โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว32101 ชื่อรายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางมาลิน จันทร์แสง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : กาเนิดเอกภพ
1.1 กําเนิดอนุภาคในเอกภพ
1.2 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
1.3 กาแลกซี
หน่วยที่ 2 : ดาวฤกษ์
2.1 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
2.2 ระยะห่างของดาวฤกษ์
2.3 สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของ ดาวฤกษ์
2.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
หน่วยที่ 3 :ระบบสุริยะ
3.1 การกําเนิดดวงอาทิตย์และบริวาร
3.2 องค์ประกอบของระบบสุริยะ
หน่วยที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
4.1 การส่งและการโคจรของดาวเทียม
4.2 การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
4.3 สถานีอวกาศและยานอวกาศ
หน่วยที่ 5: โครงสร้างโลก
5.1 การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่น
ไหวสะเทือน
5.2 ลักษณะโครงสร้างโลกแต่ละชั้น
หน่วยที่ 7 : แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
7.1 แผ่นดินไหว
7.2 ภูเขาไฟระเบิด
7.3 ตําแหน่งของแผ่นดินไหวและ ภูเขาไฟบนโลก
หน่วยที่ 8 : ธรณีประวัติ
8.1 อายุทางธรณีวิทยา
8.2 ซากดึกดําบรรพ์
8.3 โครงสร้างทางธรณีวิทยา
8.4 การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยาของพื้นที่

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

ระหว่างภาค (70 คะแนน)
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(20 คะแนน)

- สืบเสาะหาความรู้
สํารวจตรวจสอบและ
นําเสนอ/งานกลุ่ม

-1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
18-22 มิ.ย. 61

-Science project หรือสื่อ
บทเรียนสําเร็จรูป (10 คะแนน)

- สืบค้นข้อมูล
ออกแบบชิ้นงาน/
งานกลุ่ม

-1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
2-6 ก.ค. 61

-Science project หรือสื่อ
บทเรียนสําเร็จรูป (20 คะแนน)

- นําเสนออภิปราย/
งานกลุ่ม

-1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
20-24 ส.ค. 61

-ประเมินจากชิ้นงานการบันทึก
ขณะเรียน (5 คะแนน)

- สมุดบันทึกระหว่าง
เรียน/งานเดี่ยว

-1 ชิ้น

ระหว่างวันที่
27-31 ส.ค. 61

-ประเมินจากเจตคติ คุณธรรม
ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออก
ตลอดกระบวนการเรียนรู้
(5 คะแนน)

- เวลาเรียน

-สอบวัดผลกลางภาค (10 คะแนน)

ปลายภาค (30 คะแนน)
-สอบวัดผลปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสวิชา ว32102 ชื่อวิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววันทนา กิตติทรัพย์กาญจนา
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 การเคลื่อนที่
-การบอกตําแหน่งของวัตถุ
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่แบบอื่นๆ
การคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบSHM
หน่วยที่ 2 แรงในธรรมชาติ
- แรงจากสนามโน้มถ่วง
- แรงจากสนามแม่เหล็ก
- แรงจากสนามไฟฟ้า
- แรงนิวเคลียส

วิธีเก็บคะแนน

ทดสอบย่อย 20 คะแนน
สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 10 คะแนน

ทดสอบย่อย 10 คะแนน
สมุด/แบบฝึกหัด 10 คะแนน
เจตคติต่อวิชาฯ 10 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561
จํานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จํานวน
ชิ้น

กําหนดส่งงาน

แบบทดสอบ
อัตนัย/ปรนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบทดสอบปรนัย

ภายใน
18 ก.ค. 2561
ส่งสัปดาห์ละ1ครั้ง
ตามตารางสอบ

แบบทดสอบอัตนัย
สมุด/แบบฝึกหัด
แบบสังเกต
แบบทดสอบปรนัย

ภายใน
11 ก.ย.2561
ส่งสัปดาห์ละ1ครั้ง
แบบสังเกต
ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561
รหัสวิชา ว32202
ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 2 4 คาบ/สัปดาห์ 2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น
สาระที่ 1 : งานและพลังงาน
- แบบทดสอบ 5
-ข้อสอบอัตนัย
1ฉบับ
คะแนน
-Lab : กฎการ
1. แรงและงาน
- สมุด/แบบฝึกหัด +
อนุรักษ์พลังงาน
1 lab
2. พลังงาน
Lab 10 คะแนน
-แบบฝึกหัดท้ายบท 1 บท
3. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
4. การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงาน
-ข้อสอบอัตนัย
กล
- สอบกลางภาค
5. กําลัง
5 คะแนน
1ฉบับ
6. เครื่องกล
7. แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน
สาระที่ 2 : โมเมนตัมและการชน
1. โมเมนตัม
2. แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
3. การดลและแรงดล

- แบบทดสอบ
5 คะแนน
-สมุด/แบบฝึกหัด
Lab 5 คะแนน
-โครงงานวิทยาศาสตร์ 5
คะแนน
- สอบกลางภาค 5
คะแนน

-ข้อสอบอัตนัย
1 ชิ้น
Lab:การดล
-แบบฝึกหัดท้ายบท 1 lab
-ข้อสอบอัตนัย
1 บท
1ฉบับ

กาหนดส่ง
ภายใน

ภายใน
25
มิถุนายน

ภายใน
16 กรกฎาคม

สาระที่ 3 : การเคลื่อนที่แบบหมุน
1. ปริมาณต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
หมุน
2. ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการ
เคลื่อนที่แบบหมุน
3. โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุน
สมมาตร
4. พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบ
หมุน
5. โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการ
เปลี่ยน
โมเมนตัมเชิงมุม
6. การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนที่และ
แบบหมุน
สาระที่ 4 : สภาพสมดุลและสภาพ
ยืดหยุ่น
1. สภาพสมดุล
2. สมดุลต่อการเคลื่อนที่
3. สมดุลต่อการหมุน
4. ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
5. สมดุลของวัตถุ
6. เสถียรภาพของสมดุล
7. การนําหลักสมดุลไปประยุกต์
8. สภาพยืดหยุ่น

- แบบทดสอบ (5
คะแนน)
- สมุด/ใบงาน + Lab
10 คะแนน
- สอบปลายภาค
15 คะแนน

-ข้อสอบอัตนัย
1 ชิ้น
Lab : การ
เคลื่อนที่แบบหมุน , 2 lab
โมเมนต์ความเฉื่อย
-แบบฝึกหัดท้ายบท
-ข้อสอบอัตนัย/
ปรนัย
1 บท

ภายใน
20 สิงหาคม

1ฉบับ

แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- สมุด/ใบงาน + Lab
10 คะแนน
- สอบปลายภาค
15 คะแนน

-ข้อสอบอัตนัย
1ฉบับ
Lab : สภาพ
ยืดหยุ่น , จุด
3 lab
ศูนย์กลางมวล ,
สมดุลสัมบูรณ์
1 บท
แบบฝึกหัดท้ายบท
-ข้อสอบอัตนัย/
1ฉบับ
ปรนัย

ภายใน
21 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว32222 ชื่อรายวิชา เคมี 2 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายรุ่งโรจน์ สมนิล
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปริมาณสัมพันธ์
- แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วยการ
1 ชิน
้
ภายใน
1. มวลอะตอม
ตัวชี้วัด (20 คะแนน)
เรียนรู้
20 ก.ค. 61
2. มวลโมเลกุล
3. โมล
-ใบงาน, แบบฝึกหัด ,
-ประเมินจากใบงาน 1 ชุด
ภายใน
4. สารละลาย
รายงานการทดลอง(10 และสมุด
15 ก.ค. 61
5. การคํานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
คะแนน)
6. สมการเคมี
7. การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
- สอบกลางภาค
1 ฉบับ
ระหว่างวันที่
- รายบุคคล
(10 คะแนน)
16 – 20 ก.ค.
เป็นข้อสอบปรนัย
61
หน่วยที่ 1 เป็นข้อสอบ จํานวน 20 ข้อ
ปรนัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
1. สมบัติของของแข็ง
- แบบทดสอบตาม
- ตามหน่วยการ
1 ชิน
้
ภายใน
2. การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
ตัวชี้วัด (5 คะแนน)
เรียนรู้
9 ส.ค. 61
3. ชนิดของผลึก
4. การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
1 ชุด
-ใบงาน,แบบฝึกหัด (5
-ประเมินจากใบงาน
ภายใน
5. สมบัติของของเหลว
คะแนน)
และสมุด
18 ส.ค. 61
6. สมบัติของแก๊ส
1 คลิป
7. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของ
- ทําวิดิโอนําเสนอ เรื่อง - เป็นกลุ่มๆ ละ
ภายใน
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 5-7 คน
18 ส.ค. 61
(บูรณาการวิชา
(กิจกรรมกลุ่ม)
คอมพิวเตอร์
(5 คะแนน)

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1. ความหมายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. แนวคิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น

กาหนดส่ง

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด ( 5 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (รายบุคคล
ข้อสอบอัตนัย )

1 ชิน้

ภายใน
16 ก.ย. 61

-ใบงาน, แบบฝึกหัด ,
รายงานการทดลอง(5
คะแนน)

-ประเมินจากใบงาน
และสมุด

1 ชุด

ภายใน
16 ก.ย. 61

- โครงงานบูรณาการวิชา
วิทยาศาสตร์สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
- สอบปลายภาค
(30 คะแนน)
หน่วยที่ 2-3 เป็น
ข้อสอบปรนัย

- ประเมินจาก
รายงานโครงงาน

1 เล่ม

ภายใน
16 ก.ย. 61

- รายบุคคลเป็น
ข้อสอบปรนัย
จํานวน 30 ข้อ

1 ฉบับ

17 – 25 ก.ย.
61

3. พลังงานและการดําเนินไปของปฏิกริ ิยา
4. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว32242
ชื่อวิชาชีววิทยา 2
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางศันสนีย์ พันธ์เรือง หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1: การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
- ระบบหายใจ
- ชิ้นงานรายกลุ่ม
- โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
(เกมระบบอวัยวะ)
แก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
(10 คะแนน)
ของสัตว์
- โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
แก๊สของคน
- ระบบขับถ่าย
- การขับถ่ายของสัตว์
- การขับถ่ายของคน
- ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ําเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
- การลําเลียงสารในร่างกายของ
สัตว์
- การลําเลียงสารในร่างกายของ
คน
- ระบบน้ําเหลือง
- ระบบภูมิคุ้มกัน
หน่วยที่ 2: การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์ สอบย่อยอัตนัย
เดียว
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้
- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(แบบประเมิน
ชิ้นงาน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)

ปีการศึกษา 2561
1.5 หน่วยกิต

กาหนดส่งงาน

1 ชิ้นงาน/
กลุ่ม

ภายใน 17 มิ.ย 2561

1 ฉบับ

ภายใน 15 ก.ค. 2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
-

-

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้

กาหนดส่งงาน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
- แมงกะพรุน
- หมึก
- ดาวทะเล
- ไส้เดือนดิน
- แมลง
การเคลื่อนที่ของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง
- ปลา
- นก
- เสือชีต้า
- คน

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3: ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก
- การรับรู้และการตอบสนอง
- การตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียว
- การตอบสนองของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
- การตอบสนองของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง
- เซลล์ประสาท
- การทํางานของเซลล์ประสาท
- การเกิดกระแสประสาท
- การถ่ายทอดกระแสประสาท
ระหว่างเซล์ประสาท
- ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
- สมอง
- ไขสันหลัง

- สอบย่อยอัตนัย
(5 คะแนน)
- ชิ้นงานนักเรียน (เดี่ยว)
(5 คะแนน)

ข้อสอบ 40 ข้อ

1 ฉบับ

ภายใน
ก.ค. 2561

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)
- ตามหน่วยการ
เรียนรู้ (แบบ
ประเมินชิ้นงาน)

1 ฉบับ

ภายใน 19 ส.ค. 2561

1 ชิ้น/คน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป
การทํางานของระแบบประสาท
1. ระบบประสาท
โซมาติก
2. ระบบประสาท
อัตโนวัติ
- อวัยวะรับความรู้สึก
1. นัยน์ตากับการ
2. มองเห็น
3. หูกับการได้ยิน
4. จมูกกับการดมกลิ่น
5. ลิ้นกับการรับรส
6. ผัวหนังกับการ
รับความรู้สึก
หน่วยที่ 4: ระบบต่อมไร้ท่อ
- ต่อมไร้ท่อ
- ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะ
ที่สําคัญ
1. ต่อมไพเนียล
2. ต่อมใต้สมอง
3. ต่อมไทรอยด์
4. ต่อมพาราไทรอยด์
5. ตับอ่อน
6. ต่อมหมวกไต
7. อวัยวะเพศ
8. รก
9. ไทมัส
10. กระเพาะอาหาร
11. และลําไส้เล็ก
- การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
ด้วยฮอร์โมน
ฟีโรโมน

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิน้

กาหนดส่งงาน

-

- สอบย่อยอัตนัย
(5 คะแนน)
- การเรียนรู้แบบ
โครงงาน
วิทยายศาสตร์
(5 คะแนน)

- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล
ข้อสอบ 10 ข้อ)
- ตามแบบ
ประเมินคะแนน
โครงงาน
วิทยาศาสตร์

1 ฉบับ

1 ชิ้นงาน/
กลุ่ม

ภายใน 31 ส.ค.2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

หน่วยที่ 5: พฤติกรรมของสัตว์
- กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
- ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
1. พฤติกรรมเป็นมา
แต่กําเนิด
2. พฤติกรรมเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
กับการพัฒนาการของระบบ
ประสาท
- การสื่อสารระหว่างสัตว์
1. การสื่อสารด้วยเสียง
2. การสื่อสารด้วยท่าทาง
3. การสื่อสารด้วย
สารเคมี

วิธีเก็บคะแนน

- สอบย่อยอัตนัย
(10 คะแนน)
- เขียนรายงานการ
ทดลอง 10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
ชิ้น
- ตามหน่วยการ
เรียนรู้
(รายบุคคล ข้อสอบ
10 ข้อ)
- ประเมินจากการ
เขียนรายงานการ
ทดลองหลังจาก
ปฏิบัติการทดลอง
รายบุคคล
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1-5

แบบทดสอบปลายภาค แบบทดสอบ 60
ปรนัย (30 คะแนน)
ข้อ
รวม

1 ฉบับ

กาหนดส่งงาน

ภายใน 9 ก.ย. 2561

1 ชิ้นงาน
/คน

1 ฉบับ

100 คะแนน

ภายใน ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ราย วิชาภาษาไทย 3 รหัสวิชา ท32101 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ครูผู้สอน 1.นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ 2.นายเลอพงศ์ จันสีนาก(หัวหน้ารายวิชา)
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ ๑ ลิลิตตะเลงพ่าย
- การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
๑. หลักการอ่านร่ายสุภาพ
๒. หลักการอ่านโคลง
๓. ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองลิลิตตะเลงพ่าย
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดี
๑. อ่านวิเคราะห์และตีความจากเรื่อง
๒. ถอดคําประพันธ์
๓. เขียนผังความคิดสรุปเรื่อง
๔. เขียนแสดงความคิดเห็นตามคําถาม
๕. เขียนแสดงความคิดเห็น
๖. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการแต่งลิลิต วิเคราะห์
ความงามของภาษา
๗. วิเคราะห์คุณค่าของเรือ่ งด้านเนือ้ หา คุณค่าด้าน
ภาษา คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านการนําไปใช้กับ
ชีวิตประจําวัน
๘. วิเคราะห์ความเชื่อทีป่ รากฏในเรื่อง
๙. อ่านวิเคราะห์และตีความอธิบายลักษณะนิสัย
อารมณ์ความรูส้ ึกตัวละคร
๑๐. ท่องจําคําประพันธ์ที่กําหนดให้จากเรื่องลิลิต
ตะเลงพ่าย
หน่วยที่ ๒ วัฒนธรรมและภาษา
-การเพิม่ คํา
๑.คําซ้ํา
๒.คําซ้อน
๓.คําประสม
๔.คําจากภาษาอื่น
สอบกลางภาค

วิธีเก็บคะแนน
งานเดี่ยว
๑.คะแนนสมุด
และแบบฝึกหัด
แต่ละชั่วโมง
(๕ คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
-ตรวจสมุด
๑ ชิ้น

กาหนดส่ง
๓๑ พ.ค. ๖๑

งานกลุ่ม
-อ่านออกเสียง
๒. อ่านออกเสียง และท่องบท
บทร้อยกรองร่าย อาขยาน
สุภาพ โคลง ๒,
โคลง ๓,โคลง ๔
จากเรื่องลิลิต
ตะเลงพ่าย
(๕ คะแนน)
-อ่านออกเสียง
๓. ท่องบท
และท่องบท
อาขยานจาก
อาขยาน
เรื่องลิลิตตะเลง
พ่าย (๑๐
คะแนน)

๑ ชิ้น

๑๖ มิ.ย. ๖๑

๑ ชิ้น

๑๖ มิ.ย. ๖๑

งานเดี่ยว
๑. ใบงานการ
เพิ่มคํา( ๑๐
คะแนน)

๑ ชิ้น

๓๐ มิ.ย. ๖๑

-ใบงาน

สอบในตาราง ๑๐ คะแนน

ตามตารางวัดผลโรงเรียน

หน่วยที่ ๓ โคลนติดล้อ
- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
บทความเรื่อง โคลนติดล้อ
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดี
๑. ตีความ แปลความจากเรื่อง
๒. เขียนผังความคิดสรุปเรือ่ ง
๓. ตอบคําถามตามความคิด
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรือ่ ง
๕. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่อง ด้านเนือ้ หา ด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและวิถีชีวิตของสังคมสมัย ร.๖
ด้านการนําไปใช้กับ ชีวิตประจําวัน
หน่วยที่ ๔ คัมภีร์ฉันทศาสตร์
- การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
๑.หลักการอ่านกาพย์ยานี ๑๑
๒.อ่านออกเสียงบทร้อยกรองคัมภีร์ ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
- การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดีคัมภีร์
ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
๑. ตีความ แปลความจากเรื่อง
๒. เขียนผังความคิดสรุปเรือ่ ง
๓. ตอบคําถามตามความคิด
๔. วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการแต่ง
๕. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องด้านเนื้อหา ด้าน
วรรณศิลป์ ด้านภาษา ด้านสังคมด้านการนําไปใช้กบั
ชีวิตประจําวัน
๖. ถอดคําประพันธ์

งานเดี่ยว
๑. สรุปแนวคิด
และความคิดจาก
เรื่องที่ฟงั และดู
(๑๐ คะแนน)

หน่วยที่ ๕ กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
- การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
๑.กระบวนการฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณมี
ขั้นตอนอย่างไร
๒.พัฒนาวิจารณญาณโดยฟังและอ่านสารประเภท
ต่างๆได้อย่างไร
สอบปลายภาค
รวม

งานเดี่ยว
๑. ใบงานพัฒนา
ทักษะการอ่าน
(๕ คะแนน)

-ใบงานสรุป
แนวคิด

๑ ชิ้น

๑๕ ก.ค. ๖๑

งานเดี่ยว
๑. บันทึกสรุป
สาระสําคัญจาก
การฟังและอ่าน
(๕ คะแนน)

-ทําสมุดจดบันทึก ๑ ชิ้น

๓๑ ก.ค.๖๑

งานกลุ่ม
๒.เขียนรายงานเชิง
วิชาการ
(สมุนไพรไทย)
(๑๐ คะแนน)

-เขียนรายงานเชิง ๑ ชิ้น
วิชาการ

๑๕ ส.ค. ๖๑

-

-ใบงาน

๑ ชิ้น

สอบในตาราง ๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๓๑ ส.ค. ๖๑

ตามตารางวัดผลโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา I32201 ชื่อวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ จานวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0หน่วยการเรียน
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน 1. นางสาวอริสา บุตรดามา หัวหน้ารายวิชา 2. นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ
3. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ
4. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคว้า
อิสระ

10 คะแนน - แบบทดสอบ

1 ชิ้น

16 พ.ค. – 19 พ.ค. 61

2. การกําหนดหัวข้อโครงงาน

10 คะแนน - แบบฝึกสืบค้นชื่อเรือ่ ง
- แบบฝึกกําหนดหัวข้อ

1 ชิ้น

21 พ.ค. - 25 พ.ค. 61

10 คะแนน - แบบเสนอเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ
20 คะแนน - รายงานทางวิชาการ

1 ชิ้น

28 พ.ค. –8 มิ.ย. 61

1 เล่ม

11 มิ.ย. -22 มิ.ย. 61

10 คะแนน - แบบทดสอบอ้างอิงทาง
วิชาการ
10 คะแนน - แบบรายงานการค้นคว้า

1 ชิ้น

25 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 61

1 ชิ้น

2 ก.ค. – 24 ส.ค. 61

7. สอบประมวลความรู้

20 คะแนน - สอบปกป้องเค้าโครง
และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

1 ครั้ง

27 ส.ค. – 31 ส.ค. 61

8. สอบปลายภาค

10 คะแนน

3. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
4. รายงานทางวิชาการ
5. การอ้างอิงทางวิชาการ
6. การค้นคว้าเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

1 ชิ้น

3 ก.ย. – 14 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท๓๐๒๑๕
ชื่อวิชา หลักการใช้ภาษาไทย ๑
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน ๑. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา (หัวหน้ารายวิชา)
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยที่ ๑ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาและภาษาไทย
- ธรรมชาติของภาษา
- พลังของภาษา
- ความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
- ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
หน่วยที่ ๒ : ชนิดของคาและการสร้าง
คา
- ชนิดของคํา
- การสร้างคํา
หน่วยที่ ๓ : กลุ่มคาและประโยค
- กลุ่มคํา
- ประโยค

๑๐ คะแนน ๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แผนผังความคิด

หน่วยที่ ๔ : ระดับภาษา คาราชาศัพท์
และสานวนไทย
- ระดับภาษา
- การใช้คําราชาศัพท์ และคําสุภาพ
- สํานวนไทย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

กาหนดส่งงาน
จานวน
ชิ้น
๒  ๒๓ พ.ค.๖๑
 ๒๒ พ.ค. ๖๑

๒๐ คะแนน ๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. ใบงาน

๒

 ๖ ก.ค. ๖๑
 ๕ ก.ค. ๖๑

๑๐ คะแนน ๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. ใบงาน

๒

 ๑๐ ส.ค. ๖๑
 ๙ ก.ค. ๖๑

๒๐ คะแนน ๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. ปฏิทินความรู้

๓

 ๑๐ ก.ย. ๖๑
 ๕ – ๑๐ ก.ย. ๖๑

๑๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐๐
คะแนน

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

๙ – ๑๓ ก.ค. ๖๑
๑๐ – ๑๔ ก.ย. ๖๑
๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน รหัสวิชา ท30227 จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ครูผู้สอน 1. นายเลอพงศ์ จันสีนาก(หัวหน้ารายวิชา)
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
1. ปฐมนิเทศ
-ข้อตกลงในการเรียน
-ภาระงานและการส่งงาน
-กระบวนการเรียนการสอน
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารมวลชน
งานเดี่ยว
แผนภาพ
1 ชิ้น
31 พ.ค. 61
-การสือ่ สาร
คะแนนแผนภาพ
ความคิด
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
ความคิด (5 คะแนน)
-ภาษาไทยเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
-ภาษาไทยเพื่องานหนังสือพิมพ์
งานกลุม่
รายงาน
1 ชิ้น
-ภาษาไทยเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
รายงาน
-ภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชนในสังคม
(5 คะแนน)
ออนไลน์
3. วิธีการปฏิบัติ งานภาษาไทยเพื่องาน
สื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ
-การเขียนบทพูดพิธีกรเพือ่ งานวิทยุ
งานเดี่ยว
ใบงาน
1 ชิ้น
30 มิ.ย. 61
โทรทัศน์และลงมือปฏิบัติการพูด
สรุปวิธีการปฏิบัติ
-การเขียนดัมมี่หนังสือพิมพ์ การใช้ภาษาใน
(5 คะแนน)
การพาดหัวข่าว การเขียนรายละเอียดข่าว
-การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณา
งานกลุม่
ฝึกปฏิบัติ
1 ชิ้น
ประชาสัมพันธ์
ฝึกปฏิบัติ
-การภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชนใน
(15 คะแนน)
สังคมออนไลน์
4. สอบกลางภาค
ทดสอบ
แบบทดสอบ
สอบนอกตาราง
10 คะแนน
5. การวิพากษ์ วิจารณ์งานสื่อสารมวลชนใน
ชีวิตประจาวัน
-หลักการวิพากษ์ วิจารณ์ สือ่ สารมวลชน
งานเดี่ยว
ใบงาน
1 ชิ้น
31 ก.ค. 61

-วิพากษ์ วิจารณ์งานสื่อสารมวลชนใน
ชีวิตประจําวัน
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานวิทยุโทรทัศน์
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานหนังสือพิมพ์
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วิพากษ์ วิจารณ์การใช้ภาษาไทยเพื่อ
งานสื่อสารมวลชนในสังคมออนไลน์
6. วิจารณญาณในการบริโภค
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทวิทยุโทรทัศน์
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทงานหนังสือพิมพ์
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทงานโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วิจารณญาณในการบริโภคสื่อสารมวลชน
ประเภทงานสื่อสารมวลชนในสังคมออนไลน์
7.สอบปลายภาค
รวม

สรุปแนวทางการ
วิพากษ์ วิจารณ์
(5 คะแนน)
งานกลุม่
ฝึกปฏิบัติ
(15 คะแนน)

ฝึกปฏิบัติ

1 ชิ้น

งานเดี่ยว
การพิจารณางาน
สื่อสารมวลชน
(10 คะแนน)

ใบงาน

1 ชิ้น

ทดสอบ
(30 คะแนน)
100 คะแนน

แบบทดสอบ

31 ส.ค. 61

สอบนอกตาราง
7 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 32101 ชื่อวิชาสังคมศึกษา 3 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1.นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ หัวหน้ารายวิชา 2.นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
3.นายไกรสร หม้อแหละ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน//ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 1 แสงธรรมนา
5 คะแนน
ทาง
-การ์ดความรู้ 5
-ชิ้นงานกลุ่ม
1 ชิ้น
สิ้นเดือน
-มงคล 38 ประการ
คะแนน
พ.ค. 61
-พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนที่ 2 คิดแบบมี
ปัญญา
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี

5 คะแนน
-อินโฟโต้กราฟฟิก
5 คะแนน

หน่วยการเรียนที่ 3 เจริญภาวนา
5 คะแนน
...พัฒนาจิตใจ
-ปฏิบัติการ 5
-สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และ คะแนน
เข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
-หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

-ชิ้นงานกลุ่ม

-ปฎิบัติวิธีการเจริญ
ภาวนา

1 ชิ้น

สิ้นเดือน
มิ.ย. 61

สิ้นเดือน
มิ.ย. 61

หน่วยการเรียนที่ 4
เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์
-แผนที่
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การศึกษาทางภูมิศาสตร์
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1 – 4
หน่วยการเรียนที่ 5
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
-ลักษณะภูมิประเทศของโลก
-กระบวนการสําคัญที่สง่ ผลให้เกิด
ลักษณะภูมิประเทศของโลก
-ปัญหาทางกายภาพของประเทศ
ไทยและของโลก
-ภัยพิบัติทางธรรมชาติของไทยและ
ของโลก
หน่วยการเรียนที่ 6วิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
-วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของโลก

10 คะแนน
-อินโฟโต้กราฟฟิก
5 คะแนน
-แบบทดสอบ
5 คะแนน

งานกลุม่

1 ชิ้น

ก่อน
กลางภาค

งานกลุม่

1 ชิ้น

21 ส.ค.
61

งานเดียว

1 ชิ้น

10 คะแนน
20 คะแนน
-ศึกษาค้นคว้างาน
กลุ่ม 10คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน
-แบบทดสอบ
5 คะแนน
5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบทดสอบย่อย

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

21 ส.ค.
61

หน่วยการเรียนที่ 7การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม -มาตรการในการจัดการวิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการ
-วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
-กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
-แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
หน่วยการเรียนที่ 8การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
-การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สอบปลายภาค (หน่วยที่ 5 – 8)

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

5 คะแนน
-แบบฝึกหัด 5
คะแนน

แบบฝึกการเรียน
รายบุคคล

1 ชิ้น

แบบทดสอบ 30 คะแนน

4 ก.ย. 61

4 ก.ย. 61

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายวิชา ส 30231 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน/หัวหน้ารายวิชา นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
และทดสอบ
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
หน่วยที่ 1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 1 ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย วันอังคาร ที่ 16 1. แนวทางการปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมใน
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 26
การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ
พฤษภาคม 2561
2. แนวทางการปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นใน
2. POP UP
งานกลุม่
- กลุ่มละ
วันจันทร์ ที่ 29
ศาสนา
(15 คะแนน)
(5-6 คน)
1 ชิ้น
พฤษภาคม – วัน
3. แนวทางการปฏิบัติตนและการมีส่วนร่วมใน
ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน
การจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเทิดทูนใน
2561
สถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วยที่ 2 คาสอนของพ่อ
3. แบบทดสอบครัง้ ที่ 2 ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย วันจันทร์ ที่ 12 –
1. พระบรมราโชวาท
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 2
วันศุกร์ ที่ 16
2. หลักการทรงงาน
มิถุนายน 2561
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การนําเสนอแนว
งานเดี๋ยว
- คนละ
วันจันทร์ ที่ 19 –
ทางการประยุกต์คําสอน
3 ชิ้น
วันศุกร์ ที่ 30
มาใช้ในชีวิต ทําใส่ A4
มิถุนายน 2561
(15 คะแนน)
เก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561 - แบบทดสอบ
ข้อสอบปรนัย ข้อสอบ วันจันทร์ ที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561
หน่วยที่ 1 -2
จานวน
วันศุกร์ ที่ 14
(10 คะแนน)
20 ข้อ กรกฎาคม 2561

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
1. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหลัก
กระบวนการประชาธิปไตย
2. นโยบายสาธารณะ
3. การมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้ง

การเก็บคะแนน
5. แบบทดสอบครัง้ ที่ 3
(5 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย
ครั้งที่ 3

6. Power Point
(15 คะแนน)

งานกลุม่
(5-6 คน)

หน่วยที่ 4
7. แบบทดสอบครัง้ ที่ 4
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(5 คะแนน)
1. หลักความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. แนวทางการปฏิบัติตนและการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถี
8. โครงงาน
ประชาธิปไตย
(15 คะแนน)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561
ประจาปีการศึกษา 2561

- แบบทดสอบ
หน่วยที่ 1 – 4
(10 คะแนน)

ข้อสอบปรนัย

งานกลุม่
(5-6 คน)
ข้อสอบปรนัย

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ
วันจันทร์ ที่ 17 วันศุกร์ ที่ 21
กรกฎาคม 2561

- กลุ่มละ
1 ชิ้น

วันจันทร์ ที่ 31
กรกฎาคม – วัน
ศุกร์ ที่ 11
สิงหาคม 2561
- สอบย่อย วันจันทร์ ที่ 21 –
ครั้งที่ 4
วันศุกร์ที่ 25
สิงหาคม 2561
- กลุ่มละ
1 ชิ้น
ข้อสอบ
จานวน
30 ข้อ

วันจันทร์ ที่ 4 –
วันพุธ ที่ 13
กันยายน 2561
วันพฤหัส ที่ 14 วันศุกร์ ที่ 22
กันยายน 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 30221 ชื่อรายวิชา วิวัฒนาการการปกครองไทย จํานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ภายในเดือน
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง 1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
ตามผลการเรียนรู้
พฤษภาคม 2561
การปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
- ความหมายของการเมือง
- ความหมายของการปกครอง
- ความหมายของอํานาจอธิปไตย
- รูปแบบการปกครอง
- ลัทธิทางการเมือง
- หลักการประชาธิปไตย

หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทย
- การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
- การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
- การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี

หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
- การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
- การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
- การเมืองการปกครองสมัยการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475

2.ค้นคว้าและนําเสนอข้อมูล
ตามหัวข้อที่กําหนด
(5 คะแนน)

- งานกลุ่ม

- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.ค้นคว้าและนําเสนอข้อมูล
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กําหนด
(5 คะแนน)

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

ภายในเดือน
มิถุนายน 2561

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.แข่งขันโต้วาที
(5 คะแนน)

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

ภายในเดือน
กรกฎาคม 2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561
หน่วยที่ 4 พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทยในยุคประชาธิปไตย
- พ.ศ. 2475 - 2516
- พ.ศ. 2517 - 2549
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

หน่วยที่ 5 โครงสร้างและสถาบันทาง
การเมืองการปกครองของไทย
- สถาบันนิติบัญญัติ
- สถาบันบริหาร
- สถาบันตุลาการ
- องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
- พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
- การเลือกตั้ง

หน่วยที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวความคิดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
- ความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดิน
- การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน
- ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย

สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561

การเก็บคะแนน
แบบทดสอบหน่วยที่
1-3
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

จานวนชิ้น
1 ฉบับ

กาหนดส่งงาน
17 - 21 ก.ค.
2561

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.ค้นคว้าและนําเสนอข้อมูล
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กําหนด
(5 คะแนน)
3.แข่งขันโต้วาที
1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.ค้นคว้าและนําเสนอข้อมูล
ตามหัวข้อที่กําหนด
(5 คะแนน)
3.แข่งขันตอบปัญหาแบบทีม

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

ภายในเดือน
สิงหาคม 2561

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

ภายในเดือน
สิงหาคม 2561

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.ค้นคว้าและนําเสนอข้อมูล
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กําหนด
(5 คะแนน)

- ข้อสอบปรนัย/อัตนัย - 1 ฉบับ
ตามผลการเรียนรู้
- งานกลุ่ม
- กลุ่มละ 1
หัวข้อ

ภายในเดือน
กันยายน 2561

แบบทดสอบหน่วยที่
4-6
(30 คะแนน)

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

1 ฉบับ

14 - 22 ก.ย.
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
รหัสวิชา ส30222 ชื่อรายวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
อัตราการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานทาง
กฎหมาย
- ความหมายและลักษณะสําคัญของ
กฎหมาย
- ที่มาของกฎหมายและระบบของกฎหมาย
- ประเภทของกฎหมาย
- กระบวนการจัดทํากฎหมายลายลักษณ
อักษร

15 คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการทาง
กฎหมาย ปัญหาการใช้กฎหมาย และ
แนวทางการป้องกันแก้ไข
- การบังคับใชกฎหมายและการสิ้นผลการ
บังคับใชกฎหมาย
- ปญหาการใชกฎหมายในสังคมไทย
และแนวทาง ปองกันแกไข

15 คะแนน

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน

- นําเสนอผลงานเกี่ยวกับความรู้
- รายกลุ่ม
พื้นฐานทางกฎหมาย (5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล

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

- รายกลุ่ม

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- 1 ชิ้น
- 1 ชุด
- 1 ชุด

ภายใน
1 มิถุนายน
2561

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล - 1 ชุด
- รายบุคคล - 1 ชุด
แบบทดสอบกลางภาค

ภายใน
1 กรกฎาคม
2561
ภายใน 16-20
กรกฏาคม 2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

การเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 15 คะแนน
กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา
- รัฐธรรมนูญ
- นําเสนอผลงานในรูปแบบ
- หลักกฎหมายแพง
พาวเวอร์พอยต์/วิดีโอ เกี่ยวกับ
- หลักกฎหมายอาญา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
แพ่งและกฎหมายอาญา
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน
- กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
และ บัตรประจําตัวประชาชน
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผู้บริโภค
- กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
- กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

สอบปลายภาค หน่วยที่ 1-4

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
- รายกลุ่ม

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- 1 ชิ้น
ภายใน
1 สิงหาคม
2561

- รายบุคคล

- 1 ชุด

- อินโฟรกราฟฟิคเกี่ยวกับกฎหมาย - รายกลุ่ม
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล

- 1 ชิ้น

15 คะแนน

30 คะแนน
- แบบทดสอบ (30 คะแนน)

- 1 ชุด
- 1 ชุด

ปรนัย40 ข้อ หน่วยที1่ -4
อัตนัย 2 ข้อ หน่วยที่ 3-4

ภายใน
1 กันยายน
2561

ภายใน 17-25
กันยายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายวิชา ส 30223 ชื่อวิชา มนุษย์กับสังคม จํานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน/หัวหน้ารายวิชา นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 1 พื้นฐานของมนุษย์
1. แบบทดสอบครัง้ ที่ 1 ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย วันอังคาร ที่ 16 - ความเป็นมา ความหมาย
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 26
หลักแนวคิด
พฤษภาคม 2561
- พื้นฐานและพฤติกรรมของมนุษย์กับ
วันจันทร์ ที่ 29
สังคม
2. นําเสนองานกลุ่ม
งานกลุม่
- กลุ่มละ
พฤษภาคม – วันศุกร์
- ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และ
(15 คะแนน)
(5-6 คน)
1 ชิ้น
ที่ 9 มิถุนายน 2561
การพัฒนา
- แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม
หน่วยที่ 2 โครงสร้างสังคม
3. แบบทดสอบครัง้ ที่ 2 ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย วันจันทร์ ที่ 12 –วัน
- โครงสร้างสังคม สังคมมนุษย์และการ
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 2
ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน
ตั้งถิ่นฐาน
2561
- การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบ 4. การนําเสนองานเดี่ยว งานเดี่ยว
- คนละ
วันจันทร์ ที่ 19 –วัน
สังคม สถาบันทางสังคม ประชาสังคม
(15 คะแนน)
(5-6 คน)
1 ชิ้น
ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน
หลักธรรมภิบาลและสันติ
2561
- กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม การเมิอง
กฎหมาย เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
แบบทดสอบหน่วยที่ ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ
17-21 ก.ค. 2561
ปีการศึกษา 2561
1-2 (10 คะแนน)
จํานวน 5
ข้อ

ชิ้นงาน//ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 3 สังคมไทย
5. แบบทดสอบครัง้ ที่ 3 ข้อสอบปรนัย - สอบย่อย
- สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 3
สังคมไทย
- ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
- แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทยแบบ 6. Power Point
งานกลุม่
- กลุ่มละ
สันติวิธี
(15 คะแนน)
(5-6 คน)
1 ชิ้น
- การพัฒนาสังคมไทย
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
แบบทดสอบหน่วยที่ ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบ
ปีการศึกษา 2561
1-3 (30 คะแนน)
จํานวน 5
ข้อ

กาหนดส่ง
วันจันทร์ ที่ 31
กรกฎาคม – วันศุกร์
ที่ 11 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ ที่ 4 –
วันพุธ ที่ 13 กันยายน
2561
17-25 ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561รหัสวิชา อ32101
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 3
จานวน 3
คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวชเนตตี เมืองมูล หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาววิชุดา บุญเทียม 3. นางสาวทารินทร์ นาค
สร้อย
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : Place
- Giving opinions
- Describing a strange experience
- Pre-test
หน่วยที่ 2 : Sports and Hobbies
- phrasal verb
- Past Perfect Continuous
- Describing a sports event

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น

Pre-test และชิ้นงาน
เรื่อง Travel Guide
(5 คะแนน)

เขียนรายงาน
เหตุการณ์ในหัวข้อ
“My Favorite
Sports”

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 พฤษภาคม
– 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2561

1 ชิ้น

11 – 18
มิถุนายน
พ.ศ. 2561

1 ชิ้น

25 – 29
มิถุนายน
พ.ศ. 2561

1 ชิ้น

2 – 13
กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

1 ชิ้น

16 – 23
กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

(10 คะแนน)

หน่วยที่ 3 : Weather
- Passive
- Adjectives ending in-ing / -ed
- Giving opinions and reasons

ชิ้นงาน Weather
Survey และ Post
test

งานเดี่ยว

(10 คะแนน)

หน่วยที่ 4 : Environment
- Comparative and superlatives
- Adjective order
- Giving personal news

Write mind-mapping
about “How to save
environment”

งานเดี่ยว

(10 คะแนน)

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5 : Health and Fitness
- Reported speech (statement)
- Giving personal information
- Giving advice

กําหนดส่งงาน

10 คะแนน
Role play “Fitness
Programs”
(15 คะแนน)

งานคู่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32101
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 3
จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวชเนตตี เมืองมูล หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาววิชุดา บุญเทียม 3. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย
หน่วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 6 : Public Service
- Reported Speech
- Giving suggestions or solutions to
a problem
- Post test
หน่วยที่ 7 : Transportation
- Used to, would
- Be used to / get used to
- Describing changes in a town
- Matching speakers to opinions you
hear

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น

Post Test
(20 คะแนน)

เขียนเรียงความเพื่อ
บรรยายเหตุการณ์ที่
ประทับใจในสถานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เดินทาง/การคมนาคม
ขนส่ง

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

กําหนดส่งงาน

1 ชิ้น

1 – 10
สิงหาคม
พ.ศ. 2561

1 ชิ้น

20 - 31
สิงหาคม
พ.ศ. 2561

1 ชิ้น

3 – 10
กันยายน
พ.ศ. 2561

(15 คะแนน)
Post Test

(5 คะแนน)

หน่วยที่ 8 : Travel
- Conditionals
- Unless
- Describing holiday plans
- Asking for and giving information
- Post Test
สอบปลายภาค

“Holiday Brochure”
(15 คะแนน)

Post Test
(5 คะแนน)
30 คะแนน

งานเดี่ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปี
การศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32203
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน
จานวน 2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวศุภร แซ่ลู่ หัวหน้ารายวิชา
2. นายนวเรศ เสนคุ้ม
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Chapter 1 : The World of books
Unit 1 The Dark Poem and Stories Of Poe
Unit 2 Miller’s America Through
a Salesman and a Witch
Chapter 2 : The World Around us
Unit 3 Water : How it Comes and Goes
Unit 4 The Way That Carbon Gets
Around
Chapter 3 : The World of Our Bodies
Unit 5 Processes of a Virus at work
Unit 6 Bad and Good Mutations
สอบกลางภาค
Chapter 4 : The World of Language
Unit 7 Models of Messages in
Communication Theory
Unit 8 Understanding and
Misunderstanding
Chapter 5 : The World of the Past
Unit 9 In the Name of Liberty, Equality,
and Fraternity
Unit 10 The Battle of the Amistad
Chapter 6 : The World of Technology
Unit 11 Cracking the Case of Digital
Crime
Unit 12 Inside the Goodgleplex
สอบปลายภาค

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ /
ประเภท
งานกลุม่

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง
งาน

1

23 พ.ค. 61

- นําเสนองาน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1

25 มิ.ย. 61

- แปลเนื้อ
เรื่อง
(10 คะแนน)
10 คะแนน
- อภิปราย
กลุ่ม
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1

2 ก.ค.61

งานกลุม่

1

ก.ค. 2561
12 ก.ค. 61

- นําเสนองาน
(10 คะแนน)

งานคู่

1

27 ส.ค. 61

- แปลเนื้อ
เรื่อง
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1

7 ก.ย. 61

- อภิปราย
กลุ่ม
(10 คะแนน)

30 คะแนน

ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32205 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ จานวน 2 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
โดยสังเขป
ประเภท
หน่วยที่ 1 Your Personality
1. Exercises
- Context clues
Test (5 คะแนน)
งานเดี่ยว
การเดาความหมายคําศัพท์จากบริบท 2. Exercises
1
24 พ.ค.- 7 มิ.ย. 2561
- Deciding
Test (5 คะแนน)
อ่านแล้วเลือกคําตอบที่ถูกต้อง
3. สอบ ครูต่างประเทศ
( Multiple Choice, True/False)
(5 คะแนน)
หน่วยที่ 2 Delicacies
1. Presentation
- global culture
Test (5 คะแนน)
เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับ
2. Exercises
งานเดี่ยว
1
28 มิ.ย.-13 ก.ค.2561
วัฒนธรรมสากล (อาหาร)
(5 คะแนน)
- Vocabulary
3. สอบ ครูต่างประเทศ
ศึกษาคําศัพท์จากเรื่องที่อ่าน
(5 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน
1. Exercises
Test (5 คะแนน)
หน่วยที่ 3 General Reading
2. Exercises
งานเดี่ยว
- Festivals and Events
1
6 ส.ค. - 17 ส.ค. 2561
Test (5 คะแนน)
วัฒนธรรมและประเพณี
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
1. Exercises
Test (5 คะแนน)
หน่วยที่ 4 Signs and Notices
2. Exercises
งานเดี่ยว
1
27 ส.ค. - 3 ก.ย.2561
สัญลักษณ์และป้ายประกาศต่าง ๆ
Test (5 คะแนน)
3. สอบ ครูต่างประเทศ
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ฝ32205 ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน - เขียนเบื้องต้น 1 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1เรื่อง Les articles
- Les articles définis
- เติม les articles définis
et indéfinis
และ indéfinis ลงใน
ช่องว่าง (5 คะแนน)
- Faire des phrases
- แต่งประโยคความเดียว
avec les articles définis และความรวมโดยใช้
et indéfinis
les articles définis
และ indéfinis
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 2 เรื่อง Les
pronoms
- Les pronoms sujets
- ใช้ pronom ในการตั้ง
ประโยคคําถามและตอบ
คําถามได้ (5 คะแนน)
- Le pronom “on”
- อ่านบทความการใช้
pronom “on” และตอบ
คําถามจากเรื่องที่อ่าน
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

24 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

7 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

21 มิถุนายน

งานกลุม่

1 ชิ้น

28 มิถุนายน

หน่วยการเรียน/
วิธีการเก็บคะแนน
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 3 เรื่อง Les verbes
- Le verbe “s’appeler” - ใบงานการผันคํากริยา
ที่ลงท้ายด้วย –er และ –ir
(5 คะแนน)
- Le verbe “être”
- Les verbes en –er
- ใบงานผันคํากริยาในกลุ่มที่
et –ir
3 (5 คะแนน)
- Les accords
- แต่งประโยคที่ต้องมีการ
accord คํากริยาตามเพศ
และพจน์ (5 คะแนน)
หน่วยที่ 4 เรื่อง Les
adjectifs
- Le féminin des
- แต่งประโยคที่คําคุณศัพท์
adjectifs
ต้อง accord ตามเพศ
และพจน์ (10 คะแนน)
- Le pluriel des adjectifs
- Discrimination féminin - ใบงานการเติมคําคุณศัพท์
/masculin des
แสดงความเป็นเจ้าของ
adjectifs
(5 คะแนน)
สอบปลายภาค

30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชื้น

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

9 สิงหาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

16 สิงหาคม

งานกลุม่

1 ชิ้น

5 กันยายน

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

12 กันยายน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 32201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3
จานวน 6 ชั่วโมง
3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ห้องเรียน

วิธีเก็บคะแนน
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 2 : การเดินทาง

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 3:เพื่อน

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 4 : การท่องเที่ยว

แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 : อาหาร

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

หน่วยที่ 6: ของฝาก

-ใบงาน
-แบบทดสอบ

สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
60 นาที

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

จํานวนชิ้น
-1 ชิ้น

กําหนดส่งงาน
ภายใน 8/มิ.ย/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 22/มิ.ย/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 13/ก.ค/61

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -3
ภายใน 10/ส.ค/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 24/ส.ค/61

-1 ชิ้น
-1 ชิ้น

ภายใน 7/ก.ย/61

-1 ชิ้น
ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา จ 32201
ชื่อวิชา ภาษาจีน 3
จานวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวภาพิมล ฐานะ

ปีการศึกษา 2561
3.0 หน่วยกิต

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1 :我们在食堂门口
见面

-听写 ทิศทาง
-แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยที่ 2 :我不能去看电影

-ทําสื่อวิดีโอไปดูหนัง
-แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยที่ 3 : 我从星期一到星
期三有课

-ทําตารางเรียนเป็น
ภาษาจีน/听写
-แบบทดสอบท้ายบท

สอบกลางภาค

แบบทดสอบ 45นาที

หน่วยที่ 4 : 我在操场踢球呢

-听写
-แบบทดสอบท้ายบท

หน่วยที่ 5 : 我不会汉字输入

หน่วยที่ 6 : 一直往前走

สอบปลายภาค
รวม

ลักษณะ/
ประเภท
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานกลุ่ม
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
( 5 คะแนน)
10 (คะแนน)

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-ศัพท์
-งานเดี่ยว
-แบบทดสอบท้ายบท
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-听写 ศัพท์บอกทิศทาง -งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
-งานเดี่ยว
-แบบทดสอบท้ายบท
(5 คะแนน)
แบบทดสอบ 60 นาที
30 (คะแนน)
100 คะแนน

จานวน กาหนดส่งงาน
ชิ้น
-1 ชิ้น ภายใน 30/พ.ค./61
-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/มิ.ย./61

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ค./61
( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น
อัตนัยหน่วยที่ 1-3
-1 ชิ้น

ภายใน 30/ส.ค./61

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ย./61

-1 ชิ้น

( 10คะแนน )

-1 ชิ้น

ภายใน 30/ก.ย./61

-1 ชิ้น

( 10 คะแนน )
ปรนัยหน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส30248 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์ 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Ms. Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา 2. Ms. Dorette Botha
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กําหนดส่ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จํานวนชิ้น
Assignment
Submit
Concept
ลักษณะ / ประเภท
Number of
(Date)
assignment
Economics Basics
Classwork
Individual
5 Points
1
29 May 2018
Employment/Unemployment
Supply and Demand

Inflation
Income Distribution
Midterm
Profit and Loss
Risk and Return

Classwork
5 Points

Individual

Homework
10 Points

Group Work

Classwork
5 Points

Individual

Classwork
5 Points

Pair work

10 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points

multiple choice
Group Work
Group Work

1

5 June 2018

1

12 June 2018

1

26 June 2018

1

3 July 2018

1

24 July 2018

1

15 August 2018

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Savings and Interest
Markets and Prices
Business Cycles
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

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

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

1
1

กําหนดส่ง
Submit
(Date)
28 August 2018
4 September
2018
11 September
2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค30203
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 5 คาบ/สัปดาห์
2.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Ian Roberts หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Ian Roberts
.
3.
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
Pre Test
1 คําอธิบายรายวิชา
(10 คะแนน)
30 May 18
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. แจ้งการกําหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน
4. Pre Test
หน่วยที่ 2
Homework
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
1. Exponential Functions
Classwork
22 June 18
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 3
Homework
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
1. Logarithmic Functions
Classwork
7 July 18
(10 คะแนน)
Midterm Test
10 คะแนน
หน่วยที่ 4
Homework
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
1. Trigonometry Functions
Classwork
3 August 18
(10 คะแนน)
หน่วยที่ 5
1. Trigonometry graphs identities
and equations

Homework
Classwork
(10 คะแนน)

งานกลุม่

Homework
Classwork
(10 คะแนน)
Post Test
(10 คะแนน)
Final test
30 คะแนน
 คะแนนสอบกลางภาค 10 คะแนน
 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

งานเดี่ยว

หน่วยที่ 6
1. Vectors in 3D

1 ชิ้น
31 August 18

1 ชิ้น

7 September
18

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 รหัสวิชา ง32201 ชื่อรายวิชา การออกแบบมัลติมีเดีย 1 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
 อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
 ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp
หัวหน้ารายวิชา 2. Mr. Andrew Kemp
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กําหนดส่ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จํานวนชิ้น
Assignment
Submit
Concept
ลักษณะ / ประเภท
Number of
(Date)
assignment
Photoshop Basics
Classwork
Individual
1
29/5/18
5 Points
Photoshop Selections
Project
Individual
1
5/6/18
5 Points
Photoshop Masks 1
Quiz
Individual
1
12/6/18
5 Points
Classwork
Photoshop Masks 2
Individual
1
26/6/18
5 Points
Photoshop Photo Repairs
Participation
Individual
1
3/7/18
10 Points
Midterm
10 Points
multiple choice
Classwork
Individual
Photoshop Colour Masks
1
24/7/18
5 Points
Project
Individual
Photoshop Channels
1
15/8/18
5 Points
Classwork
Individual
Photoshop Layers
1
28/8/18
5 Points
Quiz
Individual
Photoshop Brush Creating
1
4/9/18
5 Points
Participation
Individual
Photoshop Duo Colour
1
11/9/18
10 Points
Final
30 Points
multiple choice

 คะแนนสอบกลางภาค 10 คะแนน
 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32211 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Dominic Rubino
หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Dominic Rubino
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กําหนดส่ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จํานวนชิ้น
Assignment
Submit
Concept
ลักษณะ / ประเภท
Number of
(Date)
assignment
Classwork
Public Speaking
Individual
1
17 - 23 May 18
5 Points
The Different kinds of
Homework
Individual
1
4 - 11 June 18
Presentations
10 Points
Classwork
Preparation techniques
Individual
1
9 - 11 July 18
5 Points
Classwork
Types of Visuals and applications
Individual
1
12 July 18
5 Points
Homework
Body language techniques
Individual
1
12 July 18
5 Points
Midterm
10
multiple choice
Classwork
Organizing
Individual
1
27 -31 July 18
5 Points
Homework
Topic Selection
Individual
1
7-10 August 18
5 Points
Classwork
Elements of Public Speaking
Individual
1
13-17 August 18
5 Points
Classwork
Surveys and Interviews
Individual
1
20-24 August 18
5 Points
Classwork
3-7 September
Presentation
Individual
1
10 Points
18
Final
30
multiple choice
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32209 ชื่อรายวิชา วรรณคดีอังกฤษ 3 4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Dominic Rubino
หัวหน้ารายวิชา 2. Mr. Dominic Rubino
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กําหนดส่ง
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จํานวนชิ้น
Assignment
Submit
Concept
ลักษณะ / ประเภท
Number of
(Date)
assignment
Homework
Unit 1:
5 Points
Individual
1
16-21 May 18
The Mill and the Floss Part 1
Classwork
1
5 Points
Homework
Unit 2:
3 Points
Individual
1
29 May 18
The Mill and the Floss Part 2
Classwork
1
- 4 June 18
2 Points
Unit 2:
Classwork
Individual
1
11 - 15 June 18
The Mill and the Floss Part 3
5 Points
Homework
Unit 3:
3 Points
1
Individual
25 - 29 June 18
Adam Bede Part 1
Classwork
1
2 Points
Unit 3:
Homework
Individual
1
2-6 July 18
Adam Bede Part 2
5 Points
Midterm
10
multiple choice
Unit 4:
Classwork
Individual
31 July 18 - 3
1
Greek Mythology Part 1
5 Points
August 18
Unit 4:
Homework
Individual
1
13-17 August 18
Greek Mythology Part 2
10 Points
Unit4:
Classwork
Individual
1
27-31 August 18
Greek Mythology Part 3
5 Points
Story board design
Classwork
Individual
3-7 September
1
Mid-evil Literature and Culture
10 Points
18
Final
30
multiple choice
คะแนนสอบกลางภาค
10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ32101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Dominic Rubino หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Dominic Rubino
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
กําหนดส่ง
จํานวนชิ้น
โดยสังเขป
Assignment
Submit
ลักษณะ /
Number of
Concept
(Date)
ประเภท
assignment
Unit 1:
Homework 5 Points
Individual
1
22 - 25 May 18
Passive Voice
Classwork 5 Points
Group Work
1
Unit 2:
Homework 5 Points
Individual
1
5-8 June 18
Active Voice
Classwork 5 Points
1
Unit 3:
Individual
Homework 3 Points
1
19-22 June 18
Reporting
Unit 4:
Question Tags

Homework 3 Points
Classwork 2 Points

Unit 4:
Adverbs & Conjunctions

Classwork 2 Points

Midterm

10

Unit 5:
Determiners & Quantifiers
Unit 6:
Paragraph structuring
Unit6:
Relative Clauses
Unit 6:
The different kinds of essay
writing
Final

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Classwork 5 Points
Classwork 5 Points

Individual
Group Work
Individual

3-6 July 18

1

10-13 July 18

1

24 July 18
- 28 August 18

1

7-10 August 18

1

14-17 August 18

1

4-10 September
18

multiple
choice
Individual
Individual

Homework 10 Points

Individual

Classwork 10 Points

Individual

30

multiple
choice

10 คะแนน
30 คะแนน

1
1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา
ศ32101
ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์ 2 1คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1 รูปแบบงานทัศนศิลป์ 1.ใบงาน (10 คะแนน)
- รายบุคคล
ตะวันตก
2. ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน) - รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
16 มิ.ย. 2561

หน่วยที่2 การสร้างสรรค์ผลงาน 3. ใบงาน (10 คะแนน)
ทัศนศิลป์
4.ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน)
-การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม
-การสร้างสรรค์งาประติมากรรม

-รายบุคคล
-งานคู่

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
27 ก.ค. 2561

หน่วยที่3 การออกแบบงาน
5.ใบงาน (10 คะแนน)
ทัศนศิลป์
6. ผลงานภาคปฎิบัติ / ทักษะ
-ทัศนธาตุ
การออกแบบ (20 คะแนน)
- หลักการออกแบบและจัด
องค์ประกอบ
-การออกแบบงานให้เหมาะสมกับ
โอกาสและสถานที่

- รายบุคคล
- รายกลุ่ม

1 ชิ้น
2 ชิ้น

ภายใน
31 ส.ค. 2561

หน่วยที่4 แฟ้มสะสมผลงาน
ทัศนศิลป์
-ความเป็นมาของแฟ้มสะสม
ผลงาน
-กระบวนการจัดทําแฟ้มผลงาน
ทัศนศิลป์

-รายกลุ่ม
-รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
14 ก.ย. 2561

7.แฟ้มสะสมผลงาน (10 คะแนน)
8. แบบทดสอบ (20 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ..............ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....5.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา.......ศ 32102 ......... ชื่อรายวิชา.......ดนตรีสากล 1 ........ .......1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วย
กิต อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ...... : .... 20.....
ผู้สอน 1...........นายปิยพฤฒิ จิธานนท์............... หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : ทักษะดนตรีสากล
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านโน้ต
สากล อัตราจังหวะ บันไดเสียงและคอร์ด
- อ่านโน้ตในกุญแจประจําหลัก ซอล ฟา โด
- บันทึกโน้ตในอัตราจังหวะธรรมดาและ อัตราจังหวะผสม
- สร้างบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดไมเนอร์และการสร้างคอร์ดเซเว่น เมเจอร์เซว่นและคอร์ดไมเนอร์เซเว่น

วิธีการเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

-แบบประเมินผลงานนักเรียน
( การสร้างสรรค์งานดนตรี ) รายบุคคล
40 คะแนน
-แบบประเมินการอภิปราย
หน้าชั้นเรียน
( ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ รายกลุม่
ทักษะดนตรีสากล )
10 คะแนน

จานวน
ชิ้น

3

1

กาหนดส่ง

31 พ.ค. 61

6 ก.ค. 61

หน่วยที่ 2 : การแต่งเพลงตามสมัยนิยม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ
บทเพลง การแต่งเพลงและการนําเสนอ
ผลงานเพลง
- การแต่งเพลง
- การนําเสนอผลงานเพลง
.

- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน ( การแต่งเพลง
และการนําเสนอผลงาน
เพลง )
40 คะแนน
- แบบประเมินการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
เรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบของบท
เพลง การแต่งเพลงและ
การนําเสนอผลงานเพลง
10 คะแนน

รายกลุม่

1

3 ส.ค. 61

รายกลุม่

1

7 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
รหัสวิชา
ศ30213
ผู้สอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อรายวิชา เสริมทักษะประติมากรรม 2 คาบ/สัปดาห์ 1. 0
หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ชิ้นงาน / ภาระงาน

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่1 ความรู้และทักษะ เบื้องต้น 1.ใบงาน (10 คะแนน)
- รายบุคคล
1 ชิ้น
งานประติมากรรม
2. ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน) - รายบุคคล
1 ชิ้น

ภายใน
15 มิ.ย. 2561

หน่วยที่2 ประติมากรรม
-รูปแบบงานประติมากรรม
นูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว
-วิธีการสร้างงานประติมากรรม

ภายใน
20 ก.ค. 2561

หน่วยที3่ ประติมากรรมสร้างสรรค์
-งานประติมากรรมร่วมสมัย
-ประติมากรรมสร้างสรรค์
หน่วยที4่ ประติมากรรมกับชีวิต
- ประติมากรรมกับชีวิตมนุษย์
- การสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการเรียนรู้

3. ใบงาน (10 คะแนน)

-รายบุคคล

4.ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน)

-งานคู่

1 ชิ้น

5.ใบงาน (10 คะแนน)
6. ผลงานภาคปฎิบัติ / ทักษะ
การออกแบบ (20 คะแนน)

- รายบุคคล
- รายกลุ่ม

1 ชิ้น
2 ชิ้น

ภายใน
24 ส.ค. 2561

7.แฟ้มสะสมผลงาน (10 คะแนน)
8. แบบทดสอบ (20 คะแนน)

-รายบุคคล
-รายกลุ่ม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
14 ก.ย. 2561

1 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค32101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 5 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
3. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
4. นายอภิวิชญ์ สิริสุกลั ย์กลุ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
เลขยกกาลัง
1. ตรวจสมุด
ทําแบบฝึกหัดและ
1
ภายในวันที่
1.1 รากที่ n ของจํานวนจริง
(10 คะแนน)
เนื้อหาทีจ่ ดในห้อง
29 มิถุนายน 2561
1.2 เลขยกกําลังที่มเี ลขชี้กําลัง
(งานเดี่ยว)
เป็นจํานวนตรรกยะ
2. ทดสอบย่อย
ข้อสอบอัตนัย
1
(10 คะแนน)
3. ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
สอบกลางภาค
- เลขยกกําลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.2 การประยุกต์ของอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ

ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 10 คะแนน)

1

แบบทดสอบกลางภาค
ทําแบบฝึกหัดและ
เนื้อหาทีจ่ ดในห้อง
(งานเดี่ยว)

2. ชิ้นงาน
(10 คะแนน)

อัตราส่วนตรีโกณมิติในชีวิต
ประจําวัน
(งานกลุ่ม)

1

ข้อสอบอัตนัย

1

ทาแบบทดสอบ
(ปรนัย 30 คะแนน)

แบบทดสอบปลายภาค

ภายในวันที่
15 กรกฎาคม 2561
ระหว่างวันที่
16-20 กรกฎาคม
2561

1. ตรวจสมุด
(10 คะแนน)

3. ทดสอบย่อย
(10 คะแนน)
สอบปลายภาค
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ

VDO เรือ่ ง เลขยกกําลัง
(งานกลุ่ม)

1

ภายในวันที่
21 กันยายน 2561

ระหว่างวันที่
26-28 กันยายน
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค32201
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กําหนดส่ง
ลักษณะ/
จํานวน
ประเภท
ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1. สอบเก็บคะแนน 20
1.
1 ชิ้น
ภายในวันที่
1.1 เลขยกกําลังทีม่ ีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็ม
คะแนน
แบบทดสอบ
9 กรกฎาคม
1.2 รากที่ n ในระบบจํานวนจริงและจํานวนจริง 2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน 2. ใบงาน/
2561
ในรูปกรณฑ์
สมุด
1.3 เลขยกกําลังทีม่ ีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ
/รายบุคคล
1.4 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
1.5 ฟังก์ชันลอการิทึม
1.6 การหาค่าลอการิทมึ
1.7 การเปลี่ยนฐานของลอการิทมึ
1.8 สมการเอ็กซ์โพเนนเนนเชียลและสมการ
ลอการิทึม
1.9 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม
สอบกลางภาค
10 คะแนน (ปรนัย)
รายบุคคล 1 ชิ้น
ระหว่างวันที่
16-20
กรกฎาคม
2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2.1 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
1. สอบเก็บคะแนน 5
1.
1 ชิ้น
ภายในวันที่
2.2 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
คะแนน
แบบทดสอบ
10 สิงหาคม
2.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ
2. ประเมินผลงาน 10
2. ใบงาน/
2561
2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
คะแนน
สมุด
2.5 การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน
/รายบุคคล

2.6 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2.7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของ
จํานวนจริงหรือมุม
2.8 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2.9 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
2.10 กฎของไซน์และโคไซน์
2.11 การหาระยะทางและความสูง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เวกเตอร์ในสามมิติ
3.1 ระบบพิกัดฉากสามมิติ
3.2 เวกเตอร์
3.3 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
3.4 ผลคูณเชิงสเกลาร์
3.5 ผลคูณเชิงเวกเตอร์
สอบปลายภาค

1. สอบเก็บคะแนน 10
คะแนน
2. ใบงาน/สมุด 5 คะแนน
30 คะแนน (ปรนัย)

1.
แบบทดสอบ
2. ใบงาน/
สมุด
/รายบุคคล
รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายในวันที่
14 กันยายน
2561

1 ชิ้น

ภายในวันที่
17-25
ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้......สุขศึกษาและพลศึกษา..................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......5....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา......พ32101............. ชื่อรายวิชา..................สุขศึกษา 3.............จํานวน 1 คาบ/สัปดาห์....0.5........หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ......80...... : .....20.......
ผู้สอน 1. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
หัวหน้ารายวิชา 2.……………………………………………………..
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด -ออกแบบสื่อ
-ความสําคัญของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด
-วิธีดูแลและสร้างเสริมประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือด

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ
-ความสําคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ
-วิธีดูแลและสร้างเสริมประสิทธิภาพการทํางานของระบบย่อย
อาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 วางแผนดีชีวิตมีสุข
-วิธีดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวทั้งวัยเด็ก
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ

สอบกลางภาค

- งานกลุ่ม
-แบบทดสอบท้ายหน่วย - รายบุคคล
(10 คะแนน)

1 งาน
1 งาน

4 มิ.ย.– 8 มิ.ย. 61

-นําเสนอวิธีการดูแล
- งานกลุ่ม
-แบบทดสอบท้ายหน่วย - รายบุคคล
(10 คะแนน)

1 งาน
1 งาน

18 มิ.ย.– 22 มิ.ย. 61

สมุดคู่มือสุขภาพของ
- รายบุคคล
ตนเองและครอบครัว
(10 คะแนน)
แบบทดสอบปรนัย
รายบุคคล
(10 คะแนน)
-แบบทดสอบท้ายหน่วย งานกลุ่ม
(10 คะแนน)

1 ชิ้นงาน

2 ก.ค. – 6 ก.ค. 61

20 ข้อ

16-20 ก.ค. 61

1 ใบงาน

31 ก.ค. – 3 ส.ค. 61

1 งาน

20 ส.ค. – 24 ส.ค. 61

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 เพศกับวัฒนธรรม
-อธิบายลักษณะพฤติกรรมทางเพศพร้อมยกตัวอย่างปัญหา
-วิเคราะห์ปัจจัยและค่านิยมทางเพศของไทย/ตะวันตก/อาเซียน
-วิเคราะห์สิทธิพื้นฐาน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รู้จกั สิทธิผบู้ ริโภค
-อธิบายและบอกความสําคัญของสิทธิผู้บริโภคได้
-ปฏิบัติตนตามแนวทางสิทธิผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสื่อโฆษณา
-อธิบายและและความสําคัญของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
-วิเคราะห์อิทธิพลสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ

สอบปลายภาค

กาหนดส่ง

- งานกลุ่ม

ผู้บริโภค
-แบบทดสอบ
- รายบุคคล
(15 คะแนน)
- วิเคราะห์สื่อโฆษณา
- งานกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
- รายบุคคล
-แบบทดสอบท้ายหน่วย
(15 คะแนน)
แบบทดสอบปรนัย
รายบุคคล
(20 คะแนน)

1 งาน
1 งาน

3 ก.ย.– 7 ก.ย.น 61

1 งาน

40 ข้อ

17- 25 ก.ย.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....5.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา..พ30211...........ชื่อรายวิชา.......วอลเลย์บอล 1......จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายธนวิทย์ วิกระยิน... หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
สาระโดยสังเขป
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา
วอลเลย์บอล
2. การสร้างสมรรถภาพทาง
กาย
3. การเคลือ่ นไหวร่างกายใน
การเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล
4. ทักษะพื้นฐานในการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอล
- การเล่นลูกสองมือล่าง
-การเล่นลูกสองมือบน
-การส่งลูกมือล่าง
-การส่งลูกมือบน
5. การสร้างสมรรถภาพทาง
กาย

วิธีการเก็บคะแนน

คะแนนเต็ม

กาหนดการสอบ

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5

ปลายภาคเรียน

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5
20
5

ปลายภาคเรียน
ภายในวันที่ 1 พ.ค. 61
ปลายภาคเรียน

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน

5

ปลายภาคเรียน

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

10
10
10
10
20

ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 61
ภายในวันที่ 27 ก.ค. 61
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61

รวม

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
หัสวิชา ง 32101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 1 (งานบ้าน) 1 คาบ/สัปดาห์
0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร และนางสาววิไลพร จอมพล
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/
จานวน กาหนดส่ง
คะแนน
ประเภท
ชิ้น
สาระที่ 1 การอนุรักษ์พลังงานและ
- ชิ้นงาน
-งานกลุ่ม
1
พฤษภาคม
สิ่งแวดล้อมในการทํางานบ้าน
(10 คะแนน)
(วิดีโอละครสั้น)
2561
สาระที่ 2 การจัดตกแต่งบ้าน
- การจัดตกแต่งบ้าน
- การประดิษฐ์ของใช้/ของตกแต่งบ้าน

- ชิ้นงาน
(20 คะแนน)

-งานกลุ่ม
(โมเดลจัดตกแต่ง
บ้าน)

สาระที่ 3 การประกอบอาหาร
- การเลือกซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร
- วิธีการประกอบอาหาร
- การถนอมอาหาร
สาระที่ 4 อาหารเพื่อสุขภาพ
- ความหมาย และความสําคัญ
- ปฏิบัติอาหารเพือ่ สุขภาพ

-สอบเก็บคะแนน
(20 คะแนน)

รายบุคคล

-ปฏิบัติการอาหาร
(10 คะแนน)
-ใบงาน (5 คะแนน)

-งานกลุ่ม

สาระที่ 5 แต่งกายให้งาม
- การดูแลรักษาเสื้อผ้า
- การดัดแปลงเสื้อผ้า
- การแต่งกายให้เหมาะสม

-ใบงาน
(5 คะแนน)

สาระที่ 6 ครอบครัว
- กฎหมายครอบครัว
- ปัญหาครอบครัว
- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

สอบปลายภาค 20 คะแนน

1

มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561

1

กรกฎาคม
2561

รายบุคคล
(วิเคราะห์การ
แต่งกาย)

1

สิงหาคม
2561

-ใบงาน
(10 คะแนน)

รายบุคคล

1

กันยายน
2561

- ข้อสอบปลายภาค

-รายบุคคล
สอบข้อเขียน

-รายบุคคล

กันยายน
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง32102 ชื่อวิชา งานอาชีพ 4-6

1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน 1.นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น 2.นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์ 3.นางนฤมล มุสิเกตุ
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
หน่วยที่1

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิน้

25 พ.ค. 61

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

8 มิ.ย. 61

แบบฝึกหัด

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

22 มิ.ย. 61

รายงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

13 ก.ค. 61

การพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพ
หน่วยที่ 2
การเตรียมตัวหางานและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
หน่วยที่ 3
การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
หน่วยที่ 4
รูปแบบธุรกิจในการประกอบอาชีพ
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5

10 คะแนน
ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

3 ส.ค. 61

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

17 ส.ค. 61

การประกอบอาชีพโดยเป็นผู้ประกอบการ
หน่วยที่ 6

ใบงาน

การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน แบบฝึกหัด
อาชีพ
หน่วยที่ 7

5 คะแนน
5 คะแนน

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

24 ส.ค. 61

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

31 ส.ค. 61

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

7 ก.ย.61

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

14 ก.ย.61

เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในงาน
อาชีพ
หน่วยที่ 8
ประสบการณ์ในอาชีพ
หน่วยที่ 9
แนวทางในการประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 10
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สอบปลายภาค

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง30283 ชื่อวิชา การบริการท่องเที่ยว

2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน 1.นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น

2.นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/ประเภท จํานวนชิ้น
หน่วยที่1

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

25 พ.ค. 61

ใบงาน

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

8 มิ.ย. 61

แบบฝึกหัด

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

22 มิ.ย. 61

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

13 ก.ค. 61

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

3 ส.ค. 61

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 2
ธุรกิจท่องเที่ยว
หน่วยที่ 3
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 4
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยว
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 5

10 คะแนน
รายงาน

10 คะแนน

การจัดนําเที่ยว
หน่วยที่ 6

ใบงาน

10 คะแนน

รายกลุ่ม

1 ชิ้น

17 ส.ค. 61

ใบงาน

10 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

31 ส.ค. 61

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

7 ก.ย. 61

แบบฝึกหัด

5 คะแนน

รายบุคคล

1 ชิ้น

14 ก.ย.61

โครงสร้างบริษัทนําเที่ยว
หน่วยที่ 7
มัคคุเทศก์และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หน่วยที่ 9
กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
สอบปลายภาค

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 .
รหัสวิชา ง 30207 ชื่อรายวิชาการนาเสนอสื่อแอนนิเมชั่น 1 . 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูส้ อน 1. นายอนันต์ สุโพธิ์ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวพัสตราภรณ์ แย้งกาญจนวัฒน์ 3.น.ส.พรทิพย์ กองจินดา .
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
บทที่ 1 รู้จักกับ สื่อมัลติมเิ ดีย ในรูปแบบ
แอนิเมชัน
1. ความหมายสื่อมัลติมเี ดีย
2. ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมเี ดีย
บทที่ 2 การใช้งานโปรแกรม Adobe Animate
สร้างงานแอนิมชั่น
1. รู้จักกับโปรแกรม Adobe Animate
2. การจัดการกับวัตถุ
3. การนาไฟล์รูปภาพเข้ามาใช้งาน
4. การสร้างซิลโบลและอินสแตนซ์
5. การสร้างชิ้นงานและการบันทึกชิ้นงาน
6. การวาดภาพ และการลงสีให้ชนิ้ งาน
7. การสร้างข้อความ
บทที่ 3 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น
1. ความหมายและประเภทแอนิเมชั่น
2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม
3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween
สอบระหว่างภาค
บทที่ 4 การสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
1. การเขียน Story Board
2. สร้างงานนาเสนอแอนิเมชัน
3. การนาเสนอชิ้นงาน

สอบปลายภาค

การประเมินตามสภาพจริง
(40 คะแนน)
-ประเมินจากการนาเสนอ -นาเสนอมัลติมเิ ดียใน
(10 คะแนน)
รูปแบบแอนิเมชัน(K)/
รายบุคคล
-ประเมินจากชิ้นงาน
-วาดภาพด้วย
(10 คะแนน)
โปรแกรม
Adobe Animate
(K,P) /รายบุคคล

- ประเมินจากชิ้นงาน
(20 คะแนน)

-สร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบเฟรมต่อเฟรม
และแบบTween(K,P)
/รายบุคคล

แบบทดสอบ (10 คะแนน)
รายบุคคล
การประเมินตามสภาพจริง
(30 คะแนน)
- ประเมินจากชิ้นงาน
- Story Board(P) /
(20 คะแนน)
งานกลุ่ม
- ประเมินจากชิ้นงาน
(10 คะแนน)

- สร้างสรรค์งาน
แอนิเมชัน 2 นาทีและ
นาเสนอผลงาน(P) /
งานกลุ่ม

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
5 มิ.ย.61

1 ชิ้น

ภายใน
30 มิ.ย.61

1 ชิ้น

ภายใน
7 ก.ค.61

1 ชิ้น

ภายใน
11 ส.ค. 61

1 ชิ้น

ภายใน
8 ก.ย.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2561 รหัสวิชา ก32901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน 1. นางสิริยา โกศลนิยม 2. ครูแนะแนว 1
หน่วยการเรียน
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

วิธกี ารคะแนนเก็บ ชิ้นงาน/ลักษณะ
กิจกรรมในชั้นเรียน

- ทะเบียนประวัติของนักเรียน

2.เป้าหมายสู่อนาคต

- ใบงาน / งานเดี่ยว

50 คะแนน

- มองตนมองผลการเรียน
- เส้นทางสู่อนาคต
- ระบบ Admission / TCAS
- PORTFOLIO / RESUME

3.จัดใจก่อนจัดการ

30 คะแนน

4

23 พ.ค. – 13 ก.ค. 61

กิจกรรมในชั้นเรียน

3

16 ก.ค. – 17 ส.ค. 61

1

20 ส.ค. - 22 ก.ย. 61

- internet /งานเดี่ยว
- internet /งานเดี่ยว
- ใบงาน / งานเดี่ยว

- การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

- ฝึ ก ให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า ง
การแสดงออกที่เหมาะสม การแสดง
ออกแบบก้า วร้ า ว และการแสดงไม่
กล้าแสดงออก
- ฝึ ก ให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งและ
ยอมรับในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
ฝึ ก คิ ด เพื่ อ ช่ ว ยขจั ด ความคิ ด ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการแสดงออกที่เหมาะสม
เช่น ความคิ ดที่ไ ร้เ หตุผ ล ความวิต ก
กังวลมากเกินกว่าเหตุ ความรู้สึกผิดที่
รุนแรง ความโกรธฉุนเฉียว
- ฝึกการพัฒนาทักษะการแสดงออกที่
เหมาะสม โดยวิธีการฝึกปฏิบัติจริง

กิจกรรมในชั้นเรียน
-ใบงาน / งานเดี่ยว
-ใบงาน / งานเดี่ยว
-ใบงาน / งานเดี่ยว
- งานเดี่ยว

- แบบประเมินความเครียด
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า

4.การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

จานวนชิ้น
กาหนดส่ง
1
16 - 22 พ.ค. 61

20 คะแนน

กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใบงาน / รายงาน /
การนําเสนอ / งานกลุ่ม

