โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว21103 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 จานวน 3 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางจิดาภา สุริยันต์
หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
- สมุด/แบบฝึกหัด (5 คะแนน)
- ความหมายของวิทยาศาสตร์
- กระบวนการทางานของนักวิทยาศาสตร์ - ทดสอบยํอย ( 5 คะแนน )
- ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารบริสุทธิ์
- สมบัติของสารบริสทุ ธิ์

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวน
- ใบงาน

1
1 มิ.ย. 61

- แบบทดสอบ

1

- สมุด/แบบฝึกหัด(10 คะแนน) - ใบงาน

2
25 ก.ค. 61

- การจาแนกและองค์ประกอบของ
สารบริสุทธิ์

- แผนภาพการจาแนก
สารบริสุทธิ์ (10 คะแนน)

รวม
30 คะแนน
สอบกลางภาคหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

- การลาเลียงของสารผํานเซลล์

- ทดสอบสํวนประกอบของ
กล๎องจุลทรรศน์ (5 คะแนน)
- สร๎างแบบจาลองโครงสร๎าง
เซลล์ (5 คะแนน)

- แผนภาพ
(งานกลุํม 5 คน)

1

แบบทดสอบ

ตามตาราง
สอบ

- สอบชี้สํวนประกอบ 1
กล๎องจุลทรรศน์
- แบบจาลองเซลล์ 1
(งานกลุํม 7 คน)

- แบบบันทึกผลการทดลองการ - สมุดจดบันทึก
แพรํ การออสโมซิส (5 คะแนน)

1

17 ส.ค. 61

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การดารงชีวิตของพืช
- การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของ
พืชดอก
- การสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช
- การลาเลียงน้าและธาตุอาหารของพืช

- ตรวจสมุด/แบบฝึกหัด
- ใบงาน / สมุดจด
(5 คะแนน)
บันทึก
- สอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) - แบบทดสอบ

รวม
30 คะแนน
สอบปลายภาคหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – 4 คะแนนเต็ม 30 คะแนน

1
7 ก.ย. 61
1

แบบทดสอบปลายภาค

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว20290
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วย
กิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตตร์กับ
ใบงาน (๕
ใบงาน
1
สิ่งแวดล้อม
คะแนน)
(รายบุคคล)
ภายใน
- ความหมายของวิทยาศาสตร์
2๕ พ.ค. 61
กับสิง่ แวดล๎อม
หน่วยที่ 2 วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของสิ่งแวดล้อม
ต่อมนุษย์ และมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม

ใบงาน (๕
คะแนน)

ใบงาน
(รายบุคคล)

1

หน่วยที่ 3 บทบาท และความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์

ใบงาน (๑๐
คะแนน)

ใบงาน
(รายบุคคล)

1

ทดสอบยํอย
(๑๐ คะแนน)

สอบอัตนัย
(รายบุคคล)

1

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
สืบค๎นข๎อมูล
เรื่องปัญหา
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อมที่
มนุษย์สร๎าง
ขึ้น
(5 คะแนน)
ใบงาน (5
คะแนน)

ปรนัย
(รายบุคคล)
สอบอัตนัย
(รายกลุํมๆ 2-3
คน)

1

ใบงาน
(รายบุคคล)

1

หน่วยที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น

ภายใน
๑๕ มิ.ย. 61

ภายใน ๖ ก.ค. 61

ภายใน ๖ ก.ค. 61
16 – 20 ก.ค.2561

1
ภายใน 15 ส.ค. 61

ภายใน 8 ส.ค. 61

หน่วยที่ 5 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

กิจกรรมการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
(๑๐ คะแนน)
ทดสอบยํอย
(๑๐ คะแนน)

ชิ้นงาน
(รายกลุํมๆ ๔-๕
คน)

1

สอบอัตนัย
(รายบุคคล)

1

สอบปลายภาค
(30 คะแนน)

ปรนัย
(รายบุคคล)

1

ภายใน
29 ส.ค. 61
ภายใน 12 ก.ย. 61
17-25 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ท21101 ชื่อวิชา ภาษาไทย 1 จานวน 3 คาบ / สัปดาห์
1.5 หน่วยการเรียน
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา 1. นางสาววิจิตรา รอดหยู
ผู้สอน 2. นางสาวอริสา บุตรดามา
3. นางสาวธารทิพย์ เขินคา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 สมบัติวรรณคดี
1. การอํานพยัญชนะที่ไมํมีรปู สระกากับ
2. การอํานอักษรที่ไมํออกเสียง
3. การอํานพยางค์ทมี่ ี รร
4. การอํานพยางค์หนัก-เบา
5. บันทึกการอําน
หน่วยที่ 2 นิราศภูเขาทอง
1. การพิจารณาคุณคําของเรื่องที่อําน
2. ภาษาพูด-ภาษาเขียน
3. การอํานคาประพันธ์ประเภทตําง ๆ
หน่วยที่ 3 กาพย์พระไชยสุริยา
1. การเขียนบรรยาย
2. การเขียนเชิงพรรณนา
3. การใช๎ความเปรียบ

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

10 คะแนน ใบงาน
5 คะแนน บันทึกการอําน

1 ชิ้น
20 เรื่อง

25 พ.ค.– 30 พ.ค. 61

10 คะแนน ชิ้นงาน
5 คะแนน ทํองอาขยาน

1 ชิ้น
1 เรือ่ ง

15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 61

10 คะแนน ใบงาน

1 ชิ้น

2 ก.ค. –13 ก.ค. 61

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 การเขียนจดหมาย
1. การเลือกใช๎คา
2. รูปแบบจดหมาย
3. คานาหน๎านาม
หน่วยที่ 5 นิทานพื้นบ้าน
1. ชนิดของคา, คานาม, คาสรรพนาม
2. คาวิเศษณ์, คาอุทาน
3. คาเชื่อม, ประโยค

10 คะแนน ข๎อสอบปรนัย

1 ฉบับ

16 ก.ค. –20 ก.ค. 61

10 คะแนน เขียนจดหมาย
สํวนตัว

1 ฉบับ

10 ส.ค. -30 ส.ค. 61

10 คะแนน ชิ้นงาน

1 ชิ้น

1 ก.ย. -14 ก.ย. 61

สอบปลายภาค

30 คะแนน ข๎อสอบปรนัย

1 ฉบับ

17 ก.ย. -25 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561รหัสวิชา ส 21101 ชื่อวิชาสังคมศึกษา 1
3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1.นายภัทรพงศ์ นาสะอ๎าน หัวหน๎ารายวิชา 2. นายทองฉัตร ไรนุํน 3.นางสาวสิรริ ัตน์ รักพงษ์
4.นายสุรพล กาญจนเวโรจน์
ชิ้นงาน//ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 เยาวชนกับการเป็นพลเมือง
ดีตามรัฐธรรมนูญ
- เยาวชนกับการเป็นพลเมืองดี
1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 1 1. ข๎อสอบ
1. ข๎อสอบ 1. 17-19 พ.ค. 2561
- รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (5 คะแนน)
ปรนัยตาม
จานวน 20
- อานาจอธิปไตย
ตัวชี้วัด
ข๎อ
- กฎหมายและการคุ๎มครองสิทธิสํวน 2. รายงานกฎหมายและ 2. รางงาน/ 2. กลุํมละ 1 2. 22-24 พ.ค. 2561
บุคคล
การคุ๎มครองสิทธิสํวน กลุํม
ชิ้น
- การปฏิบัติในการเคารพสิทธิของ
บุคคล (5 คะแนน)
ตนเองและผูอ๎ ื่น
หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
- ความหมายและคุณคําของวัฒนธรรม
- ความคล๎ายคลึงและความแตกตําง
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต๎
หน่วยที่ 4 พุทธประวัติ ชาดก สาวก
และศาสนิกชนตัวอย่าง
- สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
- ชาดก
- พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- ศาสนิกชนตัวอยําง
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 2 1. ข๎อสอบ
(2 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. หนังสือทามือ
2. หนังสือทา
วัฒนธรรมในภูมิภาค
มือ/กลุมํ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
(3 คะแนน)

1. ข๎อสอบ 1. 29-31 พ.ค. 2561
จานวน 10
ข๎อ
2. กลุํมละ 1 2. 1-6 มิ.ย. 2561
ชิ้น

1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 4 1. ข๎อสอบ
(2 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. แผํนพับชาดก พุทธ 2. แผํนพับ/
สาวก พุทธสาวิกา
เดี่ยว
หรือศาสนิกชนตัวอยําง
(3 คะแนน)
แบบทดสอบหนํวยที่
ข๎อสอบปรนัย

1. ข๎อสอบ
จานวน 10
ข๎อ
2. คนละ 1
ชิ้น

1. 26-30 มิ.ย. 2561

ข๎อสอบ

17-21 ก.ค. 2561

2. 3-7 ก.ค. 2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ปีการศึกษา 2561
หน่วยที่ 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และ
สถาบันทางการเงิน
- ความหมาย ความสาคัญและขอบเขต
ของวิชาเศรษฐศาสตร์
- อุปสงค์ อุปทาน และกลไกราคา
- ความหมาย ประเภท และ
ความสาคัญของสถาบันทางการเงิน
- การพึ่งพาและการแขํงขันทาง
เศรษฐกิจ
- ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ประเทศ และ
แนวทางแก๎ไข
หน่วยที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง
- ความหมายและหลักแนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความเป็นมา ความสาคัญ และคุณคํา
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวอยํางการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช๎
หน่วยที่ 7 พฤติกรรมผู้บริโภค และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
- ความหมายของการบริโภค
- ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลตํอการบริโภค
- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
- ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยในปัจจุบัน

วิธีการเก็บคะแนน
1-4 (10 คะแนน)

ชิ้นงาน//ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
ตามตัวชี้วัด จานวน 40
ข๎อ

กาหนดส่ง

1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 5 1. ข๎อสอบ
(4 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. รายงาน สถาบัน
2. รายงาน /
ทางการเงิน (3 คะแนน) กลุํม
3. รายงาน ปัญหา
3. รายงาน /
เศรษฐกิจและแนว
กลุํม
ทางแก๎ไข (3 คะแนน)

1. ข๎อสอบ 1. 27-28 ก.ค. 2561
จานวน 20
ข๎อ
2. กลุํมละ 1 2. 1-4 ส.ค. 2561
ชิ้น
3. กลุํมละ 1 3. 7-11 ส.ค. 2561
ชิ้น

1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 6
(2 คะแนน)
2. นาเสนอ การนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช๎
(3 คะแนน)

1. ข๎อสอบ
จานวน 10
ข๎อ
2. คนละ 1
ชิ้น

1. ข๎อสอบ
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. นาเสนอ/
เดี่ยว

1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 7 1. ข๎อสอบ
(2 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. นาเสนอ การบริโภค 2. นาเสนอ/
ที่ดี (3 คะแนน)
กลุํม

1. 15-18 ส.ค. 2561
2. 21-25 ส.ค. 2561

1. ข๎อสอบ 1. 28-31 ส.ค. 2561
จานวน 10
ข๎อ
2. กลุํมละ 1 2. 4-6 ก.ย. 2561
ชิ้น

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 8 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
- พระรัตนตรัย
- อริยสัจ 4
- พระพุทธศาสนสุภาษิต

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ปีการศึกษา 2561

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน//ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท

1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 8 1. ข๎อสอบ
(5 คะแนน)
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
2. สมุดนิทาน
2. สมุด
หลักธรรมทาง
นิทาน/กลุมํ
พระพุทธศาสนา (5
คะแนน)
แบบทดสอบหนํวยที่
ข๎อสอบปรนัย
5-8 (30 คะแนน)
ตามตัวชี้วัด

กาหนดส่ง

1. ข๎อสอบ 1. 7-8 ก.ย. 2561
จานวน 20
ข๎อ
2. กลุํมละ 1 2. 11-15 ก.ย. 2561
ชิ้น
ข๎อสอบ
จานวน 60
ข๎อ

18-22 ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ๑ คาบ/สัปดาห์๐.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นาย สุรพล กาญจนเวโรจน์
ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้นงาน

หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ ๑ : การแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์
การนับศักราช การศึกษาประวัติศาสตร์ และ
วิธีทางประวัติศาสตร์
๑.๑ การแบํงเวลาทางประวัติศาสตร์
๑.๒ การนับศักราช
๑.๓ การศึกษาทางประวัติศาสตร์และวิธีทาง
ประวัติศาสตร์

ใบงาน/สมุด
(๕ คะแนน)
- ทดสอบยํอย
( ๑๐ คะแนน)
- หัวข๎อและ
เค๎าโครงการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
( ๑๐ คะแนน)

งานเดี่ยว

๑ ชิ้นงาน

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ข๎อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

ทดสอบยํอยครั้งที่ ๑

๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กลุํมละ ๑ ชิ้นงาน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แบบทดสอบหน่วยที่
๑
(๑๐ คะแนน)
แขํงขันตอบปัญหา
ภายในห๎องเรียน
( ๕ คะแนน)
- ทารายงาน
(๑๐ คะแนน)
- ใบงาน
( ๑๐คะแนน)
- ทดสอบยํอย
( ๑๐ คะแนน)
แบบทดสอบหน่วยที่
๒
(๓๐ คะแนน)

ข้อสอบแบบปรนัย

สอบระหว่างภาค
หน่วยที่ 2 : พัฒนาการของรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
๒.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต๎
๒.๒ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รัฐ และ
อาณาจักรโบราณ
๒.๓ อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎

สอบปลายภาค

กาหนดสํง

งานกลุํม

ข้อสอบจานวน
๔๐ ข้อ

รายบุคคล

- ๑ ชิ้นงาน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งานกลุํม

- กลุํมละ ๑ หัวข๎อ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายบุคคล

- ๑ ชิ้นงาน

๑ กันยายน ๒๕๖๑

ข๎อสอบปรนัยตาม ทดสอบยํอยครั้งที่ ๒
ตัวชี้วัด
ข้อสอบแบบปรนัย
ข้อสอบจานวน
๖๐ ข้อ

๔-๘ กันยายน ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ - ๒๒
กันยายน ๒๕๖๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส21231 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน 1. นายกิตติคุณ จันทะโมคา หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 1. งานเดี่ยว 10 คะแนน
2. งานกลุํม 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แสดงออกถึ ง ความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผํ
และเสียสละตํอสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เ ห็ น คุ ณ คํ า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้น

กาหนดส่ง

1. รายบุคคล
2. รายกลุํม

2 ชุด

20-31 พ.ค.2561

1. งานเดี่ยว 5 คะแนน
2. งานกลุํม 10 คะแนน

1. รายบุคคล
2. รายกลุํม

2 ชุด

15 มิ.ย. 2561

1. งานเดี่ยว 5 คะแนน
2. งานกลุํม 10 คะแนน

1. รายบุคคล
2. รายกลุํม

2 ชุด

15 ก.ค. 2561

1. รายบุคคล
2. รายกลุํม

2 ชุด

15 ส.ค. 2561

1. รายบุคคล
2. รายกลุํม

2 ชุด

15 ก.ย. 2561

รายบุคคล

1. ชุด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เป็นแบบอยํางของความรั กชาติ ยึ ด
1. งานเดี่ยว 10 คะแนน
มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
2. งานกลุํม 10 คะแนน
พระมหากษัตริย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ประยุ ก ต์ แ ละเผยแพรํ พ ระบรม 1. งานเดี่ยว 10 คะแนน
ราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก 2. งานกลุํม 10 คะแนน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอบปลายภาค หน่วยที่ 1,2,3,4,5 แบบทดสอบ 10 คะแนน

ก.ย.2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ส๒๐๒๖๓ ชื่อรายวิชา อาเซียนศึกษา ๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นายจีรพงศ์ เกิดธูป หัวหน้ารายวิชา นายจีรพงศ์ เกิดธูป
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้ งาน

หน่วยที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์อาเซียน
๑.๒ ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน
๑.๓ ลักษณะทางการเมืองการปกครอง
อาเซียน
๑.๔ ความแตกตําง และความคล๎ายคลึง
ของอาเซียน
หน่วยที่ ๒ รู้จักอาเซียน
๒.๑ การกํอตั้งอาเซียน
๒.๒ อัตลักษณ์อาเซียน
๒.๓ กฎบัตรอาเซียน
๒.๔ สานักงานเลขาธิการอาเซียน
๒.๕ เลขาธิการอาเซียน
สอบกลางภาค

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๑
(๕ คะแนน)

- ข๎อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวชี้วัด

หน่วยที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๓.๑ ธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๒ สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๓ ดอกไม๎ของประเทศสมาชิกอาเซียน
หน่วยที่ ๔ มรดกในอาเซียน
๔.๑ ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมรดกโลก
๔.๒ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
๔.๓ มรดกโลกทางธรรมชาติในอาเซียน
สอบปลายภาคหน่วยที่

- สอบยํอยครั้งที่ ๑

๒. นาเสนองานความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ - งานกลุํม
อาเซียน
(๑๐ คะแนน)

- กลุํมละ ๑ หัวข๎อ

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๒
(๕ คะแนน)

- ข๎อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวชี้วัด

- สอบยํอยครั้งที่ ๒

๒. นาเสนองานรู๎จักอาเซียน
(๑๐ คะแนน)

- งานกลุํม

- กลุํมละ ๑ หัวข๎อ

แบบทดสอบหน่วยที่
๑-๒
(๑๐ คะแนน)

กาหนดส่ง
๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑
๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๑
๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๑
๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑
วันที่ ๑๖-๒๐
กรกฎาคม
๒๕๖๑

ข้อสอบแบบ
ปรนัย

ข้อสอบจานวน
๔๐ ข้อ

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๓
(๕ คะแนน)

- ข๎อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวชี้วัด

- สอบยํอยครั้งที่ ๓

๒. นาเสนอความรู๎เกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
(๑๐ คะแนน)

- งานกลุํม

- กลุํมละ ๑ หัวข๎อ

๑. แบบทดสอบครั้งที่ ๔
(๕ คะแนน)

- ข๎อสอบแบบ
ปรนัยตามตัวชี้วัด

- สอบยํอยครั้งที่ ๔

๑๔ กันยายน
๒๕๖๑

๒. คลิปวีดีโอ
(๑๐ คะแนน)
แบบทดสอบหน่วยที่
๑–๔
(๓๐ คะแนน)

- งานเดี่ยว

- คนละ ๑ ชิน้

๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๑
วันที่ ๑๗-๒๑
กันยายน
๒๕๖๑

๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๑
๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๑

ข้อสอบแบบ
ปรนัย

ข้อสอบจานวน
๖๐ ข้อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ21101
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 1 จานวน 3 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
3. นางสาวชเนตตี เมืองมูล
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 : Hello! Where are you
from?
- English class
- Countries, nationality
- Be (Simple Present) Who…?,
Where …?
หนํวยที่ 2 : Friends and Family
- Neil’s Family
- Confusing word, months
- Articles/ plurals
หนํวยที่ 3 : Places
- Directions
- Preposition of place
- There is/ there are
- Some/any and What? Which?
หนํวยที่ 4 : Home Sweet Home!
- Newton Real Estate
- Confusing words
- Have

วิธีเก็บคะแนน
เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง
(Yourself
Description)
5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
งานเดี่ยว

กาหนดสํงงาน

จานวนชิ้น
1 ชิ้น
28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61

เขียน e-mail
5 คะแนน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 – 15 มิ.ย. 61

เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับเมืองที่
ตนอยูํ (Your
town poster)
10 คะแนน
เขียนบรรยาย
ลักษณะบ๎านของ
ตนเอง
(Description
home
Postcard)
10 คะแนน

งานกลุมํ

1 ชิ้น

25 – 29 มิ.ย. 61

งานกลุมํ

1 ชิ้น

9 – 13 ก.ค. 61

หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาค หนํวยที่ 1 - 4
หนํวยที่ 5 : Fashion
- Interview with a model
- Colors, functional language
- Possessive/ demonstratives

วิธีเก็บคะแนน

เขียนโฆษณา
สินค๎า
(Advertisement
for a store)
5 คะแนน
หนํวยที่ 6 : Learning
เขียนข๎อความ
- Center College
สั้นๆ (Note
- Confusing words
about a
- Simple Present
course)
- Why …?
5 คะแนน
หนํวยที่ 7 : Daily life
เขียนบรรยาย
- Job advertisement
กิจวัตรประจาวัน
- Functional language
ของตนเอง
- Adverb of frequency
(Description
- Preposition of time and when ..? routine letter)
10 คะแนน
หนํวยที่ 8 : Places
เขียนโฆษณาร๎าน
- Directions
(Shop poster)
- Preposition of place
10 คะแนน
- There is/ there are
- Some/any and What? Which?
สอบปลายภาค หนํวยที่ 5 - 8

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดสํงงาน

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
10 คะแนน
งานคูํ
1 ชิ้น
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 61

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

13 – 17 ส.ค. 61

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

27 – 30 ส.ค. 61

งานกลุมํ

1 ชิ้น

10 – 12 ก.ย. 61

30 คะแนน

โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา อ20203 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอําน – เขียน 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ หนํวยกิต 1.0 หนํวย
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1. นางสาวสุภาลัย สายคาภา 2. นางสาวทารินทร์ นาคสร๎อย
หน่วยการเรียน/เนื ้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1: Do you like
Chocolat

หน่วยที่ 2

: Nice House!

หน่วยที่ 3 : Smile

วีธีการเก็บคะแนน
- แบบทดสอบย่ อย
(5 คะแนน)
- write about people
(5 คะแนน)

ชิ ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
งานเดี่ยว

ชิ ้นงาน
1 ชิน้
1 ชิน
้

กาหนดส่งงาน
15-29 พ.ค.
2561

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

5-19 มิ.ย 2561

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

26-10 ก.ค 2561

สอบกลางภาค 10 คะแนน
-แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

24-7 ส.ค 2561

หน่วยที่ 5 : Can You Dance?

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

14-28 ส.ค.
2561

หน่วยที่ 6 : Let’s Go Out

- แบบทดสอบย่ อย
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิน้

4-11 ก.ย. 2561

หน่วยที่ 4 : That’s a Nice Tshirt

สอบปลายภาค 30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 20203
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่ สาร 1
จานวน 2 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์ องอาจ หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1 : นักเรียนมัธยมของญี่ปุนกับ -ใบงาน
การเรียน
-แบบทดสอบ
หนํวยที่ 2 :สนทนาคาศัพท์ภาษาญี่ปุน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 : วัฒนธรรมวัยรุํนญีป่ ุน

แบบทดสอบ
45 นาที
-ใบงาน
-ชิ้นงาน

หนํวยที่ 4 : สนทนาคนญี่ปุนกับการซื้อ
ของ

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10คะแนน)
10
(คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานกลุํม
(10 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(10 คะแนน)
30
(คะแนน)
100 คะแนน

กาหนดสํงงาน

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 8/มิ.ย/61

-1 ชิ้น

ภายใน 6/ก.ค/61

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2
ภายใน 17/ส.ค/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 7/ก.ย/61

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา จ 20201 ชื่อวิชา ภาษาจีนกับชีวิตประจาวัน 1 จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวภาพิมล ฐานะ 2.นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ 3.นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
กาหนดส่งงาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 语音
第一课：你好
第二课：再见
第三课：谢谢
第四课：老师好
第五课：万里长城
หนํวยที่ 2汉字
第六课：数字
第七课：文具
第八课：汉语课
第九课：颜色
第十课：中国宝大熊猫

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 初次见面
第十一课：词语
第十二课：你叫什么名字
第十三课：我们是泰国人
第十四课：我家在曼谷
第十五课：语音与汉字
หนํวยที่ 4 ครอบครัว
第十七课：词语
第十八课：你叫什么名字
第十九课：我们是泰国人
第二十课：我家在曼谷
第二十一课：语音与汉字第二十二
课：中国宝大熊猫

สอบปลายภาค
รวม

วิธีเก็บคะแนน

ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น
- ใบงาน
-งานเดี่ยว
- 1 ชิ้น
- แบบทดสอบท๎าย
(5 คะแนน )
บท
- งานเดี่ยว
- 1 ชิ้น
(10 คะแนน)

- ใบงาน
- แบบทดสอบท๎าย
บท

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

แบบทดสอบ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ

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

- ใบงาน
- แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

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

30 (คะแนน)
100 คะแนน

- 1 ชิ้น

ภายใน 30 มิ.ย. 61
รวม 15 คะแนน

ภายใน 30 ก.ค. 61
รวม 15 คะแนน

- 1 ชิ้น

- 1 ชิ้น

ปรนัยหน่วยที่ 1-2
ภายใน 30 ส.ค. 61
รวม 15 คะแนน

- 1 ชิ้น

- 1 ชิ้น

ภายใน 30 ก.ย.61
รวม 15 คะแนน

- 1 ชิ้น

ปรนัยหน่วยที่ 3 -4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว21201 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา 2. Mr. Lee Humphrey
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Chapter 2: Earth in Space

Chapter 5: Natural Resources
Midterm
Chapter 7: Genetics and
Inheritance
Chapter 8: Introduction to Plants

Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
10
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
30
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดสํง
Submit
(Date)

Individual
Pair Work

1
1

30/6/18

Individual
Group Work

1
1

13/7/18

Individual
Group Work

1
1

9/8/18

Individual
Group Work

1
1

29/8/18

multiple choice

multiple choice

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว21101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา 2. Mr. Lee Humphrey
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Chapter 3: Our Planet Earth
Chapter 4: Earth’s Dynamic
Surface

Midterm
Chapter 6: Life Classification

Chapter 9: Introduction to
Animals
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
10
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
Homework (5)
Classwork (5)
Test (5)
Score 15
30
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดสํง
Submit
(Date)

Individual
Pair Work

1
1

13/6/18

Individual
Group Work

1
1

10/7/18

multiple choice
Individual
Group Work

1
1

24/8/18

Individual
Group Work

1
1

9/9/18

multiple choice

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
รหัสวิชา ว21105 ชื่อรายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Andrew Kemp
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1

MS Word
Formatting
MS Word
Border Formatting
MS Word
Letter Writing
MS Word
Tabs
MS Word
Page Layout
Midterm
MS Word
Pictures and Shapes
MS Word
Page Editing

Classwork
5 Points
Participation
5 Points
Project
5 Points
Quiz
5 Points
Classwork
10 Points
10 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points

Individual

Email Setup and Use

Participation
5 Points
Quiz
5 Points

Individual

MS Word
Page Printing

Individual
Individual
Individual
Individual
multiple choice
Individual

Individual

กาหนดสํง
Submit
(Date)
29/5/18

1

5/6/18

1

12/6/18

1

26/6/18

1

3/7/18

1

24/7/18

1

15/8/18

1

28/8/18

1

4/9/18

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
MS Word
Practical uses of MS Word
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
Project
10 Points
30 Points
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1
multiple choice

กาหนดสํง
Submit
(Date)
11/9/18

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค21101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 1 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Dominic Rubino หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Dominic Rubino
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Assignment

Unit 1 : Using a solving problem plan

Classwork
5 Points

Unit 2 :
-Integers & Absolute value
-Adding integers
-Dividing integers
-Coordinate system
-Sub trading integers
-Multiplying integers
Unit 2 :
-Dividing integers
-Coordinate system
Unit 3 :
-Distributive property
-Simplifying algebraic expressions
-Solving equations using add, subtract
-Solving equations using “x” “÷”
Unit 3 :
-Solving equations using “x” “÷”
-Solving 2 Step & eqn.
- Writing 2 Step & eqn.
-Sequences & eqn.

Homework
5 Points
Classwork
5 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดสํง
Submit
(Date)

Individual

1

25 May 18

Individual

1
1

15 June 18

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Homework
5 Points

Individual

1

1

1

21 June 18

3 July 18

9 July 18

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Midterm
Units 4 :
-Powers & exponents
-Greatest common factor
-Multiply & Divide monomials
-Negative exponents
Unit 5 :
-Writing fractions as decimals
-Multiplying rational numbers
-Dividing rational numbers
-Add/subtract like fractions
Unit 5 :
-Least common multiple
-Least common multiple
-Add/subtract unlike fractions
Review Unit 1-5
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
10
Homework
5 Points
Classwork
5 Points

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
multiple choice
Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
10 Points
30
10 คะแนน
30 คะแนน

Individual
multiple choice

กาหนดสํง
Submit
(Date)

1
1

10 August 18

1

3 September 18

1

7 September 18

1

12 September 18

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค21201 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Dominic Rubino
หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Dominic Rubino
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Assignment

Unit 1 :
-Numbers and expressions
-Variables and expressions

Classwork
5 Points

Unit 2 :
-Properties
-Variables & equations
Unit 3 :
-Ordered pairs and relations
-Scatter plots
Unit 4 :
-Prime factorization
Midterm

Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
10

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual

กาหนดสํง
Submit
(Date)

1

25 May 18

Individual

1
1

15 June 18

Individual

1
1

21 June 18

Individual

1

6 July 18

multiple choice

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 5 :
-Simplifying algebraic fractions
Unit 6 :
-Rational numbers
-Solving eqn. with rational
numbers
-Measures of central tendency
Unit 7 :
-Measures of central tendency

Review Unit 4-5
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
30
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดสํง
Submit
(Date)

Individual

1

10 August 18

Individual

1
1

3 September 18

Individual

1
1

7 September 18

Individual

1

12 September 18

multiple choice

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
รหัสวิชา ง21105 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Andrew Kemp
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1

MS Word
Formatting
MS Word
Border Formatting
MS Word
Letter Writing
MS Word
Tabs
MS Word
Page Layout
Midterm
MS Word
Pictures and Shapes
MS Word
Page Editing

Classwork
5 Points
Participation
5 Points
Project
5 Points
Quiz
5 Points
Classwork
10 Points
10 Points
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points

Individual

Email Setup and Use

Participation
5 Points
Quiz
5 Points

Individual

MS Word
Page Printing

Individual
Individual
Individual
Individual
multiple choice
Individual

Individual

กาหนดสํง
Submit
(Date)
29/5/18

1

5/6/18

1

12/6/18

1

26/6/18

1

3/7/18

1

24/7/18

1

15/8/18

1

28/8/18

1

4/9/18

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
MS Word
Practical uses of MS Word
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
Project
10 Points
30 Points
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1
multiple choice

กาหนดสํง
Submit
(Date)
11/9/18

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ21201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา 2. Miss Dorette Botha
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Unit 1: The King of Mazy May
Unit 2: La Bamba
Unit 3 : After You , My Dear
Alphonse
Midterm

Assignment
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
10 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
10

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดสํง
Submit
(Date)

Individual

1
1

12 June 18

Individual

1

7 July 18

Individual

1
1

14 July 18

multiple choice

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept

Unit 4: Zlateh the Goat
Unit 5: Eleven
Unit 6: The All-American Slurp
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Classwork
10 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
30
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดสํง
Submit
(Date)

Individual

1
1

11 Aug 18

Individual
Group Work

1

25 Aug 17

Individual
Group Work

1
1

4 Sep 17

multiple choice

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ21101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา 2. Miss Dorette Botha
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 1: The Present of Be
 Nouns: Singular & Plural
 Possessive Adjectives
 Demonstratives
 Question Forms
 Prepositions of Place
 Negative & Positive Statements

Assignment

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

กาหนดสํง
Submit
(Date)

1
Classwork
5 Points
Homework
5 Points

Individual
&
Group

Unit 2: Simple Past of Be
 Talking about the weather
 Prepositions of Time
 Statements with There + Be
 Conjunctions
Unit 3: Simple Present
 Adverbs of Frequency
 Spelling and Pronunciation
 Irregular Verbs
 Positive & Negative Statements

Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points

Individual
&
Group

Midterm

10

multiple choice

Individual
&
Group

1
16 May 18

1
1

4 June 18

1
1

19 June 18

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Unit 4:The Simple Progressive
 Affirmative Statements
 Spelling & Punctuation
 Yes/No Questions
 ‘Wh’ Questions
 Nonaction & Stative Verbs
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment

Homework
15 Points
Classwork
15 Points
30
10 คะแนน
30 คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment

Individual

multiple choice

1
1

กาหนดสํง
Submit
(Date)

11 Aug 17

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 21101 ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์ 1
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา 2.
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
สาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ทัศนศิลป์
หน่วยที่ 2 ทัศนธาตุ
หน่วยที่ 3
การออกแบบงานทัศนศิลป์
หน่วยที่ 4
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวาดภาพระบายสี
หน่ยวยที่ 5
หลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพ
หน่วยที่ 6
งานปั้นและงานสื่อผสม
สอบปฏิบัติปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
ใบงานและการนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน
(10 คะแนน)
การนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
เป็นกลุมํ
(10 คะแนน)
ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
ฝึกการนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
เกี่ยวกับใบงานของตนเอง

กาหนดส่ง

จานวนชิ้น
1
28–31 พ.ค61

ฝึกการนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
ถึงผลงานของกลุํม

1

8-15 มิ.ย.61

-การนาเสนอผลงานกลุํม
-ภาพวาดทิวทัศน์รายบุคคล

1

18-22 มิ.ย. 61

ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ ผลงานสร้ างสรรค์การใช้ สี
(10 คะแนน)

1

16-20 ก.ค. 61

การนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
(10 คะแนน)

ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์งานศิลปะ

ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัตเิ กี่ยวกับการปั้น
(20 คะแนน)
20 คะแนน

23 ก.ค.-17ส.ค.
2561
1

ระหวําง
20-24 ส.ค. 60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 - 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 21102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 1
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา 2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหา
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
สาระโดยสังเขป
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
สาระนาฏศิลป์
1. นาฏศิลป์ไทยขั้น
พื้นฐาน นาฏยศัพท์
และภาษาท่า

1. ปฏิบัตินาฏยศัพท์/ภาษาทํา (10
คะแนน)
2. ผลงาน เรื่อง นาฏยศัพท์ และภาษาทํา
(20 คะแนน)

2. ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับนาฏศิลป์ และ
การละครไทย

3. แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

3. การแสดงนาฏศิลป์
ไทย

4. ปฏิบัติราวงมาตรฐาน
3 เพลง ได๎แกํ
- เพลงงามแสงเดือน
- เพลงชาวไทย
- เพลงราซิมารา
(30 คะแนน)
เพลงราวงมาตรฐาน
3 เพลง ได๎แกํ
- เพลงงามแสงเดือน
- เพลงชาวไทย
- เพลงราซิมารา
(10 คะแนน)

4. การละคร

5. ร๎อง

1. ปฏิบัติทําราพื้นฐาน

10 ทํา :
เดี่ยว

ภายใน
15 มิ.ย. 61

2. ประดิษฐ์ผลงานที่สนใจ
เรื่องนาฏยศัพท์และภาษา 1 ชิ้น : กลุํม
ทํา
(รวม 30 คะแนน)
3. ทาแบบทดสอบ เรื่อง 1 ชิ้น : เดี่ยว ภายใน
วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย
6 ก.ค. 61
(รวม 10 คะแนน)
4. ปฏิบัติทําราวง
3 เพลง :
ภายใน
มาตรฐาน
31 ส.ค. 61
กลุํม
3 เพลง ได๎แกํ
(ให๎คะแนน
- เพลงงามแสงเดือน
เดีย่ ว)
- เพลงชาวไทย
- เพลงราซิมารา
5. ร๎องเพลงราวงมาตรฐาน
3 เพลง ได๎แกํ
- เพลงงามแสงเดือน
- เพลงชาวไทย
- เพลงราซิมารา
(รวม 40 คะแนน)
6. สร๎างสรรค์บทละคร
และออกแบบฉากในละคร

6. เขียนบทละครสั้น
จากประสบการณ์จริง หรือจากจินตนาการ
(10 คะแนน)
7. ออกแบบฉากละครสร๎างสรรค์(10คะแนน) (รวม 20 คะแนน)

ปฏิบัติ :
กลุํม
(ให๎คะแนน
กลุํม)

ภายใน
21 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค31103 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 1
จานวน 60 ชั่วโมง 3 คาบ/สัปดาห์
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ครูผู้สอน 1. นางสาวปราณี พรมติ๊บ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวอาไพ พาโคกทม
3. นางสาวอารีรัตน์ แคลํวคลํอง 4. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์ 5. นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
เก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 จานวนตรรกยะ
1.1 จานวนเต็ม
1. ประเมินผลงาน แบบฝึกหัด/สมุด/
1
1.2 สมบัติของจานวนเต็ม
(10 คะแนน)
ใบงาน
ภายในวันที่
1.3 ทศนิยมและเศษสํวน
(รายบุคคล)
25 มิถุนายน 2561
1.4 จานวนตรรกยะและสมบัติของ
จานวนตรรกยะ
1.5 เลขยกกาลังที่มเี ลขชี้กาลังเป็น
2. ทดสอบยํอย
จานวนเต็มบวก
(10 คะแนน)
ข๎อสอบอัตนัย
1
1.6 การนาความรู๎เกี่ยวกับจานวนเต็ม
จานวนตรรกยะ และเลขยากาลังไปใช๎ใน
การแก๎ปญ
ั หา
ระหว่างวันที่
ทาแบบทดสอบ
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1
แบบทดสอบกลางภาค
(ปรนัย 10 คะแนน)
16-20 กรกฎาคม 2561
หน่วยที่ 2 อัตราส่วน
2.1 อัตราสํวนของจานวนหลาย ๆ
จานวน
2.2 สัดสํวน
2.3 การนาความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน
สัดสํวน และร๎อยละไปใช๎ในการแก๎ปัญหา
หน่วยที่ 3 การสร้างทางเรขาคณิต
3.1 การสร๎างพื้นฐานทางเรขาคณิต
3.2 การสร๎างรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใช๎การสร๎างพื้นฐานทางเรขาคณิต
3.3 การนาความรู๎เกี่ยวกับการสร๎าง
พื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช๎ในชีวิตจริง
สอบปลายภาค หน่วยที่ 2-3

1. ประเมินผลงาน
(10 คะแนน)

แบบฝึกหัด/
สมุด/ใบงาน
(รายบุคคล)

1

2. ทดสอบยํอย
(10 คะแนน)

ข๎อสอบอัตนัย

1

แบบฝึกหัด/
สมุด/ใบงาน
(รายบุคคล)

1

ข๎อสอบอัตนัย

1

1. ประเมินผลงาน
(10 คะแนน)
2. ทดสอบยํอย
(10 คะแนน)
ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 30 คะแนน)

ภายในวันที่
16 สิงหาคม 2561

ภายในวันที่
21 กันยายน 2561

แบบทดสอบปลายภาค

ระหว่างวันที่
26-28 กันยายน 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค21201
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพิม่ เติม1
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค :ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวปราณี พรมติ๊บ
3. นางสาวอาไพ พาโคกทม
4. นางสาวอารีรัตน์ แคลํวคลํอง
5. นางสาวลักษนิช. หิรญ
ั ตระกูล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
กาหนดส่ง
เก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 อัตราส่วนของจานวนหลายๆจานวน
1.1 อัตราสํวน
1. ประเมินผลงาน แบบฝึกหัด/สมุด/
1
1.2 อัตราสํวนที่เทํากัน
(10 คะแนน)
ใบงาน
ภายในวันที่
1.3 อัตราสํวนของจานวนหลายๆจานวน
(รายบุคคล)
25 มิถุนายน 2561
1.4 โจทย์ปญ
ั หาเกี่ยวกับอัตราสํวน
2. ทดสอบยํอย
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 สัดส่วนและร้อยละ
2.1 สัดสํวน
2.2 ร๎อยละ
2.3 โจทย์ปญ
ั หาเกี่ยวกับสัดสํวนและร๎อยละ

ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 10 คะแนน)

1

แบบทดสอบกลางภาค

1. ประเมินผลงาน
(10 คะแนน)

แบบฝึกหัด/
สมุด/ใบงาน
(รายบุคคล)

1

2. ทดสอบยํอย
(10 คะแนน)

ข๎อสอบอัตนัย

1

แบบฝึกหัด/
สมุด/ใบงาน
(รายบุคคล)

1

ข๎อสอบอัตนัย

1

หน่วยที่ 3 การนาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา
1. ประเมินผลงาน
3.1 การนาความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวนสัดสํวน
(10 คะแนน)
และร๎อยละไปใช๎ในการแก๎ปญ
ั หา
3.2 โอกาสของเหตุการณ์
2. ทดสอบยํอย
(10 คะแนน)
สอบปลายภาค หน่วยที่ 2-3

ข๎อสอบอัตนัย

ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 30 คะแนน)

ระหว่างวันที่
16-20 กรกฎาคม
2561

ภายในวันที่
16 สิงหาคม 2561

ภายในวันที่
21 กันยายน 2561

แบบทดสอบปลายภาค

ระหว่างวันที่
26-28 กันยายน
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา พ 21101 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 1
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
หัวหน้ารายวิชา
2. นายสุวิทวัส
หิรัญสินสุนทร
3. นายพัศพงศ์
จิรพัฒนพงศ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Hormone & Brains
การประเมิน
- The Brains 3D by Appication
-รายบุคคล
- ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดวิชา
1 ชิ้น
16 พ.ค.61(10 คะแนน)
- อธิบายความสาคัญของระบบประสาทและ
1 มิ.ย.61
-สมุดสุขภาพ (สรุปการทางานของระบบ -ระดมความคิด
ระบบตํอมไร๎ทํอที่มีผลตํอสุขภาพ
ประสาทและตํ
อมไร๎ทํอ)
-รายบุคคล
- วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบ
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย
ตํอมไร๎ทํอให๎ทางานตามปกติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพศพัฒนา
การประเมิน
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ
- กิจกรรมแสดงละครบทบาทสมมติ
-งานกลุํม
1 ชิ้น
4 มิ.ย.61อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ
Roleplay (10คะแนน)
22 มิ.ย.61
-รายบุคคล
- การยอมรับและการปรับตัวตํอการ
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์และ
พัฒนาการทางเพศ,การเบี่ยงเบนทางเพศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขอนามัยวัยรุ่น
การประเมิน
- ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
- VDO วิธีการรักษาสุขอนามัย
-งานกลุํม
1 ชิ้น
25 มิ.ย. 61ให๎เจริญเติบโตสมวัย
(10 คะแนน)
13 ก.ค. 61
-รายบุคคล
- สุขบัญญัติแหํงชาติ 10 ประการ
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย
16 ก.ค.61 –
** สอบกลางภาค 1/2561 **
10 คะแนน
20 ก.ค.61
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เติบโตตามเกณฑ์
การประเมิน
- รายบุคคล
- วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์
- สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด๎วย
1 ชิ้น
23 ก.ค.61มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง
ตนเอง,ภาวะโภชนาการ (20คะแนน)
17 ส.ค.61
รายบุ
ค
คล
- ภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน - แบบทดสอบท๎ายหนํวย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การล่วงละเมิดทางเพศ
การประเมิน
- งานกลุํม
- วิเคราะห์การเบี่ยงเบนทางเพศ
- สถานการณ์ถูกลํวงละเมิดทางเพศ
1 ชิ้น
20 ส.ค.61- เลือกใช๎ทักษะปฏิเสธเพื่อปูองกันการ
(20คะแนน)
14 ก.ย.61
- รายบุคคล
ถูกลํวงละเมิดทางเพศ
- แบบทดสอบท๎ายหนํวย (5คะแนน)
17 ก.ย.61–
** สอบปลายภาค 1/2561 **
20 คะแนน
25 ก.ย.61
*** หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ***

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา พ21103 ชื่อรายวิชา พลศึกษา 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นายจาตุรนต์ มหากนก หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 1 Basic Movement
1. งานกลุํมเรื่องการเคลื่อนไหวเบื้องต๎น
หน่วยการเรียนที่ 2 Physical Fitness
1. การวิ่งระยะไกล
2. การลุก-นั่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Wonderful Balance
1. ทักษะการหกกบ
2. ทักษะการทาหกสามเส๎า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ยิมนาสติกเบื้องต้น
1. การม๎วนตัว

2. การตํอตัว

หน่วยการเรียนที่ 5 ความรู้ดีชีวีรุ่งเรือง
1. ประวัติความเป็นมา
2. ความรู๎เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวแบบ
อยูํกับที่และแบบเคลื่อนที่
รวม

กํอนกลางภาค 10 คะแนน

- สังเกตพฤติกรรม

1 ชิ้น

31 พ.ค. 61

กลางภาค 10 คะแนน

- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม

2 รายการ

30 มิ.ย.61

กํอนกลางภาค 20 คะแนน

- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม

2 ทํา

13 ก.ค.61

- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
หลังกลางภาค 20 คะแนน
1) ม๎วนหน๎า
2) ม๎วนหลัง
- สอบปฏิบัติเดี่ยว
- สังเกตพฤติกรรม
หลังกลางภาค 10 คะแนน
1) ตํอตัวแบบ 7-9 คน
แผนผังความรู๎ 10 คะแนน
ปลายภาค 20 คะแนน
100 คะแนน

- สังเกตการ
ปฏิบัติงาน
สอบทฤษฎี

30 ก.ค. 61
1 ทํา
1 ทํา
4-14 ส.ค. 61
1 ทํา
1 ทํา
1 ชิ้น
40 ข๎อ

17-21 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา..พ20223...........ชื่อรายวิชา....ศิลปะปูองกันตัว 1.....จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน... หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
คะแนนเต็ม
กาหนดการสอบ
โดยสังเขป
1. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะปูองกันตัว สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
5
ปลายภาคเรียน
2. การสร๎างสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
5
ปลายภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
20
ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 61
3. การเคลือ่ นไหวรํางกายและการสร๎าง สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
5
ปลายภาคเรียน
กล๎ามเนื้อ
4. ทักษะพื้นฐานในศิลปะปูองกันตัว
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
5
ปลายภาคเรียน
(มวยไทย)
- การใช๎หมัด
สอบปฏิบัติ
10
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
- การใช๎เท๎า
สอบปฏิบัติ
10
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
- การใช๎เขํา
สอบปฏิบัติ
10
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
- การใช๎ศอก
สอบปฏิบัติ
10
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
5. การสร๎างสมรรถภาพทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
20
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
รวม

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....1.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา..พ20225...........ชื่อรายวิชา.......แชร์บอล 1......จานวน....2....คาบ/สัปดาห์.....1......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์... หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

1. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล

สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
2.การบริหารรํางกายและการเสริมสร๎าง
ทดสอบสมรรถภาพ
สมรรถภาพทางกาย
ทางกาย
สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
3.ทักษะการเคลื่อนที,่ ทักษะการรับสํง, สอบทฤษฎีปลาย
ทักษะการยิงประตู, รูปแบบการเลํนทีม
ภาคเรียน

คะแนน
เต็ม
10

ปลายภาคเรียน

10

21-25 พ.ค. 61

10

ปลายภาคเรียน

10

ปลายภาคเรียน

กาหนดการสอบ

-ทักษะการเคลื่อนที่

สอบปฏิบัติ

10

4-8 มิ.ย. 61

-ทักษะการรับสํง

10

18-22 มิ.ย. 61

-ทักษะการยิงประตู

สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม
สอบปฏิบัติ

10

2-6 ก.ค. 61

-รูปแบบการเลํนทีม

สอบปฏิบัติ

10

13-17 ส.ค. 61

4. การเลํนทีมแชร์บอล

สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม
รวม

20

17-21 ก.ย. 61

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว21105 ชื่อรายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล หัวหน้ารายวิชา
2.นายสมพร ชัยวงษ์
3.นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
4.นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
1. ความหมายขอเทคโนโลยี
2. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

บทที่ 2 ระบบทางเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1. ความหมายของระบบทางเทคโนโลยี
2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

สอบระหว่างภาค
บทที่ 3 การออกแบบเชิงวิศวกรรม (โครงงาน)
1. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(20 คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(10 คะแนน)
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง
(40 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(10
คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิน้

กาหนดส่ง
ภายใน
1 มิ.ย. 2561

1 ชิน้

1 ชิน้

ภายใน
22 มิ.ย. 2561

1 ชิน้
รายบุคคล

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น
รายบุคคล

ภายใน
24 ส.ค. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว21106 ชื่อรายวิชา วิทยาการคานวณ 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล หัวหน้ารายวิชา
2.นายสมพร ชัยวงษ์
3.นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
4.นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม
1. แนวคิดเชิงนามธรรม
2. การคัดสรรคุณลักษณะที่จาเป็นตํอ
การแก๎ปัญหา
3. การถํายทอดรายละเอียดของปัญหา
และการแก๎ปัญหา

การประเมินตามสภาพจริง(10
คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

บทที่ 2 หลักกการแก๎ปัญหา
1. ขั้นตอนการแก๎ปัญหา
2. การเขียนรหัสลาลองและผังงาน
3. การกาหนดคําให๎ตัวแปร
4. ภาษาโปรแกรม

การประเมินตามสภาพจริง(20
คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(10 คะแนน)

สอบระหว่างภาค
บทที่ 3 การใช๎โปรแกรมในการแก๎ปัญหา
1. รู๎จักโปรแกรม
2. การทางานแบบวนซ้า
3. ตัวแปร
4. การทางานแบบมีทางเลือก

แบบทดสอบ (10 คะแนน)
การประเมินตามสภาพจริง (20
คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5
คะแนน)

บทที่ 4 ข๎อมูลและการประมวลผล
1. ข๎อมูล
2. การรวบรวมข๎อมูล
3. การประมวลผลข๎อมูล
4. การสร๎างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ
5. ซอฟต์แวร์การจัดการข๎อมูล

การประเมินตามสภาพจริง(10
คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิน้

แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิน้

กาหนดส่ง
ภายใน
1 มิ.ย. 2561

1 ชิน้

ภายใน
22 มิ.ย. 2561

1 ชิน้
รายบุคคล

รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

ภายใน
24 ส.ค. 2561

1 ชิ้น

1 ชิน้
1 ชิน้

ภายใน
7 ก.ย. 2561

บทที่ 5 การใช๎เทคโนโลยีอยํางปลอดภัย
1. ภัยคุกคามจากการใช๎เทคโนโลยี การ
ปูองกัน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบปลายภาค

การประเมินตามสภาพจริง(10
คะแนน)
- แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(5 คะแนน)
- แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

แบบฝึกหัด
ท๎ายบทเรียน
รายบุคคล

1 ชิน้
1 ชิน้

รายบุคคล

ภายใน
14 ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 21101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 1 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางนฤมล มุสิเกตุ นางสาวกาญจนา กรีธาธร นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
- ใบงาน
-รายบุคคล
1
งานบ้าน
(10 คะแนน)
สาระที่ 1 บ๎านนําอยูํ
- การทาความสะอาดบ๎าน
- การประหยัดพลังงานในบ๎าน
สาระที่ 2 กินดีมีสุข
- ใบงาน
-รายบุคคล
1
(15 คะแนน)
- อาหารหลัก 5 หมูํ
- อาหารจานเดียว
สาระที่ 3 ครอบครัวที่พงึ ปรารถนา
- บทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- การสร๎างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
- กฎหมายครอบครัวที่ควรรู๎
สอบกลางภาค 10 คะแนน
หลังกลางภาค 30 คะแนน
งานธุรกิจ
สาระที่ 4 งานอาชีพ
- ความหมาย ความสาคัญ
- ประเภทของอาชีพ
- แนวทางการเลือกอาชีพ
- การเตรียมความพร๎อมสูํอาชีพ
สาระที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
สาระที่ 6 อาชีพกับสังคม
สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ใบงาน
(15 คะแนน)

-รายบุคคล

รายบุคคล
ข๎อสอบกลางภาค สอบข๎อเขียน
สาระที่ 1-3
-ใบงาน
รายบุคคล
(10 คะแนน)

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
- ข๎อสอบปลาย
ภาค

1

กาหนดส่ง
พฤษภาคม
2561

มิถุนายน
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2560

1

กรกฎาคม
2560

งานกลุมํ

1

รายบุคคล

1

สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
กันยายน
2561

-รายบุคคล
สอบข๎อเขียน
สาระที่ 3-6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง20291 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจบริการ
1 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน 1.นางนฤมล มุสิเกตุ 2.นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น 3.นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หนํวยที่1 ความสาคัญของธุรกิจ
-ความหมายของธุรกิจประเภทของ
ธุรกิจ สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ
แหลํงข๎อมูลธุรกิจ

แบบฝึกหัด 5 คะแนน
ใบงาน
5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

16 พ.ค. 22 มิ.ย. 61

หนํวยที่ 2 ธุรกิจบริการ

การแสดงบทบาทสมมุติใน
หัวข๎อ Service mind
20 คะแนน

รายกลุมํ กลุํม
ละ 5 คน

1 ชิ้น

25 มิ.ย.-

-ความหมายของการบริการ การมี
sevice mind ความคาดหวังของ
ลูกค๎าที่รบั บริการ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
ประเภท

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 ประเภทของธุรกิจบริการ ชิ้นงาน

จานวนชิ้น

14 ก.ค.61

10 คะแนน
รายกลุมํ

-ธุรกิจที่ให๎บริการเพียงอยํางเดียว
1.การนาเสนอธุรกิจบริการที่
เชํนธุรกิจนวดสปา ร๎านเสริมสวย อูํ สนใจ ผํานสื่อเทคโนโลยี
ซํอมรถ โรงเรียน โรงแรม เป็นต๎น
20 คะแนน
-ธุรกิจที่ขายสินค๎าควบคูํไปด๎วย เชํน 2.รูปเลํมประกอบการ
ร๎านอาหาร ปั๊มน้ามัน ร๎านกาแฟ
นาเสนอ 20 คะแนน
เป็นต๎น
สอบปลายภาค

กาหนดสํง

20 คะแนน

1 ชิ้น

23 ก.ค. -14
ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
รหั ส วิ ช า ง20235 รายวิ ช า วิ ถี ชี วิ ต อาเซี ย น จ านวน 2 ชั่ ว โมง / สั ป ดาห์ 1.0 หน่ ว ยกิ ต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 ผู้สอน นางวิไลพร สังข์แก้ว
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ จานวน

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
หน่วยที่ 1 : ความรู๎เ บื้องต๎นเกี่ ยวกั บ 1. กิจกรรมค๎นคว๎าและ งานเดี่ยว
ประชาคมอาเซียน
นาเสนองาน (K)
2. ใบงาน (K,P)
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 : ประเพณีและวัฒนธรรม 1. กิจกรรมหน๎าชั้นเรียน งานกลุํม
ของประเทศตําง ๆ ในอาเซียน
2. ใบงาน (K,P)
(20 คะแนน)
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (10 คะแนน)
ก่อนกลางภาค 30 คะแนน
หน่วยที่ 3 : วัฒนธรรมอาหารอาเซียน 1. กิจกรรมค๎นคว๎าและ งานเดี่ยว
ในประเทศไทย
นาเสนองาน
2. ใบงาน
(K,P) (20 คะแนน)
หน่วยที่ 4 : อาหารประจาชาติอาเซียน 1. ประกอบอาหาร
งานกลุํม
ประจาชาติอาเซียน
(K,P) (20 คะแนน)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (20 คะแนน)

2

2

กาหนดสํงงาน

31 พ.ค. 61

22 มิ.ย. 61

2

14 ส.ค. 61

1

1 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561.
รหัสวิชา ง 21201 ชื่อรายวิชา โสตทัศนศึกษา 1 .จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นายสมพร ชัยวงษ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวพัสตราภรณ์ แย๎มกาญจนวัฒน์ .
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสารโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น กาหนดส่งงาน
ประเภท

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 ความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา

10 คะแนน
ใบงาน

- รายบุคคล

1 ชิ้น

มิ.ย. 2561

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์
เกี่ยวกับ งานโสตทัศนศึกษา

20 คะแนน
ใบงาน

- รายบุคคล

1 ชิ้น

ก.ค. 2561

1 ชิ้น

ส.ค. 2561

2 ชิ้น

ก.ย. 2561

สอบระหว่างภาคแบบทดสอบ (10 คะแนน)
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 หลักการใช๎งาน
20 คะแนน
อุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา
การใช๎งานอุปกรณ์ทางโสต - รายบุคคล
ทัศนศึกษา
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 4 การจัดการ
ห๎องปฏิบัติการทางโสตทัศนศึกษา

20 คะแนน
ออกแบบห๎องปฏิบัติการทาง - รายกลุํม
โสตทัศนศึกษา
สอบปลายภาคแบบทดสอบ (20 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 20241 ชื่อ วิชา การปลูกพืชสวนครัว 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู๎สอน นางสาวนฤมล เจริญนาวี
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
กาหนดสํง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หนํวยที่1 ความรู๎ทวั่ ไป
- ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์
- ประเภทของผัก

หนํวยที่ 2 การเตรียมดินและพันธุ์
- การเตรียมดิน
- การคัดเลือกพันธุ์และการเพาะเมล็ด
หนํวยที่ 3 กระบวนการปลูก
- การปลูกผักในแปลง
- การปลูกผักในภาชนะ
- การให๎น้าปุ๋ย
- การกาจัดศัตรูพืช
หนํวยที่ 4 การเก็บเกีย่ วและแปรรูป
- ข๎อควรปฏิบัติการเก็บเกี่ยว
- การแปรรูปคัดขนาด

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(5 คะแนน)
การประเมินตาสภาพจริง
(20 คะแนน)
- ประเมินจากการ
ทางาน
การประเมินตาสภาพจริง
(30 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการ
ทางาน
(20 คะแนน)
การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน

-แบบทดสอบ (K)

2 ชิ้น

พฤษภาคม
2561

-ชิ้นงาน (P),(A)

1 ชิ้น

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

มิถุนายน
2561
กรกฎาคมสิงหาคม
2561

-ชิ้นงาน (P),(A)

2 ชิ้น

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

-ใบงาน (K)

กันยายน
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
รหัส วิช า ง20239 รายวิช า การพั บ กระดาษเพื่อการเรียนรู๎ จานวน 2 ชั่ ว โมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิ ต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 ผู้สอน นางปราณี วีระหงส์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ จานวน

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชนิดของกระดาษ
1.ประวัติความเป็นมาของกระดาษ
ใบงาน 10 คะแนน
รายบุคคล
2. ความสาคัญและประโยชน์ของการพับ
กระดาษ
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการพับกระดาษ
บทที่ 2 การพับกระดาษรูปสัตว์ต่างๆ
1. รูปหงส์เริงรํา
แฟูมสะสมผลงาน
รายบุคคล
30 คะแนน
2. รูปวาฬเลํนน้า
3. รูปทากน๎อยเจรจา
4. รูปค๎างคาวหลบแสง
5. รูปแมํไกํ
6. รูปกระตํายน๎อย
บอกขั้นตอนการพับและตกแตํงให๎สวยงาม
ในสมุดวาดเขียนให๎เรียบร๎อย
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (10 คะแนน)
บทที่ 3 การพับกระดาษรูปแบบต่างๆตาม
แฟูมสะสมผลงาน
รายบุคคล
ความคิดสร้างสรรค์ 6 แบบ
20 คะแนน
บอกขั้นตอนการพับและตกแตํงให๎สวยงาม
ในสมุดวาดเขียนให๎เรียบร๎อย
บทที่ 4 ความสาคัญของการสร้างอาชีพ
1. แนวทางการเลือกอาชีพ
ประเมินจากโครงงาน
นาเสนอ
20 คะแนน
รายงานกลุํม
2. คุณสมบัติของผู๎ประกอบอาชีพ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (20 คะแนน)

กาหนดสํงงาน

1ชิ้น

30 พ.ค. 61

1ชิ้น

29 มิ.ย.61

1ชิ้น

15 ส.ค.61

1 ชิ้น

1 ก.ย.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561รหัส
วิชา ง 20228 ชื่อ วิชา การถนอมอาหาร
2 คาบ/สัปดาห์
1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จานวน กาหนดส่ง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น
พฤษภาคม
ก่อนกลางภาค 40 คะแนน
- ใบงาน
-รายบุคคล
2
2561
สาระที่ 1 ความหมาย ความสาคัญและ
(10 คะแนน)
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร
สาระที่ 2 วิธีการถนอมอาหาร
- การถนอมอาหารในครัวเรือน
- นวัตกรรมการถนอมอาหาร

- ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

สาระที่ 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (1)

-ปฏิบัติการถนอม
อาหาร
(20 คะแนน)

งานกลุมํ

1

กรกฎาคม
2561
กรกฎาคม
2561

รายบุคคล
สอบข๎อเขียน

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข๎อสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 30 คะแนน

งานกลุมํ

สาระที่ 3 ปฏิบัติการถนอมอาหาร (2)

-ปฏิบัติการถนอม
อาหาร
(20 คะแนน)

สาระที่ 4 บรรจุภัณฑ์และการดูแลรักษา
อาหารแปรรูป

-ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

งานกลุมํ
(ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์)

สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ข๎อสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบข๎อเขียนสาระ
ที่ 3-5

มิถุนายน
2561

สิงหาคม
2561
1

กันยายน
2561
กันยายน
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
รหัสวิชา ก21901 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ)
ครูผู้สอน 1. นายมิติ โอชสานนท์ 2. ครูแนะแนว 1
หน่วยการเรียน /
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ปฐมนิเทศ
- ทะเบียนนักเรียน
- สารวจสุขภาพจิต
หน่วย 1 ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็น
- การทาและแปลผล MBTI
- การทา MBTI จากเว็บไซต์
หน่วย 2 ฉันกับคนเกื้อกูล
- การทาสังคมมิติ (Sociometry)
- การทาความรู๎จักเพื่อนตํางห๎อง
หน่วย 3 ฉลาดเรียนเพียรสู่
ความสาเร็จ
- การกาหนดรหัสวิชา
- ตารางวางแผนการเรียน
-การคานวณเกรดเฉลี่ย
หน่วย 4 สื่อสารดีมีเพื่อน
- การสื่อสารแบบ Assertive
- การใช๎ I – Statement
หน่วย 5 กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น
- การวิเคราะห์สื่อประเภทตํางๆ
- ทักษะการรูเ๎ ทําทันสื่อ (Media
Literacy)

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

ใบงาน
(5 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

16 พฤษภาคม – 1
มิถุนายน 2561

ใบงาน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 – 8 มิถุนายน 2561

ใบงาน
(15 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11 – 15 มิถุนายน
2561

Kahoot Quiz
(10 คะแนน)
ใบงาน
(30 คะแนน)

งานคูํ / เดี่ยว
งานเดี่ยว

1 ชิ้น
1 ชิ้น

18 มิถุนายน – 20
กรกฎาคม 2561

กิจกรรมในชั้นเรียน
(5 คะแนน)
ใบงาน (10 คะแนน)

งานกลุมํ

2 ชิ้น

23 กรกฎาคม – 3
สิงหาคม 2561

รายงาน
(10 คะแนน)
นาเสนอ (5 คะแนน)

งานกลุมํ

1 ชิ้น

6 สิงหาคม – 7
กันยายน 2561

