โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒ ชื่อวิชา ภาษาไทย ๖ จานวน ๓ คาบ/สัปดาห์ ๑.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน
๑. นางสาวอัจฉรา
ทองทา
หัวหน้ารายวิชา
๒. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
จานวน
เต็ม
(ชิ้น)
หน่วยที่ ๑ : อิศรญาณภาษิต
- วิเคราะห์ ตีความ ประเมินคุณคําและสรุป
๕
อํานออกเสียงบทร๎อยกรอง
๑
คาสอนในอิศรญาณภาษิต
(กลุมํ )
- โวหารเปรียบเทียบในอิศรญาณภาษิต
- อํานออกเสียงบทร๎อยกรอง
หน่วยที่ ๒ : บทพากย์เอราวัณ
- ศึกษาลักษณะของช๎างเอราวัณในอิศรญาณภาษิต
๑๐
ทํองจาบทอาขยาน (กลุํม)
๑
- ที่มาของบทละครเรื่องรามเกียรติ์
- บทพรรณนาในบทพากย์เอราวัณ
- คุณคําของวรรณคดี
- ทํองจาบทอาขยาน
หน่วยที่ ๓ : ประโยคซับซ้อน
๑๐
ใบงานและแบบทดสอบ
๑
- ประโยคสามัญที่ซบั ซ๎อน
(เดี่ยว)
- ประโยครวมทีซ่ ับซ๎อน

กาหนดส่ง

๑๒ พ.ย. ๖๑

๒๒ พ.ย. ๖๑

๑๒ ธ.ค. ๖๑

- ประโยคซ๎อนทีซ่ ับซ๎อน
สอบกลางภาค

๑๐

แบบทดสอบ ๔๐ ข๎อ

๑

๒๐ – ๒๗
ธ.ค. ๖๑

๕

ชิ้นงานและแบบทดสอบ
(กลุมํ )

๑

๓ ม.ค. ๖๒

หน่วยที่ ๔ : การฟังและดูเพื่อส่งเสริมจินตนาการ
- การฟังและดูสารประเภทจรรโลงใจ
- การฟังและดูสารประเภทโน๎มน๎าวใจ
- การฟังและดูสารประเภทขําวสารและความรู๎

หน่วยที่ ๕ : การพูด
- การพูดโต๎วาที
- การพูดอภิปราย
- การพูดโน๎มน๎าวใจ
- มารยาทในการพูด

๑๐

นาเสนอการพูด โน๎มน๎าวใจ
(กลุมํ )

๑

๑๗ ม.ค. ๖๒

๕

ชิ้นงานและแบบทดสอบ
(กลุมํ )

๑

๓๑ ม.ค. ๖๒

๑๐

ชิ้นงานและแบบทดสอบ
(เดี่ยว)

๑

๗ ก.พ. ๖๒

๕

แตํงคาประพันธ์โคลงสี่สุภาพ
(กลุมํ )

๑

๑๔ ก.พ. ๖๒

สอบปลายภาค

๓๐

แบบทดสอบ ๖๐ ข๎อ

๑

๒๐ก.พ.–
๑ มี.ค. ๖๒

รวม

๑๐๐

หน่วยที่ ๖ : การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
- ความหมายของการอํานตีความและ
การประเมินคุณคํา
- อํานตีความและประเมินคําจากสื่อตํางๆ
หน่วยที่ ๗ : การเขียน
- การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โต๎แย๎งในเรื่องตํางๆ
- การเขียนวิเคราะห์วจิ ารณ์
หน่วยที่ ๘ : การอ่านบทร้อยกรองและการแต่งคา
ประพันธ์
- ความหมายของบทร๎อยกรองและแนวทาง
การพิจารณาบทร๎อยกรอง
- การแตํงคาประพันธ์ประเภทโคลงสีส่ ุภาพ
- การอํานคาประพันธ์ประเภทโคลงสีส่ ุภาพ

๑๐

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ท๒๐๒๒๗
ชื่อวิชา หรรษาภาษาลาว
๒ คาบ/สัปดาห์ ๑.๐ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม
กาหนดส่งงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยที่ ๑ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
๕ คะแนน
แผนผังความคิด (Mind
๑
๗ – ๑๓ พ.ย. ๖๐
ประเทศลาว
Mapping) สรุปความรู๎
- ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เรื่องประเทศลาว
- ดอกไม๎และสัตว์ประจาชาติ
- เชื้อชาติ
- การเมืองการปกครอง
หน่วยที่ ๒ : ระบบเสียงในภาษาลาว
๑๕ คะแนน
แบบฝึกหัด
๑
๓๐ พ.ย. ๖๐
- สระ
- พยัญชนะ
- วรรณยุกต์
หน่วยที่ ๓ : คาศัพท์เบื้องต้น
๑๐ คะแนน แบบฝึกหัดอํานออกเสียง
๑
๑ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐
- คานาม
และเขียนคา
- คาสรรพนาม
- คากริยา
หน่วยที่ ๔ : วลีทั่วไป
๑๐ คะแนน
แบบฝึกหัด
๑
๒๒ – ๓๑ ม.ค. ๖๑
หน่วยที่ ๕ : การสนทนาเบื้องต้น
๒๐ คะแนน การแสดงบทบาทสมมุติ
๑
๙ ก.พ. ๖๑
- การทักทายและการแนะนา
- การเดินทาง
- การบอกเวลา
- การซื้อของ
สอบกลางภาค
๑๐ คะแนน
แบบทดสอบ
๑
๑๘ - ๑๙ ธ.ค. ๖๑
สอบปลายภาค
๓๐ คะแนน
แบบทดสอบ
๑
๑๒ – ๒๑ ก.พ. ๖๑
รวม
๑๐๐ คะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 23103 ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 6
คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 ผู้สอน 1. นางสาว
นิตติยา แก๎วนก หัวหน้ารายวิชา 2. นางขันทอง ทองน๎อย 3. นางสาวอาภาภรณ์ ก๎อนสี
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1. ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
2. แนวทางการใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
3. การนาเสนอข๎อมูลทางภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
1. สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ
2. ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
3. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือ
4.ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
5. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กบั สิง่ แวดล๎อมในทวีป
อเมริกาเหนือ
6.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวน
ชิ้น

- แบบทดสอบครั้งที่ 1
- เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
( 10 คะแนน )

- ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด
- กิจกรรมกลุํม
- สังเกตุการทางาน
ในชั้นเรียน

10 ข๎อ

- แบบทดสอบครั้งที่ 2
- แผนที่ทวีปอเมริกา
เหนือ
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
(10 คะแนน)

- ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด
-กิจกรรมกลุํม
-สังเกตุการทางาน
ในชั้นเรียน

10 ข๎อ

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
23 พ.ย.61

1ชิ้น

-

1 ชิ้น
-

ภายในวันที่
7 ธ.ค 61

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้
1. สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของทวีป
อเมริกาใต๎
2. ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต๎
3. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาใต๎
4. ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต๎
5.ปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมใน
ทวีปอเมริกาใต๎
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล๎อมใน
ทวีปอเมริกาใต๎
สอบระหว่างภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ และชาดก
1. ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
2. พุทธประวัติ
3. ชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. พระรัตนตรัย
2. อริยสัจสี่
3. พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธ
ตัวอย่าง
1. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
2. ชาวพุทธตัวอยําง

- แบบทดสอบครั้งที่ 3
- สมุดเลํมเล็กทวีปอเมริกา
ใต๎
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
( 10 คะแนน )

- ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด
-กิจกรรมกลุํม

ภายในวันที่
19 ธ.ค.61

1 ชิ้น

-สังเกตุการ
ทางานในชั้นเรียน

แบบทดสอบ (10 คะแนน) ข้อสอบปรนัย

- แบบทดสอบครั้งที่ 4
- การแสดงละครชาดก
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
( 10 คะแนน )

10 ข๎อ

- ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด
-กิจกรรมกลุํม
-สังเกตการ
ทางานในชั้นเรียน
- แบบทดสอบครัง้ ที่ 5
- ข๎อสอบปรนัย
- เพลงคุณธรรม
ตามตัวชี้วัด
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ -กิจกรรมกลุํม
( 5 คะแนน )
-สังเกตการ
ทางานในชั้นเรียน
- แบบทดสอบครั้งที่ 6
ข๎อสอบปรนัยตาม
- ชิ้นงานพุทธสาวก
ตัวชี้วัด
พุทธสาวิกา และชาวพุทธ -กิจกรรมกลุํม
ตัวอยําง
-สังเกตการ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทางานในชั้นเรียน
( 5 คะแนน )

ปรนัย
40 ข้อ
10 ข๎อ
1 ชิ้น

10 ข๎อ

21-26
ธันวาคม
2561
ภายในวันที่
12 ม.ค 62

ภายในวันที่
19 ม.ค.62

1 ชิ้น
10 ข๎อ
1 ชิ้น

ภายในวันที่
26 ม.ค.62

ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน้าที่ชาวพุทธกับวันสาคัญทางศาสนา
1. หน๎าที่ชาวพุทธ
2. มารยาทชาวพุทธ
3. ศาสนพิธี
4. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

- แบบทดสอบครั้งที่ 7
- การแสดงบทบาทสมมติ
การประกอบศาสนพิธี
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
( 5 คะแนน )

- ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด
-กิจกรรมกลุํม
-สังเกตุการ
ทางานในชั้นเรียน

10 ข๎อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
1.การบริหารจิต
2.การเจริญปัญญา

- แบบทดสอบครั้งที่ 8
- กิจกรรมสวดมนตุส์ ขใจ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
( 5 คะแนน )

ข๎อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
-กิจกรรมกลุํม
- สังเกตุการ
ทางานในชั้นเรียน

10 ข๎อ

สอบปลายภาค

แบบทดสอบ (30 คะแนน)

ข๎อสอบปรนัย

ภายในวันที่
9 ก.พ.62

1 ชิ้น

ภายในวันที่
16 ก.พ.62

1 ชิ้น

ปรนัย
60 ข๎อ

20 ก.พ
1 มี.ค.
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔ ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๖ ๑ คาบ/สัปดาห์๐.๕ หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐
ผู้สอน นางสาวฟารีดะ โต๏ะเล๏ะ
หัวหน้ารายวิชา นางสาวฟารีดะ โต๏ะเล๏ะ
นายจีรพงศ์ เกิดธูป
ชิ้นงาน ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้นงาน
หน่ วยที่ ๑ การสถาปนาอาณาจักร
๑๒ คะแนน
- แบบทดสอบ
ข๎อสอบปรนัย
ทดสอบยํอยครั้ง ๓๐ พ.ย. ๖๑
และพัฒนาการทางการเมืองการ
(๒ คะแนน)
ตามตัวชี้วัด
ที่ ๑ จานวน ๑๐
ปกครอง
- กิจกรรมกลุํม story
ข๎อ
๑.๑การสถาปนาราชวงศ์จกั รี
งานกลุํม
๑ ชิ้นงาน
๑.๒การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น line (๘ คะแนน)
- คุณลักษณะอันพึ่ง
ราชธานี
ประสงค์ (๒ คะแนน)
๑.๓ปัจจัยทีส่ ํงผลตํอความมั่นคงและ
ความเจริญรุงํ เรื่องของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์
๑.๔บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงค์จักรีในการสร๎างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ
๑.๕พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่ วยที่ ๒ พัฒนาการทางด้าน
เศรษฐกิจ
๒.๑เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต๎น
๒.๒เศรษฐกิจสมัยปฏิรูปบ๎านเมืองให๎
ทันสมัยตามแบบตะวันตก
๒.๓การพัฒนาเศรษฐกิจสมัย
ประชาธิปไตย

วิธีการเก็บคะแนน
๑๒ คะแนน
- แบบทดสอบ
(๒ คะแนน)
- กิจกรรมกลุํม story
line (๘ คะแนน)
- คุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ (๒ คะแนน)

สอบระหว่างภาค

แบบทดสอบหน่วยที่
๑ และ ๒
(๑๐ คะแนน)

หน่ วยที่ ๓ พัฒนาการทางด้านสังคม
๓.๑สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต๎น
๓.๒การเผยแผํคริสต์ศาสนาและการรับ
วิทยาการตะวันตกในสังคมไทย
๓.๓การปฏิรูปสังคมในสมัยปฏิรูป
บ๎านเมือง
๓.๔สังคมไทยสมัยประชาธิปไตย
หน่ วยที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และบทบาทของประเทศไทย
ในสังคมโลก
๔.๑ความสัมพันธ์กบั นานาประเทศของ
ไทยกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2
๔.๒ประเทศไทยในสังคมโลก

๑๒ คะแนน
- แบบทดสอบ
(๒ คะแนน)
- กิจกรรมกลุํม story
line (๘ คะแนน)
- คุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ (๒ คะแนน
๑๒ คะแนน
- แบบทดสอบ
(๒ คะแนน)
- กิจกรรมกลุํม story
line (๘ คะแนน)
- คุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ (๒ คะแนน)

ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้นงาน
ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด
งานกลุํม

ข้อสอบแบบ
ปรนัย

กาหนดส่ง

ทดสอบยํอยครั้ง
ที่ ๒ จานวน ๑๐
ข๎อ
๑ ชิ้นงาน

๓๐ พ.ย. ๖๑

ข้อสอบจานวน
๔๐ ข้อ

วันที่
๒๐ ธ.ค.๖๑
๓๐ ธ.ค.๖๑

ข๎อสอบปรนัยตาม ทดสอบยํอยครัง้ ที่
ตัวชี้วัด
๓ จานวน ๑๐
ข๎อ
งานกลุํม
๕ ใบงาน

๒๐ ม.ค. ๖๒
ข๎อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด
งานกลุํม

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่ วยที่ ๕ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
๕.๑ลักษณะและความสาคัญของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์
๕.๒ปัจจัยทีม่ ีอิทพลตํอการสร๎างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
๕.๓ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต๎น
๕.๔ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในยุค
การเปลี่ยนแปลงสูสํ มัยใหมํ
๕.๕ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ประชาธิปไตย
๕.๖พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชกับผลงานด๎านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย
๕.๗สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ กับผลงาน
ด๎านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

สอบปลายภาค

วิธีการเก็บคะแนน
๑๒ คะแนน
- แบบทดสอบ
(๒ คะแนน)
- กิจกรรมกลุํม story
line (๘ คะแนน)
- คุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ (๒ คะแนน)

แบบทดสอบหน่วยที่
๓,๔,๕
(๓๐ คะแนน)

ชิ้นงาน ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้นงาน
ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวชี้วัด
งานกลุํม

ข้อสอบแบบ
ปรนัย

กาหนดส่ง

ทดสอบยํอยครั้ง
ที่ ๒ จานวน ๑๐
ข๎อ
๑ ชิ้นงาน

๑๐ ก.พ. ๖๒

ข้อสอบจานวน
๖๐ ข้อ

วันที่
๒๐ ก.พ.๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ส 23236 ชื่อรายวิชา หน๎าที่พลเมือง 6 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ จานวน 0.5 หนํวยกิต
อัตราการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 90 : 10
ผู้สอน นางขันทอง ทองน๎อย หัวหน้ารายวิชา
นางสาวอาภาภรณ์ ก๎อนสี
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กาหนดส่งงาน
การเก็
บ
คะแนน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
และทดสอบ
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดี
20 คะแนน
ตามวิถีประชาธิปไตย
1.1 การใช๎สิทธิและหน๎าที่
-ใบงานพร๎อมนาเสนอ
- รายกลุํม - 1 ชิ้น
ภายใน
1.2 การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ (15 คะแนน)
30 พฤศจิกายน
1.3 การมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ - แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด
2561
เลือกตั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การมีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
2.1 การมีสํวนรํวมและและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจตํอ
กิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน
2.2 การตรวจสอบข๎อมูล
2.3 การตรวจสอบการทาหน๎าที่ของ
บุคคล
2.4 ความมีวินัยในตนเองในการเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

20 คะแนน
-นาเสนอผลงานเพลงคุณธรรม
- รายห๎อง - 1 ชิ้น
(บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู๎ ม.3 กลุํมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(15 คะแนน)
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
- รายบุคคล - 1 ชุด

ภายใน
20 ธันวาคม
2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความ
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
3.1 วิถีชีวิต
3.2 วัฒนธรรม
3.3 ศาสนา
3.4 สิ่งแวดล๎อม

การเก็บคะแนน

กาหนดส่งงาน
และทดสอบ

20 คะแนน
- นาเสนอละครเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคตํางๆ
ของโลก
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความขัดแย้ง 20 คะแนน
และการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี
4.1 ความขัดแย๎ง
- ใบงานพร๎อมนาเสนอ
4.2 การปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง
(15 คะแนน)
โดยสันติวิธี
- แบบทดสอบ (5 คะแนน)
4.3 ความมีวินัยในตนเองเพื่อความ
ปรองดอง สมานฉันท์
สอบปลายภาคหน่วยที่ 1-4

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

10 คะแนน
- แบบทดสอบปลายภาค
(10 คะแนน)

- รายกลุํม

- 1 ชิ้น

ภายใน
31 มกราคม
2562

- รายบุคคล - 1 ชุด

- รายกลุํม

- 1 ชิ้น

- รายบุคคล - 1 ชุด

ภายใน
20 กุมภาพันธ์
2562

ปรนัย 40 ข๎อ หนํวยที่ 1-4
สอบปลายภาค ตามตารางสอบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา พ23102 ชื่อรายวิชา สุขศึกษา 6 จานวน 1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นายภูมินทร์ เกิดศรี หัวหน้ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความรุนแรงของเยาวชน
หลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให๎
หลีกเลี่ยงใช๎ความรุนแรงในการแก๎ปัญหา และ
วิเคราะห์อทิ ธิพลของสื่อตํอพฤติกรรมสุขภาพ
แบะความรุนแรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภัยของแอลกอฮอล์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์ตํอสุขภาพและการเกิดอุบัตเิ หตุ
สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การฟื้นคืนชีพ
แสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเสริมสร้างสุขภาพ
วางแผนและจัดเวลาในการออกกาลังกาย การ
พักผํอน การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได๎ตาม
ความแตกตํางระหวํางบุคคล
**สอบปลายภาค 2/2561**

วิธีเก็บคะแนน/
การประเมิน

กาหนดส่ง

ลักษณะ/
ประเภท
-งานกลุํม
10 คะแนน

จานวนชิ้น

-ศึกษากรณีตัวอยําง

-งานกลุํม
20 คะแนน

1

ในเวลาเรียน

ข๎อสอบปรนัย
-วิธีการชํวยฟื้นคืนชีพ

10 คะแนน
-งานเดียว
10 คะแนน
-งานเดี่ยว
10 คะแนน

1

20-27 ธ.ค. 61
ในเวลาเรียน

1

ในเวลาเรียน

-ทดสอบสมรรถภาพ

-งานเดี่ยว
20 คะแนน

1

ในเวลาเรียน

ข๎อสอบปรนัย

20 คะแนน

-

20 ก.พ.1 มี.ค. 61

-วิเคราะห์ขําว
-ทาปูายรณรงค์

-สมุดบันทึกสุขภาพ

***หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม***

2

ในเวลาเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้....สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา..พ23104...........ชื่อรายวิชา.......พลศึกษา 6......จานวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....
ผู้สอน 1. ..นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์... หัวหน๎ารายวิชา
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม

กาหนดการสอบ

1. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร๎อ สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน

10

ปลายภาคเรียน

2. การบริหารรํางกายและการเสริมสร๎าง ทดสอบสมรรถภาพ
สมรรถภาพทางกาย
ทางกาย
สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน
3.ทักษะการเสริฟ, การตั้งลูก, การเลํน สอบทฤษฎีปลาย
ลูกฆํา,การสกัดกัน ,การเลํนเป็นทีมและ ภาคเรียน
กติกาการแขํงขันเซปักตะกร๎อ

10

ภายในวันที่ 9 พ.ย. 61

10

ปลายภาคเรียน

10

ปลายภาคเรียน

10
10

ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61
ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 61

10
10
20

ภายในวันที่ 11 ม.ค. 62
ภายในวันที่ 25 ม.ค. 62
ภายในวันที่ 1 ก.พ. 62

- การโต๎คูํ
- ทักษะการเสริฟ
- ทักษะการตัง้ ลูก
- ทักษะการเลํนลูกฆํา
4. การเลํนทีมเซปักตะกร๎อ

สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม
รวม

100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา พ 20218 ชื่อรายวิชา กิจกรรมเข้าจังหวะ 2 จานวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางพวงเพ็ญ เต๏ะขันหมาก
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
สาระที่ 1 ปฐมนิเทศ สารวจสุขภาพนักเรียน แจ๎งกฎเกณฑ์การ
เรียน จุดมุํงหมาย ประวัติ ความหมายของวิชากิจกรรมเข๎า
จังหวะ
สาระที่ 2 ทักษะที่วําด๎วยการเคลื่อนไหว ของกิจกรรมเข๎า
จังหวะ
สาระที่ 3 ทักษะที่วําด๎วยการเคลือนไหว ประกอบดนตรี
สาระที่ 4 กิจกรรมเข๎าจังหวะ นานาชาติ

หัวหน๎ารายวิชา นางพวงเพ็ญ เต๏ะขันหมาก
วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
คะแนน

กาหนดสํง

-

ความรู๎ ,ความ
เข๎าใจ

-

-

สังเกตการปฏิบัติ

ทั้งกลุํม

-

-

ประเมินผลโดยการปฏิบัตื
ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ทั้งกลุํม
ทั้งกลุํม

15
15

26-30 พ.ย.61
10-14 ธ.ค. 61

สาระที่ 5 กิจกรรมเข๎าจังหวะประยุกต์

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ทั้งกลุํม

10

13-17 ม.ค.62

สาระที่ 5 ผู๎นา การแสดงกิจกรรมเข๎าจังหวะ ประกอบ
ดนตรีรายบุคคล

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ

ปฏิบัติเดี่ยว

20

3-7 ก.พ. 62

สาระที่ 6 : การแสดงกิจกรรมเข๎าจังหวะ ประกอบดนตรี
รายกลุํม

20

สอบปลายภาค
รวม

ข๎อสอบปรนัย

20
100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว23102
ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร
จานวน 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นายคมสัณห์
จันสอน
หัวหนารายวิชา นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
2. นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
3. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
หนวยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป
บทที่ 1: การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
-ลักษณะทางพันธุกรรม
-โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
-กระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
-ความผิดปกติทางพันธุกรรม
-การใชประโยชนจากความรูดานพันธุศาสตร
บทที่ 2: ระบบนิเวศ
-ความสัมพันธของสิง่ มีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
-การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
-ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
-วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
-ประชากร

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน /ภาระงาน
กาหนดสง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
-สมุด/แบบฝกหัด 2 คะแนน -ใบงาน
1
-สอบประจาบท 5 คะแนน -ขอสอบปรนัย
1
-โมเดล เรื่องโครงสราง
-โมเดล
1
ภายใน
โครโมโซม 10 คะแนน
28 พ.ย.61
- แผนพับ เรื่อง โรคทาง
-แผนพับ
1
ภายใน 12
พันธุกรรม 3 คะแนน
ธ.ค.61
-สมุด/แบบฝกหัด 2 คะแนน
-สอบประจาบท 3 คะแนน
-แผนชารจสายใยอาหาร งาน
กลุม (กลุมละ 5 คะแนน)
-สอบกลางภาค 10 คะแนน

-ใบงาน
-ขอสอบอัตนัย
-แผนชารจ

1
1
1

-ขอสอบปรนัย

1

บทที่ 3: มนุษยกับสิ่งแวดลอม
-สมุด/แบบฝกหัด 5 คะแนน -ขอสอบอัตนัย
-ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท -นิตยสารขาวปญหา
-นิตยสาร 1 แผน
องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ 5 คะแนน
-การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

1
1

ภายใน 19
ธ.ค.61
ภายใน 20-27
ธ.ค.61

ภายใน
9 ม.ค.61

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

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

2
1

บทที่ 5: ดวงดาวบนทองฟา
-การบอกตาแหนงของวัตถุท๎องฟา
-กลุมดาว

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง
ความคิด 2 คะแนน
-แผนที่ดาว (ประดิษฐ
คะแนน)

-ใบงาน

1

-แผนที่ดาว

1

ภายใน
23 ม.ค.62

บทที่ 6: เทคโนโลยีอวกาศ
-กล๎องโทรทรรศน
-ดาวเทียม และยานอวกาศ
-การใชชีวิตในอวกาศ

-สมุด/แบบฝกหัด/แผนผัง
ความคิด 5 คะแนน

-ใบงาน

1

ภายใน
6 ก.พ.61

1

20 ก.พ.621 มี.ค.62

-สอบปลายภาค 30 คะแนน -ขอสอบปรนัย

ภายใน
14 ม.ค.62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว20241
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์เบื้องต้น จานวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิจ
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
หน่วยการเรียน/เนื้อหาโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของพันธุ
ศาสตร์
-ความรู๎เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของมนุษย์

ทดสอบยํอย (5 คะแนน)
ใบงาน (5 คะแนน)

ใบงาน

1

7 พ.ย. 2561

หน่วยการเรียนที่ 2 การแบ่งเซลล์
-การแบํงเซลล์
-การสร๎างเซลล์สืบพันธุ์

ทดสอบยํอย (10 คะแนน)

แบบทดสอบอัตนัย

1

21 ธ.ค. 2561

ใบงาน (10 คะแนน)

ใบงาน

1

21 ธ.ค. 2561

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
- การถํายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเด
ลและนอกเหนือกฎของเมนเดล

สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิน้
แบบทดสอบอัตนัย
1

กาหนดส่งงาน
7 พ.ย. 2561

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 1-2
(10คะแนน)
ทดสอบยํอย (15 คะแนน)

แบบทดสอบอัตนัย

1

13 ก.พ. 2562

ใบงาน (15 คะแนน)

ใบงาน

1

13 ก.พ. 2562

สอบปลายภาค
หนํวยที่ 3
(30คะแนน)

แบบทดสอบกลางภาค 1 ฉบับ

แบบทดสอบปลายภาค 1 ฉบับ

20-27 ธ.ค.
2561

20-25 ก.พ.
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 23102 ชื่อรายวิชา งานอาชีพ 6 (งานออกแบบ) 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 เทคโนโลยีกับการออกแบบ
- ประเมินจากใบงาน
-ใบงาน (K)
- เทคโนโลยีกับชีวิตประจาวัน
(5 คะแนน)
2 ชิ้น พฤศจิกายน
- วิธีคิดอยํางเป็นระบบเพื่อการออกแบบ
- ประเมินจากชิ้นงาน
-ชิ้นงาน (P)
2561
- ความคิดสร๎างสรรค์
(5 คะแนน)
หนํวยที่ 2 หลักการออกแบบ
- ประเมินจากใบงาน
-ใบงาน (K)
- ภาษาภาพกับความหมาย
(10 คะแนน)
2 ชิ้น
ธันวาคม
- จิตวิทยาการรับรู๎ทางตา
- ประเมินจากชิ้นงาน
-ชิ้นงาน (P)
2561
- ความรู๎เกี่ยวกับกราฟิก
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 3 การถํายทอดความคิดเป็นภาพ
- ประเมินจากใบงาน
-ใบงาน (K)
ธันวาคม- การออกแบบตราสัญลักษณ์การค๎า
(5 คะแนน)
3 ชิ้น
มกราคม
- การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค๎า
-ชิ้นงาน (P)
2561
- การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค๎าการออกแบบ - ประเมินชิ้นงานงาน
(15 คะแนน)
ปูายประชาสัมพันธ์
หนํวยที่ 4 การสร๎างและนาเสนอชิ้นงาน
- ประเมินจากใบงาน
-ใบงาน (K)
- ออกแบบชิ้นงานเป็นภาพรําง 3 มิติ กํอน
(5 คะแนน)
2 ชิ้น
กุมภาพันธ์
สร๎างชิ้นงานจริง
- ประเมินชิ้นงานงานและ -ชิ้นงาน (P)
2561
- การนาเสนอชิ้นงาน
การนาเสนอ
(15 คะแนน)
สอบกลางภาค 10 คะแนน
แบบทดสอบ (10 คะแนน)
สอบปลายภาค 20 คะแนน
แบบทดสอบ (20 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง20282 ชื่อวิชา หลักการขายเบื้องต้น
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน 1. นางนฤมล มุสิเกตุ 2.นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น 3.นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีการเก็บคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/
จานวน
ประเภท
ชิ้น
หนํวยที่1
ใบงาน
5 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
ความสาคัญของการขายและแนวคิดทางการ แบบฝึกหัด 5 คะแนน รายบุคคล
1 ชุด
ตลาด
หนํวยที่ 2
ใบงาน
5 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
ประเภทและลักษณะของการขาย
แบบฝึกหัด 5 คะแนน รายบุคคล
1 ชุด
หนํวยที่ 3
รายงาน
10 คะแนน รายกลุมํ
1 ชิ้น
ชํองทางการจัดจาหนํายและการสํงเสริมการ
ขาย
สอบกลางภาค
10 คะแนน
หนํวยที่ 4
ชิ้นงาน
10 คะแนน รายกลุมํ
1 ชิ้น
ความรู๎เกี่ยวกับผลผลิตภัณฑ์
รายงาน
10 คะแนน รายกลุมํ
1 ชิ้น
หนํวยที่ 5
รายงาน
10 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
เทคนิคการขาย
รายบุคคล
1 ชุด
หนํวยที่ 6
ใบงาน
10 คะแนน รายบุคคล
1 ชิ้น
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
สอบปลายภาค
20 คะแนน

กาหนดส่ง
25 ต.ค. 619 พ.ย. 61
12 พ.ย. 6130 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 6121 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 6118 ม.ค. 62
21 ม.ค. 628 ก.พ. 62
11 ก.พ. 6219 ก.พ. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561หัสวิชา ง 20231
ชื่อ วิชา การประกอบอาหารและบริการอาหาร 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวกาญจนา กรีธาธร
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ก่อนกลางภาค 30 คะแนน

วิธีการเก็บ
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
จานวน กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท
ชิ้น
พฤศจิกายน
-รายบุคคล
2
2561

สาระที่ 1 การประกอบอาหาร
- คาศัพท์ในการประกอบอาหาร
- วิธีการประกอบอาหาร
- เทคนิคการประกอบอาหาร
- การบริการอาหาร
สาระที่ 2 การเลือกซือ้ วัตถุดิบ

- ใบงาน
(15 คะแนน)

- ใบงาน
(10 คะแนน)

-รายบุคคล

1

ธันวาคม
2561

สาระที่ 3 อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

-ใบงาน
(5 คะแนน)

-รายบุคคล

1

ธันวาคม
2561

สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข๎อสอบกลางภาค

หลังกลางภาค 40 คะแนน

-ปฏิบัติการ
(40 คะแนน)

สาระที่ 5 ปฏิบัติการประกอบอาหาร

สอบปลายภาค 20 คะแนน

รายบุคคล
สอบข๎อเขียน
งานกลุมํ

- ข๎อสอบปลายภาค -รายบุคคล
สอบข๎อเขียน

มกราคม
2562
มกราคม
2562
มีนาคม
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 20249 ชื่อ วิชา การปลูกพืชไร๎ดิน
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค=80:20
ผู๎สอนนางสาวศิรลิ ักษณ์ เพ็งถมยา
วิธีการเก็บ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
ลักษณะ/
จานวนชิ้น
ประเภท
หนํวยที่1 ความรู๎ทั่วไปการปลูกพืชไร๎ดิน
ทดสอบกํอน
แบบทดสอบ(K)
เรียน10
10 ข๎อ
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชไร๎ดิน
คะแนน
การนาเสนองาน
1
- ข๎อดี ข๎อเสียของการปลูกพืชไร๎ดิน
ใบงาน
(P)
- ความแตกตํางระหวํางการปลูกพืชใช๎ดินกับ
10 คะแนน
การปลูกพืชไร๎ดิน
หนํวยที่ 2 ปัจจัยที่มผี ลตํอการเจริญเติบโตของ
ใบงาน
ผังความรู(๎ K)
1
การปลูกพืชไร๎ดิน
10 คะแนน
- ปัจจัยด๎านพันธุกรรม(พันธุ์พืชที่ปลูก)
- ปัจจัยทางด๎านสิ่งแวดล๎อม(แสง อากาศ น้า
สารละลายธาตุอาหาร )
- วัสดุปลูก,ธาตุอาหาร+ปุ๋ย
ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน
หนํวยที่ 3 เทคนิคในการปลูกพืชไร๎ดิน
ใบงาน
ผังความรู๎(K)
1
10 คะแนน
การนาเสนองาน
- รูปแบบการปลูกพืชไร๎ดิน
(P)
- วัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปลูกพืชไร๎ดิน
- ประเภท ชนิดของพืชผักทีป่ ลูก
หนํวยที่ 3 วิธีการปฏิบัติการปลูกพืชไร๎ดิน
ปฏิบัติ
ลงปฏิบัติงาน
1
30 คะแนน การปลูกพืช(P)
- การเพาะต๎นกล๎า ,การย๎ายต๎นกล๎า
- ขั้นตอนการปลูก
- การปฏิบัติดูแล
- ระบบการให๎น้า+ปุ๋ย
- การเก็บเกี่ยว,จัดจาหนําย
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน

กาหนดสํง

28 พ.ย. 61
6 ก.พ. 62

12 ธ.ค. 61

30 ม.ค.62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง 20204 ชื่อรายวิชา โปรแกรมสาเร็จรูป
2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. น.ส.เนาวรัตน์ อินทวงษ์ หัวหน๎ารายวิชา 2. นายอานาจ สิงห์ทอง 3. น.ส.วรางคณา ชาวนําน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น

การประเมินตามสภาพ
จริง (10 คะแนน)
- ประเมินจาก
- แผนผังความคิด
1 ชิ้น
ชิ้นงาน
Mind Map (P)
(5 คะแนน)
- แบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัดท๎าย
1 ชิ้น
ท๎ายบทเรียน
บทเรียน(K)
(5 คะแนน)
1 ชิ้น
การใช้งานโปรแกรม ความรู้ทั่วไป
การประเมินตามสภาพ
เกี่ยวกับ Adobe Captive
จริง (20 คะแนน)
- สํวนประกอบของโปรแกรม
- แบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัด (K)
1 ชิ้น
- การเขียน Story Board
(10 คะแนน)
- ประเมินจาก
- Story Board (P)
1 ชิ้น
ชิ้นงาน
(10 คะแนน)
สอบระหว่างภาค
แบบทดสอบ (10 คะแนน) รายบุคคล
ปฏิบัติการผลิตบทเรียนส าเร็จรูป (CAI) การประเมินตามสภาพ
ด้วยโปรแกรม Adobe Captive
จริง (30 คะแนน)
- เครื่องมือที่ใช๎สร๎างบทเรียน
- ประเมินจาก
- บทเรียนสาเร็จรูป
1 ชิ้น
สาเร็จรูป (CAI)
ชิ้นงาน
(CAI) (P)
- การสร๎างแบบทดสอบแบบเลือ ก
(25 คะแนน)
คาตอบ (Multiple choice)
- แบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัด (K)
1 ชิ้น
(5 คะแนน)

กาหนดส่ง

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปด้าน
การจัดการเอกสาร
- โครงสร๎างและการใช๎งานของ
โปรแกรมสาเร็จรูป
- ความหมายของโปรแกรม

ภายในเดือน
พ.ย 61

ภายในเดือน
ธ.ค. 61

ภายในเดือน
ม.ค. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค23102 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 6 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Ian Roberts
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Module 7 Proportions and Similarity
7-1 Ratios and Proportions
7-2 Similar Polygons
7-3 Similar Triangles
7-4 Parallel Lines and Proportional Parts
7-5 Parts of Similar Triangles
7-6 Similarity Transformations
7-7 Scale Drawings and Models
Module 8 Right Triangles and Trigonometry
8-1 Geometric Mean
8-2 The Pythagorean Theorem and Its Converse
8-3 Special Right Triangles
8-4 Trigonometry
8-5 Angles of Elevation and Depression
8-6 The Law of Sines and Law of Cosines
8-7 Vectors
Module 9 Transformations and Symmetry
9-1 Reflections
9-2 Translations
9-3 Rotations
9-4 Compositions of Transformations
9-5 Symmetry
9-6 Dilations
Module 10 Circles
10-1 Circles and Circumference

วิธีเก็บ
คะแนน
Classwork
(5 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
กาหนดส่ง
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
Individual
1
9th Nov
2018

Classwork
(5 Points)

Individual

1

23rd Nov
2018

Classwork
(10 Points)

Individual

1

7th Dec
2018

Classwork
(10 Points)

Individual

1

14th Dec
2019

10-2 Measuring Angles and Arc
10-3 Arcs and Chords
10-4 Inscribed Angles
10-5 Tangents
10-6 Secants, Tangents, and Angle Measures
10-7 Special Segments in a Circle
10-8 Equations of Circles
Midterm exam (10 Points)
Module 11 Areas of Polygons and Circles
Classwork
11-1 Areas of Parallelograms and Triangles
(10 Points)
11-2 Areas of Trapezoids, Rhombuses, and Kites
11-3 Areas of Circles and Sectors
11-4 Areas of Regular Polygons and Composite
Figures
11-5 Areas of Similar Figures
Module 12 Extending Surface Area and
Classwork
Volume
(10 Points)
12-1 Representations of Three-Dimensional
Figures
12-2 Surface Areas of Prisms and Cylinders
12-3 Surface Areas of Pyramids and Cones
12-4 Volumes of Prisms and Cylinders
12-5 Volumes of Pyramids and Cones
12-6 Surface Areas and Volumes of Spheres
12-7 Spherical Geometry
12-8 Congruent and Similar Solids
M0dule13 Probability and Measurement
Classwork
13-1 Representing Sample Spaces
(10 Points)
13-2 Probability with Permutations and
Combinations
13-3 Geometric Probability
13-4 Simulations
13-5 Probabilities of Independent and
Dependent Events
13-6 Probabilities of Mutually Exclusive Events
Final exam (30 Points)

Individual

1

11th Jan
2019

Individual

1

25th Jan
2019

Individual

1

8th Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค23202 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Ian Roberts
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

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

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

กาหนดส่ง
9th Nov
2018

Individual

1

23rd Nov
2018

Individual

1

7th Dec
2018

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

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

1

11th Jan
2019

Classwork
(5 Points)

Individual

1

25th Jan
2019

Classwork
(10 Points)

Individual

1

8th Feb
2019

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

Classwork
(5 Points)

Individual

Final exam (30 Points)

1

15th Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ง20204 ชื่อรายวิชา โปรแกรมสาเร็จรูป 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. Mr. Andrew Kemp หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Adobe Photoshop CS
1. Getting to Know the Work Area
2. Using the File Browser
3. Basic Photo Corrections
4. Working with Selections
5. Layer Basics
6. Masks and Channels
7. Retouching and Repairing
8. Painting and Editing
9. Basic Pen Tool Techniques

วิธีเก็บคะแนน
Classwork
(30 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual

Midterm exam (10 Points)
Adobe Photoshop CS
Classwork
Individual
10. Vector Masks, Paths, and Shapes
(40 Points)
11. Advanced Layer Techniques
12. Creating Special Effects
13. Preparing Images for Two-Color
Printing
14. Arranging Layer Objects in Image
Ready
15. Creating Links within an Image
16. Optimizing Web Images
17. Creating Rollover Web Visuals
18. Animating GIF Images for the Web
Final exam (20 Points)

กาหนด
ส่ง

1

14th
Dec
2018

1

15th
Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ญ 20202
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน 2 จานวน 2 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30
ผู้สอน 1. นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
หัวหน้ารายวิชา
2. นายNagao shunya
3. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
หนํวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
งานกลุํม
(20 คะแนน )

จานวนชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

14/12/2561

1 ชิ้น

ปรนัย
หน่วยที่ 1 -2
4/01/2562

1 ชิ้น

8/02/2562

หนํวยที่ 1 : คาบํงชี้สถานที่

-ชิ้นงาน
-ใบงาน

หนํวยที่ 2 : วัน , เวลา

-สอบร๎องเพลง
-สอบประจาบท

งานเดี่ยว
(10 คะแนน)

แบบทดสอบ
45 นาที
-สอบประจาบท
-ชิ้นงาน

10
(คะแนน)
งานเดี่ยว
(20 คะแนน)

- ใบงาน
- ชิ้นงาน

งานเดี่ยว
(10 คะแนน)

สอบกลางภาค
หนํวยที่ 3 : คากริยา
หนํวยที่ 4 : รํางกาย
สอบปลายภาค
รวม

แบบทดสอบ
45 นาที

กาหนดสํงงาน

30
(คะแนน)
100 คะแนน

16/11/2561

ปรนัย
หน่วยที่ 3 -4

โครงสร๎างรายวิชา
วิชา ญ 20202 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

คาบํงชี้สถานที่

2

วัน , เวลา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลาเรียน 40 คาบ / ภาคเรียน

ผลการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้ข้อที่
1,2,3,4 สามารถใช๎คาศัพท์ ไวยากรณ์
มาเรียงประโยคเกี่ยวกับการ
บํงชี้สถานที่ได๎
1,2,3,4 สามารถ ฟัง พูด อําน เขียน
เกี่ยวกับเรื่อง วัน เวลา
สถานที่ได๎

3

คากริยา

สอบกลางภาค
1,2,3,4 สามารถใช๎คากริยาได๎ถูกต๎อง
ตามหลักไวยากรณ์

4

รํางกาย

1,2,3,4

รู๎และเข๎าใจคาศัพท์ แตํละคา
เรื่องรํางกาย

สอบปลายภาค
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้าหนัก
คะแนน
20

10

10

10

10
20

10

10

40

30
100

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว23102 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
Chapter 12 : Stars and Galaxies
- The View from Earth
- The Sun and Other Stars
Chapter 21: Exploring Our Solar
System
- Our Solar System
- Life in the Solar System
- Human Space Travel
Chapter 18 : Interactions Within
Ecosystems
- Ecosystems
- Energy and Matter
- Humans and Ecosystems
Chapter 19 : Biomes and Ecosystems
- Land Biomes
- Aquatic Ecosystems
Chapter 20 : Environmental Impacts
- People and the Environment
- Impacts on Water
Chapter 22 : Heredity and How Traits
Change
- How Are Traits Inherited?

วิธีเก็บคะแนน
Classwork
(10 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

กาหนดส่ง
9th Nov
2018

Individual

1

23rd Nov
2018

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

1

11th Jan
2019

Classwork
(20 Points)

Classwork
(10 Points)

Individual

1

25th Jan
2019

Classwork
(5 Points)

Individual

1

8th Feb
2019

Classwork
(5 Points)
Final exam (30 Points)

15th Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ว23202 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป
วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น
Chapter 13: Minerals and Rocks
Individual
1
Classwork
- Minerals
(10 Points)
- Rocks
- The Rock Cycle
Chapter 14: Plate Tectonics
Individual
1
Classwork
- The Continental Drift
(10 Points)
- Development of a Theory
- The Theory of Plate Tectonics
Chapter 15: Earthquakes and Volcanoes
Classwork
Individual
1
- Earthquakes
(5 Points)
- Volcanoes
Chapter 16: Clues to Earth’s Past
Classwork
Individual
1
- Fossils
(5 Points)
- Relative - Age Dating
- Absolute – Age Dating
Midterm exam (10 Points)
Chapter 19: Biomes and Ecosystems
Classwork
Individual
1
- How Ecosystems Change
(10 Points)
Chapter 20: Environmental Impacts
Classwork
- Impacts on the Land
(10 Points)
- Impacts on the Atmosphere
Chapter 21: Interactions of Human Body
Classwork
Systems
(5 Points)
- The Human Body
- How Body Systems Interact
Chapter 22: Heredity and How Traits Change
Classwork
- Adaptations and Evolution
(5 Points)
Final exam (30 Points)

กาหนดสํง
9th Nov
2018
23rd Nov
2018
7th Dec
2018
14th Dec
2018

11th Jan
2019

Individual

1

25th Jan
2019

Individual

1

8th Feb
2019

Individual

1

15th Feb
2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ23102 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน
ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Unit 5: Pronouns
Classwork
Individual
1
5A: Subject and Object Pronouns
(15 Points)
5B: Possessive Adjectives and
Possessive Pronouns
5C: Reflexive Pronouns
5D: Another, The Other, Other, Others,
and The Others
5E: One and Ones
5F: Indefinite Pronouns
Unit 6: The Present and Past Perfect Classwork
Individual
1
6A: The Present Perfect
(15 Points)
6B: For and Since
6C: Ever and Never
6D: Already, Yet, and Just
6E: The Simple Past OR The Present
Perfect
6F: The Present Perfect Progressive
6G: The Present Perfect OT The Present
Perfect Progressive
6H: The Past Perfect
6I: The Past Perfect Progressive
Midterm exam (10 Points)
Unit 7: Questions and Phrasal Verbs
Classwork
Individual
1
7A: Yes/No Questions and Short
(30 Points)
Answers
7B: Questions with Wh- Words

กาหนดส่ง
23rd Nov
2018

14th Dec
2018

8th Feb
2019

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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561รหัสวิชา อ23102
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 6
จานวน 3 คาบ/
สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1. นางสาวเพียงยิหวา เผําโพนทอง หัวหน๎ารายวิชา 2. นายณภัทร คชรัตน์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
กาหนดส่ง
วิธีเก็บคะแนน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
โดยสังเขป
งาน
ประเภท
Exercises
Unit 9 : Friends and Family
- Simple Present, Present
Pair work
(แบบฝึกหัด)
Continuous
(งานคู่)
12 พ.ย.
Test
- พูดสนทนาเกี่ยวกับเพื่อนและ
Individual
1 ชิ้น
2560
ครอบครัว
(รายบุคคล)
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน

Unit 10 : Legends and Heroes
- Simple Past, Past Continuous,
Used to
- พูดสนทนาเกี่ยวกับวีรบุรุษ

Exercises
(แบบฝึกหัด)
Test
(แบบทดสอบ)

Individual
(รายบุคคล)

1 ชิ้น

26 พ.ย.
2561

Individual
(รายบุคคล)

1 ชิ้น

7 ธ.ค.
2561

Individual
(รายบุคคล)

1 ชิ้น

19 ธ.ค.
2561

รวม 10 คะแนน

Unit 11 : Arts and Crafts
- Present Perfect และ Simple
Past
- พูดสนทนาเกี่ยวกับความแตกต่าง
ของศิลปะแต่ละประเภท
Unit 12 : The Ocean
- Present Perfect และ Perfect
Continuous

Exercises
(แบบฝึกหัด)
รวม 10 คะแนน
Exercises
(แบบฝึกหัด)

- พูดสนทนาเกี่ยวกับชายหาดต่าง ๆ
- เขียนไปรษณียบัตร/โปสการ์ด

Test
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน

สอบกลางภาค
Unit 13 : Communication
- Past Perfect
- อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
สื่อสาร

10 คะแนน
Exercises
(แบบฝึกหัด)
Test
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน

group (ราย
กลุ่ม)

1 ชิ้น

15 ม.ค.
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561รหัสวิชา อ23102
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 6
จานวน 3 คาบ/
สัปดาห์ 1.5 หนํวยกิต
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู๎สอน 1. นางสาวเพียงยิหวา เผําโพนทอง หัวหน๎ารายวิชา 2. นายณภัทร คชรัตน์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
กาหนดส่ง
วิธีเก็บคะแนน
ลักษณะ/ จานวนชิ้น
โดยสังเขป
งาน
ประเภท
Exercises
Unit 14 : The Animal Kingdom
(แบบฝึกหัด)
- Future with will, be going to
group (ราย
Test
- พูดสนทนาเกี่ยวกับสัตว์และสัตว์เลี้ยง
28 ม.ค.
กลุ่ม)
1 ชิ้น
(แบบทดสอบ)
ที่ชื่นชอบ
2562
รวม 10 คะแนน

Unit 15 : Stepping Out into the
World
- Simple Present, Present
Continuous
- พูดสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ
การทางาน
Unit 16 : Leisure
- Review of verb form
- พูดสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
สอบปลายภาค

Exercises
(แบบฝึกหัด)
Test
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน
Exercises
(แบบฝึกหัด)
Test
(แบบทดสอบ)
รวม 10 คะแนน
30 คะแนน

Individual
(รายบุคคล)

Individual
(รายบุคคล)

1 ชิ้น

8 ก.พ.
2562

1 ชิ้น

15 ก.พ.
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา อ23202 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha
หัวหน้ารายวิชา
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

From The Diary of Anne Frank
- Read The Diary of Anne Frank to find
out how a young girl deals with having
to live in a harsh and dangerous place
- Synonym, Base word and suffix,
Compound word
- Sparsely, Compassionate, Emigrated,
Conspicuous, Mercurial, Interval,
Reassuringly, Loathe
The Wise Old Woman
- Read this folktale to learn what
happens when a village faces three
difficult challenges
- Synonym
- Arrogant, Banished, Commotion,
Conquer, Commended
Racing the Great Bear
- Read “Racing the Great Bear” to learn
about how a boy become a leader
- Word with more than one meaning,
The prefix un- Clan, Keen, Pursue, Spare, Sinewy,
Embraced
Icarus and Daedalus
- Read this story to find out what

Classwork
(10 Points)

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
จานวนชิ้น
Individual
1

กาหนดส่ง
9th Nov
2018

Classwork
(5 Points)

Individual

1

23rd Nov
2018

Classwork
(5 Points)

Individual

1

7th Dec
2018

Classwork
(5 Points)

Individual

1

14th Dec
2018

happens to a father and son when
they try to escape from an island
- Phrase: in one ear and out the other
- Cunning, Captive, Glimpse, Quench
Offering
The People Could Fly
- Read this folktale to discover how a
group of people deal with unfairness
and cruelty
- Metaphor
- Scorned, Bawling, Croon, Scrunched,
Seize
Thank You in Arabic
- Read to find out how a teenage girl
deals with a new situation what she
does not fully understand
- Phrase, Term: no-man’s land
- Underestimated, Insolence
Uninhabited, Refugee, Pilgrims,
Infamous
The Getty Burg Address
- Read to find out more about the
president who helped lead the nation
through the Civil War
- Word with more than one meaning
- Conceived, Proposition, Consecrate,
Detract, Nobly
This We Know
- Read the speech “This We Know” to
find out how a Native American leader
feels about how we should treat the
earth
- The suffix -y
- Veins, Ancestors, Contempt,
Slaughtered, Preserve
Nationally Televised Speech by

17th Dec
2018

Classwork
(5 Points)

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

1

11th Jan
2019

Classwork
(5 Points)

Individual

1

25th Jan
2019

Classwork
(10 Points)

Individual

1

8th Feb
2019

Classwork

Individual

1

15th Feb

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

(5 Points)

Final exam (30 Points)

\

2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6-3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา
ศ23101
ชื่อรายวิชา ทัศนศิลป์ 3
1คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน
นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยที่1 ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ
-ทัศนธาตุ
- หลักการออกแบบ
- งานทัศนศิลป์
หน่วยที่2 การวาดภาพสื่อ
ความหมาย
-การวาดภาพสี่อความมาย
-การเขียนภาพด๎วยวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ
หน่วยที่3 เทคนิควิธีการสร้าง
งานสร้างงานทัศนศิลป์
-การสร๎างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ
-การสร๎างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ
หน่วยที่4 งานสื่อผสม
หน่วยที่4 ทัศนศิลป์กับ
วัฒนธรรม

วิธีการเก็บคะแนน
1.ใบงาน ( 10 คะแนน )
2. ผลงานภาคปฎิบัติ / ทักษะ
การออกแบบ ( 10 คะแนน )

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท
- รายบุคคล
- รายกลุํม

กาหนดส่ง

จานวนชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
23 พ.ย. 2561

3. ใบงาน ( 10 คะแนน )
4.ผลงานภาคปฎิบัติ
( 10 คะแนน )

-รายบุคคล
- รายกลุํม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
14 ธ.ค. 2561

6.ผลงานภาคปฎิบัติ /งาน
จิตรกรรม ( 10 คะแนน )
7. ผลงานภาคปฎิบัติ /งาน
ประติมากรรม (10 คะแนน)
8. ผลงานภาคปฎิบัติ /งาน
ประติมากรรม (10 คะแนน)
9. นาเสนองาน( 10 คะแนน )
10. แบบทดสอบ ( 20 คะแนน)

- รายบุคคล
- รายกลุํม

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
4 ม.ค. 2562

- รายกลุํม

1 ชิ้น

- รายกลุํม
-รายบุคคล

1 ชิ้น

ภายใน
25 ม.ค. 2562
ภายใน
15 ก.พ. 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 23102 ชื่อรายวิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน 3
คาบ/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน

ลักษณะ / ประเภท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. แบบทดสอบ เรื่องทักษะการแสดง 1. แบบทดสอบ
เรื่อง ทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย (10 คะแนน)
2. ปฏิบัตเิ ป็นกลุํม
1.) นาฏยศัพท์
2. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ (10 คะแนน) 3. ปฏิบัตเิ ป็นกลุํม
2.) ภาษาทําราในทางนาฏศิลป์ 3. ปฏิบัติภาษาทําราทางนาฏศิลป์ 4. ปฏิบัตเิ ป็นกลุํม
จานวน 10 คาบ (40 คะแนน)
(10 คะแนน)
4. สร๎างสรรค์และปฏิบัตินาฏยศัพท์
ภาษาทําประกอบเพลง (10 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. แบบทดสอบ เรื่องการแสดง
1. แบบทดสอบ
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน (10 คะแนน) 2. ปฏิบัตเิ ป็นกลุํม
มาตรฐาน
2. ปฏิบัติราวงมาตรฐานเพลงชาว
3. ปฏิบัตเิ ป็นกลุํม
1.) ราวงมาตรฐาน
ไทย (15 คะแนน)
4. โมเดลออกแบบ
จานวน 6 คาบ (40 คะแนน)
3. ขับร๎องเพลงชาวไทย (5 คะแนน) เอง
4. ชิ้นงานโมเดลราวงมาตรฐาน
(10 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. แบบทดสอบ เรื่อง ทักษะทางการ 1. แบบทดสอบ
เรื่อง ทักษะทางการละคร
ละคร
2. จัดทาละคร
1.) การละครไทย
2. จัดการแสดงละครสร๎างสรรค์โดย สร๎างสรรค์
2.) รูปแบบและองค์ประกอบ บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ
ของละคร
จานวน 4 คาบ (20 คะแนน)

กาหนดส่ง
จานวนชิ้น
1. 1 ชิ้น:1คน
ภายใน
2. 1ชิ้น:1กลุมํ 7 ธ.ค. 2561
3. 1ชิ้น:1กลุมํ
4. 1ชิ้น:1กลุมํ

1. 1 ชิ้น:1คน
2. 1ชิ้น:1กลุมํ
3. 1ชิ้น:1กลุมํ
4. 1ชิ้น:1กลุมํ

ภายใน
8 ม.ค. 2561

1. 1ชิ้น:1คน
2. 1ชิ้น:1กลุมํ

ภายใน
8 ก.พ. 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ...................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา.......ศ 23103......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 3.............1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........น.ส.ยุวดี.....เสือใหญํ............... หัวหน๎ารายวิชา
หนํวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนํวยที่ 1 : การใช๎องค์ประกอบและเทคนิคในการ
สร๎างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
1.องค์ประกอบที่ใช๎ในงานดนตรี
2.องค์ประกอบที่ใช๎ในงานศิลปะ
หนํวยที่ 2: เปรียบเทียบความแตกตํางบทเพลง
1.ประเภทของเพลงไทย

วิธีการเก็บคะแนน

ตรวจใบงาน
(20 คะแนน)
ตรวจสมุด/แตํงเพลง
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
รายบุคคล

1

รายบุคคล

1

กาหนดสํง

9 พ.ย. 61
7 ธ.ค. 61

เก็บคะแนนกลางภาค
(10 คะแนน)
หนํวยที่ 3: เทคนิคและการแสดงออกในการขับร๎อง
เพลงไทย
1.หลักการขับร๎องเพลงไทย
2.เทคนิคการขับร๎องเพลงไทย
3.การฟัง
หนํวยที่ 4ประวัติดนตรีไทย
1.ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย
2.ดนตรีไทยสมัยอยุธยา
3.ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
หนํวยที่ 5: การประพันธ์เพลงเบื้องต๎น
1.หลักการประพันธ์เพลง
2เทคนิคการประพันธ์เพลง
.

ตรวจสมุด/ขับร๎องเพลง
ลาวดวงเดือน
(20 คะแนน)
รายงาน
(20 คะแนน)
แตํงเพลงงํายๆ 1บท
เพลง
(20 คะแนน)

18 ม.ค. 62

รายบุคคล

2

กลุํม

1

8 ก.พ. 62

รายกลุํม

1

15 ก.พ. 62

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา.......ศ 23104......... ชื่อรายวิชา............ ดนตรีสากล 3.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....
ผู้สอน 1. .........นายสมชาย........คงเสนํห์............... หัวหน๎ารายวิชา
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
ลักษณะ/ประเภท จานวนชิ้น
หน่วยที่ 1 .การขับร๎อง
1.ทฤษฎีการขับร๎อง
2.ปฏิบัติการขับร๎อง
หน่วยที่ 2 การฟังเพลง
1.จุดประสงค์ของการฟังเพลง
2.ฟังเพลง
3.การฟังเพลงในเชิงปฏิบัติ
4.แยกแยะแนวเพลง
5.ทาความเข๎าใจบทเพลง

ใบงาน 10 คะแนน
แบบฝึกหัด 10 คะแนน

ใบงาน 5 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
10 คะแนน

รายบุคคล

รายบุคคล

1
1

7 พ.ย. 61

1
1
1

14 ธ.ค. 61

1
1
1

9 ก.พ. 62

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

ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
ใบงาน 15 คะแนน

รายบุคคล

20 คะแนน

รายบุคคล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6 (1กลุํม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา
ศ20204
ชื่อรายวิชา
จิตรกรรม2 (เพิ่มเติม) 2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์
หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป

ชิ้นงาน / ภาระงาน
วิธีการเก็บคะแนน

จานวนชิ้น

กาหนดส่ง

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
23 พ.ย. 2561

หน่วยที่1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานจิตรกรรม

1.ใบงาน ( 10 คะแนน )
2. ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน)

ลักษณะ /
ประเภท
- รายบุคคล
- รายบุคคล

หน่วยที่2 จิตรกรรมภาพหุ่น
นิ่ง

3. ใบงาน ( 10 คะแนน )
4.ผลงานภาคปฎิบัติ (10 คะแนน)

-งานคูํ
-รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
14 ธ.ค. 2561

หน่วยที่3 จิตรกรรมภาพ
ทิวทัศน์

5.ใบงาน (10 คะแนน)
6.ผลงานภาคปฎิบัติ /ทิวทัศน์บก

- รายบุคคล
- รายบุคคล

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
18 ม.ค. 2562

- รายบุคคล

1 ชิ้น

8. ผลงานภาคปฎิบัติ/ลายไทย( 10 - รายบุคคล
คะแนน )
9. ผลงานภาคปฎิบัต/ิ จิตรกรรม
-รายกลุํม
ไทย
-รายบุคคล
10.แบบทดสอบ ( 10 คะแนน)

1 ชิ้น

(10 คะแนน)

7. ผลงานภาคปฎิบัติ /ทิวทัศน์
ทะเล (10 คะแนน)
หน่วยที่4 จิตรกรรมไทย

1 ชิ้น
1 ชิ้น

ภายใน
15 ก.พ. 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1-3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ศ 20235 ชื่อรายวิชา ศิลปะการแสดง (เพิ่มเติม) คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม
หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
สาระนาฏศิลป์
หนํวยการเรียนรู๎ที่1. ความรู๎ทั่วไป
เกี่ยวกับนาฏศิลป์
หนํวยการเรียนรู๎ที่2. การตีบท

วิธีการเก็บคะแนน

กาหนดส่ง

ลักษณะ / ประเภท

จานวนชิ้น

1. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

1. ปฏิบัตเิ ป็นกลุํม
และนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน

34 ทํา

ภายใน
9 พ.ย. 2561

2. ภาคปฏิบัติการตีบท
(20 คะแนน)

2. แบํงกลุมํ ปฏิบัติ
และนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน
3. แบํงกลุมํ ปฏิบัติ
และนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน
4. แบํงกลุมํ ปฏิบัติ
และนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน
5. แบํงกลุมํ ปฏิบัติ

1 บท

ภายใน
7 ธ.ค. 2561

1 เพลง

ภายใน
8 ม.ค. 2561

1 เพลง

ภายใน
8 ก.พ. 2561

1 ชิ้น

ภายใน
16ก.พ. 2561

หนํวยการเรียนรู๎ที่3. การสร๎าง
3. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)
สร๎างสรรค์ทําราประกอบการแสดง
หนํวยการเรียนรู๎ที่4. การแสดง
นาฏศิลป์สร๎างสร๎างสรรค์

ชิ้นงาน / ภาระงาน

4. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)

หนํวยการเรียนรู๎ท5ี่ . การสร๎าง
5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)
สร๎างสรรค์การแสดงประกอบเพลง
ที่สนใจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา ค23102 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 6
จานวน 72 คาบ/ภาคเรียน 1.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30
ผู้สอน 1. นางสาวนัดธิดา นวลศรี หัวหน๎ารายวิชา 2. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
3. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
4. นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาพอสังเขป

วิธีเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : อสมการ
1. สอบเก็บคะแนน
1. อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว
10 คะแนน
2. การแก๎อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 2. ประเมินผลงาน
3. โจทย์ปญ
ั หาเกี่ยวกับอสมการเชิง
10 คะแนน
เส๎นตัวแปรเดียว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ความนําจะ
เป็น
1. ความนําจะเป็น
2. การทอลองสุํมและเหตุการณ์
3. ความนําจะเป็นของเหตุการณ์
4. ความนําจะเป็นกับการตัดสินใจ
สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : สถิติ
1. ข๎อมูลและการนาเสนอข๎อมูล
2. คํากลางของข๎อมูล

1. สอบเก็บคะแนน
10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
10 คะแนน

แบบทดสอบ
10 คะแนน
1. สอบเก็บคะแนน
5 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระ
ลักษณะ/
จานวน/
ประเภท
ชิ้น
แบบทดสอบ
1 ชิ้น
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

แบบทดสอบ
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

1 ชิ้น

แบบทดสอบกลางภาค
แบบทดสอบ
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

1 ชิ้น

กาหนดส่ง
ภายใน
20
พฤศจิกายน
2561
ภายใน
21 ธันวาคม
2561

24-27
ธันวาคม
2561
ภายใน
31 มกราคม
2562

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาพอสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
2. ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ
สอบปลายภาค หน่วยที่ 3-4

วิธีเก็บคะแนน
1. สอบเก็บคะแนน
5 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน

แบบทดสอบ
30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระ
ลักษณะ/
จานวน/
ประเภท
ชิ้น
แบบทดสอบ
1 ชิ้น
ใบงาน/สมุด
(รายบุคคล)

แบบทดสอบปลายภาค

กาหนดส่ง
ภายใน
19 กุมภาพันธ์
2562

20
กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม
2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
รหัสวิชา ค23202
ภาคเรียนที่ 2

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน (48 คาบ)
1.0 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70:30
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
วิธีการเก็บคะแนน
กาหนดส่ง
โดยสังเขป
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :
1. สอบกํอนกลาง
1. แบบทดสอบ
ภายในวันที่
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
ภาค 8 คะแนน
2. ใบงาน/แบบฝึกหัด
20-22 พฤศจิกายน
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
2. ประเมินผลงาน
3.แบบประเมินคุณลักษณะ
2561
1.1. ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการ
5 คะแนน
4. แบบทดสอบ
ให๎เหตุผลทางเรขาคณิต
3. ประเมิน
1.2. ทฤษฏีเกี่ยวกับรูป
คุณลักษณะ2คะแนน
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
4. สอบกลางภาค
1.3. การสร๎าง
5 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :
ระบบสมการ
2.1. การแก๎ระบบสมการสองตัว
แปรที่สมการมีดกี รีไมํเกินสอง
2.2. การแก๎โจทย์ปญ
ั หาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรที่
สมการมีดีกรีไมํเกินสอง

1. สอบหลังกลาง
ภาค 8 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. ประเมิน
คุณลักษณะ2คะแนน
4. สอบกลางภาค
5 คะแนน

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/แบบฝึกหัด
3.แบบประเมินคุณลักษณะ
4. แบบทดสอบ

ภายในวันที่
18-20 ธันวาคม
2561

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
วงกลม
3.1. วงกลม
3.2. มุมที่จุดศูนย์กลาง
และมุมในสํวนโค๎งของวงกลม
3.3 คอร์ด
3.4 เส๎นสัมผัสวงกลม

วิธีการเก็บคะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 :
เศษส่วนของพหุนาม
4.1. การดาเนินการของ
เศษสํวนของพหุนาม
4.2. แก๎สมการเศษสํวนของพหุ
นาม
4.3. โจทย์ปญ
ั หาเกี่ยวกับสมการ
เศษสํวนของพหุนาม

1. สอบหลังกลาง
ภาค 8 คะแนน
2. ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. ประเมิน
คุณลักษณะ2คะแนน
4. สอบปลายภาค
15 คะแนน
1.สอบหลังกลางภาค
8 คะแนน
2.ประเมินผลงาน
5 คะแนน
3. ประเมิน
คุณลักษณะ2คะแนน
4.สอบปลายภาค
15 คะแนน

สอบปลายภาค

30 คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จานวนชิ้น
1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/แบบฝึกหัด
3. แบบทดสอบ
1 ชิ้น
4. แบบประเมินคุณลักษณะ

1. แบบทดสอบ
2. ใบงาน/แบบฝึกหัด
3. แบบทดสอบ
4. แบบประเมินคุณลักษณะ

รายบุคคล

กาหนดส่ง
ภายในวันที่
23-25 มกราคม
2562

ภายในวันที่
5-7 กุมภาพันธ์
2562

20 - 28 กุมภาพันธ์,
1 มีนาคม 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561
รหัสวิชา ก23902 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ)
ครูผู้สอน 1. นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
หน่วยการเรียน /
เนื้อหาสาระโดยสังเขป
ปฐมนิเทศ
 สารวจสุขภาพจิต
 บริการสนเทศ
หน่วยที่ 1 อนาคตฉันกาหนดได้
 หลักสูตรการเรียนสายสามัญ
 หลักสูตรการเรียนสายอาชีพ
 การตัดสินใจเลือกศึกษาตํอ
หน่วยที่ 2 เรียนรู้สู่อาชีพ
 แบบทดสอบอาชีพ
 องค์ประกอบอาชีพ
 บิงโกอาชีพ
หน่วยที่ 3 จิตวิทยาเบื้องต้น
 จิตวิทยากับการใช๎ชีวิตประจาวัน
 จิตวิทยากับการให๎คาปรึกษา
 จิตวิทยากับความรัก
หน่วยที่ 4 ทักษะชีวิต
 ทักษะการปฏิเสธ
 ทักษะการสร๎างสัมพันธภาพ
หน่วยที่ 5 คุณค่าของเงิน
 การบริหารเงิน
 การวางแผนการออม

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน
ลักษณะ / ประเภท จานวนชิ้น

กาหนดส่งงาน

ใบงาน
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

25 ตุลาคม –
2 พฤศจิกายน 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(30 คะแนน)

งานเดี่ยว

2 ชิ้น

5 - 30
พฤศจิกายน 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(30 คะแนน)

งานเดี่ยว/งานกลุํม

2 ชิ้น

3 – 21 ธันวาคม 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

2 – 18 มกราคม 2562

เก็บคะแนนในสมุด
(10 คะแนน)

งานกลุมํ

1 ชิ้น

21 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2561

เก็บคะแนนในสมุด
(10 คะแนน)

งานเดี่ยว

1 ชิ้น

4 –15
กุมภาพันธ์ 2561

