โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว33101 ชื่อรายวิชา พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอุบล บุญชู
หัวหน้ารายวิชา
นางสาวกัลยา ม่วงมั่น
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่1 พันธุกรรม
1.1. ลักษณะพันธุกรรม
1.2 โครโมโซมและการถํายทอดทาง
พันธุกรรม
1.3 การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1.4 วิวัฒนาการ
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ

วิธีเก็บคะแนน
ระหวํางภาค
-แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (20 คะแนน)

-การปฏิบัติการทดลอง
รายงานการทดลอง
สมุดบันทึก
(10 คะแนน )

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

- ตามหนํวยการ
เรียนรู๎
- ประเมินจาก
การปฏิบัติ
การเขียน

ภายในวันที่
7-10 มิ.ย
2561

1บท

รายงาน
การอภิปรายผล
การออกแบบ 1 ชิ้น
การทดลอง
- ข๎อสอบอัตนัย
10 ข๎อ

สอบกลางภาค
หน่วยที่1 พันธุกรรม

-สอบกลางภาค (10
คะแนน

หน่วยที่2 สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
2.1 ระบบนิเวศ
2.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใน
ระบบนิเวศ
2.3 วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสํงแวดล๎อม
หน่วยที่3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3.2 ความหลากหลายของสปีชีส์

-งานและแบบฝึกหัด
- งานกลุมํ
1 ชิ้น
การทาผังมโนทัศน์และ - แบบฝึกหัดของ
ตารางการแปรผันทาง
แตํละหนํวย
พันธุกรรมทั้งครอบครัว
(20 คะแนน)

22-26 ส.ค.
2561

ใบงานและแผนผัง
- ชิ้นงานจาก
ความคิดเกี่ยวกับความ
งานกลุมํ
หลากหลายทางชีวภาพ
10 คะแนน

1 ชิ้น

ภานในวันที่
4 ก.ย 2561

สอบปลายภาค
หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
หน่วยที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพ

สอบปลายภาค
(30 คะแนน )

1 ฉบับ

20-25 ก.ย.
2561

รายบุคคล เป็น
ข๎อสอบปรนัย
60 ข๎อ

1 ฉบับ

20-24 มิ.ย
2561
ระหวําง
วันที่ 16-20
ก.ค. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
รหัสวิชา ว33102

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ชื่อรายวิชา พลังงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต

อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์

นายรุ่งโรจน์ สมนิล

หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน

กาหนดสง

ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1: คลื่นกล
1. ปริมาณที่เกี่ยวกับคลื่น
2. อัตราเร็วของคลื่น
3. การรวมคลื่น

สอบยํอยอัตนัย

4. สมบัติของคลื่น

(20 คะแนน)

ข๎อสอบอัตนัย สมุด 1
แบบฝึกหัด/ ข๎อสอบ
ปรนัย

ภายใน 27

ข๎อสอบอัตนัย สมุด 1
แบบฝึกหัด/ ข๎อสอบ
ปรนัย

ภายใน 15

มิ.ย. 2561

- การสะท๎อน
- การหักเห
- การเลี้ยวเบน
- การแทรกสอด
หน่วยที่ 2: เสียง
1. การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง

สอบยํอยอัตนัย

2. อัตราเร็วของเสียง

(10 คะแนน)

3. ความถี่ของคลื่นเสียง
4. ลักษณะทางกายภาพ ของคลื่นเสียง
- ความดัง
- ระดับเสียง
- คุณภาพของเสียง
5. การเกิดบีตส์

สอบหนํวยที1่ -2
สอบกลางภาค (10 คะแนน) แบบทดสอบ 40 ข๎อ 1
คะแนนสมุด (5 คะแนน)

ก.ค. 2561

หน่วยที่ 3: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. ความสัมพันธ์ระหวําง สนามไฟฟูา
และสนามแมํเหล็ก
2. การเกิดคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
3. สเปกตรัมของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา

สอบยํอยอัตนัย
(10 คะแนน)

ข๎อสอบอัตนัย สมุด 1
แบบฝึกหัด/ ข๎อสอบ
ปรนัย

ภายใน 15
ส.ค. 2561

หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน /ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

กาหนดสง
จานวนชิ้น

หน่วยที่ 4: พลังงานนิวเคลียร์
1. การค๎นพบกัมมันตภาพรังสี
2. ไอโซโทป
3. กัมมันตภาพรังสี
4. ครึ่งชีวิต

สอบยํอยอัตนัย ข๎อสอบอัตนัย สมุด 1
(10 คะแนน)
แบบฝึกหัด/ น๎อสอบ
คะแนนสมุด
ปรนัย
(5 คะแนน)

5. ปฏิกิริยานิวเคลียรส
6. การประยุกต์ใช๎พลังงาน

แบบทดสอบ
สอบหนํวยที3่ -4
นิวเคลียร์ และกัมมันตภาพรังสี ปลายภาคปรนัย แบบทดสอบ 60 น๎อ 1
(30 คะแนน)
7. การวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี
8. โรงไฟฟูานิวเคลียร์

ภายใน 17
ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว33207
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์วิศวกรรม จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายเรวัตต์ นกสวําง หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 : กลศาสตร์
1. แรง มวล การเคลื่อนที่
2. งานพลังงาน
3. การชน และโมมเนตัม
4. การเคลื่อนที่แบบหมุน

หน่วยการเรียนที่ 2 : คลื่น แสง เสียง
1. คลื่น
2. เสียง
3. แสง

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด 5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

โจทย์อัตนัย

5 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

5 ชุด

10 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค

ภายใน
20
มิถุนายน

ภายใน
15
กรกฎาคม

ตามตาราง
สอบ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 3 : ไฟฟ้า
1. ไฟฟูาสถิต
2. ไฟฟูากระแส
3. ไฟฟูากระสลับ
หน่วยการเรียนที่ 4 : สมบัติเชิงกลของสาร
1. ของแข็ง
2. ของเหลว
3. แก๏ส
หน่วยการเรียนที่ 5 : อุณหพลศาสตร์
1. ความร๎อน
2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับสถานะ
3. อุณหภูมิผสม
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 3-5

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น

- Quiz 4 คะแนน
- สมุด 2 คะแนน
- ข๎อสอบ online
4 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

- Quiz 4 คะแนน
- สมุด 2 คะแนน
- ข๎อสอบ online
4 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

- Quiz 4 คะแนน
- สมุด 2 คะแนน
- ข๎อสอบ online
4 คะแนน

โจทย์อัตนัย

4 ข๎อ

โจทย์ปรนัย

4 ชุด

30 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายใน
10
สิงหาคม

ภายใน
25
สิงหาคม

ภายใน
12
กันยายน
ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว33208
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน
หน่วยการเรียนที่ 1 : เทคโนโลยีชีวภาพ
- Quiz (10 คะแนน) - ตามหนวยการ
10 ข๎อ ภายใน 12
1. การผสมเทียม
เรียนรู
ก.ค. 61
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- ใบงาน,แบบฝึกหัด (รายบุคคล
3. การฝากถํายตัวอํอน
(5 คะแนน)
ขอสอบอัตนัย )
4. การโคลนนิ่ง
- ประเมินจากใบ
1 ชุด
ภายใน 10
งาน และสมุด
ก.ค. 61

หน่วยการเรียนที่ 2 : เทคโนโลยีพลังงาน
1. พลังงานความร๎อน
2. พลังงานแสงอาทิตย์
3. พลังงานงานทดแทน
4. พลังงานนิวเคลียร์
5. พลังงานไฟฟูา

- Quiz (10 คะแนน) - ตามหนวยการ
เรียนรู
- ใบงาน,แบบฝึกหัด (รายบุคคล
(5 คะแนน)
ขอสอบอัตนัย )

สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2

10 คะแนน

10 ข๎อ

ภายใน 12
ก.ค. 61

1 ชุด

- ประเมินจากใบ
งาน และสมุด

ภายใน 10
ก.ค. 61

แบบทดสอบกลางภาค

ตามตาราง
สอบ

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 3 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม
1. การกลั่น
2. ปิโตรเลียม

หน่วยการเรียนที่ 4 : เทคโนโลยีอวกาศ
1. กล๎องโทรทรรศน์
2. สถานีอวกาศ
3. โครงการอวกาศ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น
- Quiz (10 คะแนน) - ตามหนวยการ
เรียนรู
10 ข๎อ
- ใบงาน,แบบฝึกหัด (รายบุคคล
(5 คะแนน)
ขอสอบอัตนัย )
1 ชุด
- ประเมินจากใบ
งาน และสมุด
- Quiz (10 คะแนน) - ตามหนวยการ
เรียนรู
- ใบงาน,แบบฝึกหัด (รายบุคคล
(5 คะแนน)
ขอสอบอัตนัย )

10 ข๎อ
1 ชุด

กาหนดส่ง
ภายใน
10 ก.ย.
61

ภายใน
10
กันยายน

- ประเมินจากใบ
งาน และสมุด
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 3-4

30 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
รหัสวิชา ว30291 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ

จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่ วยกิจ

อัตราส่ วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวชุ ตภิ รณ์ ทัศนกิจ
หน่ วยการเรียน/เนือ้ หาโดยสังเขป

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน
หน่ วยการเรียนที่ 2 ร่ างกายของเรา
ร่ างกายที่ดีตอ้ งมีน้ าหนักและส่วนสูงที่
สัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม และการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วยั รุ่ นของผูช้ ายและ
ผูห้ ญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง
กัน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่างๆใน
ร่ างกาย
ร่ างกายของเราประกอบไปด้วยระบบ
ต่างๆ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ขับถ่าย ระบบประสาท และระบบสืบ
พันธ์

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ ง
งาน

ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

25 พ.ค. 2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

25 พ.ค. 2561

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

15 มิ.ย. 2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

15 มิ.ย. 2561

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

6 ก.ค. 2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

6 ก.ค. 2561

หน่ วยการเรียน/เนือ้ หาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จานวนชิ้น

สอบกลางภาค
สอบกลางภาค

หน่วยที่ 1-3

กาหนดส่ ง
งาน
16-20 ก.ค.

แบบทดสอบกลางภาค 1 ฉบับ

2561

(10คะแนน)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารและ
สารอาหาร
อาหารที่เราทานในแต่ละวันล้วน
แล้วแต่มีประโยชน์กบั ร่ างกายของเรา
ทั้งสิ้น โดยอาหารแต่ละประเภทก็จะมี
ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 โรคบัน่ ทอน
สุ ขภาพ
ร่ างกายของเรามักจะได้รับผลกระทบ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็ นอาหารหรื อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวทาให้ร่างกายเกิด
อาการเจ็บป่ วยได้
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้รักษาห่ างไกล
โรค
การรู้จกั ร่ างกายของเราดี เราก็จะ
สามารถป้ องกันให้ห่างไกลจากโรคได้

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

3 ส.ค. 2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

3 ส.ค. 2561

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

24 ส.ค. 2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

24 ส.ค. 2561

ทดสอบย่อย (5 คะแนน)

แบบทดสอบ
อัตนัย

1

14 ก.ย. 2561

ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

14 ก.ย. 2561

สอบปลายภาค
สอบปลายภาค

หน่วยที่ 4-6
(30คะแนน)

17-25 ก.ย.
แบบทดสอบปลายภาค 1 ฉบับ

2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว33204
ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 4
จานวน 4 คาบ/สัปดาห์
2 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายเรวัตต์ นกสวําง หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1 : ไฟฟ้าสถิต
1. การทาให๎เกิดประจุ , แรงระหวํางประจุ
2. สนามไฟฟูา , แรงไฟฟูา
3. ศักย์ไฟฟูา , ความตํางศักย์
4. งานในการเลื่อนประจุ
5. ความจุไฟฟูา , ตัวเก็บประจุ
6. พลังงานสะสมบนตัวเก็บประจุ
7. การถํายเทประจุ
หน่วยการเรียนที่ 2 : ไฟฟ้ากระแส
1. กระแสไฟฟูา , แรงเคลื่อนไฟฟูา
2. ตัวต๎านทาน , กฎของโอห์ม , Rรวม
3. วงจรไฟฟูา , กฎเคอร์ชอฟ
4. การหาความตํางศักย์ ระหวํางจุดในวงจร
5. เครื่องวัดปริมาณทางไฟฟูา
6. พลังงานไฟฟูา กาลังไฟฟูา

วิธีการเก็บคะแนน
- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab
5 คะแนน
- ข๎อสอบ online
5 คะแนน

- Quiz 5 คะแนน
- สมุด + Lab
5 คะแนน

- ข๎อสอบ on line
5 คะแนน
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 1- 2

10 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น ภายใน
โจทย์อัตนัย
Lab : ไฟฟูาสถิต
Lab : ตัวเก็บ
ประจุ

5 ข๎อ
2 lab

ภายใน
20
มิถุนายน

5 ชุด
โจทย์ปรนัย

โจทย์อัตนัย
Lab : การอําน
กับตํอตัวต๎านทาน
Lab : การอําน
เครื่องมือวัด และ
หาคํา
โจทย์ปรนัย
แบบทดสอบกลางภาค

5 ข๎อ
2 lab

ภายใน
15
กรกฎาคม

5 ชุด
ตามตาราง
สอบ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 3 : แม่เหล็กไฟฟ้า
- Quiz 5 คะแนน
โจทย์อัตนัย
5 ข๎อ
1. ธรรมชาติของแมํเหล็ก , สนามแมํเหล็กโลก - สมุด + Lab
Lab :
2 lab
2. แรงของสนามแมํเหล็กตํอประจุ
5 คะแนน
สนามแมํเหล็ก
3. การเหนี่ยวนาของแมํเหล็กกับไฟฟูา
Lab : ไดนาโม
4. โมเมนต์ของแรงคูํควบในขดลวดที่มีไฟฟูา - งานกลุมํ ผลิตเครื่อง งานกลุมํ กลุมํ ละ
1 ชิ้น
5. กระแสเหนี่ยวนา
กาเนิดระแสไฟฟูา 5 - 6 คน
6. หม๎อแปลงไฟฟูา
10 คะแนน
หน่วยการเรียนที่ 4 : ไฟฟ้ากระแสสลับ และ - Quiz 5 คะแนน
โจทย์อัตนัย
5 ข๎อ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- สมุด + Lab
Lab : ออส
3 lab
1. ปริมาณของไฟฟูากระแสสลับ และสมการ 5 คะแนน
ซิโลสโคป , วงจร
2. วงจร R C L
RCL , เกรตติ้ง
3. พลังงานไฟฟูา และ การใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ
4. ลักษณะสาคัญของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
5. การสร๎างคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
6. ประโยชน์ และอันตรายจากคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา
สอบกลางภาคเรียน หน่วยที่ 2-4
30 คะแนน
แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายใน
22
สิงหาคม

ภายใน
12
กันยายน

ตามตาราง
สอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว33224
ชื่อวิชา เคมี 4
จานวน 3 ชั่วโมง
1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1 ไฟฟ้าเคมี
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์
2. การดุลสมการรีดอกซ์
- การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎เลข
ออกซิเดชัน
- การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎ครึ่ง
ปฏิกิริยา
3. เซลล์ไฟฟูาเคมี
- เซลล์กัลวานิก
 การเขียนแผนภาพเซลล์กัลวา
นิกซ์และสมการไอออนิก
 ศักย์ไฟฟูาของเซลล์และ
ศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่ง
เซลล์
 เซลล์ความเข๎มข๎น
 ประเภทของเซลล์กัลวานิก
- เซลล์อิเล็กโทรไลติก
 การแยกสารไอออนิกที่
หลอมเหลวด๎วยกระแสไฟฟูา
 การแยกสารละลายด๎วย
กระแสไฟฟูา
 การชุบด๎วยไฟฟูา
 การทาโลหะให๎บริสุทธิ์โดยใช๎
เซลล์อิเล็กโทรไลติก
- การกัดกรํอนของโลหะและการ
ปูองกัน
4. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข๎องกับเซลล์ไฟฟูาเคมี
- แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์ของแข็ง
- แบตเตอรี่อากาศ
- การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้าทะเล

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิน้

กาหนดส่งงาน

- Quiz (5 คะแนน)

- ตามหนํวยการ
เรียนรู๎ (รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย )

10 ชิน้

ภายใน
12 ก.ค. 61

- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (15 คะแนน)

- ตามหนํวยการ
เรียนรู๎ (รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย )

1 ฉบับ

ภายใน
12 ก.ค. 61

1 ชุด

ภายใน 10 ก.ค.
61

-ใบงาน,แบบฝึกหัด (10 -ประเมินจากใบงาน
และสมุด
คะแนน)
- สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 1 เป็นข๎อสอบ
ปรนัย

- รายบุคคล
เป็นข๎อสอบปรนัย
จานวน 40 ข๎อ

1 ฉบับ

ระหวํางวันที่
16 – 20 ก.ค.
61

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ใน
อุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมแรํ
- แรํทองแดง
- แรํสังกะสีและแคดเมียม
- แรํดีบุก
- แรํโคลัมไบต์ – แทนทาไลต์
- แรํทังสเตน
- แรํพลวง
- แรํเซอร์คอน
- แรํรัตนชาติ
2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์
- วัตถุดิบที่ใช๎ในอุตสาหกรรมเซรา
มิกส์
- การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
- การเผาและเคลือบ
- ผลิตภันฑ์เซรามิกส์
 ผลิตภัณฑ์แก๎ว
 ปูนซีเมนต์
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับโซเดียม
คลอไรด์
- การผลิตโซเดียมคลอไรด์
- การผลิตโซเดียวไฮดรอกไซด์และ
แก๏สคลอรีน
 การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดย
ใช๎เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน
- การผลิตโซดาแอช
- การผลิตสารฟอกขาว
4. อุตสาหกรรมปุ๋ย
- ประเภทของปุ๋ย
- ปุ๋ยไนโตรเจน
- ปุ๋ยฟอสเฟส
- ปุ๋ยโพแทส
- ปุ๋ยผสม

วิธีเก็บคะแนน
- แบบทดสอบตาม
ตัวชี้วัด (10 คะแนน)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิน้
- ตามหนํวยการ
เรียนรู๎ (รายบุคคล
ข๎อสอบอัตนัย )

-ใบงาน,แบบฝึกหัด (10 -ประเมินจากใบงาน
คะแนน)
และสมุด

กาหนดส่ง

1 ชิน้

ภายใน
10 ก.ย. 61

1 ชุด

ภายใน
10 ก.ย. 61
ภายใน
10 ก.ย. 61

- ทาเวปไซต์และ
นาเสนอ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ
(10 คะแนน)

- เป็นกลุํมๆ ละ
5-7 คน
(กิจกรรมกลุํม)

1 เวบไซต์

- สอบปลายภาค
(30 คะแนน)
หนํวยที่ 2-3 เป็น
ข๎อสอบปรนัย

- รายบุคคลเป็น
ข๎อสอบปรนัย
จานวน 60 ข๎อ

1 ฉบับ

18 – 22 ก.ย.
60

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว33244 ชื่อรายวิชา ชีววิทยา4 จานวน 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1 การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
2. กฎแหํงการแยกตัว
3. กฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ
4. การทดสอบจีโนไทป์
5. ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจาก
กฎของเมนเดล

บทที่ 2 ยีนและโครโมโซม
1. การค๎นพบสารพันธุกรรม
2. ยีนอยูํที่ไหน
3. การค๎นพบบทบาทของโครโมโซม
4. จีโนม
5. สํวนประกอบทางเคมีของ DNA
6. โครงสร๎างของ DNA
7. สมบัติของสารพันธุกรรม
8. การจาลองตัวของ DNA
9. DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได๎
อยํางไร
10. มิวเทชัน

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1. ใบงาน การถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
(5 คะแนน)

-รายบุคคล
1 ฉบับ
ตอบคาถามลงใน
ใบงาน

ภายในวันที่
10 มิ.ย.
2561

2. แบบทดสอบตามผล
การเรียนรูท๎ ๎ายบทเป็น
ข๎อสอบอัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน )

-รายบุคคล
แบบทดสอบ
อัตนัย

1 ฉบับ

ภายในวันที่
30 มิ.ย.
2561

1. ใบกิจกรรม การสกัด - รายบุคคล
1 กิจกรรม
ภายในวันที่
DNA
ทดสอบทักษะการ
8 ก.ค.2561
(5 คะแนน )
ปฏิบัติการและ
รายงานผลการ
ทดลอง
2.แบบทดสอบตามผล
การเรียนรูท๎ ๎ายบทเป็น
ข๎อสอบอัตนัย 10 ข๎อ
(10 คะแนน )

- รายบุคคล
แบบทดสอบ
อัตนัย

1 ฉบับ

ภายในวันที่
15 ก.ค
2561

สอบกลางภาค
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 2 เป็นข๎อสอบ
ปรนัย

- รายบุคคล
เป็นข๎อสอบ
ปรนัยจานวน
40 ข๎อ

1 ฉบับ

ระหวํางวันที่
16-20 ก.ค.
2561

บทที่ 3 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ความเป็นมาของพันธุวิศวกรรม
2. พันธุวิศวกรรมกับการประยุกต์ใช๎
ประโยชน์
3. พันธุศาสตร์กับการประยุกต์ใช๎ประโยชน์
ตํอมนุษย์

แบบทดสอบตามผลการ
เรียนรู๎ท๎ายบท

- รายบุคคล

แบบทดสอบ
เป็นข๎อสอบอัตนัย 10 ข๎อ อัตนัย
(5 คะแนน)
จัดนิทรรศการพันธุ
-กิจกรรมกลุํม
วิศวกรรมนาไทยพัฒนา กิจกรรมวัน
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20 วิทยาศาสตร์
คะแนน )

บทที่ 4 วิวัฒนาการ
1. หลักฐานที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
2 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
3 พันธุศาสตร์ประชากร
4 ปัจจัยทีท่ าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่
ของแอลลีล
5 กาเนิดของสปีชีส์
6 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

1 ฉบับ

ภายในวันที่
17 ส.ค
2561

1
ภายในวันที่
นิทรรศการ 18 ส.ค.
2561

1. ใบงาน พันธุศาสตร์
ประชากร
(5 คะแนน )

รายบุคคล
1 ฉบับ
ตอบคาถามลงใน
ใบงาน

2.แบบทดสอบตามผล
การเรียนรูท๎ ๎ายบทเป็น
ข๎อสอบอัตนัย 10 ข๎อ
(5 คะแนน )

- รายบุคคล

สอบปลายภาค
(30 คะแนน )
-เนือ้ เรื่องบทที่2-3 เป็น
ข๎อสอบปรนัย

1 ฉบับ
ภายในวันที่
4 ก.ย
2561

แบบทดสอบ
อัตนัย

รายบุคคล เป็น
ข๎อสอบปรนัย
60 ข๎อ

ภายในวันที่
26 ส.ค.
2651

1 ฉบับ

ระหวําง 1725 ก.ย.
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ท33101 ชื่อรายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย 5

2 คาบ/สัปดาห์

1 หน่วยกิต

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 2. นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์
หัวหน้ารายวิชา นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อ่านอย่างมี
วิจารณญาณ
1.ร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง
2.การอํานสรุปความ
3.การอํานวิเคราะห์และประเมินคํา
4.การแสดงความคิดเห็น
5.การนาความรู๎มาพัฒนาการอําน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เขียนสื่อสารชัดแจ้ง
1.การใช๎โวหารในการเขียน
2.การเขียนบรรยาย
3.การพรรณนา
4.การเขียนยํอความ
5.การเขียนรายงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่3 : ฟัง ดู พูด ไพเราะ
เสนาะความ
1.พูดสรุปใจความเรื่องที่ฟงั และดู
2.เลําเรื่องยํอจากเรื่องที่ฟังและดู
3.การแสดงความคิดเห็น
4.การใช๎ภาษาแสดงทรรศนะ
5.มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

คะแนนเต็ม/วิธีเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น

กาหนดส่ง

2 ชิ้น

31พ.ค.61

2 ชิ้น

21 มิ.ย.61

–การเขียนยํอความ
5 คะแนน

-การเขียนยํอความ

-การทดสอบ 5 คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย 2 เรื่อง
ตามตัวชี้วัด

12 ก.ค.61

-การทดสอบ 5 คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-แบบฝึกการวิเคราะห์
-แบบฝึกการอําน
ประเมินคํา การแสดง
วิเคราะห์ ประเมิน
ความ คิดเห็น 5 คะแนน คํา การแสดงความ
คิดเห็น
-การทดสอบ 5 คะแนน -แบบทดสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

-การ นาเสนอรายงาน -การนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน 5 คะแนน รายงานหน๎าชั้น
เรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่4 : ศาสตร์ศิลป์ภาษา
1.พันธกิจของภาษา การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา
2.ระดับภาษา ราชาศัพท์
3.ภาษากับความคิด
4.เหตุผลกับภาษา
5.การใช๎ภาษาให๎งดงาม
หน่วยการเรียนรู้ที่5 : สืบสานวรรณคดี
1.กาพย์เหํเรือ
2.เสภาเรื่องขุนช๎างขุนแผน
3.ไตรภูมิพระรํวง

-การทดสอบระดับ
ภาษา
5 คะแนน
-การทดสอบแบบฝึก
การใช๎ภาษาให๎งดงาม 5
คะแนน
-การทดสอบ 5 คะแนน
-การนาเสนอรายงาน
หน๎าชั้นเรียน 10
คะแนน

-แบบทดสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด

2 ชิ้น

-แบบฝึกการใช๎
ภาษาให๎งดงาม

-แบบทดสอบปรนัย 3 ชิ้น
(เรือ่ งละ
ตามตัวชี้วัด
1 ชิ้น)
-การนาเสนอ
รายงานหน๎าชั้น
เรียน

-ทํองอาขยาน 5 คะแนน -ทํองอาขยาน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

10 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

8 ส.ค.61

-แบบทดสอบ
-แบบทดสอบ

1 ชิ้น
1 ชิ้น
13 ชิ้น

31 ส.ค.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท๓๐๒๑๕
ชื่อวิชา หลักการใช้ภาษาไทย ๑
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน ๑. นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์ (หัวหน้ารายวิชา)
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

หน่วยที่ ๑ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาและภาษาไทย
- ธรรมชาติของภาษา
- พลังของภาษา
- ความสาคัญของการใช๎ภาษาไทย
- ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
หน่วยที่ ๒ :การสร้างคา
- คามูล
- คาประสม
- คาซ้า/คาซ๎อน
- คาสมาส
หน่วยที่ ๓ : กลุ่มคาและประโยค
- กลุํมคา
- ประโยค

๑๐ คะแนน ๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แผนผังความคิด

หน่วยที่ ๔ :ภาษาเพื่อการวิเคราะห์
เชื่อมโยง
- การอํานจับใจความ
- ภาษาแสดงเหตุผล
- การร๎อยเรียงประโยค

จานวน กาหนดส่งงาน
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. ปฏิทินความรู๎

๒

 ๑๐ ก.ย. ๖๑
 ๕ – ๑๐ ก.ย.
๖๑

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

๑๐ คะแนน
๓๐ คะแนน

๑
๑

๙ – ๑๓ ก.ค. ๖๑
๑๐ – ๑๔ ก.ย.
๖๑

รวม

๑๐๐
คะแนน

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

๑๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ท30237 ชื่อรายวิชา
การอ่านเชิงวิเคราะห์1
2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
หัวหน้ารายวิชา/ครูผู้สอน นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนนเต็ม/วิธีเก็บ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
จานวน กาหนดส่ง
คะแนน
ชิ้น
หน่วยที่ 1 : การอ่าน
-การทดสอบ 5 คะแนน -แบบทดสอบปรนัยตามผลการ
2 ชิ้น 31พ.ค.61
1.ความหมายและความสาคัญของ
เรียนรู๎
การอําน
-แบบฝึกการอํานจับ
-แบบฝึกการอําน
2.จุดมุํงหมายของการอําน
ใจความ และการแสดง จับใจความ และการแสดงความ
3.องค์ประกอบของการอําน
ความคิดเห็น
คิดเห็น
4.หลักพื้นฐานในการอําน
5 คะแนน
5.ชนิดของการอําน
หน่วยที่ 2 : ประเภทของงานเขียน
-การทดสอบ 5 คะแนน -แบบทดสอบปรนัยตามผลการ
2 ชิ้น 15 มิ.ย.61
1.การแบํงประเภทของงานเขียน
-แบบฝึกงานเขียนชนิด เรียนรู๎
2.รูปแบบงานเขียนชนิดตํางๆ
ตําง ๆ5 คะแนน
-แบบฝึกงานเขียนชนิดตําง ๆ
หน่วยที่ 3 : การอ่านเชิงวิเคราะห์
-แบบฝึกการอําน
-แบบฝึกการอํานวิเคราะห์งาน
1 ชิ้น 5 ก.ค.61
1.ความหมาย
วิเคราะห์งานเขียนชนิด เขียนชนิดตําง ๆ
2.ความสาคัญและจุดมุํงหมาย
ตําง ๆ
3.หลักเกณฑ์ในการอําน
10 คะแนน
4.แนวทางการวิเคราะห์งานเขียน
หน่วยที่ 4 : การวิเคราะห์งานเขียน
ประเภทบันเทิงคดี
1.เรื่องสั้น
2.นวนิยาย
3.บทร๎อยกรอง

-การทดสอบ 10 คะแนน -แบบทดสอบปรนัยตามผลการ
เรียนรู๎
-การเขียนรายงาน
-การเขียนรายงานวิเคราะห์เรือ่ ง
วิเคราะห์เรื่องสั้น 10
สั้น
คะแนน

สาระที่ 5 : การประเมินค่างานเขียน
1.ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการประเมิน -การทดสอบ 5 คะแนน
คํางานเขียน
2.หลักเกณฑ์การประเมินคํางานเขียน -แบบฝึกการประเมินคํา
งานเขียน 5 คะแนน
3.การประเมินคํางานเขียน
สอบกลางภาค
10 คะแนน
สอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน

-แบบทดสอบปรนัยตามผลการ

2 ชิ้น

9 ส.ค.61

2 ชิ้น

31 ส.ค.60

เรียนรู๎
-แบบฝึกการประเมินคํางานเขียน
-แบบทดสอบ
-แบบทดสอบ

1 ชิ้น
1 ชิ้น
11 ชิ้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส33101 ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1. นายเกตุ โพธิ์น๎อย
หัวหน๎ารายวิชา นายเกตุ โพธิ์น๎อย
2. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หน่วยที่ 1

การเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้นงาน กาหนดสํงงาน
และทดสอบ

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์

1.1 เวลา ยุคสมัย และศักราชในประวัติ
ศาสตร์ไทย

1) แบบทดสอบครั้งที่ 1 -ข๎อสอบแบบ
(5 คะแนน)

ปรนัยตามตัว

- สอบยํอย
ครั้งที่1

ชี้วัด
1.2 การแบํงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

2) สมุดเลํมเล็ก

-งานเดี่ยว

พฤษภาคม
2561

- คนละ 1 ชิ้น

( 5 คะแนน)
………………………………………………………………… ……………………………
.

- วันจันทร์ ที่ 21

…………………… …………………….

- วันศุกร์ ที่ 15
มิถุนายน 2561
……………………….

หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์
2.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์

3) แบบทดสอบครั้งที่ 2 -ข๎อสอบแบบ
(5 คะแนน)

2.2 การสร๎างองค์ความรูท๎ างประวัติศาสตร์

ปรนัยตามตัว

(5 คะแนน)

(5 - 6 คน)

- วันจันทร์ ที่ 18
มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 2

ชี้วัด
4) การทาสติก๊ เกอร์ไลน์ - งานกลุมํ

2.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

- สอบยํอย

- วันศุกร์ ที่ 29
- กลุํมละ
1 ชิ้น

มิถุนายน 2561
……………………..

……………………………….. …………………… …………………..
............................................................
หน่วยที่3 ประเด็นสาคัญในประวัติศาสตร์ไทย

- วันศุกร์ ที่ 6

ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
3.1 ความเป็นมาของชนชาติไทย
3.2 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

การเก็บคะแนน

5) แบบทดสอบครั้งที่ 3 -ข๎อสอบแบบ
(5 คะแนน)

3.3 การสถาปนาอาณาจักรไทยสมัยตํางๆ
3.4 การปฏิรูปประเทศไทย และเหตุการณ์
สาคัญในสมัยรัชกาลที่ 5
3.5 ที่ปรึกษาและข๎าราชการตํางชาติในสมัย

ลักษณะ/
ประเภท

6) จัดทาสื่อออนไลน์
ทางประวัติศาสตร์ไทย
( 5 คะแนน)

ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
- งานกลุมํ

จานวนชิ้นงาน กาหนดสํงงาน
และทดสอบ
- สอบยํอย

กรกฎาคม 2561

ครั้งที่ 3
- วันศุกร์ ที่ 13
- กลุํมละ1 ชิ้น

กรกฎาคม 2561

(5-6 คน)
- สื่อการสอน

รัชกาลที่ 5
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2561
ประจาปีการศึกษา 2561

- แบบทดสอบ
หนํวยที่ 1-3

- ข๎อสอบ
ปรนัย

(10 คะแนน)
……………………………………………………………… ……………………………..

- ข๎อสอบ
จานวน

4.2 บทบาทสตรีไทยในยุคสมัยตํางๆ

7) แบบทดสอบครั้งที่ 4
(5 คะแนน)

…………………….

……………………

-ข๎อสอบแบบ
ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

- สอบยํอย
ครั้งที่ 4
…………………......

ตะวันตกที่มีตํอสังคมไทย

……………………..

…………………………………………………………….. ………………………………

…………………....

หน่วยที่ 5 ผลงานของบุคคลสาคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติไทยด้านต่างๆ
5.2 พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง

-ข๎อสอบแบบ
8) แบบทดสอบครั้งที่ 5
(5 คะแนน)

ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด

- สอบยํอย
ครั้งที่ 5

- วันพฤหัสบดี
ที่ 9 สิงหาคม
2561
………………………..

……………………..

5.3 ศิลปินไทย / ชาวตํางชาติ
..............................................................

- วันอังคาร ที่ 31
กรกฎาคม 2561

4.3 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและ

5.1 สถาบันพระมหากษัตริย์

………………………

40 ข๎อ

หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
4.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475

วันจันทร์ท1ี่ 6- วัน
ศุกร์ ที่ 20
กรกฎาคม 2561

………………………………

……………………..

- วันศุกร์ ที่ 31

ชิ้นงาน / ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

การเก็บคะแนน

ลักษณะ/
ประเภท

จานวนชิ้นงาน กาหนดสํงงาน
และทดสอบ

หน่วยที่ 6 การสร้างสรรค์วัฒนธรรม

สิงหาคม 2561

และภูมิปัญญาไทย
6.1 การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย

-ข๎อสอบแบบ
9) แบบทดสอบครั้งที่ 6 ปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
(5 คะแนน)

- สอบยํอย
ครั้งที่ 6

6.2 วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวัน

- วันจันทร์ ที่ 10
กันยายน 2561

ออกที่มีอิทธิพลตํอวัฒนธรรมและ
- งานกลุํม

ภูมิปัญญาไทย
6.3 ตัวอยํางและผลงานของบุคคลในการ
สร๎างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทยใน
ประวัติศาสตร์ไทย

10) การจัดทาโครงงาน
ภูมิปัญญาไทย

- งานกลุํม
กลุํมละ 1 ชิ้น

(15 คะแนน)

………………………..
วันจันทร์ ที่ 17 –
วันอังคาร 25
กันยายน 2561

6.4 วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
……………………..

ภูมิปัญญาไทย
………………………………………………………………
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ประจาปีการศึกษา 2561

……………………………… - ข๎อสอบ
- แบบทดสอบ
หนํวยที่ 4-6
( 30 คะแนน)

ปรนัย

……………………..
- ข๎อสอบ
จานวน
60 ข๎อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส30233 ชื่อวิชา หน๎าที่พลเมือง 3 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู๎สอน 1.นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 : ความเป็นไทย
- ความเอื้อเฟือ้ เผื่อแผํ
- ความเสียสละ
หน่วยที่ 2 : รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการยึดมั่นใน
ศาสนา
- การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

- ชิ้นงานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

ชิ้นงาน 1 10 มิ.ย. 2561
ชิ้น

(30 คะแนน)
- แบบฝึกหัด
(10คะแนน)
- Augmented Reality
เรื่องคํานิยม 12 ประการ
(20 คะแนน)

หน่วยที่ 3 : พระบรมราโชวาทและหลักการ - ทาโครงงานเกี่ยวกับ
ทรงงาน
โครงการในประราชดาริ
- พระบรมราโชวาท
(30 คะแนน)
- หลักการทรงงาน
สอบปลายภาคหน่วยที่ 1 - 3

- สร๎างชิ้นงาน

10 คะแนน

- แบบฝึกรายบุคคล - ข๎อสอบ 4 ก.ค. 2561
จานวน 10
ข๎อ
- ผลงาน
- ชิ้นงาน 1 11 ก.ค. 2561
Augmented
ชิ้น
Reality/กลุํม

- ใบงานรายบุคคล
- โครงงานกลุมํ

- โครงการ
ในประราช
ดาริ1 ชิ้น

14 - 22 ก.ย. 2561

2 ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 30221 ชื่อรายวิชา วิวัฒนาการการปกครองไทย จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน นายอัครวัฒน์ ยอแสง หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
การเก็บคะแนน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง 1.แบบทดสอบ
- ข๎อสอบปรนัย/
- 1 ฉบับ ภายในเดือน
การปกครอง
(5 คะแนน)
อัตนัยตามผลการ
พฤษภาคม
- กลุํมละ 1 2561
- ความรู๎เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
2.ค๎นคว๎าและนาเสนอ
เรียนรู๎
หัวข๎อ
- ความหมายของการเมือง
ข๎อมูลตามหัวข๎อที่กาหนด - งานกลุํม
- ความหมายของการปกครอง
(5 คะแนน)
- ความหมายของอานาจอธิปไตย
- รูปแบบการปกครอง
- ลัทธิทางการเมือง
- หลักการประชาธิปไตย
หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางการเมืองการ
1.แบบทดสอบ
- ข๎อสอบปรนัย/
- 1 ฉบับ ภายในเดือน
ปกครองของไทย
(5 คะแนน)
อัตนัยตามผลการ
มิถุนายน 2561
- กลุํมละ 1
- การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
2.ค๎นคว๎าและนาเสนอ
เรียนรู๎
หัวข๎อ
- การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
ข๎อมูลโดยใช๎สื่อการเรียนรู๎ - งานกลุํม
- การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี
ประเภทตําง ๆ ตามหัวข๎อ
ที่กาหนด
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
- การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต๎น
- การปฏิรปู และการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จ
พรจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูหํ ัว
- การเมืองการปกครองสมัยการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

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

- ข๎อสอบปรนัย/
อัตนัยตามผลการ
เรียนรู๎
- งานกลุํม

- 1 ฉบับ
- กลุํมละ 1

หัวข๎อ

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
- สถาบันนิติบญ
ั ญัติ
- สถาบันบริหาร
- สถาบันตุลาการ
- องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ
- พรรคการเมืองและกลุํมผลประโยชน์
- การเลือกตั้ง
หน่วยที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวความคิดหลักการบริหารราชการ
แผํนดิน
- ความเป็นมาของการบริหารราชการ
แผํนดิน
- การบริหารราชการแผํนดินของไทยใน
ปัจจุบัน
- ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
ราชการแผํนดินของไทย
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
แบบทดสอบหน่วยที่
แบบทดสอบ
1 ฉบับ
17 - 21 ก.ค.
1-3
- ปรนัย
2561
(10 คะแนน)
- อัตนัย
1.แบบทดสอบ
- ข๎อสอบปรนัย/
- 1 ฉบับ ภายในเดือน
(5 คะแนน)
อัตนัยตามผลการ
สิงหาคม 2561
- กลุํมละ 1
2.ค๎นคว๎าและนาเสนอ
เรียนรู๎
หัวข๎อ
ข๎อมูลโดยใช๎สื่อการเรียนรู๎ - งานกลุํม
ประเภทตําง ๆ ตามหัวข๎อ
ที่กาหนด
(5 คะแนน)
3.แขํงขันโต๎วาที
1.แบบทดสอบ
- ข๎อสอบปรนัย/
- 1 ฉบับ ภายในเดือน
(5 คะแนน)
อัตนัยตามผลการ
สิงหาคม 2561
- กลุํมละ 1
2.ค๎นคว๎าและนาเสนอ
เรียนรู๎
หัวข๎อ
ข๎อมูลตามหัวข๎อที่กาหนด - งานกลุํม
(5 คะแนน)
3.แขํงขันตอบปัญหาแบบ
ทีม
การเก็บคะแนน

1.แบบทดสอบ
(5 คะแนน)
2.ค๎นคว๎าและนาเสนอ
ข๎อมูลโดยใช๎สื่อการเรียนรู๎
ประเภทตําง ๆ ตามหัวข๎อ
ที่กาหนด
(5 คะแนน)

- ข๎อสอบปรนัย/
อัตนัยตามผลการ
เรียนรู๎
- งานกลุํม

แบบทดสอบหน่วยที่
4-6
(30 คะแนน)

แบบทดสอบ
- ปรนัย
- อัตนัย

- 1 ฉบับ
- กลุํมละ 1

ภายในเดือน
กันยายน 2561

หัวข๎อ

1 ฉบับ

14 - 22 ก.ย.
2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
รหัสวิชา ส30222 ชื่อรายวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู๎
อัตราการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวอาภาภรณ์ ก๎อนสี หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน

กาหนด
ส่งงาน
และทดสอบ

- นาเสนอผลงานเกี่ยวกับความรู๎
- รายกลุํม
- 1 ชิ้น
พื้นฐานทางกฎหมาย (5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด

ภายใน
1 มิถุนายน
2561

การเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานทาง
กฎหมาย
- ความหมายและลักษณะสาคัญของ
กฎหมาย
- ที่มาของกฎหมายและระบบของกฎหมาย
- ประเภทของกฎหมาย
- กระบวนการจัดทากฎหมายลายลักษณ
อักษร

15 คะแนน

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

15 คะแนน

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2

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

- รายกลุํม

- 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
- นาเสนอผลงานในรูปแบบ
- หลักกฎหมายแพง
พาวเวอร์พอยต์/วิดโี อ เกี่ยวกับ
- หลักกฎหมายอาญา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
แพํงและกฎหมายอาญา
(10 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน
- กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
และ บัตรประจาตัวประชาชน
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผู๎บริโภค
- กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
- กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

สอบปลายภาค หน่วยที่ 1-4

ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนด
ลักษณะ/ จานวน ส่งงาน
และทดสอบ
ประเภท
ชิ้นงาน
- รายกลุํม

- 1 ชิ้น
ภายใน
1 สิงหาคม
2561

- รายบุคคล

- 1 ชุด

15 คะแนน
- อินโฟรกราฟฟิคเกี่ยวกับกฎหมาย - รายกลุํม
- 1 ชิ้น
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(5 คะแนน)
- ใบงาน (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด

30 คะแนน
- แบบทดสอบ(30 คะแนน)

ปรนัย40 ข๎อ หนํวยที1่ -4
อัตนัย 2 ข๎อ หนํวยที่ 3-4

ภายใน
1 กันยายน
2561

ภายใน 17-25
กันยายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายวิชา ส 30223 ชื่อวิชา มนุษย์กับสังคม จานวน 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 ข๎อสอบปรนัย - สอบยํอย วันอังคาร ที่ 16 - ความเป็นมา ความหมาย
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 26
หลักแนวคิด
พฤษภาคม 2561
- พื้นฐานและพฤติกรรมของมนุษย์กับ
วันจันทร์ ที่ 29
สังคม
2. นาเสนองานกลุํม
งานกลุมํ
- กลุํมละ
พฤษภาคม – วันศุกร์
- ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และ
(15 คะแนน)
(5-6 คน) 1 ชิ้น
ที่ 9 มิถุนายน 2561
การพัฒนา
- แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
- การปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสังคม
หน่วยที่ 2 โครงสร้างสังคม
3. แบบทดสอบครัง้ ที่ 2 ข๎อสอบปรนัย - สอบยํอย วันจันทร์ ที่ 12 –วัน
- โครงสร๎างสังคม สังคมมนุษย์และการ
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 2
ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน
ตั้งถิ่นฐาน
2561
- การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบ 4. การนาเสนองานเดี่ยว 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 สิ่งแวดล๎อม การเมิอง
กฎหมาย เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
แบบทดสอบหนํวยที่
ข๎อสอบอัตนัย ข๎อสอบ
17-21 ก.ค. 2561
ปีการศึกษา 2561
1-2 (10 คะแนน)
จานวน 5
ข๎อ

ชิ้นงาน//ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หน่วยที่ 3 สังคมไทย
5. แบบทดสอบครัง้ ที่ 3 ข๎อสอบปรนัย - สอบยํอย วันจันทร์ ที่ 31
- สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง
(5 คะแนน)
ครั้งที่ 3
กรกฎาคม – วันศุกร์
สังคมไทย
ที่ 11 สิงหาคม 2561
- ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
วันจันทร์ ที่ 4 –
- แนวทางการแก๎ไขปัญหาสังคมไทยแบบ 6. Power Point
งานกลุมํ
- กลุํมละ
วันพุธ ที่ 13 กันยายน
สันติวิธี
(15 คะแนน)
(5-6 คน)
1 ชิ้น
2561
- การพัฒนาสังคมไทย
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
แบบทดสอบหนํวยที่
ข๎อสอบอัตนัย ข๎อสอบ
17-25 ก.ย. 2561
ปีการศึกษา 2561
1-3 (30 คะแนน)
จานวน 5
ข๎อ

โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 รหัสวิชา อ33101 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ 5 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70: 30
ผูส้ อน 1. นางสาวอรทัย จันทรังษี

หัวหน้ารายวิชา

2. นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
หน่ วยการเรียน/เนือ้ หาสาระ
โดยสังเขป

วีธีการเก็บคะแนน

หน่วยที่ 1: Smart Housing

- ออกแบบบ้ านในฝันและ
นาเสนอแลกเปลีย่ นข้อมูล
หน้ าชั้นเรียน (10 คะแนน)

หน่วยที่ 2 : The Working

- เขียนจดหมายแนะนาตัวเอง
เพือ่ ใช้ ในการสมัครงาน

World

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดส่ งงาน

ลักษณะ/ประเภท

ชิ้นงาน

งานคู่

1 ชิ้น

28-31 พ.ค.61

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

11-15 มิ.ย. 61

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25-29 มิ.ย. 61

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

9-13 ก.ค. 61

(5 คะแนน)
หน่วยที่ 3 : Followers of
Fashion

- เขียนบทความ (Article)
เกีย่ วกับแฟชั่น (Fashion) ที่
นักเรียนสนใจหรือชื่นชอบ
(5 คะแนน)

หน่วยที่ 4 : That’s
Entertainment !

- นักเรียนออกแบบกิจกรรม
(Event) และอภิปราย
แลกเปลีย่ นข้อมูลหน้ าชั้น
เรียน (10 คะแนน)
สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่วยที่ 5 : Where on

- นาเสนอแลกเปลีย่ นข้อมูล
เกีย่ วกับสถานทีท่ ี่นักเรียนชื่น
ชอบหน้ าชั้นเรียน ( 5
คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

หน่วยที่ 6 : On Your Marks

- เลือกกีฬามา 1 ชนิด สืบค้น
และนาเสนอให้ เพือ่ นๆในชั้น
เรียนเข้ าใจกฎ กติกา และ
คาศัพท์ ที่เกีย่ วข้องกับกีฬา
ประเภทนั้นๆ (5 คะแนน)

งานคู่

1 ชิ้น

6-10 ส.ค. 61

หน่วยที่ 7 : Wheels, Wings,

- สืบค้นและอภิปรายเกีย่ วกับ
ข้ อดีและข้อเสียของการ
ขนส่ งแต่ละประเภท (10
คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

16-20 ส.ค. 61

- นาเสนอแลกเปลีย่ นข้อมูล
เกีย่ วกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการปัญหา (10
คะแนน)

งานกลุ่ม

1 ชิ้น

27-31 ส.ค. 61

Earth?

and Other Things

หน่วยที่ 8 : The World
Around Us

สอบปลายภาค

30 คะแนน

23-27 ก.ค.61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ33203
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษอําน - เขียน 1 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1. นางสาววิชุตา อินไผํ หัวหน๎ารายวิชา
2. นางสาวอรทัย จันทรังษี
หน่ วยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

หน่ วยที่ 1 : The world of books

- นาเสนองาน
(10 คะแนน)

1. Voices of Africa
2. Voices of Asia

หน่ วยที่ 2 : The world of spaces
1. Scientists Question Value of Human
Spaceflight
2. Tipping the Scales: Changing Ideas of
Space

หน่ วยที่ 3 : The world of plants
1. Photosynthesis: The light of our lives

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
งานกลุ่ม
1

กาหนดส่ งงาน
28-31 พ.ค. 61

- นาเสนองาน
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1

11-15 มิ.ย. 61

- นาเสนองาน
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1

25-29 มิ.ย. 61

2. Plants Dominance and the Perfect Flower

สอบกลางภาค

10 คะแนน

หน่ วยที่ 4 : The world of language

- นาเสนองาน
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1

13-17 ส.ค. 61

- นาเสนองาน
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1

27-31 ส.ค. 61

- นาเสนองาน
(10 คะแนน)

งานกลุ่ม

1

11-14 ก.ย. 61

1. Can You Translate This?
2. Two Sides of the Language Coin

หน่ วยที่ 5 : The world of the past
1. Spreading the Seeds of Early Civilizations
2. Kingdoms: Kings, Knights and Battles

หน่ วยที่ 6 : The world of technology
1. Getting From Here to There

ก.ค. 2561

2. Plastic Could Fuel US Move away
From Foreign Oil

สอบปลายภาค

30 คะแนน

ก.ย. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ33205 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
3. Native Language Teacher
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

หนํวยที่ 1 : Multiple
Advertisement
Ads Examples
Learning abbreviation in
Ads
How to do Ads
Ads in Media

รายบุคคล

ประเภท/จานวน
ชิ้นงาน 1 ชิ้น

หนํวยที่ 2 : Variety topic
Speaking
Talking about yourself
Listen and Speak in Daily
life
หนํวยที่ 3 : Grammatical

รายบุคคล

สอบ Speaking

กลุํมๆละ5-6คน

สอบกลางภาค 10 คะแนน
หนํวยที่ 4 : About Testing in รายบุคคล
Lives
Testing Practice and
Explanation
หนํวยที่ 5 : Variety topic
รายบุคคล
Speaking
Listen and Speak in Daily
life
Speaking Test

คะแนน
10

กาหนดส่งงาน
31 พ.ค. 2561

10

15 มิ.ย. 2561

Presentation

10

6 ก.ค. 2561

Presentation

20

3 ส.ค. 2561

สอบSpeaking

10

31 ส.ค. 2561

สอบปลายภาค 10 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 33201
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุน 5
จานวน 120 ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี หัวหน้ารายวิชา
เอกสารประกอบการเรียน : ภาษาญี่ปุน อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 และ 5 ฉบับปรับปรุง
สานักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 : お正月のパーティー
งานปี ใหม่
ภาษาญี่ปุน อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง

วิธีเก็บคะแนน
-ทดสอบคาศัพท์
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอํานเขียน
-นาเสนองาน

หน่วยที่ 2 : 学校のけいじばん -ทดสอบคาศัพท์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอํานโรงเรียน
เขียน
ภาษาญี่ปุน อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง -นาเสนองาน

หน่วยที่ 3 : 文化祭
งานนิทรรศการวิชาการ
ภาษาญี่ปุน อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง

สอบกลางภาค

-ทดสอบคาศัพท์
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอํานเขียน
-นาเสนองาน

แบบทดสอบ
60 นาที

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานคูํ (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานกลุํม (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานคูํ (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานกลุํม (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานคูํ (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานกลุํม (2.5
คะแนน)
(10 คะแนน)

กาหนดส่งงาน

จานวนชิ้น
1 ชิ้น ภายใน 31/พ.ค./61
1 ชิ้น
( 10 คะแนน )
1 ชิ้น
1 ชิ้น

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน 31/พ.ค./61

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน 31/พ.ค./61

( 10 คะแนน )

( 10 คะแนน )

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2

หน่วยที่ 4 : 待ち合わせ
การนัดพบ
ภาษาญี่ปุน อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง

หน่วยที่ 5 : 学校の規則
กฎระเบียบในโรงเรียน
ภาษาญี่ปุน อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรุง

หน่วยที่ 6 : 社会問題
ปัญหาสังคม
ภาษาญี่ปุน อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรุง

สอบปลายภาค

-ทดสอบคาศัพท์
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอํานเขียน
-นาเสนองาน

-ทดสอบคาศัพท์
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอํานเขียน
-นาเสนองาน

-ทดสอบคาศัพท์
-ทดสอบสนทนา
-ทดสอบอํานเขียน
-นาเสนองาน

แบบทดสอบ
60 นาที
รวม

-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานคูํ (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานกลุํม (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานคูํ (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานกลุํม (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานคูํ (2.5
คะแนน)
-งานเดี่ยว (2.5
คะแนน)
-งานกลุํม (2.5
คะแนน)
(30 คะแนน)

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน 31/พ.ค./61

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน 31/พ.ค./61

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน 31/พ.ค./61

( 10 คะแนน )

( 10 คะแนน )

( 10 คะแนน )

ปรนัย
หน่วยที่ 4-6
100 คะแนน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 30205
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุนรอบรู๎ 1
จานวน 4 ชั่วโมง
2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. Shunya nagao
หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1 : 家族に関する漢 -ใบงาน
字
-แบบทดสอบ
健康に関する
言葉
หนํวยที่ 2 : コンビニに関する漢 -ใบงาน
字
-แบบทดสอบ
家の中に関す

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กาหนดสํงงาน

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

จานวนชิ้น
-1 ชิ้น
ภายใน 8/มิ.ย/61

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

-1 ชิ้น

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

-1 ชิ้น

-1 ชิ้น

ภายใน 15/มิ.ย/61

-1 ชิ้น

る言葉
หนํวยที่ 3: おくり物に関する漢 -ใบงาน
字
-แบบทดสอบ
人間関係に関
する言葉
สอบกลางภาค
หนํวยที่ 4 : デートに関する漢字
意見に関する
言葉
หนํวยที่ 5 : 町に関する漢字
町に関する言
葉
หนํวยที่ 6: 学生に関する漢
字

แบบทดสอบ
60 นาที
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ
-ใบงาน
-แบบทดสอบ

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

ภายใน 6/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
-1 ชิ้น

ภายใน 7/ก.ย/61

失敗・事故に関
する言葉
สอบปลายภาค
รวม

-งานเดี่ยว
(5 คะแนน)
แบบทดสอบ
60 นาที

30
(คะแนน)
100 คะแนน

ปรนัย
หน่วยที่ 4 -6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา จ33201
ชื่อรายวิชา ภาษาจีน 5
6 คาบ/สัปดาห์
3.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1
你的手机关机了

หนํวยที่ 2
她买了不少工艺品

หนํวยที่ 3
我想租一套房子

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 4
咱们去饭馆吃饭吧

หนํวยที่ 5
今天我看了一晚上电视

หนํวยที่ 6

วิธีการเก็บคะแนน
ทดสอบท๎ายบท
(10คะแนน)
ใบงาน
(5คะแนน)
ทดสอบ
(5 คะแนน)
สอบสนทนา
(5คะแนน)
ทดสอบท๎ายบท
(5 คะแนน)
10 คะแนน
สอบสนทนา
(5คะแนน)
ทดสอบ
(5คะแนน)
ทดสอบ
(10คะแนน)

能不能帮我找个语伴

ทดสอบ
(10คะแนน)

สอบปลายภาค

30 คะแนน

รวม

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
งานกลุมํ
1

กาหนดส่ง
30 พฤษภาคม

งานเดี่ยว

1

20 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1

งานเดี่ยว

1

งานเดี่ยว

1

งานเดี่ยว

1

15 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1

29 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1

26 กันยายน

18 กรกฏาคม

100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา จ33203
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนรอบรู้
2คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =70 : 30
ผู้สอน 1. ครูชาวจีนA
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หนํวยที่ 1
โครงงาน
งานกลุมํ
1
30 พฤษภาคม
(10คะแนน)
东盟
หนํวยที่ 2

งานเดี่ยว

1

งานกลุมํ

1

งานเดี่ยว

1

งานกลุมํ

1

งานเดี่ยว

1

15 สิงหาคม

ทดสอบ
(10คะแนน)

ทดสอบเดี่ยว

1

29 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1

26 กันยายน

汉语水平考试

ทดสอบ
(10คะแนน)

สอบปลายภาค

30 คะแนน

中国的传统节日

หนํวยที่ 3
随他吧！

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 4
《静夜思》

หนํวยที่ 5
中国概况

หนํวยที่ 6

รวม

ใบงาน
(5คะแนน)
การนาเสนอหน๎าชั้น
เรียน
(5 คะแนน)
ใบงาน
(5คะแนน)
แบบฝึกหัด
(5 คะแนน)
10 คะแนน
ทดสอบ
(10คะแนน)

20 มิถุนายน

18 กรกฏาคม

100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา จ33205
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2 คาบ/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =70 : 30
ผู้สอน 1.ครูชาวจีนฺB
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บ
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หนํวยที่ 1
งานเดี่ยว
1
23 พฤษภาคม
背诵对话
我该穿什么衣服？

生词造句
听写生词

(15คะแนน)
หนํวยที่ 2

背诵对话

还要别的吗？

生词造句

งานเดี่ยว

1

13 มิถุนายน

งานเดี่ยว

1

27 กรกฏาคม

งานเดี่ยว

1

18 สิงหาคม

งานเดี่ยว

1

15 กันยายน

听写生词

สอบกลางภาค

(15 คะแนน)
10 คะแนน

หนํวยที่ 3

背诵对话

护照不见了！

听写生词

(10 คะแนน)
หนํวยที่ 4

背诵对话

您要去什么地方？

听写生词

(10คะแนน)
หนํวยที่ 5

背诵对话

需要什么帮助吗？

听写生词

(10คะแนน)
สอบปลายภาค
รวม

30 คะแนน
100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส30250 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์ 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Ms. Dorette Botha หัวหน้ารายวิชา 2. Ms. Dorette Botha
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
1. How pricing works
2. The effects of prices
3. Social goals, prices and
market efficiency
4. Forms of Business
organizations

Assignment
Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
Homework
10 Points

7. Absolute and comparative
advantage
8. Barriers to international
trade
9. Foreign exchange and
economic development
10. Globalization and global
challenges
Final

Classwork
5 Points
Classwork
5 Points
10 Points
Classwork
5 Points
Homework
5 Points
Classwork
10 Points
Homework
5 Points
Classwork
5 Points
30

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10 คะแนน
30 คะแนน

5. Business growth and
expansion
Midterm
6. Nonprofit organizations

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual
1
Individual
Group Work
Individual
Pair work
multiple choice
Group Work
Group Work
Individual
Individual
Individual
multiple choice

กาหนดสํง
Submit
(Date)
29 May 2018

1

5 June 2018

1

12 June 2018

1

26 June 2018

1

3 July 2018

1

24 July 2018

1

15 August 2018

1

28 August 2018

1
1

4 September
2018
11 September
2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค30205
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 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
จานวนชิ้น
Concept
Assignment
Date
ลักษณะ/ประเภท
Number of
assignment
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
Pre Test
1 คาอธิบายรายวิชา
(10 คะแนน)
30 May 18
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. แจ๎งการกาหนดชิ้นงาน/เวลา/คะแนน
4. Pre Test
Homework
Unit 1 – Basic data analysis
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
22 June 18
(10 คะแนน)
Homework
Unit 2 – Normal Distribution
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
7 July 18
(10 คะแนน)
Midterm Test
10 คะแนน
Unit 3 – Functional relationships
Homework
between data
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
3 August 18
(15 คะแนน)
Unit 3 – Functional relationships
Homework
between data
Classwork
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
7 September
- Post test
(15 คะแนน)
18
Final exam
30 คะแนน

 คะแนนสอบกลางภาค 10
 คะแนนสอบปลายภาค 30

คะแนน
คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561
รหัสวิชา ง33201 ชื่อรายวิชา การออกแบบมัลติมีเดีย 3 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา 2. Mr. Andrew Kemp
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Illustrator Introduction
Artboards
Vector Basics
Fill + Stroke Effects
Colour
Midterm
Shapes
Grouped Vectors
Drawing
Blob Brush Tool
Trace Drawing
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

Assignment
Classwork
5 Points
Project
5 Points
Quiz
5 Points
Classwork
5 Points
Participation
10 Points
10 Points
Classwork
5 Points
Project
5 Points
Classwork
5 Points
Quiz
5 Points
Participation
10 Points
30 Points
10 คะแนน
30 คะแนน

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

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

1

11/9/18

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ33101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Andrew Kemp
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดสํง
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จานวนชิ้น
Assignment
Submit
Concept
ลักษณะ / ประเภท
Number of
(Date)
assignment
The Passive Voice
Classwork
Individual
Homework
2
29/5/18
10 Points
Causatives
Participation
Group
1
5/6/18
5 Points
Phrasal Verbs
Gerunds

Project
5 Points
Quiz
5 Points

Infinitives

Classwork
5 Points
Midterm

Agreement Language
Parallel Structure
Noun Clauses
Reported Speech
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10
Classwork
5 Points
Classwork
Project
5 Points
Participation
10 Points
Quiz
Homework
10 Points
30
10 คะแนน
30 คะแนน

Individual

Pair

1

12/6/18

1

26/6/18

1

3/7/18

1

24/7/18

2

15/8/18

1

28/8/18

2

4/9/18

Individual
multiple choice
Individual
Pair
Individual
Group
Individual
multiple choice

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ33211 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา 2. Mr. Lee Humphrey
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Concept
Introducing Yourself
Public Speaking
Organizing and Preparation
Presenting Ideas
Body language techniques
Midterm
Communicating in a group
University Interview Practice
Debate
Business Idea Presentation
Job Interview Practice
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

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

ชิ้นงาน / ภาระงาน
จานวนชิ้น
ลักษณะ / ประเภท
Number of
assignment
Individual

1

Individual

1

Individual

1

Individual

1

Individual

1

กาหนดสํง
Submit
(Date)
17/5/1819/6/18
7/6/189/7/18
21/7/1823/7/18
3/8/187/8/18
12/7/1814/7/18

multiple choice
Individual

1

Individual

1

Individual

1

Individual

1

Individual

1

multiple choice

24/7/1828/7/18
7/8/1811/8/18
16/8/1818/8/18
23/8/1825/8/18
6/9/188/9/18

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ33209 ชื่อรายวิชา วรรณคดีอังกฤษ 5 4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr.Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา 2. Mr.Andrew Kemp
ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดสํง
หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
จานวนชิ้น
Assignment
Submit
Concept
ลักษณะ / ประเภท
Number of
(Date)
assignment
Classwork
Individual
Homework
2
29/5/18
We can Remember it for You
Group
10 Points
Wholesale
Read-S6-lit-Mod1
Participation
Group
1
5/6/18
5 Points
Project
Individual
1
12/6/18
Travel by Wire
5 Points
Group
Read-S6-lit-Mod3
Quiz
Pair
1
26/6/18
5 Points
Group
Individual
Classwork
Group
1
3/7/18
5 Points
Midterm
The Martian Odyssey
Read-S6-lit-Mod4

The Shadow and The Flash
Read-S6-lit-Mod5
Final
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค

10
Classwork
5 Points
Classwork
Project
5 Points
Participation
10 Points
Quiz
Homework
10 Points
30
10 คะแนน
30 คะแนน

multiple choice
Individual
Pair
Pair
Individual
Pair
Group
Individual
Pair
multiple choice

1

24/7/18

2

15/8/18

1

28/8/18

2

4/9/18

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 33101 ชื่อรายวิชา
ทัศนศิลป์
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วย
กิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา 2.
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1
ประเมินจากผลงาน
การบรรยายผลงานทัศนศิลป์ ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)
หน่วยที่ 2
ใบงาน
งานทัศนศิลป์และอิทธิพล
(30 คะแนน)
จากวัฒนธรรม
หน่วยที่ 3
ใบงาน
การแสดงออกทางทัศนศิลป์ (30 คะแนน)
ของศิลปิน
สอบปฏิบัติปลายภาค
20 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
ใบงาน และการบรรยาย
หน๎าชั้นเรียน

กาหนดส่ง
จานวนชิ้น
1
ระหวําง

ใบงานและการนาเสนอ
1
หน๎าชั้นเรียน ฝึกวิเคราะห์
วิจารย์ผลงานศิลปะ
ผลงานสร๎างสรรค์ทาง
1
ทัศนศิลป์

11-15 มิ.ย. 2561
ระหวําง
16-20 ก.ค. 2561
ระหวําง
20-24 ส.ค. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ศิลปะ. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....6/6-6/11. .ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา.....ศ 33102 ....... ชื่อรายวิชา....ดนตรีไทย 1 .....จานวน......1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายสุภวัชร.......ชาติการุณ............... หัวหน๎ารายวิชา

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระที่ 1 : ดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆ
1.สุโขทัย
2.อยุธยา
3.รัตนโกสินทร์

วิธีการเก็บคะแนน

ตรวจใบงาน/สมุด
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
รายบุคคล

สาระที่ 2: ลักษณะการประสมวง
ตรวจใบงาน/รายงาน รายบุคคล/รายกลุํม
ดนตรีไทย
(20 คะแนน)
1.วงปี่พาทย์
2.วงมโหรี
3.วงเครื่องสาย
สาระที่ 3: ดนตรีประกอบการแสดง
ตรวจใบงาน/
รายบุคคล
1.โขน – ละคร
แบบทดสอบ
2.อารมณ์ของบทเพลง
(20 คะแนน)
3.ความหมายของเพลงในการ
ประกอบการแสดง
สาระที่ 4ลักษณะประเภทเพลงไทย
รายบุคคล
1.เพลงหน๎าพาทย์ 2.เพลงเถา ตรวจสมุด/ใบงาน
(20 คะแนน)
3.เพลงตับ
4.เพลงเรื่อง
5.เพลงเกร็ด
6.เพลง
ภาษา
สาระที่ 5 : ดนตรีพิธีกรรม
สมุด/แบบทดสอบ
รายบุคคล
1.พิธีไหว๎ครูดนตรีไทย
(20 คะแนน)
2.งานพระราชพิธี
3.งานมงคล
4.งานอวมงคล

กาหนดส่ง

3

1 มิ.ย.61

2

6 ก.ค 61

3

27 ก.ค.61

2

ภายใน
24 ส.ค.61

2

14 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 30214 ชื่อรายวิชา เสริมทักษะงานออกแบบ เวลาเรียน 2
คาบ/สัปดาห์ 1.0
หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค:ปลายภาค = 80
:
20
ผู้สอน 1. นายปรมินทร์ เสมอภพ
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 ทัศนธาตุกับงานออกแบบ

หน่วยที่2 ประเภทของงานออกแบบ

วิธีการเก็บคะแนน
ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(20 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
ฝึกปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
1
ทัศนธาตุ

การนาเสนอหน๎าชั้น
เรียน
(20 คะแนน)

ฝึกการนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียนถึงผลงาน
ของตนเอง

1

หน่วยที่ 3 การจัดองค์ประกอบศิลป์
ในงานออกแบบ

ประเมินจากผลงาน
ภาคปฏิบัติ
(40 คะแนน)

ฝึกปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
การจัดองค์ประกอบ
ภาพภาพ

2

สอบปฏิบัติปลายภาค

20 คะแนน

กาหนดส่ง
ภายใน
31 พ.ค.61
ภายใน
29 มิย.61
ภายใน
24 ก.ค 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค33101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 5 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นายเจนภพ มณีพงษ์ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
3. นางสาวศากุน เทียนทอง
4. นายอภิวิชญ์ สิริสุกลั ย์กลุ
5. นางสาวปราณี พรมติ๊บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
สถิติและข้อมูล
1.1 ตัวอยํางของกรณีหรือปัญหา
ที่ต๎องใช๎สถิติ
1.2 ความหมายของสถิติ
1.3 สถิติกับการตัดสินใจและ
วางแผน
1.4 ข๎อมูลและการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล

ประเมินผลงาน 5 คะแนน

1
รายงาน / รายกลุมํ

ภายในวันที่
15 มิถุนายน 2561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2.1 การแจกแจงความถีข่ องข๎อมูล 1. สอบเก็บคะแนน 10คะแนน

2.2 การแจกแจงความถี่โดย
ใช๎กราฟ

2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

แบบทดสอบ / รายบุคคล ใบงาน
สมุด /รายบุคคล

ระหวํางวันที่
16-20 กรกฎาคม
2561

2.3 การวัดตาแหนํงที่ของข๎อมูล
สอบกลางภาคเรียนหน่วยที่ 1

10 คะแนน

แบบทดสอบกลางภาค

2.4 การวัดค่ากลางข้อมูล
1. คําเฉลี่ยเลขคณิต
- คําเฉลี่ยเลขคณิต
ถํวงน้าหนัก

1. สอบเก็บคะแนน 15 คะแนน

- คําเฉลี่ยเลขคณิตรวม

แบบทดสอบ /
รายบุคคล
ใบงาน สมุด /
รายบุคคล

- การหาคําเฉลี่ยเลข

1

คณิตของข๎อมูลที่แจก 2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

ภายในวันที่
5 กันยายน 2561

แจงความถี่แล๎ว
2. มัธยฐาน
3. ฐานนิยม
2.5 การวัดการกระจายของ
ข้อมูล
- พิสัย

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน

- สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แบบทดสอบ /
รายบุคคล
ใบงาน สมุด /
รายบุคคล

1

ระหวํางวันที่
21 กันยายน 2561

1

ระหวํางวันที่
26-28 กันยายน
2561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
การสารวจความคิดเห็น
3.1 วิธีสารวจความคิดเห็น
3.2 ตัวอยํางเรื่องทีเ่ คยมีการ
สารวจความคิดเห็นจาก
หนํวยงานตํางๆ

ประเมินผลงาน 5 คะแนน

รายงาน / รายกลุมํ

3.3 การนาผลการสารวจความ
คิดเห็นไปใช๎ประโยชน์
สอบปลายภาคเรียนหน่วยที่ 2

30 คะแนน

แบบทดสอบปลายภาค

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค33202
ชื่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวนาถพร มูลจันทร์ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวศากุน เทียนทอง
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาพอสังเขป วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวน/ชิ้น
แบบทดสอบ
1
หน่วยที่ 1 :
1. ประเมินผล
ใบงาน สมุด
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
งาน
/รายบุคคล
1.1 การวัดค่ากลางของข้อมูล
10 คะแนน
- คําเฉลี่ยเลขคณิต
2. แบบทดสอบ
ภายในวันที่
- มัธยฐาน
10 คะแนน
9 กรกฎาคม 2561
- ฐานนิยม
(อัตนัย)
- คําเฉลี่ยเรขาคณิต
- คําเฉลี่ยฮาร์โมนิก
1.2 การวัดตาแหน่งที่หรือ
ตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล
สอบกลางภาค

10 คะแนน

(ปรนัย)
1.3 การวัดการกระจายของข้อมูล
1. ประเมินผล
- การวัดการกระจายสัมบูรณ์
งาน
- การวัดการกระจายสัมพัทธ์
5 คะแนน
- ความสัมพันธ์ระหวํางการแจกแจง
2. แบบทดสอบ
ความถี่ คํากลาง และ การกระจายของ
10 คะแนน
ข๎อมูล
(อัตนัย)
หน่วยที่ 2 :
การแจกแจงปกติ
2.1 คะแนนมาตรฐาน
2.2 การแจกแจงปกติ และโค๎งปกติ

1. ประเมินผล
งาน
5 คะแนน
2. แบบทดสอบ
10 คะแนน
(อัตนัย)

รายบุคคล

1

แบบทดสอบ
ใบงาน สมุด
/รายบุคคล

1

แบบทดสอบ
ใบงาน สมุด
/รายบุคคล

1

ระหวํางวันที่
16-20 กรกฎาคม 2561
ภายในวันที่
7 สิงหาคม 2561

ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค33202
ชื่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
4 คาบ/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นางสาวนาถพร มูลจันทร์ หัวหน้ารายวิชา
2. นางสาวศากุน เทียนทอง
ชิ้นงาน / ภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้ / เนื้อหาพอสังเขป วิธีเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวน/ชิ้น
แบบทดสอบ
1
หน่วยที่ 3 :
1. ประเมินผล
ใบงาน สมุด
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล งาน
/รายบุคคล
3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
5 คะแนน
ภายในวันที่
เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูล
2. แบบทดสอบ
14 กันยายน 2561
3.2 แผนภาพการกระจาย
5 คะแนน
3.3 การประมาณคาของคาคงตัว
(อัตนัย)
โดยใช๎วิธีกาลังสองน๎อยสุด
3.4 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ของข๎อมูลที่อยูํในรูปอนุกรมเวลา
สอบปลายภาค

30 คะแนน

(ปรนัย)

รายบุคคล

1

ภายในวันที่
17 ก.ย. 61 – 25 ก.ย. 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา พ30201 ชื่อรายวิชา สุขศาสตร์ความปลอดภัย 1 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1.นายจาตุรนต์ มหากนก .........2.นายภูมินทร์ เกิดศรี................... หัวหน้ารายวิชา นายจาตุรนต์ มหากนก
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนที่ 1 ระบบการทางาน
ของอวัยวะ
1. ระบบประสาท
ใบงาน 10 คะแนน
งานกลุํม
1 ชิ้น
22-26 พ.ค. 61
สอบกลางภาค 3 คะแนน
ข๎อสอบ
6 ข๎อ 17-21 ก.ค. 61
สอบปลายภาค 2 คะแนน
ข๎อสอบ
4 ข๎อ 17-21 ก.ย. 61
2. ระบบสืบพันธ์ และระบบตํอมไร๎ทํอ
ใบงาน 10 คะแนน
งานกลุํม
1 ชิ้น
29-2 มิ.ย. 61
สอบกลางภาค 3 คะแนน
ข๎อสอบ
6 ข๎อ 17-21 ก.ค. 61
สอบปลายภาค 3 คะแนน
ข๎อสอบ
6 ข๎อ 17-21 ก.ย. 61
หน่วยการเรียนที่ 2 การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง
1. ความหมายของความขัดแย๎ง
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ข๎อสอบ
2 ข๎อ 17-21 ก.ค. 61
2. สาเหตุของความขัดแย๎ง
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ข๎อสอบ
2 ข๎อ 17-21 ก.ค. 61
3. ผลของความขัดแย๎ง
สอบกลางภาค 1 คะแนน
ข๎อสอบ
2 ข๎อ 17-21 ก.ค. 61
4.แนวทางในการแกปัญหาความขัดแย๎ง สอบกลางภาค 1 คะแนน
ข๎อสอบ
2 ข๎อ 17-21 ก.ค. 61
5. ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน ลด การแสดงละคร 10คะแนน
งานกลุํม
1 ชุด
26-30 มิ.ย. 61
ความขัดแย๎งและแก๎ปัญหาเรื่องเพศและ
ใบงาน 5 คะแนน
งานกลุมํ
1 ชิ้น 3-7 ก.ค. 61
ครอบครัว
หน่วยการเรียนที่ 3 ภาวการณ์ทางเพศ
1.คํานิยมในเรื่องเพศ
ใบงาน 5 คะแนน
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
31-4 ส.ค. 61
2. คํานิยมในเรื่องเพศทีเ่ หมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนที่ 4 สิทธิผู้บริโภค
1.สิทธิผู๎บริโภค
แผนผังความรู๎ 10 คะแนน
งานเดี่ยว
1 ชิ้น
14-18 ส.ค. 61
สอบปลายภาค 5 คะแนน
ข๎อสอบ
10 ข๎อ 17-21 ก.ย. 61
2.กฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค
หน่วยการเรียนที่ 5 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมี
สุข
1.วิเคราะห์ปัญหาสิง่ แวดล๎อมที่มผี ลตํอ
โครงงาน 20 คะแนน
งานกลุํม
1 ชิ้น
4-9 ก.ย. 61
สุขภาพ
สอบปลายภาค 5 คะแนน
ข๎อสอบ
10 ข๎อ 17-21 ก.ย. 61
2.การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
สอบปลายภาค 5 คะแนน
ข๎อสอบ
10 ข๎อ 17-21 ก.ย. 61
สิ่งแวดล๎อม
รวม
100 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 33101 ชื่อ วิชา งานอาชีพ 3
1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู๎สอน นางสาวนฤมล เจริญนาวี
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
กาหนดสํง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หนํวยที่1 ความปลอดภัยในการทาการเกษตร
- สาเหตุการเกิดอุบัติ
- แนวทางแก๎ไข
- วัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย

หนํวยที่ 2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ความหมายและสาเหตุการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- การเกษตรทฤษฏีใหมํ

ทดสอบกํอนเรียน
10 คะแนน
การทางานกลุมํ
10 คะแนน

ทดสอบกํอนเรียน
10 คะแนน
การทางานกลุมํ

แบบทดสอบ(K)
10 ข๎อ
การนาเสนอความ
ปลอดภัยในการ
ทางานเกษตร (P)

2

พฤษภาคม
2561

แบบทดสอบ(K)
10 ข๎อ

มิถุนายน
2561
2

10 คะแนน

การนาเสนอการ
ทาการเกษตร
ทฤษฎีใหมํ (P)

หนํวยที่ 3 การขยายพันธุ์พืช

การทางานกลุมํ

การนาเสนองาน

1

- ความหมาย ความสาคัญ
- การขยายพันธุ์พืชโดยไมํใช๎เพศ
หนํวยที่ 4 โครงงาน

10 คะแนน

(K) (P)

กรกฎาคมสิงหาคม
2561

1

กันยายน
2561

- การเขียนโครงงาน
- การทาโครงงาน

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

การทางานกลุํม
20 คะแนน

ชิ้นงานโครงงาน
(P)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 33102 ชื่อรายวิชา งานอาชีพ 4 (งานชําง ) 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอนนายประชาธิป ใจกล้า
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
กาหนดสํง
คะแนน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หนํวยที่1 การทางานเพื่อการดารงชีวิต
- หลักการทางาน
- ทักษะในการทางาน
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทางาน
หนํวยที่ 2 งานชําง

การประเมินตาสภาพจริง
(5 คะแนน)
- ประเมินจากแบบทดสอบ

-แบบทดสอบ (K)

1 ชิ้น

พฤษภาคม
2561

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

มิถุนายน
2561

-ชิ้นงาน (P),(A)

3 ชิ้น

-ชิ้นงาน (P),(A)

1 ชิ้น

กรกฎาคมสิงหาคม
2561

-ใบงาน (K)

1 ชิ้น

กันยายน
2561

การประเมินตาสภาพจริง
(45 คะแนน)

- งานชํางพื้นฐานในบ๎าน
- การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช๎ภายใน - ประเมินจากใบงาน
บ๎าน
(10 คะแนน)
- การซํอมแซม บารุงรักษาเครื่องใช๎ภายในบ๎าน
- ประเมินจากการทางาน
(35 คะแนน)
หนํวยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีและการออกแบบ
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ
ชิ้นงาน

การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากการทางาน

- ตัวอยํางการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
กระบวนการเทคโนโลยี
หนํวยที่ 4 งานอาชีพ
- การหางานหรือตาแหนํงที่วําง
- แนวทางสูํอาชีพ

การประเมินตาสภาพจริง
(10 คะแนน)
- ประเมินจากใบงาน

สอบกลางภาค 10 คะแนน

แบบทดสอบ (10 คะแนน)

สอบปลายภาค 20 คะแนน

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 30212 ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1.น.ส.พรทิพย์ กองจินดา หัวหน้ารายวิชา 2.นายอนันต์ สุโพธิ์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
การประเมินตามสภาพจริง
หน่วยที่ 1 รู้จักกับ Sketch Up
1. ทาความรู๎จักกับโปรแกรม Sketch Up (5 คะแนน)
1 ชิ้น
2. รู๎จักกับเวอร์ชั่น Sketch Up
3. หน๎าตาของโปรแกรม Sketch Up
บบทดสอ
พฤษภาคม 2561
ระเมินจาก

บ (K)

แบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เครื่องมือ การประเมินตามสภาพจริง
(10 คะแนน)
หลัก
1. เครื่องมือเลือกวัตถุ (Select Tool)
2. เครื่องมือลบวัตถุ (Eraser Tool)
ระเมินจากใบ
3. เครื่องมือเทสีพื้นผิววัตถุ (Pain Bucket
งาน
Tool)

บงาน (K)

การประเมินตามสภาพจริง
(25 คะแนน)

สอบระหว่างภาค

แบบทดสอบ (10 คะแนน)

ระเมินจากใบ
งาน (5
คะแนน)
-

พฤษภาคม 2561

นงาน (P)

1 ชิ้น

-

-

1 ชิ้น

-

(5 คะแนน)
ประเมินจาก
ชิ้นงาน(5
คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เครื่องมือ
ในการสร้างชิ้นงาน
1. การใช๎เครื่องมือวาด (Drawing Tools)
2. การใช๎เครื่องมือปรับแตํง
(Modification Tools)
3. เครื่องมือเกี่ยวกับงานเขียนแบบ
(Construction Tools)
4. เครื่องมือจัดการมุมกล๎อง (Camera
and Walkthrough Tools)
5. เครื่องมือสร๎างภูมิภาพ
(SandboxTools)
6. เครื่องมือจัดการชิ้นงาน

1 ชิ้น

-

บงาน (K)
-

นงาน (P)

ระเมินจาก
ชิ้นงาน
(20 คะแนน)
รายบุคคล

2 ชิ้น

มิถุนายน – กรกฎาคม
2561

การประเมินตามสภาพจริง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนาเข้าและ
(30 คะแนน)
ส่งออกชิ้นงาน
1. ออกแบบ และจัดทาโมเดล
2. การนาเข๎าไฟล์ประเภทตํางๆ (Import)
ระเมินจาก
3. การสํงออกชิ้นงานเป็นไฟล์ประเภท
แบบทดสอบ
ตํางๆ (Export)
( 5 คะแนน)
4. การพิมพ์ชิ้นงาน
-

ระเมินจาก
ชิ้นงาน (งานกลุํม)
(25 คะแนน)
สอบปลายภาค

แบบทดสอบ (20 คะแนน)

1 ชิ้น

-

บบทดสอ
บ (K)
-

นงาน (งาน
กลุํม) (P)

รายบุคคล

1 ชิ้น

กันยายน 61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง30215 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตสื่อ จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ จานวน 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20
ผู้สอน นายสมพร ชัยวงษ์
หน่วยการเรียนรู้/
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
เนื้อหาสาระ
ลักษณะประเภท จานวนชิ้น
โดยสังเขป
หน่วยที่ 1 บาท
5 คะแนน
- รายบุคคล
1 ชิ้น
16-25 พ.ค.2561
บาทหน้าที่และ
บาทบาทหน้าที่และอิทธิพล
อิทธิพลของสื่อ
ของสื่อต่อชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ 2 สื่อวีดิ 10 คะแนน
ทัศน์และรายการ - วิจารณ์รายการโฆษณา 5 - รายบุคคล
1 ชิ้น
28-31 พ.ค.2561
โทรทัศน์
คะแนน
- คลิปแนะนาตัวเอง 5
- รายบุคคล
1 ชิ้น
1-8 มิ.ย. 2561
คะแนน
หน่วยที่ 3 การใช้ 25 คะแนน
โปรแกรมตัดต่อ
- การจัดการกับภาพ 10
- รายบุคคล
1 ชิ้น
11-22 มิ.ย.2561
วีดิโอ
คะแนน
- การใส่ EFFECT 10
- รายบุคคล
1 ชิ้น
25-29 มิ.ย.2561
คะแนน
- การจัดการกับเสียง 5
- รายบุคคล
1 ชิ้น
2-13 ก.ค.2561
คะแนน
หน่วยที่ 4 สร้าง
40 คะแนน
ชิ้นงานเพื่อการ
- ออกแบบ และนาเสนอ
- รายกลุ่ม
2 ชิ้น
16-31 ก.ค.2561
นาเสนอ
แผนปฏิบัติงาน ในการสร้าง
1-30 ส.ค.2561
ชิ้นงาน 30 คะแนน
- นาเสนอผลงาน ติดตาม
และประเมินชิ้นงาน 10
- รายกลุ่ม
1 ชิ้น
3-14 ก.ย.2561
คะแนน
สอบปลายภาค
20 คะแนน
แบบทดสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน
- แบบทดสอบ
ภายในวันที่ 17-25 กันยายน 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง30291 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท

ชิ้น

หนํวยที่1
การเป็นผูป๎ ระกอบการ

ใบงาน
คะแนน

10

รายบุคคล

1 ชิ้น

1 มิ.ย. 61

หนํวยที่ 2
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ

ใบงาน

10 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

29 มิ.ย.61

หนํวยที่ 3

รายงาน

10 คะแนน รายบุคคล

1 ชิ้น

13 ก.ค. 61

การเริ่มต๎นธุรกิจขนาดยํอมและ
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ
สอบกลางภาค

10 คะแนน

หนํวยที่ 4
การเลือกวิธีการดาเนินธุรกิจ

ใบงาน

10 คะแนน รายกลุมํ

1 ชิ้น

10 ส.ค. 61

หนํวยที่ 5
แผนธุรกิจ

ชิ้นงาน
คะแนน

20

1 ชิ้น

31 ส.ค. 61

หนํวยที่ 6

ใบงาน

10 คะแนน รายกลุมํ

1 ชิ้น

14 ก.ย.61

รายบุคคล

การวางแผนกลยุทธ์
สอบปลายภาค

20 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา พ30235 ชื่อรายวิชา ลีลาศ จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ หนํวยกิต 0.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู๎สอน 1. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หนํวยที่ 1 : เรือ่ ง ประวัติความเป็นมา
1. ทดสอบความรู๎
กีฬาลีลาศของไทยและสากล และประวัติ ความเข๎าใจ สอบ
ความเป็นมาของจังหวะตลุง
กลางภาคเรียนที่
1/2558 ( นอก
ตาราง )
หนํวยที่ 2 : เรือ่ ง ฝึกทักษะกีฬาลีลาศ
1. ทดสอบทักษะการ
จังหวะ Rumba
เต๎นลีลาศจังหวะ
Rumba
หนํวยที่ 3 : เรื่อง ฝึกทักษะกีฬาลีลาศ
1. ทดสอบ Basic
จังหวะ Cha Cha Cha
Movement , Basic
in Place
2. ทดสอบทักษะการ
เต๎นลีลาศจังหวะ
Cha Cha Cha
3. ทักษะการนาการ
เต๎นลีลาศไปใช๎
หนํวยที่ 4 : เรื่อง สร๎างสรรค์ผลงานด๎าน 1. ความคิด
ลีลาศอยํางพอเพียง
สร๎างสรรค์ในการ
ออกแบบชุดลีลาศ
จากวัสดุเหลือใช๎
หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

ลักษณะ/ประเภท

กาหนดสํงงาน

จานวน
ชิ้นงาน
1

ภายใน 6 ก.ค. 61

1. งานคูํ
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 6 ก.ค. 61

1. งานคูํ
คะแนน 10 คะแนน

1

ภายใน 13 ก.ค. 61

2. งานคูํ
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 6 ก.ย. 61

3. งานกลุํม
คะแนน 20 คะแนน
1. งานกลุํม
คะแนน 20 คะแนน

1

ภายใน 13 ก.ย. 61

1

ภายใน 20 ก.ย. 61

1. งานเดี่ยว
คะแนน 10 คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2561 รหัสวิชา ก33901
รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)
ครูผู้สอน นางสิริยา โกศลนิยม
หน่วยการเรียน
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว

วิธกี ารคะแนนเก็บ
-

- ทะเบียนประวัติของนักเรียน

2.ชีวิตมีคํา ชีวิตมีเปูาหมาย

ชิ้นงาน/ลักษณะ
กิจกรรมในชั้นเรียน

กาหนดส่ง

1

16 - 22 พ.ค. 61

2

23 พ.ค. – 29 มิ.ย. 61

4

2 ก.ค. – 31 ส.ค. 61

2

3 ก.ย. – 22 ก.ย. 61

- ใบงาน / งานเดี่ยว

30 คะแนน

กิจกรรมในชั้นเรียน

- เปูาหมายชีวิต

- ใบงาน / งานเดี่ยว

- โครงการลูก ต.อ.พ.ร. เป็นพลเมือง
ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม /
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะด๎าน
จิตสาธารณะ

- รายงาน/การนาเสนอ/

3.มุํงมั่นสูํเปูาหมาย

จานวนชิ้น

งานกลุํม

40 คะแนน

กิจกรรมในชั้นเรียน
- internet /งานเดี่ยว

- แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษา
ตํอและการเลือกอาชีพ
- แบบประเมินความเครียด

- internet /งานเดี่ยว

- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร๎า

- internet /งานเดี่ยว

- การวางแผนการศึกษาตํอและการ
ประกอบอาชีพ

4.ชีวิตกับการทางาน

- รายงาน/การนาเสนอ/
งานกลุํม

30 คะแนน

กิจกรรมในชั้นเรียน

- แบบสารวจความสนใจในอาชีพ

-ใบงาน / งานเดี่ยว

- วิธีสร๎าง Work Life Balance

- mind mapping / งาน
เดี่ยว

ให๎กับชีวิต

