
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานแนะแนว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560  

รหัสวิชา ก23901    รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ:มผ)  

ครูผู้สอน 1.นางสิริยา   โกศลนิยม , 2. ครูแนะแนวบรรจุใหม่ 3 

หน่วยการเรียน วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ลกัษณะ จ านวนชิ้น ก าหนดส่ง 
1.ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมในช้ันเรียน 1 16 - 20 พ.ค. 60 
2.ชีวิตท่ีเป็นประโยชน์      
 

10 กิจกรรมในช้ันเรียน 
-ใบงาน 

1 23 พ.ค. - 3 มิ.ย. 60 

3.รู้เขารู้เรา                      10 -กิจกรรมในช้ันเรียน 
-ใบงาน 

1 6 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 60 

4.คิดบวก ชีวิตบวก          10 -กิจกรรมในช้ันเรียน 
-ใบงาน 

1 20 มิ.ย. – 1 ก.ค. 60 

5.เรียนรู้สู่อนาคต             40 -กิจกรรมในช้ันเรียน 
-ใบงาน 

1 4 ก.ค. – 2 ก.ย. 60 

6.อาชีพที่สนใจ                30 กิจกรรมในช้ันเรียน 1 5 ก.ย. - 22 ก.ย. 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ส 23101   ช่ือรายวิชา สังคมศึกษา    จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์     1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.นางขันทอง  ทองน้อย   หัวหน้ารายวิชา   2.นางสมคิด  ลอยฟูา 

           3.นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน                       4.ครูสังคม1 
 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กฎหมายกับสิทธิ 
มนุษยชน  
1. กฎหมายอาญา 
2. กฎหมายแพ่ง 
3. สิทธิมนุษยชน 
 

 
-ตรวจใบงาน 
(6 คะแนน) 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 
-ตรวจแบบทดสอบเร่ือง 
องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศหลัก
สิทธิมนุษยชน 
(6 คะแนน) 

 
 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 
 

 
 
2 ชิ้น 

 
 
ภายในวันที่ 
26 พ.ค. 60 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเมืองการปกครอง 
1. ระบอบการเมืองการปกครอง 
2. รัฐธรรมนูญ 
3. การปกครองของไทยและต่างประเทศ 

 
ตรวจใบงาน 
(8 คะแนน) 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 

 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 

 
2 ชิ้น  
 

 
ภายในวันที่ 
9 มิ.ย. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
1. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
2. วัฒนธรรมสากล 
 

 
ตรวจใบงาน 
(5 คะแนน) 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 

 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 

 
2 ชิ้น  
 

 
ภายในวันที่ 
30 มิ.ย. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4สังคมไทย 
1. ความขัดแย้ง 
2. ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคม
โลก 
3. ปัญหาสังคม 

 
ตรวจใบงาน 
(5 คะแนน) 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 

 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 

 
2 ชิ้น  
 

 
ภายในวันที่ 
14 ก.ค. 60 
 

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบหน่วยที ่
 1-4  

(10 คะแนน) 

ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

จ านวน 
40 ข้อ 

วันท่ี 17-21 
กรกฎาคม

2560 



 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน  

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลไกในระบบเศรษฐกิจ 
1. กลไกตลาด/กลไกราคา 
2. ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 

 
-ตรวจใบงาน 
(6 คะแนน) 
-นักเรียนน าเสนอการ
วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 

 
รายบุคคล 
 
งานกลุ่ม 
 
 
รายบุคคล 

 
2 ช้ิน  
 
1 ช้ิน 
 
 
 

 
ภายในวันท่ี 
28 ก.ค.60 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับระบบสหกรณ์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิพอเพียง
กับระบบสหกรณ์ 

 
 
-ตรวจใบงาน(6 คะแนน) 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 

 
 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 
 

 
 
2 ช้ิน 
 
1 ช้ิน 

 
 
ภายในวันท่ี 
4 ส.ค. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
1. การค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ.  
2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

 
 
-ตรวจใบงาน 
(8 คะแนน) 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 

 
 
รายบุคคล 
 
รายบุคคล 
 

 
 
2 ช้ิน  
 
 

 
 
ภายในวันท่ี 
18 ส.ค. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ 
1. บทบาทหน้าท่ีทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันของ
หน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล 
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 และ 10 
 

 
-ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-การวิเคราะห์นโยบาย
และยุทศาสตร์ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี 9 และ 10(5 คะแนน) 
-สังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน 

 
งานกลุ่ม 
 
รายบุคคล 

 
1 ช้ิน  
 

 
ภายในวันท่ี 
9 ก.ย. 60 

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบหน่วยที ่
5-8 

(30คะแนน) 

ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 
60 ข้อ 

วันท่ี 14-22
กันยายน
2560 



 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ส 23102   ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 5    จ านวน  1 คาบ/สัปดาห์   0.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30                                              
ผู้สอน 1. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   หัวหน้ารายวิชา 2.นายอุดม  จิรกิตตยากร 3.นางสาวนิตติยา แก้วนก 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1  การเทียบศักราชและการแบ่ง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
 การเทียบศักราช 
 การแบ่งยุคสมัยทาง 

ประวัติศาสตร์ไทยและสากล 

10  คะแนน 
-  แบบฝึกหัด   5  
คะแนน 
-  แบบทดสอบ  5 
คะแนน 

 
แบบฝึกหัด 

 
แบบทดสอบ 

 
1 ชุด 

 
31 พ.ค. 60 

หน่วยที่ 2  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 หลักฐานและวิธีการทาง 

ประวัติศาสตร์ 
 การน าวิธีการทาง 

ประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  และท้องถิ่น
ของตนเอง 
 การวิเคราะห์เหตุการณ์ 

ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์  โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

15  คะแนน 
-  แบบฝึกหัด  8
คะแนน 
-  งานกลุ่ม  7  
คะแนน 
-  แบบทดสอบ   
(สอบระหว่างภาค) 

 
แบบฝึกหัด 

 
งานกลุ่ม 

 
1 ชุด 

 
1 ช้ิน 

 
 

30 มิ.ย.60 
 

หน่วยที่ 3     พัฒนาการของมนุษยชาติใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 ท่ีต้ัง  สภาพภูมิศาสตร์ 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก  (ยกเว้นเอเชีย)   
     -  ทวีปอเมริกาเหนือ 
 

แบบฝึกหัด  5 
คะแนน 

 

แบบฝึกหัด 
 

1 ชุด 
 

14 ก.ค.60 

       สอบระหว่างภาค (หน่วยที่2)       แบบทดสอบ 
      10  คะแนน 
 
 

แบบทดสอบ 
จ านวน 40 ข้อ 

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

  หน่วยที่ 3     พัฒนาการของมนุษยชาติ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 ท่ีต้ัง  สภาพภูมิศาสตร์ 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก  (ยกเว้นเอเชีย)   
     -  ทวีปอเมริกาใต้ 
     -  ทวีปแอฟริกา 
     -  ทวีปยุโรป 
     -  ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย  

15  คะแนน 
-  แบบฝึกหัด   8 
คะแนน 
-  งานกลุ่ม  7    
คะแนน 
-  แบบทดสอบ  
  (สอบปลายภาค) 
 

 
แบบฝึกหัด 

 
Mind mapping 

 
1 ชุด 

 
1 ช้ิน 

 
 

11 ส.ค. 60 

   หน่วยที่ 4     ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
 สงครามโลกครั้งท่ี  1 
 สงครามโลกครั้งท่ี  2 
 สงครามเย็น 
 องค์การความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ 
   

15  คะแนน 
-  แบบฝึกหัด  8
คะแนน 
-  งานกลุ่ม   7
คะแนน 
-  แบบทดสอบ    
   (สอบปลายภาค) 

 
.ใบงาน 

 
งานกลุ่ม 

 
1 ชุด 

 
1 ช้ิน 

 
 
 8 ก.ย.60 

   สอบปลายภาค หน่วยที่ 3 (20คะแนน) 
                      หน่วยที่ 4 (10 คะแนน) 
 

แบบทดสอบ 
 30  คะแนน 

แบบทดสอบ 
จ านวน 60 ข้อ 

 

  



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ส23235     ช่ือรายวิชา  หน้าท่ีพลเมือง  5    จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์    0.5 หน่วยกิต 
อัตราการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 90 : 10 
ผู้สอน   นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี    หัวหน้ารายวิชา 

 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ 

 
การเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่งงาน 
และทดสอบ ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวนชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอนุรักษ์มารยาท
ไทย 
1.1 มารยาทในการแสดงความเคารพ 
1.2 มารยาทในการสนทนา 
1.3 มารยาทในการแต่งกาย 
1.4 การมีสัมมาคารวะ 

 
 
1) การปฏิบัติตนตาม    
  มารยาทไทย  
  (15 คะแนน) 
2) แบบฝึกหัด /สมุด      
  (5 คะแนน) 

 
 
- รายบุคคล 
 
 
- งานเด่ียว 

 
 
- การปฏิบัติ 
 
 
- 1 ช้ิน 

 
 
- วันพุธ ท่ี 31 
พฤษภาคม2560 
 
- วันจันทร์ ท่ี 5 
มิถุนายน 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม 
2.1 ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
2.2 ความเสียสละต่อสังคม 

 
 
3) กิจกรรมกลุ่ม 
  (5 คะแนน) 
4) วิดีโอจิตอาสา 
  (10 คะแนน) 

 
 
- งานกลุ่ม 
 
- งานกลุ่ม 
 

 
 
- 1 ชุด 
 
- 1 ช้ิน 

 
 
- วันศุกร์ ท่ี 16   
มิถุนายน 2560 
- วันศุกร์ ท่ี 23    
มิถุนายน 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
3.2 ศิลปวัฒนธรรม 
3.3 คุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
3.4 การอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา    
     ไทย 

 
 
 
5) กิจกรรมกลุ่ม      
  (5 คะแนน)  
6) แบบฝึกหัด /สมุด 
  (5 คะแนน) 
7) แผ่นพับ 
  (10 คะแนน) 
 

 
 
 
- งานกลุ่ม 
 
- งานเด่ียว 
 
- งานคู่ 
 

 
 
 
- 1 ชุด 
 
- 1 ชุด 
 
- 1 ช้ิน 
 

 
 
 
- วันจันทร์  ท่ี 3 
กรกฎาคม 2560 
- วันศุกร์ ท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 
- วันศุกร์ ท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 



 
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ 

 

การเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่งงาน 
และทดสอบ 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
4.1  คุณค่าและความส าคัญของความรักชาติ 
4.2  การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ 
4.3  การยึดมั่นในศาสนา 
4.4  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.5  การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการ 
      เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
8) การปฏิบัติตนใน  
  พิธีหน้าเสาธง   
  ประชุมระดับ  การ 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
  ต่างๆของโรงเรียน     
  (10 คะแนน) 
9) แผนผังความคิด   
   (5 คะแนน) 
10)แบบฝึกหัด /สมุด     
   (5 คะแนน) 

 
 
 

- รายบุคคล 
 
 
 
 

 
- งานกลุ่ม 

 
 - งานเด่ียว 

 

 
 
 
- การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
- 1 ช้ิน 

 
- 1 ชุด 

 

 
 
 
- วันจันทร์  ท่ี 7 
สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
- วันจันทร์  ท่ี 7 
สิงหาคม 2560 
- วันจันทร์ ท่ี 14 
สิงหาคม 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พระบรมราโชวาทและ
หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
5.1 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความเสียสละ 

5.2 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 

5.3 หลักการทรงงานศึกษาข้อมูลอย่าง 

     เป็นระบบ 
5.4 หลักการทรงงานแก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก 
5.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
11) แบบฝึกหัด/สมุด      
   (5 คะแนน)  
12) ปฺอบอัพเกี่ยวกับ 
   พระบรมราโชวาท 
   และหลักการทรง 
   งานตลอดจนหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
   (10  คะแนน) 
 
 

 
 
 
- งานเด่ียว 
 
- งานกลุ่ม 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 1 ชุด 
 
- 1 ช้ิน 
 
 

 
 
 
- วันจันทร์ ท่ี 28  
สิงหาคม 2560 
- วันศุกร์ ท่ี 8 
กันยายน 2560 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

- แบบทดสอบ  
  หน่วยที่ 1-5 
  (10 คะแนน) 

-ข้อสอบ
ปรนัย     
 

- ข้อสอบ
จ านวน 20 ข้อ 

- วันพฤหัสบดี  
ท่ี 14 ถึง วันศุกร์ 
ท่ี 22 กันยายน 
2560 

 

 

 

 



 

 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ค23101        ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์ 5         จ านวน 60 ช่ัวโมง         1.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. นางสาวนัดธิดา   นวลศรี หัวหน้ารายวิชา  2. นามัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล 
         3. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสด์ิ  4. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  5. นายเจนภพ มณีพงษ์ 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 : พื้นที่ผิวและปริมาตร 
 

1.1  รูปเรขาคณิตสามมิติ   
1.2 ปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอก 
1.3 ปริมาตรของพีระมิดและกรวย 
1.4 ปริมาตรของทรงกลม 
1.5 พื้นท่ีผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอก 

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน สมุด 
/รายบุคคล 

2 ช้ิน 23 มิถุนายน 2560 

หน่วยที่ 2 : กราฟ 
 

2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณท่ีมีความสัมพันธ์
เชิงเส้น 
2.2 กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 

2.3 กราฟกับการน าไปใช้ 

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน
2. ประเมินผลงาน 10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน สมุด 
/รายบุคคล 

2 ช้ิน 21 กรกฎาคม2560 

สอบกลางภาคหน่วยที่ 1 แบบทดสอบ 10 คะแนน แบบทดสอบกลางภาค 
หน่วยที่ 3 : ระบบสมการเชิงเส้น 
 

3.1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 

3.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและกราฟ 

3.3 โจทย์สมการเชิงเส้นสอง 
ตัวแปร  
 
 
 

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน สมุด 
/รายบุคคล 

2 ช้ิน  18 สิงหาคม 2560 
 
 
 



หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วย 4 : ความคล้าย 
 

3.1 รูปเรขาคณิตท่ีคล้ายกัน 

3.2 รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน 
3.3 การน าไปใช้ 

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน สมุด 

/รายบุคคล 

2 ช้ิน 8 กันยายน 2560 

สอบปลายภาค หน่วยที่ 3-4  
แบบทดสอบ 30 คะแนน 

 
แบบทดสอบปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ค23201 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5      2 คาบ/สัปดาห์    1 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70:30 

ผู้สอน 1. ครูจิราภรณ์   วราชุน      หัวหน้ารายวิชา                  
หน่วยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1: กรณ์ที่สอง 

  1. บวกลบคูณหารจ านวนจริงอยู่ในรูป √    
เมื่อ     โดยใช้สมบัติ  √   √  √   

เมื่อ     และ     ได้  และ √ 

 
 

√ 

√ 
 

เมื่อ     และ     ได้ 

1. สอบเก็บคะแนน 
20คะแนน 

 
2. สอบกลางภาค 5 

คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 

2. แบบทดสอบ 

 วันที่ 26 มิถุนายน 
2560 

หน่วยที่ 2: การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

   1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป็นผลต่างก าลังสอง 

   2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดย
การท าเป็นก าลังสองสมบรูณ ์

   3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า
สองที่มีสัมประสิทธ์เป็นจ านวนเต็ม 

   4. การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีสัมประ
สิทธ์เป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 
 

1. สอบเก็บคะแนน 
15 คะแนน 

2.ประเมินผลงาน5 
คะแนน 

3. สอบกลางภาค 5 
คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 

2. สมุดเรื่องการ
แยกตัวประกอบ 

 
3. แบบทดสอบ 

 วันที่ 17
กรกฎาคม 2560 

หน่วยที่ 3:  สมการก าลังสอง 
1.การแก้สมการก าลังสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์และการแก้สมการก าลังสองโดยการใช้
สูตร   

  √      

  
  และแก้โจทย์ปัญหา

เก่ียวกับสมการก าลังสองได้ 

1. สอบเก็บคะแนน 
10คะแนน 

2. สอบปลายภาค 
15 คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 

2. แบบทดสอบ 

 วันที่ 28 สงิหาคม 
2560 

หน่วยที่ 4: พาราโบลา 
    1. เขียนสมการของกราฟพาราโบลาและเขียน
กราฟพาราโบลาท่ีก าหนดด้วยสมการ        
เมื่อ             

เมื่อ                 

เมื่อ                เมื่อ     

ประเมินผลงาน 10 
คะแนน 

สอบปลายภาค 15 
คะแนน 

1.ชิ้นงานพาราโบลา 
 

2.แบบทดสอบ 

1 ชิ้น วันที่ 11 กนัยายน 
2560 

 

 

 

 

 



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3       ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ว23101   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5                        จ านวน   3 คาบ/สัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน  1. นายคมสัณห์  จันสอน   หัวหน้ารายวิชา 
  2. นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก 

หน่วยการเรียน/ เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน /ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/ 
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยการเรียนที่ 1 : แรงและการ
เคลื่อนที ่ 
1.1 ผลของแรงลัพธ์ท่ีมีต่อวัตถุ 
1.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
1.3 แรงพยุง 
1.4 แรงเสียดทาน 
1.5 โมเมนต์ของแรง 

- ตรวจใบงาน 10 คะแนน  
- สอบประจ าหน่วย 
  5 คะแนน  
- รถประดิษฐ์  
  เรื่องแรงเสียดทาน 
  5 คะแนน 

- ใบงาน  
- ข้อสอบอัตนัย  
  และปรนัย  
- รถประดิษฐ์ 

1 
1 
 
1 

 
ภายใน 

23 ม.ิย.60 
 

หน่วยการเรียนที่ 2 : งานและพลังงาน  
2.1 งาน 
2.2 ก าลัง 
2.3 พลังงานกล 
2.4 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

- ตรวจใบงาน 6 คะแนน  
- สอบประจ าหน่วย 
  4 คะแนน  
  
  

- ใบงาน  
- ข้อสอบอัตนัย 
 และปรนัย  

1 
1 
 
 

 
ภายใน 

14 ก.ค.60 
 

สอบกลางภาคหน่วยที่ 1-2 10 คะแนน แบบทดสอบกลางภาค 
ระหว่าง 

17-21 ก.ค.60 
หน่วยการเรียนที่ 3 : พลังงานไฟฟ้า  
3.1 วงจรไฟฟูาเบ้ืองต้น 
3.2 วงจรไฟฟูาในบ้าน 
3.3 พลังงานไฟฟูาและก าลังไฟฟูา 
3.4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

- ตรวจใบงาน 10 คะแนน 
- สอบประจ าหน่วย 
  10 คะแนน 
- สอบต่อวงจรไฟฟูาและ 
  อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  
  10  คะแนน 

- ใบงาน  
- ข้อสอบอัตนัย 
  และปรนัย 
- วงจรไฟฟูาและ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 

 
1 
1 
 
1 

 
 

ภายใน 
8 ก.ย.60 

สอบปลายภาคหน่วยที่ 3 30 คะแนน แบบทดสอบปลายภาค 
ระหว่าง 

14-22 ก.ย.60 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ว20242   ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์กับความงาม 2 คาบ/สัปดาห์     1.0   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน    ระหว่างภาค  :  ปลายภาค  =  80 : 20 
ผู้สอน นางสาวชญานี วจนะศิริ   หัวหน้ารายวิชา  

     
หน่วยการเรียน/ เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ชิ้นงาน / ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 
หน่วยที่1 ความงามทีส่มวัย 

- มนุษย์กับความงาม 
- ความงามตามธรรมชาติที่สมวัย 
- การดูแลรักษาความงามตาม

ธรรมชาติ 

 ชิ้นงาน 
(10 คะแนน) 
 

รายบุคคล  
การสร้างชิ้นงาน 

1 ชิ้น 
 

ภายใน 10 มิ.ย. 60 
 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน)  

 รายบุคคล  
ข้อสอบปรนัย 

1 ฉบับ ภายใน 15 ก.ค . 
60 

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-2 - สอบกลางภาค                 
หน่วยที่ 1-2 เป็นข้อสอบปรนัย
(10 คะแนน)                   

- รายบุคคล 
เป็นข้อสอบปรนัยจ านวน  40  
ข้อ 1 ฉบับ  

ระหว่างวันที่  
21-27 ก.ค.60 
 

หน่วยที่ 2 โครงสร้างร่างกายทีเ่ป็นพื้นฐาน
ความงาม 

- ผิวหนัง 
- ผมและเล็บ 
- ปากและฟัน 

สมุดจดงานและแบบฝึกหัด 
(10 คะแนน ) 

รายบุคคล 
บันทึกสมุด 
 

    1 บท 
 

ภายใน5  ส.ค 60 
 

แบบทดสอบ 
(10 คะแนน ) 

รายบุคคล  
ข้อสอบปรนัย 
 

1 ฉบับ ภายใน 15 ส.ค 60 

หน่วยที่ 3 เคร่ืองส าอางในชีวิตประจ าวัน 
- เคร่ืองส าอาง 
- การจัดกลุ่มเคร่ืองส าอาง 
- เคร่ืองส าอางที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน 

สมุดจดงานและแบบฝึกหัด 
( 10 คะแนน ) 
 

รายบุคคล 
บันทึกสมุด 
 
 

   1 บท 
 

ภายใน 2 ก.ย. 60 
 

 

หน่วยที่4 ภูมิปัญญาไทยกับความงามและ
สุขภาพ 

สมุดจดงานและแบบฝึกหัด 
(5 คะแนน) 
 

รายบุคคล 
บันทึกสมุด 
 

1 บท 

 

ภายใน 9 ก.ย. 60 

หน่วยที่5 เคร่ืองส าอางในทอ้งตลาด 
- เครื่องส าอางท าความสะอาด 
- เครื่องส าอางเพ่ือการปกปูองและ

บ ารุงเครื่องส าอางแต่งแต้มส ี
- ฉลากสินค้า 

สมุดจดงานและแบบฝึกหัด 
(5 คะแนน) 
 

รายบุคคล 
บันทึกสมุด 
 

1 บท 

 

ภายใน 14 ก.ย. 60 

สอบปลายภาค หน่วยที่ 3-5 - สอบปลายภาค   
   (30 คะแนน) 
หน่วยที่ 3-5 เป็นข้อสอบปรนัย 

- รายบุคคลเป็นข้อสอบปรนัย  
จ านวน 60 ข้อ    1  ฉบับ  

ระหว่าง 14-22 
ก.ย. 60 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา อ23101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 5  3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha   หัวหน้ารายวิชา   
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 
Submit 
(Date) ลักษณะ / ประเภท 

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

Unit 1: 
The Present 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

Individual 
 

1 
1 

22nd May 2017  
- 

26th May 2017 

Unit 2: 
The Past 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
1 

5th June 2017 
- 

9th June 2017 

Unit 3: 
The Future 

Homework 
5 Points 

Individual 1 
19th June 2017 

- 
23rd June 2017 

Unit 4: 
Nouns & Articles 

 
Homework 
Classwork 
5 Points 

 
Individual 

 

1 
1 

3rd July 2017 
- 

7th July 2017 

Unit 4: 
Quantity 

Classwork 
5 Points 

Individual 1 
10th July 2017 

- 
14th July 2017 

Midterm  10 Points    

Unit 5: 
The Pesent & the Past comparison  

Classwork 
5 Points 

Individual 1 
31st July 2017 

- 
4th August 2017 

 

 

 

 



 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 
Submit 
(Date) ลักษณะ / ประเภท 

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

Unit 6: 
The Present Perfect 

Homework 
5 Points 

 

Individual 
 

1 
14th August 2017 

- 
18th August 2017 

Unit 6: 
The Past Perfect 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
28th August 2017 

- 
31st August 2017 

Story board design 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
1st September 2017 

- 
5th September 2017 

Final 30 Points    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา อ23201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิม่เติม 5  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha  หัวหน้ารายวิชา   
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 
Submit 
(Date) 

ลักษณะ / ประเภท 
จ านวนช้ิน 

Number of 
assignment  

The Tell-Tale Heart 
 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

Individual 
 
 

1 
1 

16th May 2017 
- 

19th May 2017 

The Treasure of Lemon Brown 
 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

Individual 
 

1 
1 

29th May 2017 
- 

2nd June 2017 

 
The Diary of Anne Frank 

 

Homework 
10 Points 

Individual 
 

1 
12th June 2017  

- 
16th June 2017 

Icarus and Daedalus 
 
 
 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

 
Individual 

 

1 
1 

26th June 2017  
- 

30th June 2017 

The Gettysburg Address 
 
 

Classwork 
5 Points  

Individual 
 

1 
10th July 2017 

- 
14th July 2017 

Midterm  10 Points    
 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 
Submit 
(Date) ลักษณะ / ประเภท 

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

This we know 
Homework 
5 Points 

Individual 1 
31st July 2017  

- 
4th August 2017 

The Medicine Bag 
Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1 
 14th August 2017  

- 
18th August 2017 

The people could fly 
Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1 
28th August 2017  

- 
31st August 2017 

Story board design 
Homework 
5 Points 

Individual 
 

1 
1st September 2017  

- 
 5th September 2017 

Final 30 Points    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/10  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 
รหัสวิชา  ค23101  ช่ือรายวิชา  คณิตศาสตร์ 5         3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต       อัตราส่วน
การประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr. Ian Roberts  หัวหน้ารายวิชา  
 

  
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ / 
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

Chapter 1 
-The Tools of Geometry 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
30 พ.ค. 60 

Chapter 2 
-Reasoning and Proof 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
 23 มิ.ย. 60 

Chapter 3 
-Parallel and Perpendicular Lines 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
 7 ก.ค. 60 

Midterm Test  10 คะแนน    

Chapter 4 
-Congruent Triangles 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
4 ส.ค. 60 

Chapter 5 
-Relationships in Triangles 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
31 ส.ค. 60 

Chapter 6 
- Quadrilaterals 
 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ชิ้น 
ภายในวันท่ี 
 8 ก.ย. 60 

Final Exam   (30 คะแนน) 
  

 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/10   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 
รหัสวิชา  ค23201  ช่ือรายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  5         2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต        
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr. Ian Roberts  หัวหน้ารายวิชา  

  

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ / 

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

Chapter 1 
-Points , lines and planes 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
30 พ.ค. 60 

Chapter 2 
-Laws of Syllogism and 
Detachment 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
 23 มิ.ย. 60 

Chapter 3 
-Slope and distance 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
 7 ก.ค. 60 

Midterm Test  10 คะแนน 
  

 

Chapter 4 
-Triangle similarity  

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
4 ส.ค. 60 

Chapter 5 
-Triangle inequalities 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
31 ส.ค. 60 

Chapter 6 
- Coordinate proofs with 
parallelograms 
 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเด่ียว 1 ชิ้น 

ภายในวันท่ี 
 8 ก.ย. 60 

Final Exam   (30 คะแนน) 
  

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง23103 ชื่อรายวิชา เทคโนโยลีสารสนเทศ 3  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr.Andrew  Kemp หัวหน้ารายวิชา   
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 
Submit 
(Date) ลักษณะ / ประเภท 

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

HTML 
Basics 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 29th May 2017 

HTML 
Links 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1  5th June 2017 

HTML 
Pictures 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 12th June 2017 

HTML 
Background 

Classwork 
5 Points 

 
Individual 

1 26th June 2017 

HTML 
Basic Web Design 

Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1  3rd July 2017 

Midterm  10 Points    
CSS 
Basics 

Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1 24th July 2017 

HTML  
Borders/Margins 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 15th August 2017 

HTML 
Video Embedding 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 28th August 2017 

HTML 
Multiple page Web design 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
 4th September 

2017 
HTML 
Using HTML with CSS 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
11th September 

2017 
Final 30 Points    

 

 

 

 



 
                                       

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ญ 20201       ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุุนในชีวิตประจ าวัน 1   จ านวน 2  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70:30 
ผู้สอน 1. ตวงศรณ์      องอาจ        หัวหน้ารายวิชา 
         2. Nagao        shunya  
         3. ศรัณยภัทร   ชุมวรรณศรี 

หน่วยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หน่วยที่ 1 : ค าทักทายและการแนะน า
ตัว 
 

-สอบแนะน า
ตนเอง 

-งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 

-1 ช้ิน ภายใน 2/มิ.ย./60 

หน่วยที่ 2 :ตัวอักษรฮิระงะนะ 
 
 

-แบบทดสอบ
ตัวอักษรฮิระงะ
นะ 

-งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 
 

-1 ช้ิน 
 
 

ภายใน 16/มิ.ย/60 

หน่วยที่ 3 : ตัวเลข 
 

-แบบทดสอบ
เรื่องตัวเลข 
 

-งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 

-1 ช้ิน ภายใน 14/ก.ค/60 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
45 นาท ี

10 
(คะแนน) 

    
 

ปรนัย 
หน่วยที่ 1 -3 

หน่วยที่ 4 : ไวยากรณ์รูปปฏิเสธ , บอก
เล่า 
 

-ใบงาน 
 
 

-งานเด่ียว 
(10 คะแนน) 
 

-1 ช้ิน 
 
 

ภายใน 18/ส.ค/60 

หน่วยที่ 5 : เวลา 
 

-ใบงาน 
 
 

-งานเด่ียว 
(20 คะแนน) 
 

-1 ช้ิน 
 
 

ภายใน 15/ก.ย/60 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
45 นาท ี

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยที่ 4 -5 

รวม  100 คะแนน   
 
 

 

 
 

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ว23101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5  3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา   
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 
Submit 
(Date) 

ลักษณะ / ประเภท 
จ านวนช้ิน 

Number of 
assignment  

 
Chapter 1: Describing Motion 

 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Pair Work 

 

1 
1 

 
2nd June 2017 

Chapter 2: Laws of Motion 
 
 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 
 20th June 2017 

Midterm  Score 10    
Chapter 5: Thermal Energy 

 
 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 
1st August 2017 

Chapter 6: States of Matter 
 
 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 
18th August 2017 

Final Score 30    
 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ว23201 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ผู้สอน 1.Mr.Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา   
 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 
Submit 
(Date) ลักษณะ / ประเภท 

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

Chapter 3: Energy, Work and 
Simple Machines 

 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Pair Work 

 

1 
1 

 
30th June 2017  

 
Chapter 4: Sound Light 

 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 
13th July 2017  

Midterm  Score 10    

Chapter 7: Understanding the 
Atom 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 
30th August 2017  

Chapter 8: Elements and 
Chemical Bonds 

 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Pair Work 

 

1 
1 

 

14th September 
2017  

Final Score 30    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๑   ช่ือรายวิชาภาษาไทย ๕   ๓ คาบ/สัปดาห์   ๑.๕ หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค ๗๐ : ๓๐ 

ผู้สอน      ๑.  นางสาวฉวีวรรณ   แสงสุรีย์กุลกิจ    หัวหน้ารายวิชา 

     ๒.  นางสาวอัจฉรา   ทองทา 
     ๓.  นางลักขณา   อ่อนฤทธิ์ 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนด
ส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวน
ชิ้น 

หนว่ยท่ี  ๑ : การอ่าน  
๕ คะแนน 

๕ คะแนน 

 

 
- ใบงาน 

- ทดสอบการอ่าน 

 
๒ ชิน้ 

 
มิ.ย.๖๐ - อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 

- อ่านจบัใจความ 

- อ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ 

หนว่ยท่ี  ๒ :  การเขียน  
๑๐ คะแนน 

๑๐ คะแนน 

 
- เขียนรายงานโครงงาน 

- สมดุเลม่เลก็การเขียน
อตัชีวประวติันกัเรียน 

 
๒ ชิน้ 

 
ก.ค.๖๐ - เขียนรายงาน 

- คดัลายมือ 

- เขียนยอ่ความ 

- เขียนชีวประวติัหรืออตัชีวประวติั 

- เขียนจดหมายกิจธุระ 

- เขียนอธิบาย ชีแ้จง แสดงความคิดเห็น 

หนว่ยท่ี  ๓ :  การฟัง การด ูและการพดู  
๕ คะแนน 

๕ คะแนน 

 

- พดูแสดงความคิดเห็น 

- พดูวิเคราะห์วิจารณ์ 

 
๒ ชิน้ 

 
ก.ค.๖๐ - แสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู 

- วิเคราะห์ วิจารณ์ จากการฟังและดู 
- พดูรายงาน 

หนว่ยท่ี  ๔ :  หลกัการใช้ภาษาไทย 

๕ คะแนน 

๕ คะแนน 

 
 
- แบบทดสอบ 

- ใบงาน  

 
 
 
 

 
๒ ชิน้ 

 
ส.ค.๖๐ - ภาษาตา่งประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

- ระดบัภาษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนด
ส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวน

ชิ้น 
หนว่ยท่ี  ๕ :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

 
 
๕ คะแนน 

๕ คะแนน 

 
 
- ทอ่งบทอาขยาน 

- ใบงาน 

 
 

๒  ชิน้ 

 
 

ส.ค.๖๐ - บทละครเร่ือง เห็นแก่ลกู 

- พระอภยัมณี ตอน พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้
สมทุร 
- พระบรมราโชวาท ร.๕ 

สอบกลางภาค ๑๐ คะแนน -แบบทดสอบ ๑  ชิน้ ก.ค๖๐ 

สอบปลายภาค ๓๐  คะแนน -แบบทดสอบ ๑  ชิน้ ก.ย.๖0 

รวม ๑๐๐  คะแนน  ๑๒ ชิน้  



 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย          ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓/๑ – ๖           ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐
รหสัวชิา ท ๒๐๒๒๐                         ชือ่วชิา  นิทานพืน้บา้น                ๒ คาบ/สปัดาห ์ ๑.๐ หน่วยกติ 

อตัราส่วนการประเมนิ ระหวา่งภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐                    

ผูส้อน นางสาวอจัฉรา  ทองทา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนนเต็ม 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ ๑ : ความหมายและประเภท 

ของนิทาน 
- ความหมายของนิทาน 
- ลักษณะของนิทาน 

- ประเภทของนิทาน 

๑๐ คะแนน - ใบงาน 

 

๑ ช้ิน พ.ค. ๖๐ 

หน่วยที่ ๒ : องค์ประกอบของนิทาน 
- จุดประสงค์ในการเล่านิทาน 

- องค์ประกอบของนิทาน 

๑๐ คะแนน - แบบทดสอบ ๑ ช้ิน มิ.ย.  ๖๐ 

หน่วยที่ ๓ : วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน 

- วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
- วิจารณ์ตัวละคร 

๑๐ คะแนน - พูดรายงาน (เด่ียว) ๑ ช้ิน ก.ค. ๖๐ 

หน่วยที่ ๔ : คุณค่าท่ีได้จากนิทานพื้นบ้าน 

- แนวคิดปรัชญาข้อคิดท่ีได้จากนิทานพื้นบ้าน 
- ความเช่ือท่ีปรากฎในนิทานพื้นบ้าน 
- ค าศัพท์ 

๑๐ คะแนน - ใบงาน 

 

๑ ช้ิน ส.ค.  ๖๐ 

หน่วยที่ ๕ : แต่งนิทานพื้นบ้าน 

- แผนภาพโครงเรื่อง 

- ล าดับเหตุการณ์ 
- ข้อคิดท่ีได้จากนิทานพื้นบ้าน 

๒๐ คะแนน - ผลงานการแต่งนิทาน
พื้นบ้าน (กลุ่ม) 

๑ ช้ิน ก.ย.  ๖๐ 

สอบกลางภาค ๑๐ คะแนน แบบทดสอบ ๑ ช้ิน ก.ค. ๖๐ 

สอบปลายภาค ๓๐ คะแนน แบบทดสอบ ๑ ช้ิน ก.ย. ๖๐ 

รวม ๑๐๐ คะแนน  ๗ ช้ิน  
 

 

 



      
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา  2560 
รหัสวิชา พ 23101  ชื่อรายวิชา   สุขศึกษา  จ านวน  1 คาบ / สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหวา่งภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
ผู้สอน  นายภูมินทร์  เกิดศรี         หวัหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บคะแนน 

/การประเมิน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงวัยชวีิต 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต และ
อิทธิพลของวัยรุ่นต่อสังคม 

-แบบประเมินอีคิว ออนไลน์ 
-สังคมกับตนเอง(อภิปรายกลุ่ม) 
 

-งานเด่ียว 
  10 คะแนน 
  

1 ชิ้น 
 

ในเวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยรุ่นกับสื่อ 
วิเคราะห์สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

-ดูสื่อโฆษณาท่ีมีผลกระทบต่อ
วัยรุ่น 
-ใบงานวิเคราะห์สื่อต่างๆให้เข้า
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

-งานกลุ่ม 
   20 คะแนน 
 
 

1 ชิ้น 
 

 

ในเวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อนามัยเจริญพันธ ์
อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต้ังครรภ ์

เหตุการณ์จ าลองคุณแม่ยังสาว -งานกลุ่ม 
   20 คะแนน 

1 ชิ้น 
 
 

ในเวลาเรียน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  อาหารตามวัย 
ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดย
ค านึงถึงความประหยัดคุณค่าทางโภชนาการและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

-ใบงานกินอย่างไรให้เติบโต -งานเด่ียว 
   10 คะแนน 
 
 

1 ชิ้น 
 
 

ในเวลาเรียน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  โรคน่ารู ้
เสนอแนวทางการปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บปุวยและการตายของคนไทย 

เรื่องโรคต้องรู ้
 

-งานเด่ียว 
   10 คะแนน 
 

1 ชิ้น ในเวลาเรียน 

**สอบกลางภาค 1/2560** 10 คะแนน  รายบุคคล - 17-21ก.ค.60 

**สอบปลายภาค 1/2560** 20 คะแนน  รายบุคคล - 18-22 ก.ย.60 

***หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา  พ 20217    ชื่อรายวิชา  กิจกรรมเข้าจังหวะ                2   คาบ/สัปดาห์          1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20                                               
ผู้สอน  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก     หัวหน้ารายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
คะแนน 

หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ ส ารวจสุขภาพนักเรียน  แจ้งกฎเกณฑ์
การเรียน  จุดมุ่งหมาย  ประวัติ  ความหมายของวิชากิจกรรมเข้า
จังหวะ 

- 
ความรู้ ,ความ

เข้าใจ 

 
- 

 
- 

หน่วยที่ 2   ทักษะที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหว ของกิจกรรมเข้า
จังหวะ 

สังเกตการณ์ปฏิบัติ ทั้งกลุ่ม - - 

หน่วยที่ 3  ทักษะที่ว่าด้วยการเคลือนไหว  ประกอบดนตรี ประเมินผลโดยการปฏิบัติ ทั้งกลุ่ม 10 13-17 มิ.ย. 
หน่วยที่ 3  กิจกรรมเข้าจังหวะ นานาชาติ ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ทั้งกลุ่ม 15 14.-18 ก.ค. 

หน่วยที่ 4   กิจกรรมเข้าจังหวะประยุกต์ ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ทั้งกลุ่ม 15 11-15 ส.ค. 

หน่วยที่ 5   ผู้น า การแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะ ประกอบ 
ดนตรีรายบุคคล 

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ 
 

ปฏิบัติเด่ียว 20 2-6  ก.ย. 

หน่วยที่ 6  : การแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะ ประกอบดนตรี 
รายกลุ่ม 

  20 16-20  ก.ย 

 สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัย   
 (20 คะแนน) 40  ข้อ   



 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....3.....ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา..พ23103...........ชื่อรายวิชา.......พลศึกษา 5......จ านวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =.....80..... : .....20.....                                               
ผู้สอน 1.นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ ..   หัวหน้ารายวิชา 

 

 

 

หน่วยการเรียน/เนื้อหา
สาระโดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กีฬาตะกร้อ 

สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน 

5 ปลายภาคเรียน  (18-22 ก.ย.60)  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
2. การบริหารร่างกายและ
การเสริมสร้าง สมรรถภาพ
ทางกาย 

สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน 
 

5 ปลายภาคเรียน  (18-22 ก.ย.60) 

 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

10  22 - 26 พ.ค. 60 

 สังเกตพฤติกรรม 10 18 - 22 ก.ย. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
3.ทักษะพ้ืนฐาน 

สอบทฤษฎีปลาย
ภาคเรียน 
 

10 ปลายภาคเรียน (18-22 ก.ย.60) 

- ลหน้าเท้า สอบปฏิบัติ 10  12 - 16 มิ.ย.60 
- ลูหลังเท้า สอบปฏิบัติและ

สังเกตพฤติกรรม 
10  26 - 30  มิ.ย. 60 

- ลูเข่า สอบปฏิบัติ 10  10 - 14  ก.ค. 60 
- ลูศีรษะ สอบปฏิบัติ 10  24 - 28  ก.ค. 60 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4. การเล่นตะกร้อวง 

สอบปฏิบัติและ
สังเกตพฤติกรรม 

20  14 - 19  ส.ค. 60 

              รวม 100  



 

 

 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/6-3/10  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา    ศ 23101    ชื่อรายวิชา    ทัศนศิลป์ 3          1 คาบ/สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20    
ผู้สอน  นางสาวพัชรินทร์ สายสังฃ์     หัวหน้ารายวิชา นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์   

      

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่1 ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ 
   -ทัศนธาตุ 
  - หลักการออกแบบ 
  - งานทัศนศิลป์ 

1.ผลงานภาคปฎิบัติ / ทักษะ
งานทัศนธาตุ ( 10 คะแนน )  
2. ผลงานภาคปฎิบัติ / ทักษะ
การออกแบบ ( 10 คะแนน ) 

- รายบุคคล 
 
- รายบุคคล   

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 

5 มิ.ย. 2560 
19 มิ.ย. 2560 

 

หน่วยที่2 การวาดภาพส่ือ
ความหมาย 
  -การวาดภาพส่ีอความมาย 
  -การเขียนภาพด้วยวิธีการ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 

3. ผลงานภาคปฎิบัติ                
( 20 คะแนน )      

-รายบุคคล 
 

1 ช้ิน 17 ก.ค..2560 

หน่วยที่3 เทคนิควิธีการสร้างงาน
สร้างงานทัศนศิลป์ 
 -การสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ    
 -การสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ    

4. ผลงานภาคปฎิบัติ /งาน
จิตรกรรม  ( 10 คะแนน )     
5. ผลงานภาคปฎิบัติ /งาน
ประติมากรรม  (10 คะแนน)                        

- รายบุคคล 
 
- รายบุคคล 

1 ช้ิน  
 

1 ช้ิน 

31 ก.ค. 2560 
14 ส.ค. 2560 

หน่วยที่4 งานส่ือผสม 6. ผลงานภาคปฎิบัติ /    สร้าง
งานส่ือผสม   ( 20 คะแนน )                             

- รายกลุ่ม    1 ช้ิน 28 ส.ค. 2560 

5. ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม 
 

7. ใบงาน ( 10 คะแนน ) 
8. รายงาน ( 10 คะแนน ) 

-รายบุคคล 
-รายกลุ่ม  

1 ช้ิน 
1 ช้ิน  

4 ก.ย. 2560 
11 กย. 2560 

 

        
 

 

 

 



 

 

 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/6-3/10  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา    ศ 23102    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์พื้นฐาน 3        1 คาบ/สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20    
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร 

 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่1. การแสดง
นาฏยศัพท์ 

 
1. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน) 

 
1. ปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

 
10 ท่า  

 
ภายใน            

9 มิ.ย. 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที2่. การแสดง
ภาษาท่านาฏศิลป์ไทย 

2. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)           2. ปฏิบัติเป็นกลุ่ม 24 ท่า    ภายใน            
30 มิ.ย. 2560        

หน่วยการเรียนรู้ที3่. การแสดง
นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบ
เพลง 

3. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)          3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 1 เพลง 
 

ภายใน            
7 ก.ค. 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที4่.. ประวัติร าวง
มาตรฐาน 

4.ช้ินงาน (10 คะแนน) 4.ช้ินงาน
สร้างสรรค์และ
ออกแบบเอง 

1 ช้ิน : กลุ่ม ภายใน            
28 ก.ค. 2560           

หน่วยการเรียนรู้ที5่. การร าวง
มาตรฐาน “เพลงชาวไทย” และ
ร้องเพลงร าวงมาตรฐาน “เพลงชาว
ไทย” 

5.ปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน        
เพลงชาวไทย ( 15 คะแนน ) 
6.ร้องเพลงชาวไทย ( 5 คะแนน )                       

5. ปฏิบัติ / กลุ่ม 1 เพลง     ภายใน            
28 ก.ค. 2560           

หน่วยการเรียนรู้ที6่.การออกแบบ
เครื่องแต่งกายในการแสดง 

7. ออกแบบเครื่องแต่งกาย        
(10 คะแนน) 

6.ออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแต่งกาย
ใส่ตุ๊กตาบาร์บี้ 

1 ช้ิน : กลุ่ม ภายใน           
18 ส.ค. 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที7่. การจัดการ
แสดงละครสร้างสรรค์ 

8. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน)           7. น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน / กลุ่ม 

1 เรื่อง ภายใน           
8 ก.ย. 2560 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ...................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....3.....ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา.......ศ 23103......... ชื่อรายวิชา.............ดนตรีไทย 3.............1.....คาบ/สัปดาห์...... 0.5 .....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20.....      
ผู้สอน 1. .........น.ส.ยุวดี.....เสือใหญ่...............   หัวหน้ารายวิชา   น.ส.ยุวดี.....เสือใหญ่...............    

                                          

 

 

 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

 
หน่วยที่ 1 : การใช้องคป์ระกอบและเทคนิคในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น 
     1.องค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี 
     2.องค์ประกอบท่ใช้ในงานศิลปะ 

 
 
ตรวจใบงาน 
(20 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 

 
 
1 
 

 

 
 
9 มิ.ย.60 

หน่วยที่ 2: เปรียบเทียบความแตกต่างบทเพลง 
     1.ประเภทของเพลงไทย 

แต่งเพลง 
(10 คะแนน) 

รายบุคคล 
 

1 
 

30 มิ.ย. 60 

 
 
 

เก็บคะแนนกลางภาค 
(10 คะแนน) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

หน่วยที่ 3: เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง
เพลงไทย 
     1.หลักการขับร้องเพลงไทย 
     2.เทคนิคการขับร้องเพลงไทย 
     3.การฟัง 

 
 
ขับร้องเพลง 
ลาวดวงเดือน 
(20 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 
 

 
 
2 
 
 

 
 
14 ก.ค. 60 

หน่วยที่ 4ประวัติดนตรีไทย 
     1.ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย 
     2.ดนตรีไทยสมัยอยุธยา 
     3.ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
รายงาน 
(20 คะแนน) 
 

 
กลุ่ม 

 

 
1 
 

 

18 ส.ค.60 

หน่วยที่ 5: การประพันธ์เพลงเบื้องต้น 
     1.หลักการประพันธ์เพลง 
     2เทคนิคการประพันธ์เพลง 
. 

 
แต่งเพลงง่ายๆ 1บท
เพลง 
(20 คะแนน) 

 
รายกลุ่ม 

 
1 

 
1 ก.ย.60 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................ศิลปะ..................ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.....3.....ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา.......ศ 23104......... ช่ือรายวิชา............ ดนตรีสากล 3.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20..... 
ผู้สอน 1. .........นายสมชาย........คงเสน่ห์............... หัวหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป  วิธีการเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง  
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หน่วยที่ 1 .การขับร้อง  
1.ทฤษฎีการขับร้อง  
2.ปฏิบัติการขับร้อง  

 
ใบงาน 10 คะแนน  
แบบฝึกหัด 10 คะแนน  

 
รายบุคคล  

 
1  
1  

6 มิ.ย. 60  

หน่วยที่ 2 การฟังเพลง  
1.จุดประสงค์ของการฟังเพลง  
2.ฟังเพลง  
3.การฟังเพลงในเชิงปฏิบัติ  
4.แยกแยะแนวเพลง  
5.ท าความเข้าใจบทเพลง  
กลางภาค  

 
ใบงาน 5 คะแนน  
ใบงาน 10 คะแนน  
ใบงาน 10 คะแนน  

 
รายบุคคล  

 
1  
1  
1  

15 ส.ค. 60  

หน่วยที่3 ดนตรีสากล  
1.ประวัติดนตรีสากล  
2.ประเภทวงดนตรีและบทเพลง  
3.การวิเคราะห ์ 

 
ใบงาน 10 คะแนน  
ใบงาน 10 คะแนน  
ใบงาน 15 คะแนน  

 
รายบุคคล  

 
1  
1  
1  

12 ก.ย. 60  

ปลายภาค         20 คะแนน  รายบุคคล  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ม.3/1-3/6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา   ศ 20218  ชื่อรายวิชา   นาฏยประดิษฐ์ (เพิ่มเติม)    คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

   ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร หัวหน้ารายวิชา นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร 
         

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่1. ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในการแสดง 

 
1. ออกแบบดอกไม้ประดับผม  
(20 คะแนน) 

 
1.ประดิษฐ์ดอกไม้
ประดับผม 

 
1 ช้ิน : 1 คน 

 
ภายใน            

9 มิ.ย. 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที่2. ประดิษฐ์สไบ
กรองเพื่อใช้ในการแสดง 

2. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 2. ประดิษฐ์สไบ
กรอง 

จับคู่ ภายใน            
7 ก.ค. 2560           

หน่วยการเรียนรู้ที่3. ประดิษฐ์
อุปกรณ์ประกอบการแสดงในชุด
ต่างๆ 

3. ภาคปฏิบัติ (20คะแนน) 3. ประดิษฐ์
อุปกรณ์ 

จับคู่ ภายใน            
28 ก.ค. 2560           

หน่วยการเรียนรู้ที่4. การดูแลรักษา
เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย 

4. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 4. จับกลุ่มปฏิบัติ
และน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

1 ช้ิน : 1 กลุ่ม ภายใน           
18 ส.ค. 2560 

หน่วยการเรียนรู้ที5่. ออกแบบและ
สร้างสรรค์ชุดการแสดงจาก
ส่ิงประดิษฐ์ 

5. ภาคปฏิบัติ (20 คะแนน) 5. จัดแฟช่ันโชว์
แสดงผลงาน 

1 โชว์ ภายใน           
8 ก.ย. 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3/1-3/6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา    ศ 20220    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์อนุรักษ์       คาบ/สัปดาห์   1.0   หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

    ผู้สอน 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้ารายวิชา นางอมรรัตน์ มาฬมงคล 
         

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย 
 

 

 
1.  แบบทดสอบ 
(10 คะแนน)          
 

 
1. ทดสอบความรู้            
(รวม 10 คะแนน)          

 
1 ช้ิน : คน 

 
ภายใน           

26 พ.ค. 60 

2. ประเภทการแสดงนาฏศิลป์ไทย 2. ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 
 
(30 คะแนน) 

2. ปฏิบัติท่าร า         
 
(รวม 30 คะแนน) 
 

1 เพลง : คน ภายใน 
23 มิ.ย. 60 

          

3. การแสดงนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ 3. ปฏิบัติ ระบ านางกอย 
  (20 คะแนน)                           
4. ปฏิบัติ ระบ าฉิ่ง 
  (20 คะแนน) 
 

3. ปฏิบัตินาฏศิลป์ 
พื้นเมืองท้ังส่ีภาค  
 
(รวม 40 คะแนน)      

2 เพลง : กลุ่ม 
(ให้คะแนนเด่ียว) 

ภายใน           
25 ส.ค. 60 

4. นาฏศิลปก์ับสังคมไทย 5. ผลงานนักเรียน 
 (20 คะแนน)                            

4. แบ่งกลุ่มสร้างสรรค์
ผลงาน เรื่องนาฏศิลป์
กับสังคมไทย 
 
(รวม 20 คะแนน)   
    

1 ช้ิน : กลุ่ม ภายใน            
22 ก.ย. 60 

 

 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา  ง23101  ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 5 (งานประดิษฐ์)   จ านวน  20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 :  20   

ผู้สอน   นางปราณี วีระหงส์   หัวหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

บทที่1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับงานประดิษฐ์ 

1. ความหมาย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของงานประดิษฐ ์

ใบงาน   10 
คะแนน 

 
รายบุคคล 

1 ชิ้น 22 พ.ค. 60 
2. ประเภทของงานประดิษฐ ์ ประเมินการท างาน  

10  คะแนน 
งานกลุ่ม 

3. วัสดุที่ใช้ในการสร้างงาน 

บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 

1. ความหมายและประเภทของวัสดุ 
 

ใบงาน   10 
คะแนน 

 

รายบุคคล 1 ชิ้น 

 
 

12  มิ.ย.60 

 
2. คุณสมบัติของวัสดุ 

3. การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ ์

สอบกลางภาค 10 คะแนน 

บทที่ 3 การประดิษฐ์ชิ้นงาน 

1. การประดิษฐ์ของใช ้ ประเมินผลจาก
ภาคปฏิบัติ 

20 คะแนน 

ภาคปฏิบัติ 

3 ชิ้น 
3 ชิ้น 

 

7 ส.ค.60 

 
2. การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง 

3. การประดิษฐ์ของเล่น 

บทที่ 4 ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

1. แนวทางการเลือกอาชีพ 
ประเมินจาก

โครงงาน 

20 คะแนน 

น าเสนอ
รายงานกลุ่ม 

1 ชิ้น 28 ส.ค. 60 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 

 
 
 
 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  (คอมพิวเตอร์)      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา  ง 23103   ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3    2   คาบ/สัปดาห์    1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =   80  : 20                                                    
ผู้สอน 1. น.ส.เนาวรัตน์  อินทวงษ์    หัวหน้ารายวิชา   2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง        3.นางพรทิพย์  ปกินะโม  

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่  1 : เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การประเมินตามสภาพจริง  
(25 คะแนน) 

- ประเมินจาก
ช้ินงาน (10 
คะแนน) 

- แบบฝึกหัด         
ท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

- แบบทดสอบ                    
(10 คะแนน) 

 
 

- แผนผังความคดิ 
Mind Map (P) 

 
- มุมนักคิด 1.1–1.5 (P) 

 
 

- แบบฝึกหัดท้ายบท(K) 
- แบบทดสอบ(K) 

 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 

ภายใน                  
17 มิ.ย. 60 

1. ระบบบอกต าแหน่ง 
2. อาร์เอฟไอด ี
3. เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย   
4. การประมวลผลภาพ,การแสดงภาพ            

3 มิติ , มัลติทัช 

หน่วยที่  2 : การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การประเมินตามสภาพจริง   
(15 คะแนน) 

- ประเมินจาก
ช้ินงาน (Mind 
Map)                                               
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัด         
ท้ายบทเรียน                    
(5 คะแนน) 

 
 
- แผนผังความคดิ 

Mind Map (P) 
- มุมนักคิด 2.1–2.5 (P) 

 
- แบบฝึกหัดท้ายบท(K) 

 

 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 
 

 

 
 
 

ภายใน                  
14 ก.ค. 60 

1. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์
2. ขั้นตอนการท าโครงงาน 

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบ (10 คะแนน) หน่วยที่ 1 + หน่วยท่ี 2   
หน่วยที่  3 : การพัฒนาโปรแกรม 
 

การประเมินตามสภาพจริง   
(40 คะแนน) 

- ประเมินจาก
ช้ินงาน                         
(20 คะแนน) 

- แบบทดสอบ                    
(10 คะแนน) 

 
 
- การสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์           
E-Book (P) 

- แบบทดสอบ(K) 
 

 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 
 

 
 
 
 

ภายใน                  
25 ส.ค. 60 

1.  การพัฒนาโปรแกรม 
2. การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบ

กราฟิก 
3. การน าเสนอการพัฒนาโปรแกรม 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ (20 คะแนน) หน่วยที่ 3   

 



 

 

 

กลุ่มสาระการเ รียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560                            
รหัส วิชา  ง 20221   รายวิชา งานประ ดิษ ฐ์     จ านวน 2  ชั่ ว โมง /  สัปดาห์  1 .0  หน่วย กิต                      
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20  ผู้สอน นางสาววิไลพร  จอมพล 

หน่วยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ จ านวน 

ก่อนกลางภาค 40 คะแนน 
     หน่วยที่ 1 : ความส าคัญ ประโยชน์ 
ประเภทและวัสดุท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 

 
1. กิจกรรมค้นคว้าและ    
   น าเสนองาน 
2. ใบงาน (K,P) 
 (10 คะแนน) 

 
งานเด่ียว 

 
2 

 
 พฤษภาคม 60 

     หน่วยที่ 2 : คุณสมบัติของวัสดุ การใช้
งาน และการรักษาดูแล 

1. ใบงาน 
(K,P)(10 คะแนน) 

งานกลุ่ม 1 มิถุนายน 60 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (10 คะแนน) 
    ก่อนกลางภาค 30 คะแนน 
     หน่วยที่ 3 : การประดิษฐ์ช้ินงาน 
          1. การประดิษฐ์ของใช้ 
          2. การประดิษฐ์ของช าร่วย 
          3. การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง 

 
ประเมินผลงานจาก
ช้ินงาน ภาคปฏิบัติ 
(K,P) (30 คะแนน) 

 
งานเด่ียว 

 
3 

 
สิงหาคม 60 

     หน่วยที่ 4 : แนวทางการประกอบ
อาชีพ 
 

ประเมินผลงานจาก
โครงงานและน าเสนองาน 
(K,P) (20 คะแนน) 

งานกลุ่ม  
1 

 
กันยายน 60 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (20 คะแนน) 
 

 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
หัสวิชา ง 20231    ชื่อ วิชา การประกอบอาหารและบริการอาหาร   2 คาบ/สัปดาห์   1 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20              ผู้สอน   นางสาวกาญจนา กรีธาธร 
 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท 
จ านวน

ชิ้น 
ก่อนกลางภาค    30 คะแนน 
สาระท่ี 1 การประกอบอาหาร 
- ค าศัพท์ในการประกอบอาหาร 
- วิธีการประกอบอาหาร 
- เทคนิคการประกอบอาหาร 
- การบริการอาหาร 

 
- ใบงาน 
(15 คะแนน) 

 
-รายบุคคล 
 

 
2 

พฤษภาคม 
2560 

สาระท่ี 2 การเลือกซื้อวัตถุดิบ 
 

- ใบงาน  
(10 คะแนน) 
 

-รายบุคคล 
 

1 มิถุนายน 
2560 

 

สาระท่ี 3 อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร -ใบงาน 
(5 คะแนน) 

-รายบุคคล 
 

1 กรกฎาคม 
2560 

 

สอบกลางภาค 10 คะแนน ข้อสอบกลางภาค 
รายบุคคล 
สอบข้อเขียน 

 
กรกฎาคม 

2560 
 

หลังกลางภาค    40 คะแนน 
สาระท่ี 5 ปฏิบัติการประกอบอาหาร 

-ปฏิบัติการ 
(40 คะแนน) 
 

งานกลุ่ม 
 

 สิงหาคม
2560 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

- ข้อสอบปลายภาค -รายบุคคล 
สอบข้อเขียน  

 กันยายน 
2560 

 
 
 
 

 



 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา  ง20232  ชื่อวิชา  ขนมไทย        จ านวน  40 ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 :  20   

ผู้สอน   นางปราณี วีระหงส์   หัวหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

บทที่1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับการท าขนมไทย 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับขนมไทย ใบงาน   10 
คะแนน 

 

รายบุคคล 1 ชิ้น 31 พ.ค. 60 
2. ประวัติความเป็นมาของขนมไทย 

3. องค์ประกอบของขนมไทย 

บทที่ 2 เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ในการท า
ขนมไทย 

1. วัสดุอุปกรณ์ 

 

ใบงาน   20 
คะแนน 

 

รายบุคคล - 

 
 

14  มิ.ย.60 

 2. การใช้และการดูแลรักษา 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 

บทที่ 3 องค์ประกอบและการท าขนมไทย 

1. การประกอบขนมสังขยาฟักทอง 
ประเมิน

พฤติกรรมกลุ่ม
และผลส าเร็จ

ของการ
ปฏิบัติงาน 

40 คะแนน 

งานกลุ่ม - 

 

16 ส.ค.60 

 

2. การประกอบวุ้นมะพร้าวอ่อน 

3. การประกอบขนมกล้วย 

4. การประกอบขนมกล้วยบวดชี 

5. การประกอบลอดช่องสิงคโปร ์

สอบปลายภาค 20 คะแนน 

 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 
รหัสวิชา ง 20246   ชื่อ วิชา การปลูกไม้ประดับ                               1 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค=80:20 
ผู้สอนนางสาวศิริลักษณ์   เพ็งถมยา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

หน่วยที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ประดับ 

- ความหมาย ความส าคัญไม้ดอกประดับ 

- ประโยชน์ 

- ประเภท 

ทดสอบก่อนเรียน
10 คะแนน 

ใบงาน  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ(K) 
 10 ข้อ 
การน าเสนองาน 
(P) 

2 31 พ.ค. 60 

หน่วยที่ 2 การจ าแนกประเภท 

- การจ าแนกประเภทไม้ประดับ 

- ชนิดของไม้ประดับ 

ทดสอบก่อนเรียน
10 คะแนน 

ใบงาน  
20 คะแนน 
 

แบบทดสอบ 
 10 ข้อ (K) 
ชิ้นงานไม้
ประดับ(P) 

       2 
 

30 มิ.ย. 59 
 

 
 

หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการปลูก 

- การคัดเลือกพันธุ์ 

- การขยายพันธุ์ 

- วัสดุในการปลูกพืช 

- ขั้นตอนการปลูก 

ใบงาน  
10 คะแนน 
ปฏิบัติ 
20 คะแนน 

  ใบงาน 
การขยายพันธ์
พืช(K) 
ปฏิบัติ(P) 

2 31 ส.ค. 60 

หน่วยที่ 4  การฎิบัติดูแลรักษา 

- การปฏิบัติดูแล การให้ ก าจัดวัชพืช 
 

   8 ก.ย. 60 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     

 
 
 



 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา ง 20261 ช่ือรายวิชา งานไฟฟ้าภายในบ้าน   2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 
ผู้สอนนายประชาธิป  ใจกล้า 

หน่วยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ช้ินงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 
หน่วยที่1 การท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
- หลักการท างาน 
- ทักษะในการท างาน 
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนิสัยท่ีดีใน

การท างาน 

การประเมินตาสภาพจริง  
(5 คะแนน) 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 

 
 
-แบบทดสอบ (K) 

 
 

1 ช้ิน 

  
 

พฤษภาคม
2560 

 
หน่วยที่ 2 งานช่าง 
- งานไฟฟ้าเบื้องต้นในบ้าน 
- การประกอบและติดต้ังอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้าน 
- การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้าน 

การประเมินตาสภาพจริง  
(45 คะแนน) 
- ประเมินจากใบงาน  
  (10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 
  (35 คะแนน) 

 
 
-ใบงาน (K) 
 
-ช้ินงาน (P),(A) 

 
 

1 ช้ิน 
 

2 ช้ิน 

 
 

 มิถุนายน
2560 

 
 

หน่วยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีและการออกแบบ 
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ

ช้ินงาน 
- ตัวอย่างการสร้างส่ิงของเครื่องใช้ด้วย

กระบวนการเทคโนโลยี 

การประเมินตาสภาพจริง  
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน  
 

 
 
-ช้ินงาน (P),(A) 
 
 

 
 

1 ช้ิน 
 

 
 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2560 

หน่วยที่ 4  งานอาชีพ 
- งานอาชีพ 

การประเมินตาสภาพจริง        
(10 คะแนน)  
- ประเมินจากใบงาน  

-ใบงาน (K) 
 

1 ช้ิน กันยายน 
2560 

สอบกลางภาค 10 คะแนน แบบทดสอบ (10คะแนน)    
สอบปลายภาค 20 คะแนน แบบทดสอบ (20คะแนน)    

 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา  ง20282  ชื่อวิชา หลักการขายเบื้องต้น                        2  คาบ/สัปดาห์   1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 80:20 

ผู้สอน   นางนฤมล มุสิเกตุ 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หน่วยที่1 

ความส าคัญของการขายและแนวคิด
ทางการตลาด 

ใบงาน           5  คะแนน 

แบบฝึกหัด     5  คะแนน 

 

 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

1 ช้ิน 

1 ชุด 

26 พ.ค. 60 

2  พ.ค.  60 

หน่วยที่ 2 

ประเภทและลักษณะของการขาย 

ใบงาน           5 คะแนน 

แบบฝึกหัด     5  คะแนน 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

1 ช้ิน 

1 ชุด 

16 ม.ิย.60 

23 มิ.ย.60 

หน่วยที่ 3 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการขาย 

รายงาน         10 คะแนน รายกลุ่ม 1 ช้ิน 14 ก.ค.60  

 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 

หน่วยที่ 4 

ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตภัณฑ์ 

ช้ินงาน         10 คะแนน 

รายงาน        10 คะแนน 

รายกลุ่ม 

รายกลุ่ม 

1 ช้ิน 

1 ช้ิน 

4 ส.ค.60 

11 ส.ค.60 

หน่วยที่ 5 

เทคนิคการขาย 

รายงาน        10 คะแนน 

แบบฝึกหัด     5  คะแนน 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

1  ช้ิน 

1 ชุด 

25 ส.ค. 60 

1 ก.ย.60 

หน่วยที ่6 

จรรยาบรรณของพนักงานขาย 

ใบงาน         5 คะแนน รายบุคคล 

 

1 ช้ิน 

 

15 ก.ย. 60ฤม 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 

 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ง23201  ช่ือวิชา การถ่ายวิดีโอ 1 จ านวน 2 คาบ/สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค  80 : 20 

ผู้สอน 1. นายสมพร  ชัยวงษ์  2. น.ส.พัฒตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ 
หน่วยการเรียนรู/้

เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะประเภท จ านวนช้ิน 

หน่วยที่ 1 ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
กล้องวิดีโอ 

10 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 

- รายบุคคล 1 ช้ิน 22-26 พ.ค.2560 

หน่วยที่ 2 
ส่วนประกอบ และ
การท างาน ของ
กล้องวิดีโอ 

20 คะแนน 
- ใบงาน 10 คะแนน 
- บอกส่วนประกอบของ
กล้องวิดีโอ 10 คะแนน 
 

 
- รายบุคคล 
- รายบุคคล 
 
 

 
1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
 

 
19-23 มิ.ย.2560 
 
 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 
   แบบทดสอบ 

  11-14 ก.ค. 2560 

หน่วยที่ 3 การ
ถ่ายภาพวิดีโอ 

20 คะแนน 
การใช้งานกล้องวิดีโอ 

 
- รายบุคคล 
 

 
1 ช้ิน 

 

 
7-11 ส.ค.2560 
 

หน่วยที่ 4 การ
น าเสนอและ
เผยแพร่ผลงาน 

20 คะแนน 
การน าเสนอผลงาน 

 
- รายกลุ่ม 
 
  

 
1 ช้ิน 

 
 

 
28-31 ส.ค.2560 
 
 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
- แบบทดสอบ 

แบบทดสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 
ภายในวันท่ี  4-8 กันยายน 2560 

 


