือง
5.6 การแก้ไขปัญหาโลกร้อน
…………………………………………………………….. ……………………………… ……………………
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
- แบบทดสอบ
- ข้อสอบ
ประจาปีการศึกษา 2560
หน่วยที่ 4-5
ปรนัย
(30 คะแนน )

- งานคู่
คู่ละ 1 ชิ้น

- วันศุกร์ ที่ 9
ก.พ. 2561

…………………… ………………………
- ข้อสอบ
วันพฤหัสบดี ที่
จานวน
22 ก.พ. – วัน
60 ข้อ
ศุกร์ ที่ 2 มี.ค.
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30234 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 4 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน 1. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ หัวหน้ารายวิชา
2. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
3. นายทองฉัตร ไรนุ่น
4. นายไกรสร หม้อแหละ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

หน่วยที่ 4 : พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
- พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง

โครงการจิตอาสาใน
โรงเรียนตามหลักคา - สร้างชิ้นงานกลุ่ม
สอนขอพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช
(50 คะแนน)

หน่วยที่ 5 : การจัดการความขัดแย้ง
และสันติวิธี

สร้างชิ้นงานเรื่องการ
จัดการความขัดแย้ง
และสันติวิธี
(40 คะแนน)

สอบปลายภาคหน่วยที่ 4 - 5

10 คะแนน

- สร้างชิ้นงานกลุ่ม

กาหนดส่งงาน

จานวน
1 ชิ้น

20 ธ.ค. 2560

จานวน
1 ชิ้น

1 ก.พ. 2560

สอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30265 ชื่อวิชา เหตุการณ์สาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ จานวน
กาหนดส่ง
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทย
20 คะแนน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
- การสถาปนาราชธานี และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
- รายกลุ่ม - 1 ชิ้น
ภายใน
ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ประวัติศาสตร์ไทย สมัย
30 พฤศจิกายน
- พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
2560
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
(10 คะแนน)
- พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
ระหว่างประเทศ
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
- ตัวอย่างเหตุการณ์สาคัญที่มผี ลต่อ
พัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ไทย สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
- บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์
จักรี ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ของชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติศาสตร์ไทย
20 คะแนน
สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
- รายกลุ่ม - 1 ชิ้น
ภายใน
และความเจริญรุ่งเรือง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุง
20 ธันวาคม
- พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
และปฏิรูปประเทศ
2560
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
(10 คะแนน)
- พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
ระหว่างประเทศ
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
- การทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง
- การปฏิรูปประเทศสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว และการเข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1
- บทบาทของพระมหากษัตริยไ์ ทย
สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน

กาหนดส่ง

ประเภท
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยประชาธิปไตย
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรือง และพัฒนาการด้านการเมือง
การปกครอง
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
- พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและบทบาทของไทยสมัย
ประชาธิปไตยต่อสังคมโลก
- ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2
- บทบาทของพระมหากษัตริยไ์ ทย
สมัยประชาธิปไตย
สอบปลายภาค หน่วยที่ 1-3

10 คะแนน
20 คะแนน
- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
ประชาธิปไตย (10 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

ชิ้น
แบบทดสอบกลางภาค

- รายกลุ่ม

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล
- รายบุคคล

- 1 ชุด
- 1 ชุด

30 คะแนน
- แบบทดสอบ (30 คะแนน)

ภายใน
20 กุมภาพันธ์
2560

ปรนัย 40 ข้อ หน่วยที่ 1-3
อัตนัย 2 ข้อ หน่วยที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ส30281 ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ภูมิศาสตร์กับการดารงชีวิต
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
วัฒนธรรม กับการดารงชีวิตของมนุษย์

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560
ประจาปีการศึกษา 2560
หน่วยที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2. การแลกเปลี่ยน
3. การบริโภค
4. วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ
หน่วยที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ
1. การค้าระหว่างประเทศและแนวโน้มในอนาคต
2. การรวมกลุม่ เศรษฐกิจ
3. ข่าว สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจโลก
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560
ประจาปีการศึกษา 2560

การเก็บคะแนน
20 คะแนน
1. แบบทดสอบครั้งที่ 1
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

ข้อสอบปรนัย

- สอบย่อย
ครั้งที่ 1

วันที่ 1 - 7
พฤศจิกายน 2560

2. ศึกษาค้นคว้างานกลุ่ม
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบหน่วยที่ 1
(10 คะแนน)
20 คะแนน
3. แบบทดสอบครั้งที่ 2
(5 คะแนน)

งานกลุ่ม
(5-6 คน)
ข้อสอบปรนัย

- กลุ่มละ
1 ชิ้น
จานวน
2 ข้อ

วันที่ 13 - 17
พฤศจิกายน 2560
วันที่ 18 - 20
ธันวาคม 2560

ข้อสอบปรนัย

- สอบย่อย วันที่ 27 พฤศจิกายน
ครั้งที่ 2
- 1 ธันวาคม 2560

4. แผนผังความคิด
(15 คะแนน)
20 คะแนน
5. แบบทดสอบครั้งที่ 3
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

6. Power Point
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบ
หน่วยที่ 1 – 3
(30 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย
งานกลุ่ม
(5-6 คน)
ข้อสอบอัตนัย

- คนละ
1 ชิ้น

วันที่ 4 - 15ธันวาคม
2560

- สอบย่อย วันที่ 3 - 12 มกราคม
ครั้งที่ 3
2561
- คนละ
1 ชิ้น
ข้อสอบ
จานวน
3 ข้อ

วันที่ 22 - 26
มกราคม 2561
วันที่ 15 – 21
กุมภาพันธ์
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค33102
ชื่อวิชาคณิตศาสตร์ 6
2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวนาถพร มูลจันทร์ หัวหน้ารายวิชา 2. นายเจนภพ มณีพงษ์
3. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
โดยสังเขป
ลักษณะ/
จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ประเภท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 :
ลาดับและอนุกรม
4.1 ลาดับ
- ความหมายของลาดับ
- การหาพจน์ทั่วไปของ
ลาดับจากัด
- ลาดับเลขคณิต
- ลาดับเรขาคณิต
สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
4.1 ลาดับ
- ความหมายของลาดับ
- การหาพจน์ทั่วไปของ
ลาดับจากัด
- ลาดับเลขคณิต
- ลาดับเรขาคณิต
4.2 อนุกรม
- อนุกรมเลขคณิต
- อนุกรมเรขาคณิต

สอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
4.1 ลาดับ
- ความหมายของลาดับ
- การหาพจน์ทั่วไปของ
ลาดับจากัด
- ลาดับเลขคณิต
- ลาดับเรขาคณิต
4.2 อนุกรม
- อนุกรมเลขคณิต
- อนุกรมเรขาคณิต

1. สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน

แบบทดสอบ
( รายบุคคล )

2. ประเมินผลงาน 10 คะแนน โครงงาน/สมุด
(รายกลุ่ม)

แบบทดสอบ
10 คะแนน

1. สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน

1 ชิ้น

ภายในวันที่
21 ธันวาคม
2560

แบบทดสอบกลางภาค 21 - 27 ธันวาคม 2560

แบบทดสอบ
( รายบุคคล )
2. ประเมินผลงาน 10 คะแนน โครงงาน/สมุด
( รายกลุ่ม )

แบบทดสอบ
30 คะแนน

-

1 ชิ้น

ภายใน
21 กุมภาพันธ์
2560

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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ค33202
ชื่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวศากุน เทียนทอง
3. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาพอสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
1.1 ลาดับอนันต์
1.1.1 ความหมายของลาดับ
1.1.2 รูปแบบการกาหนดลาดับ
1.1.3 ลาดับเลขคณิต
1.1.4 ลาดับเรขาคณิต
1.1.5 ลิมิตของลาดับ

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

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน/ชิน้
ประเภท
รายบุคคล
1
รายบุคคล

กาหนดส่ง

1
ภายในวันที่
17 พฤศจิกายน 2560

1.2 อนุกรมอนันต์
1.2.1 ผลบวกของอนุกรมอนันต์
1.2.2 สัญลักษณ์แทนการบวก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
ประเมินผลงาน
รายกลุม่
1
กาหนดการเชิงเส้น
20 คะแนน
2.1 กราฟของอสมการเชิงเส้น
ภายในวันที่
2.2 กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
20 ธันวาคม 2560
2.3 การแก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยใช้วิธีใช้กราฟ
สอบกลางภาค
10 คะแนน (ปรนัย)
แบบทดสอบกลางภาค 21 - 27 ธันวาคม 2560
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กาหนดการเชิงเส้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
1. ประเมินผลงาน
รายบุคคล
1
แคลคูลัสเบื้องต้น
10 คะแนน
3.1 ลิมิตของฟังก์ชัน
2. แบบทดสอบ
รายบุคคล
1
3.2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
10 คะแนน
3.3 ความชันของเส้นโค้ง
(อัตนัย)
ภายในวันที่
3.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
3.5 การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต โดยใช้สตู ร
3.6 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
3.7 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
3.8 อนุพันธ์อันดับสูง
ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาพอสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวน/ชิน้
3.9 การประยุกต์ของอนุพันธ์
3.10 ปฏิยานุพันธ์
3.11 ปริพันธ์ไม่จากัดเขต
3.12 ปริพันธ์จากัดเขต
3.13 พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
สอบปลายภาค
30 คะแนน (ปรนัย)
แบบทดสอบปลายภาค 22 ก.พ. 61 – 2 มี.ค. 61
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แคลคูลัสเบื้องต้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค30204

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชื่อวิชาคณิตสาหรับวิศวกรรม 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาพอสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
อนุพันธ์
1.1 อนุพันธ์ของฟังก์ชันผลประกอบ
1.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย
1.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน
1.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการึทึม
1.5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
1.6 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (1.1-1.4)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
การประยุกต์ของอนุพันธ์
2.1 การประยุกต์เรื่องค่าสูงสุดและ
ค่าต่าสุด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
กฎของโลปิตาล
3.1 ฟังก์ชันที่มีรูปแบบไม่กาหนด
สอบปลายภาค
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (1.5-1.6)

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

อัตนัย 10 คะแนน
1. ประเมินผลงาน
10 คะแนน
2. แบบทดสอบ
10 คะแนน
(อัตนัย)
1. แบบทดสอบ
10 คะแนน
(อัตนัย)
อัตนัย 30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน/ชิน้
รายบุคคล
1
รายบุคคล

3

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
20 ธันวาคม 2560

แบบทดสอบกลางภาค 21 - 27 ธันวาคม 2560
รายบุคคล

1

รายบุคคล

1

รายบุคคล

1

ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2561

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

-

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2560
รหัสวิชา ก33902 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน 1. นางสิริยา โกศลนิยม, 2. นายเสกข์ วงศ์พิพันธ์

1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

วิธีการ
เก็บคะแนน
-

2. คลายปม

20

3. มุมมอง

20

4. รูปแบบการสื่อสารแบบ TA

20

5. ครอบครัวดีมีสุข

20

6. พัฒนาตน พัฒนาชาติ

20

หน่วยการเรียน

ชิ้นงาน/ลักษณะ
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน

จานวน
ชิ้น
1

30 ต.ค. 60 – 3 พ.ย. 60

1

6 พ.ย. 60 – 24 พ.ย. 60

1

27 พ.ย. 60 – 15 ธ.ค. 60

1

18 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค. 61

1

8 ม.ค. 61 – 19 ม.ค. 61

1

22 ม.ค. 61 – 9 ก.พ. 61

กาหนดส่ง

โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา อ33102 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 6
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน
ภาค = 70: 30
ผู้สอน 1. นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
หัวหน้ ารายวิชา
2. นางสาวอรทัย จันทรังษี

วยการเรี ยน/เนื ้อหาสาระ
โดยสังเขป

วีธีการเก็บคะแนน

ชิ ้นงาน/ภาระงาน

หน่วยที่ 9: In-Store
Innovations
น่วยที่ 10 : The Things
They Do For Us

- สนทนาแลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อ
สินค้ า (shopping)(5คะแนน)
- ศึกษา สืบค้ นข้ อมูลของบุคคลทีท่ างาน
จิตอาสาสาธารณประโยชน์
(5 คะแนน)
วยที่ 11 : The Power of - รายงานเกี่ยวกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
Nature
(10 คะแนน)
วยที่ 12 : Wish you were - เขียนบทความ (Article) เกี่ยวกับกิจกรรม
here!
วันหยุด (Vacation activity) ที่นกั เรี ยน
สนใจหรื อชื่นชอบเรี ยน (10 คะแนน)
สอบกลางภาค

น่วยที่ 13 : fighting Fit

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
งานคู่

ชิ ้นงาน
1 ชิ ้น

10 พฤศจิกายน 2560

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

17 พฤศจิกายน 2560

งานกลุม่

1 ชิ ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

1 ธันวาคม
2560
15 ธันวาคม
2560

10 คะแนน

- สนทนาแลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ออกกากายและการเลือกรับประทาน
อาหาร ( 5 คะแนน)
วยที่ 14 : Food, Glorious - พูดอภิปรายข้ อแตกต่างเกี่ยวกับอาหารใน
Food
แต่ละพื ้นที่ (5 คะแนน)
น่วยที่ 15 : Lessons to
- สืบค้ นและอภิปรายเกี่ยวกับข้ อดีและ
Learn
ข้ อเสียของวิธีการเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยงแต่ละชนิด
(10 คะแนน)
น่วยที่ 16 : In the Name
- นาเสนอแลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับนา
Of Progress
เทคโนโลยีมาใช้ ในปั จจุบนั และอนาคต
(10 คะแนน)
สอบปลายภาค

ระหว่างภาค : ปลาย

งานคู่

1 ชิ ้น

13 มกราคม
2561

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

งานกลุม่

1 ชิ ้น

27 มกราคม
2561
10 กุมภาพันธ์ 2561

งานกลุม่

1 ชิ ้น

24 กุมภาพันธ์ 2561

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา อ33204
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 จานวน 2 คาบ หน่วยกิต 1 หน่วย
อัตราส่วนการประเมิน
ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30

ผู้สอน 1. นางสาวอรทัย จันทรังษี หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิชุตา
อินไผ่
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
วิธีเก็บคะแนน
สาระโดยสังเขป
Unit 1 Food
- Reading
- Comparison and comprehension
Contrast
- Writing Comparison and
contrast essay
Unit 2 Language
- Reading
- Giving Reasons
comprehension
- Writing essay

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
- แบบทดสอบการ
1 (5 คะแนน)
อ่าน
- เขียน Essay
1 (10 คะแนน)

Mid- Term Exam
Unit 3 Environment - Vocabulary Test
- The Argument/
- Writing an essay
Relevant support

10 คะแนน
- แบบทดสอบ
- เขียน Essay

Unit 4 Readings
from Literature
Final Exam

- แบบทดสอบการ
อ่าน
- เขียน Essay

Presentation/Project

กาหนดส่งงาน
17 พฤศจิกายน2560
30 พฤศจิกายน2560

1 (10 คะแนน)

15 ธันวาคม 2560

1 (5 คะแนน)

18 ธันวาคม 2560

1 (5 คะแนน)
1 (5 คะแนน)

19 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561

1 group work
(20 คะแนน)

16 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา .....อ33206..... ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 จานวน .... 2..... ชั่วโมง/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ หัวหน้ารายวิชา
2. ครูชาวต่างประเทศ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 : Business

-แบบทดสอบ

ลักษณะ/
ประเภท
-รายบุคคล

หน่วยที่ 2 :

-ชิ้นงานEmployment

-รายบุคคล

จานวนชิ้น
10 ข้อ
10
คะแนน
1 ชิ้น

กาหนดส่งงาน
1-10 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60

Employment
หน่วยที่ 3 : Speaking
and Listening with
Native Language
หน่วยที่ 4 : Speaking
and Listening with
Native Language
***สอบกลางภาค***

-Speaking & Listening
Test

-รายบุคคล

10
คะแนน
5 คะแนน 1-9 ธ.ค. 60

- Speaking & Listening
Test

-รายบุคคล

5 คะแนน 15-18 ธ.ค.60

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2
***10 คะแนน***

-รายบุคคล

30 ข้อ

ตารางสอบกลางภาค
เรียนที่2 ปี2560

หน่วยที่ 5 : Money

- แบบทดสอบ

-รายบุคคล

6 ธ.ค.60

หน่วยที่ 6 : At the bank

-ชิ้นงาน At the bank

-งานกลุ่มๆละ
8-10 คน

10 ข้อ
10
คะแนน
1 ชิ้น

หน่วยที่ 3 : Speaking
and Listening with
Native Language
หน่วยที่ 4 : Speaking
and Listening with
Native Language
***สอบปลายภาค***

-Speaking & Listening
Test

-รายบุคคล

5 คะแนน 5 ก.พ. 60

- Speaking & Listening
Test

-รายบุคคล

5 คะแนน 10-15 ก.พ.60

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
***30 คะแนน***

-รายบุคคล

60 ข้อ

คะแนนรวม 100 คะแนน

30 ม.ค..60

ตารางสอบปลายภาค
เรียนที่2 ปี2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ33202 ชื่อวิชา ภาษาจีน 6 จานวน 120 ชั่วโมง 3.0หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์ หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

น่วยที่ 5 :
今天我看了一晚上电影。
时段的表达
动作待续时间的表达
多么„„啊

น่วยที่ 6 :
能不能帮忙找个语伴。

วิธีเก็บคะแนน
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.สัมภาษณ์เพื่อนร่วม
ห้องจากแบบสอบถาม
แล้วนาผลที่ได้มา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท

กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
เดี่ยว
1
ภายใน
11 / พ.ย. / 2560
เดี่ยว
1
คู่
1

เดี่ยว
เดี่ยว

1
1

ภายใน
2 / ธ.ค. / 2560

概数的表达
离合词
“以前”和“以后”
น่วยที่ 7 :
我七点五十才起床。
“就”和“才”
因为„„所以„„
好几/多+数量词
น่วยที่ 8 :
可能做错了不少题。
结果补语
结果补语 V+上
结果补语 V+到

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 9 :
考完试就要放假了
-动作行为即将发生的
表达：快/快要/就要„
了
-要是„（的话）就…
หน่วยที่ 10 :
坐飞机只比坐火车贵几
十块钱
-A比B形具体差别
-表示强调的“呢”
-A比B形一点/得多
-表示强调的“就”

3.ทาตารางงานของ
ตัวเองแล้วนามาเขียน
เป็นความเรียง

เดี่ยว

1

1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.เล่าประสบการณ์การ
เรียนภาษาจีนของตัวเอง

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

1
1
1

ภายใน
23 / ธ.ค. / 2560

1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.แสดงบทบาทสมมุติใน
หัวข้อ “เมื่อฉันได้ไป
ศึกษาต่อที่ประเทศจีน
ฉันจะ...”

เดี่ยว
เดี่ยว
กลุม่

1
1
1

ภายใน
13 / ม.ค. / 2561

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.ออกแบบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเมืองต่างๆใน
ประเทศจีนให้คณะครู
ต.อ.พ.ร
1.คัดอักษรจีน
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3.สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
ชาวจีนเกี่ยวกับการ
คมนาคมในประเทศไทย

กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
เดี่ยว
1
ภายใน
3 / ก.พ. /2561
เดี่ยว
1
กลุม่
1

เดี่ยว
เดี่ยว
กลุม่

1
1
1

ภายใน
18 / ก.พ. / 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ33204 ชื่อวิชา ภาษาจีนรอบรู้ 2 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Li Shan หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน

กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
เดี่ยว
1
ภายใน
11 / พ.ย. /
2560

หน่วยที่ 1 :
中国文学（儒家，道
家）介绍

课堂陈述

หน่วยที่ 2 :
中国古诗和诗词，诗人
介绍
หน่วยที่ 3 :
中国四大名著
หน่วยที่ 4 :
中国才艺（书法，京
剧，剪纸，绘画）
หน่วยที่ 5 :
中国教育介绍

背诵听写

เดี่ยว

1

ภายใน
2 / ธ.ค. / 2560

课堂陈述

เดี่ยว

1

课堂陈述

เดี่ยว

1

ภายใน
23 / ธ.ค. / 2560
ภายใน
13 / ม.ค. / 2561

课堂陈述

เดี่ยว

1

ภายใน
3 / ก.พ. /2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา จ33206 ชื่อวิชา ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Chen Rourou หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 :
办公地点
หน่วยที่ 2 :
网上办公
หน่วยที่ 3 :
市场营销
หน่วยที่ 4 :
商业资讯
หน่วยที่ 5 :
汉语高考

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีเก็บคะแนน
朗读课文

课后练习
作业/测验
课后练习

听写生词
作业/测验
模拟考试

กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
ประเภท
เดี่ยว
1
ภายใน
11 / พ.ย. / 2560
เดี่ยว
1
ภายใน
2 / ธ.ค. / 2560
เดี่ยว
1
ภายใน
23 / ธ.ค. / 2560
เดี่ยว
1
ภายใน
13 / ม.ค. / 2561
เดี่ยว
1
ภายใน
3 / ก.พ. / 2561

โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 33202
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปนุ่ 6
จานวน 120 ชัว่ โมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี หัวหน้ ารายวิชา

หน่วยการเรี ยน/เนื ้อหาสาระโดยสังเขป

น่วยที่ 1 : 社会問題
ปั ญหาสังคม

น่วยที่ 2 : 将来
อนาคต

น่วยที่ 3 : 機械の説明
อธิบายวิธีการใช้ เครื่ องใช้

-แบบฝึ ก

จานวนชิ ้น
1 ชิ ้น
ภายใน 31/พ.ย./60

-แบบทดสอบ

-งานเดีย่ ว (5 คะแนน)

1 ชิ ้น

( 10 คะแนน )

-แบบฝึ ก

-งานเดีย่ ว (5 คะแนน)

1 ชิ ้น

ภายใน 15/ธ.ค./60

-พูดบรรยาย
-แบบฝึ ก

-งานเดีย่ ว (5 คะแนน)
-งานเดีย่ ว (5 คะแนน)

1 ชิ ้น
1 ชิ ้น

( 10 คะแนน )
ภายใน 27/ธ.ค./61

-แบบทดสอบ

-งานเดีย่ ว (5 คะแนน)

1 ชิ ้น

( 10 คะแนน )

1 ชิ ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2
ภายใน 15/ม.ค./61

แบบทดสอบ
60 นาที
น่วยที่ 4 : タイ観光地の案内 -แบบฝึ ก
แนะนาแหล่งท่องเที่ยวของไทย -วิดิโอแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว

น่วยที่ 6 : 祭り
เทศกาล

อบปลายภาค

ม

กาหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท
-งานเดีย่ ว (5 คะแนน)

อบกลางภาค

น่วยที่ 5 : たいへんな一日
วันแห่งความวุน่ วาย

ชิ ้นงาน/ภาระงาน

วิธีเก็บคะแนน

-แบบฝึ ก
-สอบสนทนา
-แบบฝึ ก
-โปสเตอร์ แนะนา
ประเพณี
แบบทดสอบ
60 นาที

(10 คะแนน)
-งานกลุม่ (10คะแนน)

( 10 คะแนน )
-งานกลุม่ (10คะแนน)

งานเดี่ยว (10คะแนน)

1 ชิ ้น

ภายใน 2/ก.พ./61

1 ชิ ้น

( 10 คะแนน )
ภายใน 28/ก.พ./61

(30 คะแนน)

100 คะแนน
โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที6่ ภาคเรียนที่2ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา ญ 30206 ชื่อรายวิชาภาษาญี่ปนรอบรู
ุ่
้ 2 4คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต

( 10 คะแนน )
ปรนัย
หน่วยที่ 4-6

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Shunya Nagao 3.
หน่วยการเรี ยน/เนื ้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่ วยที่ 1
第26課
あしたから 旅行なんです
生け花をならいたいんです
が。。
第27課
動詞可能形
わたしは 日本語が 少し
話せます。
山の上から 町が 見えま
すにする
第28課
音楽を聞きながら食事しま
す
地下鉄は速いし、安いし、
地下鉄で行きましょう。
หน่ วยที่ 2
第29課
窓が 閉まっています
この自動販売機は 壊れて
います。

ทดสอบย่ อย

ชิน้ งาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิน้
งานเดี่ยว
1 ชิน้
(15คะแนน)

ทดสอบย่ อย

งานเดี่ยว
(15คะแนน)

สอบเขียน

(10 คะแนน)

ทดสอบย่ อย

งานเดี่ยว
(10คะแนน)

กาหนดส่ ง
24/11/2560

1 ชิน้

15/12/2560

1 ชิน้

ปรนัย
หน่ วยที่ 1 -2
19/01/2561

第30課
交番に町の地図がはってあ
ります。
旅行のまえに、案内書を読
んでおきます。
สอบกลางภาค
หน่ วยที่ 3
第31課
いっしょに 飲もう。
来月 車を 買うつもりで
す。
第32課

毎日 運動したほうがいい
です
あしたは 雪が ふるでし
ょう
間に合わないかもしれませ
ん
第34課
わたしが 今から言うとお
りに 書いてください。
コーヒーは さとうを い
れないで
飲みます。
หน่ วยที่ 4
第35課
春になれば 桜がさきます
北海道旅行なら ６月がい
いです。第36課
はやく泳げるように練習し
ています
自転車に 乗れるようにな
りました
第37課
電車の中で足を踏まれまし
た。
このお寺はいつ建てられま
したか。
สอบปลายภาค
 คะแนนสอบกลางภาค

10

คะแนน

 คะแนนสอบปลายภาค

30

คะแนน

รายงาน
日本旅行計
画をつくっ
て発表

งานกลุ่ม
(20คะแนน)

สอบฟั ง

(30 คะแนน)

1 ชิน้

16/02/2561

ปรนัย
หน่ วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ33206 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ 2 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Grand jeu
du collège français

- Les vacances pour
les collège

- Jouer des jeux sur

วิธีการเก็บคะแนน
- หาความหมายของคาศัพท์

le collège français

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

14

พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

28

พฤศจิกายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 ธันวาคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

22 ธันวาคม

สถานที่ต่างๆ ที่ขายของ
แต่ละประเภท (5 คะแนน)
- อภิปรายเกี่ยวกับรสนิยม
สิ่งของและสถานที่ในการ
จับจ่ายซื้อของ
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 มกราคม

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

24 มกราคม

- บอกชื่ออาหารฝรั่งเศส

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

1 กุมภาพันธ์

ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยของ
ฝรั่งเศส (5 คะแนน)

le collège français

- Les vocabulaires sur

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

- นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

วันหยุดต่างๆของนักเรียน
ฝรั่งเศสในรูปแบบ power
point (10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 เรื่อง La vie de
château

- Les histoires des
châteaux en France

- Le roi et son château

- ฟังเรื่องราวและตอบคาถาม

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

- Le symbole de chaque

(10

คะแนน)

château

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่อง Où acheter

10 คะแนน

en France?

- Expliquer comment
on achète en France?

- Les vocabulaires sur
les endroits où on
achète les objets

- Discuter sur les goûts
des achats

- ใบงานคาศัพท์เกี่ยวกับ

หน่วยที่ 4 เรื่อง A la table
des Français

- Les recettes du repas

français

- Les menus et les plats
du jour

- L’étiquette à la table
française

สอบปลายภาค

ที่รู้จักได้ (5 คะแนน)
- ปฏิบัติตนตามแบบมารยาท
บนโต๊ะอาหารแบบฝรั่งเศส
ได้ถูกต้อง (5 คะแนน)
- ใช้คาศัพท์ในการเรียกชื่อ
อุปกรณ์การทาอาหารได้
ถูกต้อง (5 คะแนน)
30 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
14 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ้น
21 กุมภาพันธ์

โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ33202
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 6 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค
: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรี ยน / เนื ้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ ้น

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

16 พฤศจิกายน

- การใช้ “déjà” และ “jamais”ใน
การบรรยายเรื่ องราวต่างๆที่เกิด
ในอตีต
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

23 พฤศจิกายน

- พูดแสดงความรู้สกึ ของตนเอง
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

4 ธันวาคม

- อ่านบทความและตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ อง Humanitaire
(10 คะแนน)

งานกลุม่

1 ชิ ้น

18 ธันวาคม

หน่วยที่ 5 เรื่ อง La télévision
française
- Le passé compose avec
- ใช้ “avoir” และ “être” ในการ
“avoir” et “être”
บรรยายเรื่ องราวต่างๆที่เกิดในอ
-Les adverbs “déjà” et “jamais” ตีต (5 คะแนน)

หน่วยที่ 6 เรื่ อง Les français et
l’humanitaire
- Raconter une expérience de
projet humanitaire
- Organiser une collecte

ชิ ้นงาน / ภาระงาน

หน่วยการเรี ยน / เนื ้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 7 เรื่ อง Le cinéma
français
- Jouer au jeu des métiers
- Faire l’interview d’un
professionnel

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ ้น

- เกมส์เกี่ยวกับอาชีพ
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

4 มกราคม

- ทา Mind mapping ที่แสดง
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพ (10
คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

16 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

5 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

12 กุมภาพันธ์

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

19 กุมภาพันธ์

หน่วยที่ 8 เรื่ อง Science et
Fiction
- Présenter la météo
- รายงานสภาพอากาศ
- Imaginer ta vie en 2030
(5 คะแนน)
-Imaginer les habitants d’une
autre planète
- เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตในอีก 15 ปี
ข้ างหน้ า (5 คะแนน)
- จินตนาการถึงชีวิตในดาวดวง
อื่นๆ
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

ชิ ้นงาน / ภาระงาน

30 คะแนน

โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา ฝ 33204
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน – เขียน 2
2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค
: ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวแรกรัก บุญอยู่
หน่วยการเรี ยน / เนื ้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่ อง Dossier Un
- La coordination
- Des pronom démonstratif
- Des pronoms possessifs
หน่วยที่ 2 เรื่ อง Dossier Deux
- Lire dialogue
- Les vocabulaires de la
cuisine
- Faire imperatif
- Trouver infinitif
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 3 เรื่ อง Dossier Trois
- Comment téléphoner ?
- Lire dialogue
- Faire conversation
-- D’élément commun
หน่วยที่ 4 เรื่ อง Dossier Quatre
- La voix passive
- Forme de voix passive
-Les participle passé
- Lire un texte
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ ้น

- แบบทดสอบ ตอบคาถามและ
แต่งประโยค
(15 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

17 พฤศจิกายน

- แบบทดสอบ ตอบคาถามจาก
บทสนทนา (10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

15 ธันวาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

18 มกราคม

งานเดี่ยว

1 ชิ ้น

9 กุมภาพันธ์

10 คะแนน
- แบบทดสอบบทอ่านและสร้ าง
บทสนทนา
(15 คะแนน)
- ใบงานบทอ่านและตอบคาถาม
(15คะแนน)

30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33101 ชือ่ รายวิชา พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอุบล บุญชู
หัวหน้ารายวิชา นายคมสัณห์ จันสอน
2.นายคมสัณห์ จันสอน
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ทที่1 พันธุกรรม
1.1. ลักษณะพันธุกรรม
1.2 โครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1.3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.4 วิวัฒนาการ
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

ระหว่างภาค
-แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (30 คะแนน)
-การปฏิบัติการ
ทดลอง รายงานการ
ทดลอง สมุดบันทึก
(10 คะแนน )
-งานและแบบฝึกหัด
การทาผังมโนทัศน์
และตารางการแปร
ผันทางพันธุกรรมทั้ง
ครอบครัว (20
คะแนน)
-สอบกลางภาค
(10 คะแนน )

ทที่2 สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
2.1 ระบบนิเวศ
2.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบ
นิเวศ
2.3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
-

-

ตามหน่วยการ
เรียนรู้
ประเมินจาก
การปฏิบัติ
การเขียน
1 ชิ้น
รายงาน
การอภิปรายผล
การออกแบบ
การทดลอง
งานกลุ่ม
แบบฝึกหัดของ
แต่ละหน่วย

กาหนดส่ง

ภายในวันที่
10 พ.ย.2560

ระหว่างวันที่
21-27 ธ.ค.
2560

1 ฉบับ

ทที่3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3.2 ความหลากหลายของสปีชีส์

-ข้อสอบอัตนัย10
ข้อ

สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-เนื้อเรื่องบทที่2-3
เป็นข้อสอบปรนัย

รายบุคคล เป็น
ข้อสอบปรนัย
60 ข้อ

1 ฉบับ

ระหว่าง 22
ก.พ. 60 -2
มี.ค. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33102
ชื่อรายวิชา พลังงาน จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1: คลืน่ กล
1. ปริมาณที่เกี่ยวกับคลื่น
2. อัตราเร็วของคลื่น
3. การรวมคลื่น
4. สมบัติของคลื่น
- การสะท้อน
- การหักเห
- การเลี้ยวเบน
- การแทรกสอด

วิธีการเก็บคะแนน

สอบย่อยอัตนัย
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

ข้อสอบอัตนัย สมุด
แบบฝึกหัด/ ข้อสอบ
ปรนัย

หน่วยที่ 2: เสียง
1. การเคลื่อนทีข่ องคลื่นเสียง
สอบย่อยอัตนัย
ข้อสอบอัตนัย สมุด
2. อัตราเร็วของเสียง
(10 คะแนน)
แบบฝึกหัด/ ข้อสอบ
3. ความถีข่ องคลื่นเสียง
ปรนัย
4. ลักษณะทางกายภาพ ของคลื่นเสียง
- ความดัง
สอบกลางภาค (10 คะแนน) สอบหน่วยที่1-2
- ระดับเสียง
คะแนนสมุด (5 คะแนน) แบบทดสอบ 40 ข้อ
- คุณภาพของเสียง
5. การเกิดบีตส์
หน่วยที่ 3: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง สนามไฟฟูา
และสนามแม่เหล็ก
2. การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา
3. สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา

สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)

ข้อสอบอัตนัย สมุด
แบบฝึกหัด/ ข้อสอบ
ปรนัย

กาหนดสง

1

ภายใน 27
พ.ย. 2560

1

ภายใน 25
ธ.ค. 2560

1

1

ภายใน 15
ม.ค. 2561

หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระ วิธีการเก็บคะแนน
โดยสังเขป
หน่วยที่ 4: พลังงานนิวเคลียร์
1. การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
2. ไอโซโทป
สอบย่อยอัตนัย
3. กัมมันตภาพรังสี
(10 คะแนน)
4. ครึ่งชีวิต
คะแนนสมุด
5. ปฏิกิริยานิวเคลียรส
(5 คะแนน)
6. การประยุกต์ใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ และกัมมันตภาพรังสี แบบทดสอบ
7. การวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี ปลายภาคปรนัย
8. โรงไฟฟูานิวเคลียร์
(30 คะแนน)

ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ข้อสอบอัตนัย สมุด
แบบฝึกหัด/ น้อสอบ
ปรนัย

1

สอบหน่วยที่3-4
แบบทดสอบ 60 น้อ

1

กาหนดสง

ภายใน 23
ก.พ. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33245 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา 5 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้ารายวิชา นางสาวอุบล บุญชู
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต
2. การศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
3. กาเนิดของสิ่งมีชีวิต
4. อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

แบบทดสอบอัตนัย
5 คะแนน

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

1 ฉบับ

ภายใน 30 พ.ย. 2560

การปฏิบัติการทดลอง
รายงานการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง
( 5 คะแนน )
สอบกลางภาค
( 10 คะแนน )

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

2 ชุด
การทดลอง

ภายใน 20 ธ.ค. 2560

รายบุคคล
ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ

1 ฉบับ

บทที่ 2 ประชากร
1. ความหนาแน่นและการ
แพร่กระจายของประชากร
2. ขนาดของประชากร
3. รูปแบบการเพิ่มของประชากร
4. ประชากรมนุษย์

โครงงานทาง
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)

เป็นกลุ่มๆละ5คน

1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่ 21-27ธ.ค.
2560
ภายใน 15 ม.ค. 2561

แบบทดสอบอัตนัย
10 คะแนน

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

1 ฉบับ

บทที่ 3 มนุษย์กับความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้
ประโยชน์
2. หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทีส่ ่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม

แบบทดสอบอัตนัย
10 คะแนน

รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ

1 ฉบับ

รายงานทรัพยากร
10 คะแนน

เป็นกลุ่มๆละ5คน

1 ชิ้น

ภายใน 20 ก.พ. 2561

สอบปลายภาคเรียนที่
2/2560
( 30 คะแนน )

รายบุคคล
ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ

1 ฉบับ

ระหว่างวันที่ 22 ก.พ 2
มี.ค. 2561

ภายใน 9 ก.พ. 2561

ภายใน 16 ก.พ. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ว33224
ชื่อวิชา เคมี 5
จานวน 3 ชั่วโมง
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายรุ่งโรจน์ สมนิล
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
บทที่ 1 เคมีอินทรีย์
- พันธะของคาร์บอน
- แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วยการ
1 ชิ้น
- หมู่ฟังก์ชัน
ตัวชี้วัด ( 15 คะแนน) เรียนรู้ (รายบุคคล
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ข้อสอบอัตนัย )
- สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจน
เป็นองค์ประกอบ
-ใบงาน, แบบฝึกหัด , -ประเมินจากใบงาน
1 ชุด
- สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุ
รายงานการทดลอง(5 และสมุด
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
คะแนน)
- สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจน
และไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และ
ผลิตภัณฑ์

พอลิเมอร์
ภาวะมลพิษจากการผลิตและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึก
ดาบรรพ์

บทที่ 3 สารชีวโมเลกุล
1. คาร์โบไฮเดรต
2. กรดนิวคลีอิก
3. โปรตีน\
4. ลิพิด

กาหนดส่งงาน
ภายใน
1 ธ.ค. 60
ภายใน
1 ธ.ค. 60

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (5 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย )

1 ชิ้น

ภายใน
9 ธ.ค. 60

-ใบงาน,แบบฝึกหัด (5
คะแนน)
- สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 1 เป็นข้อสอบ
ปรนัย

-ประเมินจากใบงาน
และสมุด
- รายบุคคล
เป็นข้อสอบปรนัย
จานวน 40 ข้อ

1 ชุด

ภายใน
9 ธ.ค. 60
ระหว่างวันที่ 21
– 27
ธ.ค. 60

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด ( 20 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย )

1 ชิ้น

ภายใน
21 ก.พ. 61

-ใบงาน, แบบฝึกหัด ,
รายงานการทดลอง(10
คะแนน)
- สอบปลายภาค
(30 คะแนน)
หน่วยที่ 2-3 เป็น
ข้อสอบปรนัย

-ประเมินจากใบงาน
และสมุด

1 ชุด

ภายใน
21 ก.พ. 61

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย
จานวน 60 ข้อ

1 ฉบับ

22 ก.พ. – 2
มี.ค. 61

1 ฉบับ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว33225
รายวิชา เคมีเพิ่มเติม ( เคมี 5 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
สืบค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ ยวกับสมบัติบางประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน อธิบายและเขียนเกี่ยวกับพันธะของคาร์บอน การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ไอโซเมอริซึม
หมู่ฟังก์ชันและประเภทของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติบางประการและประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เขียนสูตร
เรียกชื่อ สรุป และเปรียบเทียบเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบ
อินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ และสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
อธิบายความหมาย การเกิด องค์ประกอบทางเคมีและการสารวจหาแหล่งเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ชนิดต่างๆ และประโยชน์
ของถ่านหินและหินน้ามัน ความหมายของปิโตรเลียม การเกิดและการสารวจปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ามันดิบและการ
แยกแก๊สธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้และการนาไปใช้ประโยชน์ ความหมาย
ของพอลิ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ อธิบายเกี่ยวกับกรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์ โครงสร้างของโปรตีน ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน
เอนไซม์ การแปลงสภาพของโปรตีน ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด
ไขมันและน้ามัน ฟอสโฟลิพิด ไขสเตรอยด์และกรดนิวคลีอิก โครงสร้างของนิวคลี โอไทด์ DNA และ RNA ทดลองเกี่ยวกับ
การจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ สมบัติบางประการของเอทานอลและกรดแอซีติก สมบัติบาง
ประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ ปฏิกิริยาของเอสเทอร์ สมบัติ
บางประการของพลาสติกชนิดต่างๆ และการเตรียมเส้นใยสังเคราะห์ การทดสอบโปรตีนในอาหาร การแปลงสภาพโปรตีน
สมบัติของเอนไซม์ สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต การละลายของไขมันและน้ามันในตัวทาละลายบางชนิด ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซีส น้ามัน พืชด้ วยโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่
อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา ว33205
ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 5
จานวน 4 คาบ/สัปดาห์
2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายเรวัตต์ นกสว่าง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ของไหล

วิธีการเก็บคะแนน
- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + wok
+ เฉลย pat 2 กสพท.ฟิสิกส์
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน
Lab
2 lab
Work 1-5
5 work
ภายใน
โจทย์ pat 2
40 ข้อ
30
กสพท.ฟิสิกส์
พ.ย.
2560

หน่วยที่ 2 ความร้อนและทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + work
+ เฉลย pat 2 กสพท.ฟิสิกส์
10 คะแนน

Lab
Work 6-10
pat 2 กสพท.
ฟิสิกส์

สอบกลางภาคหน่วยที่ 1 - 2

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข้อสอบกลางภาค

หน่วยที่ 3 ฟิสิกส์อะตอม

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + work
+ เฉลย pat 2 กสพท.ฟิสิกส์
10 คะแนน

Lab
Work 11-15
pat 2 กสพท.
ฟิสิกส์

2 lab
5 work
40 ข้อ

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab + work
+ เฉลย pat 2 กสพท.ฟิสิกส์
10 คะแนน

Lab
Work 16-20
pat 2 กสพท.
ฟิสิกส์

2 lab
5 work
40 ข้อ

สอบปลายภาค 10 คะแนน

ข้อสอบกลางภาค

หน่วยที่ 4 : ฟิสิกส์นิวเคลียร์

สอบกลางภาคหน่วยที่ 3 - 4

2 lab
5 work
40 ข้อ
1

1

ภายใน
18 ธ.ค.
2560
ตามตาราง
สอบ
ภายใน
20
ม.ค.
2561
ภายใน
15 ก.พ.
2561
ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..สุขศึกษาและพลศึกษา......ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....6.......ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา....พ30202...ชื่อรายวิชา...สุขศาสตร์ความปลอดภัย 2... จานวน....1....คาบ/สัปดาห์....0.5..หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ....80........ : ....20........
ผู้สอน 1.นายภูมินทร์ เกิดศรี................... หัวหน้ารายวิชา 2.นายจาตุรนต์ มหากนก .........
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 โรคทางพันธุกรรม
1. อธิบายความหมายและปัญหาของโรค
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคที่
ทาให้เสียชีวิต
3. อธิบายสาเหตุ อาการ การปูองกันและการ
ติดต่อของโรค
4. สามารถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ดูแลและปูองกันโรคได้ถูกต้อง
หน่วยการเรียนที่ 2 ปัจจัยเสี่ยง
1. อธิบายสภาวะสุขภาพของคนไทย
2. ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่มผี ลต่อสุขภาพ
3.รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
หน่วยการเรียนที่ 3 การสร้างเสริมสมรรถภาพ
1.ความสาคัญของการออกกาลังกาย
2.อธิบายหลักการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไกได้
3.สามารถวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
แต่ละองค์ประกอบได้
หน่วยการเรียนที่ 4 ชุมชนปลอดภัย
1.อธิบายสาเหตุที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในชุมชน
2.พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนที่ทาให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัย
3.บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ความปลอดภัยได้
4.สามารถเสนอแนะและปฏิบตั ิตนตาม
แนวทางเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ใบงาน 2 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 2 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน

งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ

1 ชิ้น
3 ข้อ
1 ชิ้น
3 ข้อ
1 ชิ้น
3 ข้อ
1 ชิ้น
3 ข้อ

25-29 พ.ย. 60
สอบกลางภาค

ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 4 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน

งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ

1 ชิ้น
3 ข้อ
1 ชิ้น
3 ข้อ
1 ชิ้น
3 ข้อ

21-25 พ.ย. 60
สอบกลางภาค

ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 3 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ใบงาน 4 คะแนน
สอบกลางภาค 1 คะแนน

งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ

1 ชิ้น
3 ข้อ
1 ชิ้น
3 ข้อ
1 ชิ้น
3 ข้อ

26-28 ธ.ค. 60
สอบกลางภาค
2 –6 ม.ค. 61
สอบกลางภาค
9-13 ม.ค.61
สอบกลางภาค

ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค 1 คะแนน
ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค 2 คะแนน
ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค 1 คะแนน
ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค 1 คะแนน

งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ

1 ชิ้น
2 ข้อ
1 ชิ้น
4 ข้อ
1 ชิ้น
2 ข้อ
1 ชิ้น
2 ข้อ

16-20 ม.ค. 61
สอบปลายภาค
16-20 ม.ค. 61
สอบปลายภาค
23-27 ม.ค. 61
สอบปลายภาค
23-27 ม.ค. 61
สอบปลายภาค

ข้อสอบ

31ต.ค.–4พ.ย. 60

สอบกลางภาค
7-11 พ.ย. 60
สอบกลางภาค
14-18 พ.ย. 60
สอบกลางภาค

28พ.ย.–2 ธ.ค. 60

สอบกลางภาค
5-9 ธ.ค.60
สอบกลางภาค

หน่วยการเรียนที่ 5 ห่างไกลยาเสพติด
1.ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาการติดสารเสพติด

ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค 1 คะแนน
ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค 1 คะแนน
ใบงาน 2 คะแนน
สอบปลายภาค 1 คะแนน
ใบงาน 3 คะแนน
สอบปลายภาค 2 คะแนน

งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ

1 ชิ้น
2 ข้อ
1 ชิ้น
2 ข้อ
1 ชิ้น
2 ข้อ
1 ชิ้น
4 ข้อ

23-27 ม.ค. 61
สอบปลายภาค
23-27 ม.ค. 61
สอบปลายภาค

หน่วยการเรียนที่ 6 การช่วยฟื้นคืนชีพ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการช่วยฟื้นคืน
ใบงาน 5 คะแนน
ชีพขั้นพื้นฐาน
สอบปลายภาค 3 คะแนน
2. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ใบงาน 10 คะแนน
สอบปลายภาค 3 คะแนน
3. บอกวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆและ
ใบงาน 5 คะแนน
การปฐมพยาบาลได้ถูกต้อง
สอบปลายภาค 4 คะแนน
รวม
100

งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ
งานคู่
ข้อสอบ

1 ชิ้น
6 ข้อ
1 ชิ้น
6 ข้อ
1 ชิ้น
8 ข้อ

6-10 ก.พ. 61
สอบปลายภาค
6-10 ก.พ. 61
สอบปลายภาค
13-17 ก.พ. 61
สอบปลายภาค

2.ผลเสียจากการใช้สารเสพติดต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
3.กฎหมายเกี่ยวกับประเภทของสารเสพติด
4.วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

30ม.ค.-3 ก.พ. 61

สอบปลายภาค
30ม.ค.-3 ก.พ. 61

สอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ30244 ชื่อรายวิชา ลีลาศ 2 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : เรื่อง ทบทวนทักษะการเต้น 1. ทดสอบทักษะ 1. งานคู่
1
ลีลาศจังหวะ Cha Cha Cha และ จังหวะ จังหวะ Cha Cha คะแนน 15 คะแนน
Rumba
Cha
2. ทดสอบทักษะ 2. งานคู่
1
จังหวะ Rumba คะแนน 15 คะแนน
หน่วยที่ 2 : เรื่อง การแข่งขันกีฬาลีลาศ 1. การนาไปใช้
1. งานกลุ่ม
1
ประจาปีการศึกษา 2560
และการทางาน คะแนน 60 คะแนน
ร่วมกับผู้อื่น
หน่วยที่ 3 : เรื่อง กีฬาน่ารู้
1. รายงาน
1. งานกลุ่ม
1
2. การนาเสนอ คะแนน 10 คะแนน

หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กาหนดส่งงาน
ภายใน
24 พฤศจิกายน 2560

9 มกราคม 2561
* อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ภายใน
10 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา พ 30245 ชื่อรายวิชา สุขภาพเพื่อชีวิต
จานวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Anatomy
- การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ ได้แก่
ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ
- ความสัมพัน ธ์ของการทางานของระบบ
ต่างๆในร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Life skills
- องค์ประกอบของทักษะชีวิต
- กิจกรรมการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด การสื่อสาร การ
อยู่ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ อื่ น การเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเอง
และผู้อื่น ตลอดจนความสามารถในการตัดสิน
ปัญหา และแก้ปัญหาได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพศศึกษารอบด้าน
- ความแตกต่างทางเพศ
- ความขัดแย้งเรื่องเพศสัมพันธ์
- ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งเรื่องเพศ
- แนวทางปูองกันและแก้ไขความขัดแย้งใน
เรื่องเพศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ
- แนวคิดในการสร้างเสริมดูแลสุขภาพ
- การประยุกต์ในความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคคลในชุมชนกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Health For Lifes
- ความสาคัญของระบบสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต
- สุขภาพแบบองค์รวม

การประเมิน
- Integration Health For 21st
Century Skills (10 คะแนน)
- แบบทดสอบท้ายหน่วย (5
คะแนน)
การประเมิน
- กรณีศึกษา ทักษะชีวิต
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
(5คะแนน)

การประเมิน
- โครงการลดความขัดแย้งเรื่องเพศ
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบท้ายหน่วย
- สอบกลางภาค (10 คะแนน) ***
การประเมิน
- รายการสุขภาพกับเทคโนโลยี
(20 คะแนน )

- แบบทดสอบท้ายหน่วย (5 คะแนน
)

การประเมิน
- วารสารสุขภาพแบบองค์รวม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
-งานกลุ่ม

1 ชิ้น

30 ต.ค.6017 พ.ย.60

-งานคู่
-รายบุคคล

1 ชิ้น

20 พ.ย.608 ธ.ค.60

-งานกลุ่ม

1 ชิ้น

11 ธ.ค.6029 ธ.ค.60

-รายบุคคล

-รายบุคคล
-รายบุคคล

ในตารางสอบ

-นาเสนอ
งานกลุ่ม
-รายบุคคล

1 ชิ้น

-รายบุคคล

1 ชิ้น

(15 คะแนน)

- สอบปลายภาค (20 คะแนน) ***

กาหนดส่ง

3 ม.ค.6126 ม.ค.61

1 ชิ้น

29 ม.ค.6128 ก.พ.61

-รายบุคคล
ในตารางสอบ

*** หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 33101 ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วย
กิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 4 ทัศนธาตุ

หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
สอบปฏิบัติปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(20 คะแนน)
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(40 คะแนน)
20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1

ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

กาหนดส่ง
13 พ.ย. 2560

27 พ.ย. 2560
2

4 ธ.ค. 2560
8 ม.ค. 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ศิลปะ. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....6.
.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา.....ศ 33102 ....... ชือ่ รายวิชา....ดนตรีไทย 3 .....จานวน......1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผูส้ อน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหน้ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 : ดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆ
1.สุโขทัย
2.อยุธยา
3.รัตนโกสินทร์
สาระที่ 2: ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย
1.วงปี่พาทย์
2.วงมโหรี
3.วงเครื่องสาย
สาระที่ 3: ดนตรีประกอบการแสดง
1.โขน – ละคร
2.อารมณ์ของบทเพลง
3.ความหมายของเพลงในการประกอบการ
แสดง
สาระที่ 4ลักษณะประเภทเพลงไทย
1.เพลงหน้าพาทย์
2.เพลงเถา
3.เพลงตับ
4.เพลงเรื่อง
5.เพลงเกร็ด
6.เพลงภาษา
สาระที่ 5 : ดนตรีพิธีกรรม
1.พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
2.งานพระราชพิธี
3.งานมงคล
4.งานอวมงคล

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ตรวจใบงาน/สมุด
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

10 พ.ย. 60

ตรวจใบงาน/รายงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล/รายกลุ่ม

2

1 ธ.ค. 60

ตรวจใบงาน/
แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

3

15 ธ.ค. 60

ตรวจสมุด/ใบงาน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

19 ม.ค. 61

สมุด/แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

รายบุคคล

2

9 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ศ 30230 ชื่อรายวิชา (เพิ่มเติม) การออกแบบ เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วย
กิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา 2.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 4 ทัศธาตุ

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ
1
13 พฤศจิกายน 2560

การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(20 คะแนน)

ฝึกการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ถึงผลงานของตนเอง

หน่วยที่ 5 การจัดภาพ

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(40 คะแนน)

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดภาพ

สอบปฏิบัติปลายภาค

20 คะแนน

27 พฤศจิกายน 2560
2

4 ธันวาคม 2560
8 มกราคม 2560

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

การทางานกลุ่ม
10 คะแนน

หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืช
- ความหมาย ความสาคัญ
- การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ
หน่วยที่ 4 โครงงาน
- การเขียนโครงงาน
- การทาโครงงาน
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

2

6 ธ.ค. 60

การทางานกลุ่ม
10 คะแนน

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

1

31ม.ค. 61

การทางานกลุ่ม
20 คะแนน

ชิ้นงานโครงงาน
(P)

1

10 ก.พ. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 33102 ชื่อรายวิชา งานอาชีพ 4 (งานช่าง ) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
การประเมินตาสภาพจริง
(5 คะแนน)
- หลักการทางาน
- ประเมินจากแบบทดสอบ -แบบทดสอบ (K)
1 ชิ้น
พฤศจิกายน
- ทักษะในการทางาน
2560
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทางาน
หน่วยที่ 2 งานช่าง
- งานช่างพื้นฐานในบ้าน
- การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายใน
บ้าน
- การซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องใช้ภายในบ้าน
หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ

การประเมินตาสภาพจริง
(45 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน
(35 คะแนน)
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

-ชิ้นงาน (P),(A)

3 ชิ้น

ธันวาคม
2560มกราคม
2561

-ชิ้นงาน (P),(A)

1 ชิ้น

มกราคม
2561

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

ชิ้นงาน
- ตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 งานอาชีพ
- การหางานหรือตาแหน่งที่ว่าง
- แนวทางสู่อาชีพ
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

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

กุมภาพันธ์
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีท6ี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง 30210ชื่อรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1.นายอนันต์ สุโพธิ์ หัวหน้ารายวิชา2.น.ส.พรทิพย์ กองจินดา3.นายสมพร ชัยวงษ์ 4.นายสัญชัย วัชรพรรณ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น กาหนดส่ง
ประเภท
หน่วยการเรียนที่ 1 การทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- ความหมายและคุณค่าของโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
- วิธีดาเนินการทาโครงงาน
- ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนที่ 2 เค้าโครงงานคอมพิวเตอร์
- เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
- ตัวอย่างการเขียน ข้อเสนอโครงงาน

สอบระหว่างภาค
หน่วยการเรียนที่ 3 ผังความคิดโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- การวางแผนการดาเนินโครงงานให้สาเร็จ
- แนวทางการจัดระบบการทาโครงงาน

หน่วยการเรียนที่ 4 พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
- การเขียนบทคัดย่อโครงงาน

การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ
(20 คะแนน)

การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(15 คะแนน)
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(5 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(5 คะแนน)

แบบทดสอบ (K)

1 ชิ้น

พ.ย.2560

1 ชิ้น

ธ.ค.2560

1 ชิ้น

ม.ค.2561

แบบทดสอบ (K)
ชิ้นงาน (P)

รายบุคคล

แบบทดสอบ (K)
ชิ้นงาน (P)

ม.ค.2561
ใบงาน (K)
ชิ้นงาน (P)

1 ชิ้น

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 5 นาเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอร์
- การนาเสนอโครงงาน
- การประเมินผลโครงงาน

สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากใบ
งาน
(5 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(5 คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

ใบงาน (K)
ชิ้นงาน (P)

รายบุคคล

1 ชิ้น

กาหนดส่ง

ก.พ.2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา ง30290 ชื่อวิชา โครงงานธุรกิจ
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
หน่วยที่1

ใบงาน

10 คะแนน รายบุคคล

ชิ้น
1 ชิ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
อาชีพ
หน่วยที่ 2

20 พ.ย. 60
ใบงาน

ปฏิบัติการสารวจศึกษาค้นคว้าข้อมูล แบบฝึกหัด
การตัดสินใจ
หน่วยที่ 3

ชิ้นงาน

10 คะแนน รายกลุ่ม

1 ชิ้น

27 พ.ย.60 -

10 คะแนน รายบุคคล

1 ชุด

11 ธ.ค.60

1 ชิ้น

18 ธ.ค.60 -

10 คะแนน

รายกลุ่ม

การเขียนรายงานโครงงานธุรกิจ

8 ม.ค.61

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4

10 คะแนน
ชิ้นงาน

20 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

15 ม.ค.61 5 ก.พ.61

รายบุคคล

1 ชิ้น

5 มี.ค. 61

การออกแบบสร้างวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือในการผลิต
หน่วยที่ 5
นาเสนอโครงงาน
สอบปลายภาค

30 ต.ค. 60-

นาเสนอผลงาน
คะแนน

10

19 มี.ค.61
20 คะแนน

