
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวชิา ว 23101 ช่ือวชิา วทิยาศาสตร์ 5 จ านวนช่ัวโมง 60 ช่ัวโมง   1.5 หน่วยกจิ 

อตัราส่วนการประเมนิ ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. นางสาวชุตภิรณ์ ทัศนกจิ หัวหน้ารายวชิา 

                                                        2. นางสาวมนิทร์ตรา วชิาสวสัดิ์ 
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่งงาน 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 
หน่วยการเรียนที่ 1 : แรงและการ เคลื่อนที่ 
1.1 ผลของแรงลพัธ์ที่มีต่อวตัถุ 
1.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  
1.3 แรงพยงุ 
1.4 แรงเสียดทาน  
1.5 โมเมนตข์องแรง 

ทดสอบยอ่ย (5 คะแนน) แบบทดสอบอตันยั 1 15 มิ.ย. 2561 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 1 15 มิ.ย. 2561 

รถประดิษฐ์ เร่ืองแรงเสียด
ทาน (10 คะแนน) 

งานกลุ่ม 1 15 มิ.ย. 2561 

หน่วยการเรียนที่ 2 : งานและพลงังาน 
2.1 งาน 
2.2 ก าลงั 
2.3 พลงังานกล 
2.4 กฎการอนุรักษพ์ลงังาน 

ทดสอบยอ่ย (10 คะแนน) แบบทดสอบอตันยั 1 13 ก.ค. 2561 

ใบงาน (10 คะแนน) ใบงาน 1 13 ก.ค. 2561 

 
สอบกลางภาค 

 

สอบกลางภาค 
หน่วยที่ 1-2 
 (10คะแนน) 

 
แบบทดสอบกลางภาค 1 ฉบบั 

16-20 ก.ค. 
2561 

หน่วยการเรียนที่ 3 : พลงังานไฟฟ้า 
3.1 วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
3.2 วงจรไฟฟ้าในบา้น 
3.3 พลงังานไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้า 
3.4 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

ทดสอบยอ่ย (5 คะแนน) แบบทดสอบอตันยั 1 7 ก.ย. 2561 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 1 7 ก.ย. 2561 

สอบปฏิบติัการต่อ
วงจรไฟฟ้า (10 คะแนน) 

สอบปฏิบติัเด่ียว 1 7 ก.ย. 2561 



หน่วยการเรียน/เน้ือหาโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน ช้ินงาน/ภาระงาน ก าหนดส่งงาน 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 
 

สอบปลายภาค 
สอบปลายภาค 
หน่วยที่ 3 

 (30คะแนน) 

 
แบบทดสอบปลายภาค 1 ฉบบั 

17-25 ก.ย. 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  ว20289       ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ       จ านวนชั่วโมง   40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน     ระหว่างภาค  :   ปลายภาค   =     70  :  30 

                        ผู้สอน   นายรุ่งโรจน์     สมนิล 
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยท่ี 1  เรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี
ในชิวิตประจ าวัน 

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) สอบอัตนัย 
 

1 
 

ภายใน 30 
พ.ค. 61 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 1 ภายใน 23 
มิ.ย. 61 

หน่วยท่ี 2 ร่างกายของเรา 
   รํางกายที่ดีต๎องมีน้ าหนักและสํวนสูงที่
สัมพันธ์กันอยํางเหมาะสม และการ
เปลี่ยนแปลงเข๎าสูํวัยรุํนของผู๎ชายและ
ผู๎หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตําง
กัน 

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) สอบอัตนัย 
 

1 
 

ภายใน 27 
มิ.ย. 61 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 
 

1 
 ภายใน 20 

มิ.ย. 61 

หน่วยท่ี 3 ระบบต่างๆในร่างกาย 
   รํางกายของเราประกอบไปด๎วยระบบ
ตํางๆได๎แกํ ระบบหายใจ ระบบยํอย
อาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ขับถําย ระบบประสาท และระบบสืบ
พันธ์ 

 

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) สอบอัตนัย 
 

1 
 

ภายใน 18 
ก.ค. 61 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 
 
 

1 
ภายใน 20 
ก.ค. 61 

สอบกลางภาค 
(10 คะแนน) 

ปรนัย 1 16 – 20 ก.ค.
2561 

หน่วยท่ี 4 อาหารและสารอาหาร 
   อาหารทีเ่ราทานในแตํละวันล๎วน
แล๎วแตํมีประโยชน์กับรํางกายของเรา
ทั้งสิ้น โดยอาหารแตลํะประเภทก็จะมี
ประโยชน์แตกตํางกันไป 

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) สอบอัตนัย 
 

1 
 

ภายใน 15 
ส.ค. 61 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 
 

1 
 

ภายใน 8 ส.ค. 
61 

หน่วยท่ี 5 โรคบ่ันทอนสุขภาพ 
   รํางกายของเรามีได๎รบัผลกระทบ
ตํางๆไมํวําจะเป็นอาหารหรือสิ่งแวดล๎อม
รอบตัวอาจท าใหร๎ํางกายเกิดอาการ
เจ็บปุวยได๎ 

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) สอบอัตนัย 
 

1 ภายใน 29  
ส.ค. 61 

ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 
 

1 ภายใน 22 
ส.ค. 61 

หน่วยท่ี 6 รู้รักษาห่างไกลโรค  
   การรูจ๎ักรํางกายของเราดี เรากจ็ะ

ทดสอบยํอย (5 คะแนน) สอบอัตนัย 
 

1 
 

ภายใน 12 
ก.ย. 61 



สามารถปูองกันให๎หํางไกลจากโรคได๎ ใบงาน (5 คะแนน) ใบงาน 
 

1 
 

ภายใน 5 ก.ย. 
61 

สอบปลายภาค 
(30 คะแนน) 

ปรนัย 1 
17-25 ก.ย. 61 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๑   ชื่อรายวิชาภาษาไทย ๕   จ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์   ๑.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค ๗๐ : ๓๐                                               
  ผู้สอน    ๑.  นางสาวอัจฉรา   ทองทา  หัวหน้ารายวิชา     
    ๒.  นางสาวกนกนาถ   แซ่ตั้น     
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป 
คะแนน

เต็ม 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนด

ส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวน

(ชิ้น) 
หน่วยท่ี  ๑ : พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร 

 
 
 

๑๐ 

 
 
 

อํานท านองเสนาะบทอาขยาน
(กลุมํ) 

 
 
 

๑ 

 
 
 

พ.ค.๖๑ 
- สมบัติวรรณคด ี
- อํานจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี 
- พิจารณาค าประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร และ 
  การถอดค าประพันธ์ 
- อํานท านองเสนาะบทอาขยาน 
- การศึกษาค าศัพท์ท๎ายบทเรียน 
หน่วยท่ี  ๒ : การเขียนย่อความ  

 
๕ 

 
 

เขียนยํอความ (เดี่ยว) 
 

 
 

๑ 

 
 

มิ.ย.๖๑ 
- ความหมายของการเขียนยํอความ 
- หลักการเขียนยํอความ 
- รูปแบบการเขียนยํอความ 
- เขียนยํอความจากบทความ ขําว วรรณคดี ฯลฯ 
หน่วยท่ี  ๓ : การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ  

๑๐ 
 

เขียนอัตชีวประวัติ (เดี่ยว) 
 

๑ 
 

มิ.ย.๖๑ - ความหมาย ลักษณะ และหลกัการเขียนชีวประวัต ิ
- ความหมาย ลักษณะ และหลักการเขียนอัตชีวประวัติ 
หน่วยท่ี  ๔ : การเขียนจดหมายกิจธุระ  

 
๕ 

 
 

เขียนจดหมาย (เดี่ยว) 

 
 

๑ 

 
 

ก.ค.๖๑ 
- ความหมาย 
- สํวนประกอบของจดหมายกิจธุระ 
- เขียนจดหมาย 

สอบกลางภาค ๑๐ - แบบทดสอบ ๔๐ ข๎อ ๑ 
ก.ค.๖๑ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  ๕ : บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก  
 

๑๐ 

 
 

เขียนโครงเรื่องบทบาทสมมุต ิ
บทละครพูด เรื่อง เห็นแกลํูก

(กลุมํ) 

 
 

๑ 

 
 

ส.ค.๖๑ 
- อํานจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคด ี
- วิเคราะห์ลักษณะนสิัยของตัวละคร 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาพูดในอดีตกับปจัจบุัน 
- การแสดงบทบาทสมมุต ิ
หน่วยท่ี  ๖ : พระบรมราโชวาท ร.๕  

 
๕ 

 
 

ใบงาน (เดี่ยว) 
 

 
 

๑ 

 
 

ส.ค.๖๑ 
- อํานจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคด ี
- ศึกษาประวัติผู๎แตํง และ สภาพสังคมในสมัยร.๕ 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบค าและประโยคในบทเรียน 
- การน าค าสอนในบทเรียนมาปรบัใช๎ในชีวิตแบบ 
  พอเพียง 
หน่วยท่ี  ๗ : ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  

 
๑๐ 

 
 

ช้ินงาน (กลุํม) 
 

 
 

๑ 

 
 

ก.ย.๖๑ 
- ค าภาษาจีน ญี่ปุุน บาลี สันสฤต ชวา-มลายู ฯลฯ 
- ค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ภาษาอังกฤษ 
- ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยท่ี  ๘ : ระดับภาษา  
 

๕ 

 
 

วิเคราะหร์ะดับภาษา (เดี่ยว) 

 
 

๑ 

 
 

ก.ย.๖๑ 
- การแบํงระดบัระดับภาษา 
- ปัจจัยที่ก าหนดระดับภาษา 
- ลักษณะของภาษาระดับตํางๆ 
- การประยุกต์ใช๎ภาษาในภาษาโฆษณา 

สอบปลายภาค ๓๐   - แบบทดสอบ ๖๐ ข๎อ ๑ ก.ย.๖๑ 

รวม ๑๐๐    ๘  



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561                                       
รหัสวิชา ส 23101  ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 5    คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต   
 อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30  
ผู้สอน  1. นางสาวนิตติยา  แก๎วนก  หัวหน้ารายวิชา   2. นางขันทอง   ทองน๎อย   3. นางสาวอาภาภรณ์  ก๎อนสี 
 

 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การเมืองการปกครอง 
1. ระบอบการเมืองการปกครอง 
2. รัฐธรรมนญู 
3. การปกครองของไทยและตํางประเทศ 

ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 

รายบุคคล 
 
 

1ช้ิน 
 

ภายในวันที่ 
18 พ.ค. 61 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กฎหมายกับสิทธิ
มนุษยชน  
1. กฎหมายอาญา 
2. กฎหมายแพํง 
3. สิทธิมนุษยชน 

-ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 
ตรวจแบบทดสอบเรื่อง  
–องค์กรความรํวมมือ
ระหวํางประเทศหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
(5 คะแนน) 

 
รายงานกลุํม 

 
ข๎อสอบปรนัย 

 

 
1 ช้ิน 

 
ข๎อสอบ  
20 ข๎อ 

 
ภายในวันที่ 
8 มิ.ย. 61 
18 มิ.ย 61 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 
    1. วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย 
    2. วัฒนธรรมสากล 

ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 

 
รายบุคคล 

 
1 ช้ิน 

ภายในวันที่ 
2 ก.ค. 61 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4สังคมไทย 
    1. ความขัดแย๎ง 
    2. ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขในประเทศ 
       และสังคมโลก 
    3. ปัญหาสังคม 

ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 

 
รายบุคคล 
รายบุคคล 

 

 
1 ช้ิน 

 

 
ภายในวันที่ 
16 ก.ค. 61 
 

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบ (10คะแนน) รายบุคคล   
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป 
 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

ก าหนดส่ง ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 กลไกในระบบ
เศรษฐกิจ 
1. กลไกตลาด/กลไกราคา 
2. ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 

-ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-นักเรียนน าเสนอการ
วิเคราะหป์ัญหาทาง
เศรษฐกจิ 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 

 
รายบุคคล 

 
งานกลุมํ/กลุมํละ 

 
 

 
1 ช้ิน 

 
1 ช้ิน 

 
 
 

 
ภายในวันที่ 
8 ส.ค.61 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
1. การพัฒนาทอ๎งถ่ินตามปรัชญาของ 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิดเศรษฐกจิ 
        พอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

-ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 
 

รายบุคคล 
 

รายบุคคล 
 
 

 
1 ช้ิน 

 
1 ช้ิน 

 
ภายในวันที่ 
22 ส.ค. 61 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การรวมกลุ่มทาง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  1. การค๎า/การลงทุนระหวํางประเทศ.  
  2. การรวมกลุํมทางเศรษฐกจิ 

-ตรวจใบงาน 
(5 คะแนน) 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 

รายบุคคล 
 

รายบุคคล 
 

1 ช้ิน 
 
 

 
ภายในวันที่ 
3 ส.ค. 61 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 รัฐบาลกับระบบ
เศรษฐกิจ 
 1. บทบาทหน๎าที่ทางเศรษฐกจิที่แตกตําง 
        กันของหนํวยธุรกิจและหนํวยรัฐบาล 
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ในแผนพฒันา 
        เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 
         และ 10 
 

-ตรวจใบงาน(5 คะแนน) 
-การวิเคราะห์นโยบาย
และยุทศาสตร์ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 9 
และ 10(5 คะแนน) 
-สังเกตการมสีํวนรํวมของ
นักเรียน 

 
งานกลุมํ/กลุมํละ 

 
รายบุคคล 

 
1 ช้ิน 

 

 
ภายในวันที่ 
14 ก.ย. 61 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ (30คะแนน) รายบุคคล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒   ชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๕   ๑ คาบ/สัปดาห์     ๐.๕ หน่วยกิต 
    อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ 

ผู้สอน  ๑. นางสาวฟารีดะ โต๏ะเล๏ะ  หัวหน้ารายวิชา ๒. นางบุษกร  เมอืงเรืองวิทย์  
๓. นายจีรพงศ์  เกิดธูป   ๔. นายอุดม  จิรกิตตยากร 

 
หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน ภาระงาน  
ก าหนดสงํ 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ินงาน 

หน่วยท่ี ๑ การเทียบศักราชและการ
แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
     ๑.๑ การเทียบศักราช  
 ๑.๒การแบงํยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร์ไทยและสากล  
 

๑๕ คะแนน 
- แบบทดสอบ 
(๕ คะแนน) 
 
- กิจกรรมเดียว Time 
Line   (๑๐ คะแนน) 

 
  ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวช้ีวัด  
  
 งานเดี่ยว 
 

 
 ทดสอบยํอยครั้ง
ที่ ๑  จ านวน ๑๐ 
ข๎อ 
    ๑ ช้ินงาน  

 

 
๓๑พฤษภาคม๖๑ 
 
 

หน่วยท่ี ๒ วิธีการทางประวัติศาสตร์  
๒.๑ หลักฐานและวิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์  
๒.๒ การน าวิธีการทาง ประวัติศาสตร์มา
ใช๎ในการศึกษาเรื่องราวทีเ่กี่ยวข๎องกบั
ตนเอง ครอบครัว และท๎องถ่ินของ
ตนเอง  
๒.๓ การวิเคราะห์เหตุการณ์ ส าคัญใน
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

๑๕ คะแนน 
- ใบงาน (๕ คะแนน) 
- ใบงาน  (๕ คะแนน) 
- แบบทดสอบ  
(๕ คะแนน) 

 
- งานเดี่ยว 
- งานเดี่ยว 
- ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวช้ีวัด 
 

 
- ๑ ใบงาน 
- ๑ ใบงาน 
- ทดสอบยํอยครัง้
ที่ ๒  จ านวน ๑๐ 
ข๎อ 
 

 
๓๐ มิถุนายน ๖๑ 
 

 
สอบระหว่างภาค 

แบบทดสอบหน่วยท่ี  
๑ และ ๒ 

(๑๐ คะแนน) 

ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

ข้อสอบจ านวน  
๔๐ ข้อ 

วันท่ี 
๑๔ กรกฎาคม๖๑  



หน่วยท่ี ๓ พัฒนาการของมนุษยชาติ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  
๓.๑ที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคตํางๆ ของโลก 
(ยกเว๎นเอเชีย)  
  - ทวีปอเมริกาเหนือ  

  - ทวีปอเมรกิาใต๎  
  - ทวีปแอฟริกา  
  - ทวีปยุโรป  
  - ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย  

๑๕ คะแนน 
- กิจกรรมกลุํม Cause 
and Effect Diegram
หรือแผนผงัก๎างปลา  
(๑๐ คะแนน) 
- แบบทดสอบ  
(๕ คะแนน) 

 
- งานกลุํม 
 
 
- ข๎อสอบอัตนัย
ตามตัวช้ีวัด 
 

 
- กลุํมละ ๑ชิ้นงาน 
 
 
- ทดสอบยํอยครัง้
ที่ ๓  จ านวน ๑๐
ข๎อ 
 

 
 
 
๑๑ สิงหาคม ๖๑  
 

 หน่วยท่ี ๔ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐  
๔.๑สงครามโลกครั้งที ่1  
๔.๒สงครามโลกครั้งที ่2  
๔.๓    สงครามเย็น  
๔.๔    องค์การความร่วมมือ ระหวา่ง

ประเทศ 

๑๕ คะแนน 
- กิจกรรมเดี่ยวแผนผัง
ความคิด(๕ คะแนน) 
-ใบงาน (๕ คะแนน) 
- แบบทดสอบ 
 (๕ คะแนน) 

 
- งานเดี่ยว 
 
 
- งานเดี่ยว 
-ข๎อสอบปรนัย
ตามตัวช้ีวัด 

 
- คนละ ๑ช้ินงาน 
 
 
- ๑ ใบงาน 
- ทดสอบยํอยครัง้
ที่ ๔ จ านวน ๑๐
ข๎อ 

 
 
 
 
  ๘ กนัยายน ๖๑  
 

 
สอบปลายภาค 

แบบทดสอบหน่วยท่ี  
๓ และ ๔  

(๓๐ คะแนน) 

ข้อสอบแบบ
ปรนัย 

ข้อสอบจ านวน  
๖๐ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ส 23235     ชื่อรายวิชา  หน๎าที่พลเมือง  5     จ านวน    1  คาบ/สัปดาห์      จ านวน  0.5  หนํวยกิต 
อัตราการประเมิน  ระหวํางภาค : ปลายภาค  = 90 : 10 

ผู้สอน  1.นางขันทอง  ทองน๎อย  หัวหน้ารายวิชา       2. นางสาวอาภาภรณ์  ก๎อนสี     
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระ 
 

การเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

ก าหนดส่งงาน 
และทดสอบ 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 การอนุรกัษ์มารยาท
ไทย 
1.1 มารยาทในการแสดงความเคารพ 
1.2 มารยาทในการสนทนา 
1.3 มารยาทในการแตงํกาย 
1.4 การมีสัมมาคารวะ 

15 คะแนน 
 
- ใบงาน/สมุด      
  (10 คะแนน) 
- แบบทดสอบคร้ังที่ 1     
  (5 คะแนน) 
 

 
 
- รายบุคคล 
 
- รายบุคคล 

 
 
- 1 ชิ้น 
 
- 1 ชิ้น 

 
 

 ภายใน 
 1 มิถุนายน 2561 

 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 ความเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่
และเสียสละต่อสังคม 
2.1 ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ ํ
2.2 ความเสยีสละตํอสังคม 

15 คะแนน 
 
- วิดีโอจิตอาสา 
  (10 คะแนน) 
- แบบทดสอบคร้ังที่ 2     
  (5 คะแนน) 

 
 
- งานกลุํม 
 
- งานกลุํม 
 

 
 
- 1 ชิ้น 
 
- 1 ชุด 
 

 
 

  ภายใน 
     25 มิถุนายน 2561 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย 
3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
3.2 ศิลปวฒันธรรม 
3.3 คุณคําของภูมิปัญญาไทย 
3.4 การอนุรักษ์และประยุกต์ใชภ๎ูมิ 
     ปัญญาไทย 

15 คะแนน 
 
 
- แผํนพับเก่ียวกับ 
  ความเป็นไทย 
  (5 คะแนน) 
- ใบงาน (5 คะแนน) 
- แบบทดสอบคร้ังที่ 3     
  (5 คะแนน) 

 
 
 
- งานคู ํ
 
 
- รายบุคคล 
- รายบุคคล 

 
 
 
- 1 ชิ้น 
 
 
- 1 ชุด 
- 1 ชดุ 

 
 
 

 
 ภายใน 

     9 กรกฎาคม  2561 
 

 

สอบกลางภาค  หน่วยที่ 1-3 10 คะแนน 
- แบบทดสอบ 
 (10 คะแนน) 

แบบทดสอบกลางภาค    ระหวําง 
16-20 กรกฏาคม 2561 

 



 
หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระ 

 

 
การเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่งงาน 
และทดสอบ ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวน
ชิ้นงาน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 รักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
4.1  คุณคําและความส าคัญของความ   
      รักชาติ 
4.2  การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความ   
      รักชาติ 
4.3  การยึดมั่นในศาสนา 
4.4  การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย ์
4.5  การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ 
      เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

15  คะแนน 
 
 
-- น าเสนอผลงาน
เกี่ยวกับรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 (5 คะแนน) 
- ใบงาน (5 คะแนน) 
- แบบทดสอบครั้งที่ 4     
  (5 คะแนน) 

 
 
 

- งานกลุมํ 
 
 
 

 
- รายบุคคล 
- รายบุคคล 

 
 

 
 
 
- 1 ช้ิน 
 

 
 
 

- 1 ชุด 
- 1 ชุด 

 
 
 

 
 
           ภายใน 
     1 สิงหาคม  2561 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พระบรมราโชวาท  และหลักการทรง
งาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.1 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความ 
     เสียสละ 
5.2 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความ 
     ซื่อสัตย์ 
5.3 หลักการทรงงานศึกษาข๎อมลูอยําง 
     เป็นระบบ 
5.4 หลักการทรงงานแกป๎ัญหาทีจุ่ดเล็ก 
5.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

20 คะแนน 
 
 
- โครงการตุ๏กตาการบรู     
  (10  คะแนน) 
- ใบงาน (5 คะแนน) 
- แบบทดสอบครั้งที่ 5    
  (5 คะแนน) 

 
 
 
- งานกลุมํ 
 
- รายบุคคล 
- รายบุคคล 
 
 
 

 
 
 
- 1 ช้ิน 

 
- 1 ชุด 
- 1 ชุด 

 
 
 
      
           ภายใน 

    1 กันยายน 2561 

สอบปลายภาค  หน่วยท่ี  1-5 10 คะแนน 
- แบบทดสอบ 
(10 คะแนน) 

ปรนัย 40 ข๎อ 
หนํวยที่ 1-5 

 

ระหวําง 
17-25 กันยายน 2561 

 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  อ23101   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 5     จ านวน  3  คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต                   
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. นางสาววิชุดา  บุญเทียม หัวหน้ารายวิชา  2. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง 3.นางสาวสุภาลัย  
สายค าภา 

หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป วิธีเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดสงํงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

ปฐมนิเทศ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
2. เกณฑ์การประเมิน 
3. แจ๎งก าหนดช้ินงาน/เวลา/คะแนน 

Pretest 
(5 คะแนน) 

 
งานเดี่ยว 

(ในห๎องเรียน) 
 

 
1 ช้ิน 

(40 ข๎อ) 
 

 
16 – 21 

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

หนํวยที่ 1 : Our World?  
- Feeling Hot, Hot, Hot! 
- preposition, word formation 
- modals - advice 

เขียน e-mail 
(5 คะแนน 

 
งานเดี่ยว 

 
1 ช้ิน 

 
25 พฤษภาคม 
– 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

หนํวยที่ 2 : TV and Radio 
- Islander 
- TV-related and radio-related verbs,  
  synonyms 
- modals-possibility 

Role play 
“The Radio” 

(10 คะแนน) 

 
งานคํู 

 
1 ช้ิน 

 
11 – 18 
มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 

หนํวยที่ 3 : Crime 
- Cluedo 
- phrasal verbs 
- first conditional 

พูดบรรยายขําว 
Crime stories 

(5 คะแนน) 
งานเดี่ยว 1 ช้ิน 

25 – 29 
มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 

หนํวยที่ 4 : Home  
- Ideal Homes 
- compound nouns 
- second conditional, first conditional 

ออกแบบบ๎าน 
ของตนเอง 
 (home) 

(10 คะแนน) 

งานกลุมํ 1 ช้ิน 
2 – 13 

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

สอบกลางภาค 10  คะแนน    
หนํวยที่ 5 : It’s an lllusion! 
- www.amazeyourfriend.com 
- opposites 
- gerund 

เขียนข๎อความสั้นๆ
เกี่ยวกับความฝัน 

ของตนเอง 
(5 คะแนน) 

 
งานเดี่ยว 

 

 
1 ช้ิน 

 

16 – 23 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

 
 



 
 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  อ23101   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 5    จ านวน  3  คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต                   
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. นางสาววิชุดา  บุญเทียม หัวหน้ารายวิชา  2. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง 3.นางสาวสุภาลัย 
สายค าภา 

หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป วิธีเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดสงํงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หนํวยที่ 6 : Transportation!  
- The Tango 
- transportation verbs 
- phrasal verbs 
- infinitive 

เขียนข๎อความสั้นๆ 
Note 

(Get on your 
Transportation ) 

(5 คะแนน) 

 
งานเดี่ยว 

 
1 ช้ิน 

 
1 – 10 
สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 

หนํวยที่ 7 : Color 
- The Colors Around Us 
- patterns 
- comparatives and superlatives 
- too, enough 

เขียนบรรยาย
เปรียบเทียบ 

(comparative and 
superlatives) 

(10 คะแนน) 

 
งานเดี่ยว 

 
1 ช้ิน 

 
20  - 31 
สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 

หนํวยที่ 8 : Eating 
- Lakeside Restaurant 
- often-confused words 
- prepositions 
- passive voice 

บรรยายการท าอาหาร 
Poster (Party Food) 

(10 คะแนน) 
งานกลุมํ 1 ช้ิน 

3 – 10 
กันยายน 

พ.ศ. 2561 

สอบปลายภาค 30  คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตํางประเทศ      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ญ 20201       ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุุนในชีวิตประจ าวัน 1   จ านวน 2  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =  70:30 
ผู้สอน 1. กอปรคุณ   ชุมวรรณศร ี     หัวหน๎ารายวิชา 
         2. ตวงศรณ์    องอาจ  
         3. Nagao      shunya 

หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป วิธีเก็บคะแนน 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

ก าหนดสงํงาน 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 

หนํวยที่ 1 : ค าทักทายและการแนะน า
ตัว 
 

-สอบแนะน า
ตนเอง 

-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 

-1 ช้ิน ภายใน 8/มิ.ย./61 

หนํวยที่ 2 :ตัวอักษรฮิระงะนะ 
 
 

-แบบทดสอบ
ตัวอักษรฮิระงะ
นะ 

-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 
 

-1 ช้ิน 
 
 

ภายใน 22/มิ.ย/61 

หนํวยที่ 3 : ตัวเลข 
 

-แบบทดสอบ
เรื่องตัวเลข 
 

-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 

-1 ช้ิน ภายใน 13/ก.ค/61 

สอบกลางภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

10 
(คะแนน) 

    
 

ปรนัย 
หน่วยท่ี 1 -3 

หนํวยที่ 4 : ไวยากรณ์รูปปฏิเสธ , บอก
เลํา 
 

-ใบงาน 
 
 

-งานเดี่ยว 
(10 คะแนน) 
 

-1 ช้ิน 
 
 

ภายใน 17/ส.ค/61 

หนํวยที่ 5 : เวลา 
 

-ใบงาน 
 
 

-งานเดี่ยว 
(20 คะแนน) 
 

-1 ช้ิน 
 
 

ภายใน 14/ก.ย/61 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ 
45 นาที 

30 
(คะแนน) 

 ปรนัย 
หน่วยท่ี 4 -5 

รวม  100 คะแนน   
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ว23101 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์5  3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา  2. Mr. Lee Humphrey 
 

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 
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 

 

2/6/18 
 

Chapter 2: Laws of Motion 
 
 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 

18/6/18 
 

Midterm  10 multiple choice   
Chapter 5: Thermal Energy 

 
 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 
1/8/18 

Chapter 6: States of Matter 
 
 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 
18/8/18 

Final 30 multiple choice   
 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ว23201 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr. Lee Humphrey หัวหน้ารายวิชา  2. Mr. Lee Humphrey 
 

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 
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 

 

30/6/18 
 

 
Chapter 4: Sound Light 

 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 

13/7/18 
 

Midterm  10 multiple choice   

Chapter 7: Understanding the 
Atom 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Group Work 

 

1 
1 

 

30/8/18 
 

Chapter 8: Elements and 
Chemical Bonds 

 
 

Homework (5) 
Classwork (5) 

Test (5) 
Score 15 

Individual 
Pair Work 

 

1 
1 

 

14/9/18 
 

Final 30 multiple choice   
 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3/10   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 
รหัสวิชา  ค23101  ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์ 5         3 คาบ / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต       
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr. Ian Roberts  หัวหน้ารายวิชา Mr. Ian Roberts 

  
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ / 

ประเภท 
จ านวนชิ้น 

Chapter 1 
-The Tools of Geometry 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

30 May 18 

Chapter 2 
-Reasoning and Proof 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

22 June 18 

Chapter 3 
-Parallel and Perpendicular 
Lines 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

7 July 18 

Midterm Test  10 คะแนน 
  

 

Chapter 4 
-Congruent Triangles 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

3 August 18 

Chapter 5 
-Relationships in Triangles 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

31 August 18 

Chapter 6 
- Quadrilaterals 
 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

7 September 
18 

Final Exam   (30 คะแนน)    



 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3/10   ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 
รหัสวิชา  ค23201  ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  5         2 คาบ / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต        
อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1.Mr. Ian Roberts  หัวหน้ารายวิชา Mr. Ian Roberts 

  
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

Chapter 1 
-Points , lines and planes 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

30 May 18 

Chapter 2 
-Laws of Syllogism and Detachment 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

22 June 18 

Chapter 3 
-Slope and distance 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

7 July 18 

Midterm Test  10 คะแนน    

Chapter 4 
-Triangle similarity  

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

3 August 18 

Chapter 5 
-Triangle inequalities 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

31 August 18 

Chapter 6 
- Coordinate proofs with parallelograms 
 

Homework 
Classwork 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ชิ้น 
 

7 September 
18 

Final Exam   (30 คะแนน)    



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ง23103 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr.Andrew  Kemp หัวหน้ารายวิชา  2. Mr. Andrew Kemp 

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 
Submit 
(Date) 

ลักษณะ / ประเภท 
จ านวนช้ิน 

Number of 
assignment  

HTML 
Basics 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 29/5/18 

HTML 
Links 

Project 
5 Points 

Individual 
 

1 5/6/18 

HTML 
Pictures 

Quiz 
5 Points 

Individual 
 

1 12/6/18 

HTML 
Background 

Participation 
5 Points 

Individual 1 26/6/18 

HTML 
Basic Web Design 

Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1 3/7/18 

Midterm  10 Points multiple choice   
CSS 
Basics 

Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1 24/7/18 

HTML  
Borders/Margins 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 15/8/18 

HTML 
Video Embedding 

Project 
5 Points 

Individual 
 

1 28/8/18 

HTML 
Multiple page Web design 

Quiz 
5 Points 

Individual 
 

1 4/9/18 

 
 
 
 
 
 



หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

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

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

HTML 
Using HTML with CSS 

Participation 
5 Points 

Individual 
 

1 11/9/18 

Final 30 Points multiple choice   
 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา อ32101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Mr.Dominic  Rubino       หัวหน้ารายวิชา  2. Mr.Dominic  Rubino  

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 
Submit 
(Date) 

ลักษณะ / ประเภท 
จ านวนช้ิน 

Number of 
assignment  

Unit 1: 
Passive Voice 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
Group Work 

1 
1 

22 - 25 May 18 

Unit 2: 
Active Voice 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
1 

5-8 June 18 

Unit 3: 
Reporting 

Homework 
3 Points 

Individual 
 

1 19-22 June 18 

Unit 4: 
Question Tags 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

 
Individual 

Group Work 

1 
1 

3-6 July 18 

Unit 4: 
Adverbs & Conjunctions 

Classwork 
2 Points 

Individual 
 

1 10-13 July 18 

Midterm  10 multiple choice   
 
 
 
 
 
 
 
 



หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

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

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

Unit 5: 
Determiners & Quantifiers 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
24 July 18  

- 28 August 18 
 

Unit 6: 
Paragraph structuring 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 7-10 August 18 

Unit6: 
Relative Clauses 

Homework 
10 Points 

 

Individual 
 

1 14-17 August 18 

Unit 6: 
 The different kinds of essay 

writing 

Classwork 
10 Points 

 

Individual 
 

1 
4-10 September 

18 

Final 30 multiple choice   
 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา อ23101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 5  3 คาบ/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha   หัวหน้ารายวิชา  2. Miss Dorette Botha 

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 
Submit 
(Date) 

ลักษณะ / ประเภท 
จ านวนช้ิน 

Number of 
assignment  

Unit 1: 
The Present 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

Individual 
 

1 
1 

22 May 2018 

Unit 2: 
The Past 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
1 

5 June 2018 

Unit 3: 
The Future 

Homework 
5 Points 

Individual 1 19 June 2018 

Unit 4: 
Nouns & Articles 

 
Homework 
Classwork 
5 Points 

 
Individual 

 

1 
1 

3 July 2018 

Unit 4: 
Quantity 

Classwork 
5 Points 

Individual 1 
10 July 2018 

 
Midterm  10 multiple choice   
Unit 5: 

The Present & the Past 
comparison  

Classwork 
5 Points 

Individual 1 
31 July 2018 

 

 
 
 
 
 



หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

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

จ านวนช้ิน 
Number of 
assignment  

Unit 6: 
The Present Perfect 

Homework 
5 Points 

 

Individual 
 

1 14 August 2018 

Unit 6: 
The Past Perfect 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 28 August 2018 

Story board design 

Homework 
5 Points 

Classwork 
5 Points 

Individual 
 

1 
1 September 

2018 

Final 30 multiple choice   
 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา อ23201 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 5  2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. Miss Dorette Botha      หัวหน้ารายวิชา  2. Miss Dorette Botha 

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 
Submit 
(Date) 

ลักษณะ / ประเภท 
จ านวนช้ิน 

Number of 
assignment  

The Tell-Tale Heart 
 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

Individual 
 
 

1 
1 

16 May 2018 
 

The Treasure of Lemon Brown 
 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

Individual 
 

1 
1 

29  May 2018 

 
The Diary of Anne Frank 

 

Homework 
10 Points 

Individual 
 

1 12 June 2018 

Icarus and Daedalus 
 
 
 

Homework 
3 Points 

Classwork 
2 Points 

 
Individual 

 

1 
1 

26 June 2018 

The Gettysburg Address 
 
 

Classwork 
5 Points  

Individual 
 

1 10 July 2018 

Midterm  10 multiple choice   
 
 
 
 
 
 



 

หนํวยการเรียน / เนื้อหาสาระโดยสงัเขป 
Concept 

Assignment 

ช้ินงาน / ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 
Submit 
(Date) 

ลักษณะ / ประเภท 
จ านวนช้ิน 

Number of 
assignment  

This we know 
Homework 

5 Points 
Individual 1 31 July 2018 

The Medicine Bag 
Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1 14 August 2018 

The people could fly 
Classwork 
10 Points 

Individual 
 

1 28 August 2018 

Story board design 
Homework 

5 Points 
Individual 

 
1 

1 September 
2018 

 
Final 30 multiple choice   

 
คะแนนสอบกลางภาค  10   คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค 30   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้        ศิลปะ        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี       3/6-3/10     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 

รหัสวิชา           ศ23101          ชื่อรายวิชา         ทัศนศิลป์ 3      1คาบ/สัปดาห์      0.5     หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20 

ผู้สอน        นางสาวพัชรินทร์ สายสงัฃ์               หัวหน้ารายวิชา  นางสาวพัชรินทร์    สายสังข์      

หน่วยการเรียน / เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยท่ี1 ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ 
   -ทัศนธาตุ 
  - หลักการออกแบบ 
  - งานทัศนศิลป ์
 

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

- รายบุคคล 
- รายกลุํม 

1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

ภายใน 
16 มิ.ย. 2561 

 

หน่วยท่ี2 การวาดภาพสื่อ
ความหมาย 
  -การวาดภาพสี่อความมาย 
  -การเขียนภาพด๎วยวิธีการ 
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ 
 

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

-รายบุคคล 
- รายกลุํม 

1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

ภายใน 
27 ก.ค. 2561 

หน่วยท่ี3 เทคนิควิธีการสร้าง
งานสร้างงานทัศนศิลป์ 
 -การสร๎างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ    
 -การสร๎างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ    

5.ใบงาน ( 10 คะแนน ) 
6.ผลงานภาคปฎิบัติ /งาน
จิตรกรรม  ( 10 คะแนน )     
7. ผลงานภาคปฎิบัติ /งาน
ประติมากรรม  (10 คะแนน)   
                      

- รายบุคคล 
- รายบุคคล 
- รายกลุํม  

1 ช้ิน  
1 ช้ิน  
1 ช้ิน 

ภายใน 
31 ส.ค. 2561 

 

หน่วยท่ี4 ทัศนศิลป์กับ
วัฒนธรรม 

8. น าเสนองาน( 10 คะแนน ) 
9. แบบทดสอบ ( 20 คะแนน) 

- รายกลุํม  
-รายบุคคล   

1 ช้ิน ภายใน 
14 ก.ย. 2561 

 

    
 
 



 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   3/6-3/10  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา    ศ 23102    ชื่อรายวิชา    นาฏศิลป์พื้นฐาน 3         คาบ/สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =    80  :  20    
ผู้สอน 1. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทมุ หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม 

 

หน่วยการเรียน / เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระนาฏศิลป์ 
1. การแสดงนาฏยศัพท ์

 
1. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน) 

 
1. ปฏิบัตเิป็นกลุํม 

 
10 ทํา  

 
ภายใน            
29 พ.ค. 
2561 

2. การแสดงภาษาทํานาฏศิลป์
ไทย 

2. ภาคปฏิบัติ (10 คะแนน)           2. ปฏิบัตเิป็นกลุํม 24 ทํา  ภายใน            
7 มิ.ย. 2561           

3. การแสดงนาฏยศัพท์และ
ภาษาทําประกอบเพลง 

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

ภายใน            
18 ก.ค. 2561           

4.. ประวัติร าวงมาตรฐาน 4.ช้ินงาน  (10 คะแนน) 4.ช้ินงานสร๎างสรรค์
และออกแบบเอง 

1 ช้ิน : กลุํม ภายใน           
28 ก.ค. 2561 

5. การร าวงมาตรฐาน “เพลง
ชาวไทย” และร๎องเพลงร าวง
มาตรฐาน “เพลงชาวไทย” 

5.ปฏิบัติทําร าวงมาตรฐาน        
เพลงชาวไทย ( 15 คะแนน ) 
6.ร๎องเพลงชาวไทย  
  ( 5 คะแนน )      
                  

5. ปฏิบัติ / กลุํม 1 เพลง     ภายใน           
8 ส.ค. 2561 

6.การออกแบบเครื่องแตํงกาย
ในการแสดง 

7. ออกแบบเครื่องแตํงกาย           
   (10 คะแนน) 

6.ออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแตงํกายใสํ
ตุ๏กตาบารบ์ี ้
 

1 ช้ิน : กลุํม ภายใน           
18 ส.ค. 2561 

7. การจัดการแสดงละคร
สร๎างสรรค์ 

8. ภาคปฏิบัติ  (20 คะแนน)           7. น าเสนอหน๎าช้ัน
เรียน / กลุํม 

1 เรื่อง ภายใน           
8 ก.พ. 2561 

 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.......ศิลปะ..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี.....3.....ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา.......ศ 23104......... ชื่อรายวิชา............ ดนตรสีากล 3.............1.....คาบ/สัปดาห์.....0.5....หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =...... 80 ......: .... 20..... 
ผู้สอน 1. .........นายสมชาย........คงเสนหํ์...............   หัวหน๎ารายวิชา 

 
 
 
 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยที่ 1 .การขับร๎อง 
1.ทฤษฎีการขับร๎อง 
2.ปฏิบัติการขับร๎อง 
 

 
ใบงาน 10 คะแนน 

แบบฝึกหัด 10 คะแนน 
 

 
รายบุคคล 

 
 

 
1 
1 
 

 
1 มิ.ย.61 

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

 
 

ใบงาน 5 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 

10 คะแนน 
 
 
 

 

 
 
 

รายบุคคล 
 
 
 
 
 

 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภายใน 
27 ก.ค.61 

หน่วยที3่ ดนตรีสากล 
1.ประวัติดนตรีสากล 
2.ประเภทวงดนตรีและบทเพลง 
3.การวิเคราะห์ 
 

 
ใบงาน 10 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 
ใบงาน 15 คะแนน 

 

 
รายบุคคล 

 
 
 

 
1 
1 
1 

 
ภายใน 

24  ส.ค.61 

ปลายภาค 20 คะแนน รายบุคคล  
 
 
 
 

 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้        ศิลปะ       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    3/1-3/6  (1กลุมํ)   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
รหัสวิชา        ศ20204        ชื่อรายวิชา        จิตรกรรม2 (เพิ่มเตมิ)          2 คาบ/สัปดาห์     1.0   หน่วยกิต 

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

      

หน่วยการเรียน / เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

หน่วยท่ี1 ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับงานจิตรกรรม 

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

- รายบุคคล 
- รายบุคคล   

1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

ภายใน 
16 มิ.ย. 2561 

หน่วยท่ี2 จิตรกรรมภาพหุ่น
น่ิง 
 

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

-งานคํู 
-รายบุคคล 

1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

ภายใน 
21 ก.ค. 2561 

หน่วยท่ี3 จิตรกรรมภาพ
ทิวทัศน์    

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

- รายบุคคล 
- รายบุคคล 
 
- รายบุคคล 

1 ช้ิน  
1 ช้ิน 

  
1 ช้ิน 

ภายใน 
17 ส.ค. 2561 

หน่วยท่ี4 จิตรกรรมไทย 8. ผลงานภาคปฎิบัติ/ลายไทย( 10 
คะแนน ) 
9. ผลงานภาคปฎิบัต/ิจิตรกรรมไทย 
10.แบบทดสอบ ( 10 คะแนน) 
 

- รายบุคคล  
 
-รายกลุํม  
-รายบุคคล 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

ภายใน 
14 ก.ย. 2561 

    
 
 

 

 
 
 



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1    ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ค23101  ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 5 จ านวน 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ผู้สอน 1. นางสาวนัดธิดา นวลศร ี หัวหน้ารายวิชา   2. นางจิราภรณ์  วราชุน  3. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล   
        4. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์ 5. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 :พ้ืนท่ีผิวและ
ปริมาตร 
1.1  รูปเรขาคณิตสามมิติ   
1.2 ปริมาตรของปรซิึมและ

ทรงกระบอก 
1.3 ปริมาตรของพรีะมิดและกรวย 
1.4 ปริมาตรของทรงกลม 
1.5 พื้นที่ผิวของปรซิึมและ

ทรงกระบอก 

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน/สมุด 
(รายบุคคล) 

2 ช้ิน ภายใน 
15 มิถุนายน 

2561 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : 
กราฟ 
2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวําง
ปริมาณทีม่ีความสัมพันธ์เชิงเส๎น 
2.2 กราฟของสมการเชิงเส๎นสองตัว
แปร 
2.3 กราฟกับการน าไปใช๎ 

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน/สมุด 
(รายบุคคล) 

2 ช้ิน ภายใน 
20 กรกฎาคม

2561 

สอบกลางภาค 
- พื้นที่ผิวและปริมาตร 

แบบทดสอบ 10 คะแนน แบบทดสอบกลางภาค 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : 
ระบบสมการเชิงเส้น 
3.1 ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร 
3.2 การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสอง
ตัวแปรและกราฟ 
3.3 โจทย์สมการเชิงเส๎นสอง 
ตัวแปร  
 
 
 

1. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน/สมุด 
(รายบุคคล) 

2 ช้ิน ภายใน 
16 สิงหาคม 

2561 
 
 
 



หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวนชิ้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : 
ความคล้าย 
3.1 รูปเรขาคณิตที่คล๎ายกัน 
3.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกัน 
3.3 การน าไปใช๎ 

1. สอบเก็บคะแนน 5 คะแนน 
2. ประเมินผลงาน 5 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ใบงาน/สมุด 
(รายบุคคล) 

2 ช้ิน ภายใน 
14 กันยายน 

2561 

สอบปลายภาค 
- ระบบสมการเชิงเส๎น 
- ความคล๎าย 

 
แบบทดสอบ 30 คะแนน 

 
แบบทดสอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ค23201 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5      2 คาบ/สัปดาห์    1.0 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน  ระหวํางภาค : ปลายภาค = 70:30 

ผู้สอน 1. ครูจิราภรณ์   วราชุน      หัวหน๎ารายวิชา                  
หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดสํง 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1: กรณ์ที่สอง 

  1. บวกลบคูณหารจ านวนจริงอยูํในรูป √    เม่ือ 
    โดยใช๎สมบัติ  √   √  √   เม่ือ 

    และ     ได๎  และ √ 

 
 

√ 

√ 
 เม่ือ 

    และ     ได๎ 

1. สอบเก็บคะแนน 
20คะแนน 

 
2. สอบกลางภาค 5 

คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 
2. สมุดเรื่องรากที่สอง 
 
3. แบบทดสอบ 

 วันที่ 26 มิถุนายน 
2561 

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 2: การแยกตัวประกอบของพหุ
นาม 

   1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป็นผลตํางก าลังสอง 

   2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดย
การท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ 

   3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวํา
สองที่มีสัมประสิทธ์เป็นจ านวนเต็ม 

   4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประ
สิทธ์เป็นจ านวนเต็มโดยใช๎ทฤษฎีเศษเหลือได๎ 
 

1. สอบเก็บคะแนน 
15 คะแนน 

2.ประเมินผลงาน5 
คะแนน 

3. สอบกลางภาค 5 
คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 
2. สมุดเรื่องการ
แยกตัวประกอบ 
 
3. แบบทดสอบ 

 วันที่ 17
กรกฎาคม 2561 

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3:  สมการก าลังสอง 
1.การแก๎สมการก าลังสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์และการแก๎สมการก าลังสองโดยการใช๎
สูตร   

  √      

  
  และแก๎โจทย์ปัญหา

เก่ียวกับสมการก าลังสองได๎ 

1. สอบเก็บคะแนน 
10คะแนน 

2. สอบปลายภาค 
15 คะแนน 

1. แบบทดสอบ 
 
2. สมุดเรื่องสมการ
ก าลังสอง 
 
3.แบบทดสอบ 

 วันที่ 28 สงิหาคม 
2561 

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 4: พาราโบลา 
    1. เขียนสมการของกราฟพาราโบลาและเขียน
กราฟพาราโบลาที่ก าหนดด๎วยสมการ        
เม่ือ             

เม่ือ                 

เม่ือ                เม่ือ     

ประเมินผลงาน 10 
คะแนน 

สอบปลายภาค 15 
คะแนน 

1.ชิ้นงานพาราโบลา 
 

2.แบบทดสอบ 

1 ชิ้น วันที่ 11 กนัยายน 
2561 

 

 
 
 
 
 



 
      

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2561 
รหัสวิชา พ 23101  ชื่อรายวิชา   สุขศึกษา5  จ านวน  1 คาบ / สัปดาห์   0.5   หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
ผู้สอน  นายภูมินทร์  เกิดศรี         หัวหน้ารายวิชา 

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บคะแนน 

/การประเมิน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวนชิน้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงวัยชีวิต 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แตํละชํวงของชีวิต และ
อิทธิพลของวัยรุํนตํอสังคม 

-ทดสอบอีคิว 
-สังคมกับตนเอง 
 

-งานเดี่ยว 
10คะแนน 

1 ช้ิน 
 

ในเวลาเรียน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยรุ่นกับสื่อ 
วิเคราะห์สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุํน 

-ดูสื่อโฆษณาที่มีผลกระทบตํอ
วัยรุํน 
-ใบงานวิเคราะห์สื่อตํางๆให๎เข๎า
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

-งานเดี่ยว 
10คะแนน 
 

1 ชิ้น 
 

 

ในเวลาเรียน 

สอบกลางภาค   10คะแนน  16-20 ก.ค. 61 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อนามัยเจริญพันธ์ 
อธิบายอนามัยแมํและเด็ก การวางแผนครอบครัวการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตั้งครรภ์ 

เหตุการณ์จ าลองคุณแมํยังสาว -งานกลุํม 
10คะแนน 

1 ชิ้น 
 
 

ในเวลาเรียน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  อาหารตามวัย 
ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตํางๆ โดย
ค านึงถึงความประหยัดคุณคําทางโภชนาการและ
พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ 

-ใบงานอาหารตามวัย -งานเดี่ยว 
20คะแนน 
 

1 ชิ้น 
 
 

ในเวลาเรียน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  โรคน่ารู้ 
เสนอแนวทางการปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บปุวยและการตายของคนไทย 

เรื่องโรคต๎องรู๎ -งานเดี่ยว 
20คะแนน 

1 ชิ้น ในเวลาเรียน 

สอบปลายภาค 1/2561 20 คะแนน  รายบุคคล - 17-25 ก.ย.61 

***หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม*** 
 
 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....3.....ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา..พ23103...........ชื่อรายวิชา.......พลศึกษา 5......จ านวน....1....คาบ/สัปดาห์.....0.5......หน่วยกิต 

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

      
 
  

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน คะแนนเต็ม ก าหนดการสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1. ความรู๎
ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร๎อ 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 5 ปลายภาคเรียน   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2. การ
บรหิารรํางกายและการ
เสริมสร๎าง สมรรถภาพทางกาย 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

5 ปลายภาคเรียน   

 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 20  21 - 25 พ.ค. 61 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3.ทักษะ
พื้นฐาน 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน 
 

10 ปลายภาคเรียน 

-ลกูหน๎าเท๎า สอบปฏิบัต ิ 10 11 - 15 มิ.ย. 61 
-ลกูหลังเท๎า สอบปฏิบัติและสงัเกต

พฤติกรรม 
10 25 - 29  มิ.ย. 61 

-ลกูเขํา สอบปฏิบัต ิ 10 9 - 13  ก.ค. 61 
-ลกูศีรษะ สอบปฏิบัต ิ 10  23 - 27  ก.ค. 61 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4. การเลํน
ตะกร๎อวง 

สอบปฏิบัติและสงัเกต
พฤติกรรม 

20  13 - 18  ส.ค. 61 

              รวม 100  



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา.....ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....3.....ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  พ 20217   ชื่อรายวิชา  กิจกรรมเข้าจังหวะ 1   จ านวน  2  คาบ/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20 
ผู้สอน  นางพวงเพ็ญ  เต๏ะขันหมาก     หัวหน๎ารายวิชา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนํวยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสงัเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดสงํ ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

สาระที่ 1   ปฐมนิเทศ ส ารวจสุขภาพนักเรียน  แจ๎งกฎเกณฑ์
การเรียน  จุดมํุงหมาย  ประวัติ  ความหมายของวิชากิจกรรม
เข๎าจังหวะ 

- 
ความรู๎ ,ความ

เข๎าใจ 

 
- 

 
- 

สาระที่ 2   ทักษะที่วําด๎วยการเคลื่อนไหว ของกิจกรรมเข๎า
จังหวะ 

สังเกตการปฏิบัติ ทั้งกลุํม - - 

สาระที่ 3  ทักษะที่วําด๎วยการเคลือนไหว  ประกอบดนตรี ประเมินผลโดยการปฏิบัตื ทั้งกลุํม 15 20  มิ.ย.61 
สาระที่ 3  กิจกรรมเข๎าจังหวะ นานาชาติ ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ทั้งกลุํม 15 4.  ก.ค. 61 

สาระที่ 4  กิจกรรมเข๎าจังหวะประยุกต์ ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ทั้งกลุํม 10 18  ก.ค.61 

สาระที่ 5   ผู๎น า การแสดงกิจกรรมเข๎าจังหวะ ประกอบ 
ดนตรีรายบุคคล 

ประเมินผลโดยการปฎิบัติ ปฏิบัติเดี่ยว 20 
 

15  ส.ค. 61 
 

สาระที่ 6  : การแสดงกิจกรรมเข๎าจังหวะ ประกอบดนตรี 
รายกลุํม 

  20 29  ส.ค. 61 

สอบปลายภาค 1/2561 20 คะแนน  รายบุคคล - 17-25 ก.ย.61 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561                            
รหัสวิชา ง23101  รายวิชา การงานอาชีพ 5 (งานประดิษฐ์)     จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต                      
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20   
ผู้สอน 1. นางปราณี  วีระหงส์  2.นางวิไลพร  สังข์แก๎ว 

หน่วยการเรียน / เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดสํงงาน 
ลักษณะ จ านวน 

บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
   1.ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์
ของงานประดิษฐ์ 

ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล 1ช้ิน  4  มิ.ย.61 

   2. ประเภทของงานประดิษฐ์  ประเมินการท างาน 
ใบงาน 10 คะแนน 

งานกลุํม 1ช้ิน 
   3. วัสดุที่ใช๎ในการสร๎างงาน 
บทท่ี 2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
   1. ความหมายและประเภทของวัสดุ ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล 1ช้ิน 18 มิ.ย.61 
   2. คุณสมบัติขิงวัสดุ 
   3.การใช๎งาน และการรักษาดูแลรักษา
อุปกรณ์ 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2561 (10 คะแนน) 
บทท่ี 3 การประดิษฐ์งาน 
  1. การประดิษฐ์ของใช๎ ประเมินผลจาก

ภาคปฏิบัติ 20 คะแนน 
ภาคปฏิบั ติ 
3 ช้ิน 

3 ช้ิน 14 ส.ค.61 
  2. การประดิษฐ์ของประดับตกแตํง 
  3. การประดิษฐ์ของเลํน 
บทท่ี 4 ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
  1. แนวทางการเลือกอาชีพ ประเมินจากโครงงาน 

20 คะแนน 
น า เ ส น อ
รายงานกลุํม 

1 ช้ิน 3 ก.ย.61 
  2. คุณสมบัติของผู๎ประกอบอาชีพ 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2561 (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

รหสัวิชา ง 23102 ช่ือรายวิชา งานอาชีพ 6 (งานออกแบบ)   1 คาบ/สัปดาห์ 0.5 หนํวยกิต 
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20  

  ผู๎สอน นางสาวนฤมล   เจริญนาวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ช้ินงาน/ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 
หนํวยที่1 เทคโนโลยีกับการออกแบบ 
- เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวัน 
- วิธีคิดอยํางเป็นระบบเพื่อการออกแบบ 

- ความคิดสร๎างสรรค์ 

 
- ประเมินจากใบงาน  
  (5 คะแนน) 
- ประเมินจากช้ินงาน  
  (5 คะแนน) 

 
-ใบงาน (K) 
 
-ช้ินงาน (P) 
 

 
 

2 ช้ิน 

  
 

พฤษภาคม
2561 

 
หนํวยที่ 2 หลักการออกแบบ 

- ภาษาภาพกับความหมาย 
- จิตวิทยาการรับรู๎ทางตา 
- ความรู๎เกี่ยวกับกราฟกิ 

 
- ประเมินจากใบงาน  
  (10 คะแนน) 
- ประเมินจากช้ินงาน  
  (10 คะแนน) 

 
-ใบงาน (K) 
 
-ช้ินงาน (P) 

 
 

2 ช้ิน 

 
 

มิถุนายน
2561 

หนํวยที่ 3 การถํายทอดความคิดเป็นภาพ 
- การออกแบบตราสญัลกัษณ์การค๎า 
- การออกแบบผลิตภัณฑส์ินค๎า 
- การออกแบบผลิตภัณฑส์ินค๎าการออกแบบ

ปูายประชาสัมพันธ์ 

 
- ประเมินจากใบงาน  
  (5 คะแนน) 
- ประเมินช้ินงานงาน 
  (15 คะแนน) 

 
-ใบงาน (K) 
 
-ช้ินงาน (P) 
 

 
 

3 ช้ิน 
 

 
 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2561 

หนํวยที่ 4  การสร๎างและน าเสนอช้ินงาน 
- ออกแบบช้ินงานเป็นภาพรําง 3 มิติ กํอน

สร๎างช้ินงานจริง 
- การน าเสนอช้ินงาน 

 
- ประเมินจากใบงาน  
  (5 คะแนน) 
- ประเมินช้ินงานงานและ
การน าเสนอ 
  (15 คะแนน) 

 
-ใบงาน (K) 
 
-ช้ินงาน (P) 
 

 
 

2 ช้ิน 

 
 

กันยายน 
2561 

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



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  (คอมพิวเตอร)์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา  ง 23103   ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3    2   คาบ/สัปดาห์    1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค =   80  : 20                                                    
ผู้สอน 1. น.ส.เนาวรัตน์  อินทวงษ์  หัวหน๎ารายวิชา  2. นายอ านาจ  สิงหท์อง     3.นางสาววราคณา ชาวนําน 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ก าหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จ านวนชิ้น 

สาระที่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การประเมินตามสภาพจริง  
(20 คะแนน) 

- ประเมินจาก
ชิ้นงาน (10 
คะแนน) 

- แบบทดสอบ                    
(10 คะแนน) 

 
 

รายบุคคล 
 

รายบุคคล 
 

 

 
 

1 ช้ิน 
 

1 ช้ิน 
 
 

 
 
 

ภายใน                  
25 มิ.ย. 61 

1. ระบบบอกต าแหนํง 
2. อาร์เอฟไอดี 
3. เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร๎สาย   
4. การประมวลผลภาพ,การแสดงภาพ            

3 มิติ , มัลติทัช 

สาระที่ 2 : การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การประเมินตามสภาพจริง   
(20 คะแนน) 

- ประเมินจาก
ชิ้นงาน (Mind 
Map)                                               
(10 คะแนน) 

- แบบฝึกหัด         
ท๎ายบทเรียน                    
(10 คะแนน) 

 
 

งานกลุํม 
 
 

แบบฝึกหัด           
ท๎ายบทเรียน 

 
 

1 ช้ิน 
 
 

1 ช้ิน 
 

 

 
 
 

ภายใน                  
23 ก.ค. 61 

1. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. ขั้นตอนการท าโครงงาน 

สอบระหว่างภาค แบบทดสอบ (10 คะแนน) รายบุคคล   
สาระที่ 3 : การพัฒนาโปรแกรม 
 

การประเมินตามสภาพจริง   
(30 คะแนน) 

- แบบทดสอบ                    
(10 คะแน) 

- ประเมินจาก
ชิ้นงาน                         
(20 คะแนน) 

 

 
 

งานกลุํม 
 
 

รายบุคคล 
 

 
 

1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
 

1 ช้ิน 
 

 
 
 
 

ภายใน                  
31 ส.ค. 61 

1.  หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 
2.  การสร๎าง E-Book ด๎วย Desktop  

Author  
 

สอบปลายภาค แบบทดสอบ (20 คะแนน) รายบุคคล   
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1    ปีการศึกษา 2561หัสวิชา ง 
20231  ชื่อ วิชา การประกอบอาหารและบริการอาหาร  2 คาบ/สัปดาห์  1 หน่วยกิต 
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20              
 ผู้สอน   นางสาวกาญจนา กรีธาธร 

หน่วยการเรียน/เน้ือหาสาระโดยสังเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/ประเภท 
จ านวน

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

 
- ใบงาน 
(15 คะแนน) 

 
-รายบุคคล 
 

 
2 

พฤษภาคม 
2561 

สาระที่ 2 การเลือกซือ้วัตถุดิบ 
 

- ใบงาน  
(10 คะแนน) 

-รายบุคคล 
 

1 มิถุนายน 
2561 

สาระที่ 3 อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร -ใบงาน 
(5 คะแนน) 

-รายบุคคล 
 

1 กรกฎาคม 
2561 

สอบกลางภาค 10 คะแนน ข๎อสอบกลางภาค 
รายบุคคล 
สอบข๎อเขียน 

 
กรกฎาคม 

2561 
 

หลังกลางภาค    40 คะแนน 
สาระที่ 5 ปฏิบัติการประกอบอาหาร 

-ปฏิบัติการ 
(40 คะแนน) 
 

งานกลุมํ 
 

 สิงหาคม
2561 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 

- ข๎อสอบปลายภาค -รายบุคคล 
สอบข๎อเขียน  

 กันยายน 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561                            
รหัสวิชา ง20302  รายวิชา ขนมไทย จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต                       
อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20  ผู้สอน นางปราณี  วีระหงส์ 

หน่วยการเรียน / เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดสํงงาน 
ลักษณะ จ านวน 

บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการท าขนมไทย 
   1.ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย ใบงาน 10 คะแนน รายบุคคล 1ช้ิน   30 พ.ค. 61 
   2. ประวัติความเป็นมาของขนมไทย 
   3. องค์ประกอบของขนมไทย 
บทท่ี 2 เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าขนมไทย 
   1. วัสดุอุปกรณ์ ใบงาน 20 คะแนน รายบุคคล - 29 มิ.ย.61 
   2. การใช๎งานและดูแลรักษา 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2561 (10 คะแนน) 
บทท่ี 3 องค์ประกอบและการท าขนมไทย     
   1. การประกอบขนมสังขยาฟักทอง ประเมินพฤติกรรมกลุํม

และผลส าเรจ็ของการ
ปฏิบัติงาน 40 คะแนน 

งานกลุํม - 1 ก.ย.61 

   2. การประกอบว๎ุนมะพร๎าวอํอน 

   3. การประกอบขนมกล๎วย 

   4. การประกอบกล๎วยบวชชี 

   5. การประกอบลอกชํองสิงคโปร์ 

  2. คุณสมบัติของผู๎ประกอบอาชีพ 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2561 (20 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา ง 20249   ช่ือ วิชา การปลูกพืชไร๎ดิน                               2 คาบ/สัปดาห์ 1.0 หนํวยกิต 

อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค=80:20 
ผู๎สอนนางสาวศิรลิักษณ์   เพ็งถมยา 

หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ช้ินงาน/ภาระงาน 
ก าหนดสงํ ลักษณะ/

ประเภท 
จ านวนช้ิน 

หนํวยที่1 ความรู๎ทั่วไป 
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชไร๎ดิน 
- ข๎อดี ข๎อเสียของการปลูกพืชไร๎ดิน 
- ความแตกตํางระหวํางการปลูกพืชใช๎ดินกับ

การปลูกพืชไร๎ดิน 

ทดสอบกํอนเรียน
10 คะแนน 

    ใบงาน  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ(K) 
 10 ข๎อ 
การน าเสนองาน 
(P) 

 
 
1 

 
 

31 พ.ค. 61 

หนํวยที่ 2 เทคนิคในการปลูกพืชไร๎ดิน 
- รูปแบบการปลูกพืชไร๎ดิน 
- วัสดุและอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการปลูกพืชไร๎

ดิน 

    ใบงาน  
10 คะแนน 
 

   ผังความรู๎(K) 
การน าเสนองาน
(P) 

       1 
 

22 มิ.ย. 61 
 

 
 

หนํวยที่ 3 วิธีการปฏิบัติการปลูกพืชไร๎ดิน 
- การเพาะต๎นกล๎า ,การย๎ายต๎นกล๎า 
- ข้ันตอนการปลูก 
- การปฏิบัตดิูแล  

      ปฏิบัติ 
   30 คะแนน 

  ลงปฏิบัติงาน 
การปลูกพืช(P) 

1 31 ส.ค. 61 

หนํวยที่ 4  ปัจจัยที่มผีลตํอการเจรญิเติบโตของ
การปลูกพืชไร๎ดิน 
- ปัจจัยด๎านพันธุกรรม(พันธ์ุพืชที่ปลูก) 
- ปัจจัยทางด๎านสิ่งแวดล๎อม(แสง อากาศ น้ า 

สารละลายธาตุอาหาร ) 

    ใบงาน  
10 คะแนน 
 

ผังความรู(๎K) 
 

1 6 ก.ย. 61 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

รหสัวิชา ง 20250 ช่ือ วิชา การปลูกไมผ๎ล     2 คาบ/สัปดาห์  1 หนํวยกิต 
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20 

   ผู๎สอน นางสาวนฤมล เจรญินาวี 

หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ช้ินงาน/ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 
หนํวยที่1 ความหมาย ความส าคัญ และ
ประวัติของไม๎ผล 
- ความหมายและความส าคัญ ของไม๎ผล 
- ประวัติของไม๎ผล 

การประเมินตาสภาพจริง  
(10 คะแนน) 
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ 
  (5 คะแนน)        
- ประเมินจากใบงาน  
  (5 คะแนน) 

 
 
-แบบทดสอบ (K) 
 
-ใบงาน (K) 
 

 
 

2 ชิ้น 

  
 

พฤษภาคม
2561 

 

หนํวยที่ 2 การสร๎างสวนไม๎ผล 
- การเตรียมหลุม 
- วิธีปลูกและการดแูลรักษา 
- การให๎ปุ๋ย 
- การปูองกันศัตรูพชื 

การประเมินตาสภาพจริง  
(20 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 

 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 

 
 

1 ชิ้น 

 
 

มิถุนายน
2561 

หนํวยที่ 3 การออกดอกติดผลและการเก็บ
เก่ียว 
- ปัจจัยที่มีผลตํอการออกดอกตดิผล 
- อุปกรณ์และวิธีการเก็บเก่ียว 

การประเมินตาสภาพจริง  
(30 คะแนน) 
- ประเมินจากใบงาน  
  (10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 
  (20 คะแนน) 

 
 
-ใบงาน (K) 
 
-ชิ้นงาน (P),(A) 
 

 
 

1 ชิ้น 
 

2 ชิ้น 
 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2561 

หนํวยที่ 4  การแปรรูปและการตลาด 
- การน าผลผลิตมาแปรรูป 
- วิธีการจ าหนํายและปญัหาการตลาด

ผลไม๎ 

การประเมินตาสภาพจริง        
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากใบงาน  

 
-ใบงาน (K) 
 

 
1 ชิ้น 

 
กันยายน 
2561 

ทดสอบกลางภาค 10 คะแนน     
ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รหสัวิชา ง 20262 ช่ือรายวิชา งานเขียนแบบ   2 คาบ/สัปดาห์ 1 หนํวยกิต 
อัตราสํวนการประเมิน ระหวํางภาค : ปลายภาค = 80:20 

              ผู้สอนนายประชาธิป  ใจกล้า 

หนํวยการเรียน/เนือ้หาสาระโดยสงัเขป 
วิธีการเก็บ 
คะแนน 

        ช้ินงาน/ภาระงาน 
ก าหนดสงํ 

ลักษณะ/ประเภท จ านวนช้ิน 
หนํวยที่1 การท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
- หลักการท างาน 
- ทักษะในการท างาน 
- คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ลักษณะนสิัยที่ดีใน

การท างาน 

การประเมินตามสภาพจรงิ  
(5 คะแนน) 
- ประเมินจากแบบทดสอบ 

 
 
-แบบทดสอบ (K) 

 
 

1 ช้ิน 

  
 

พฤษภาคม
2560 

 
หนํวยที่ 2 งานชําง 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในการเขียน

แบบ การสร๎างรปูเลขาคณิต การก าหนดขนาด  
ภาพฉาย ภาพ3มิติ เสกตภาพ ภาพตัด สัญญา
ลักษณ์ที่ใช๎ในการเขียนแบบ 

การประเมินตาสภาพจรงิ  
(45 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 
   

 
 
-ช้ินงาน (P),(A) 

 
 

9 ช้ิน 

 
 

 มิถุนายน-
กรกฎาคม

2560 
หนํวยที่ 3 การออกแบบเทคโนโลย ี
- เทคโนโลยีและการออกแบบ 
- กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบ

ช้ินงาน 
- ตัวอยาํงการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย

กระบวนการเทคโนโลย ี

การประเมินตาสภาพจรงิ  
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากการท างาน 

 
 
-ช้ินงาน (P),(A) 

 
 

1 ช้ิน 

 
 

สิงหาคม 
2560 

หนํวยที่ 4  งานอาชีพ 
- งานอาชีพ 

การประเมินตาสภาพจรงิ        
(10 คะแนน) 
- ประเมินจากใบงาน  

-ใบงาน (K) 
 

1 ช้ิน กันยายน 
2560 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา  ง20282  ชื่อวิชา หลักการขายเบ้ืองต้น                        2  คาบ/สัปดาห์   1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 80:20 

ผู้สอน  1. นางนฤมล มุสิเกตุ 2.นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น  3.นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ 

หน่วยการเรียนรู้/เน้ือหาสาระ
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน ก าหนดส่ง 

ลักษณะ/
ประเภท 

จ านวน
ชิ้น 

หนํวยที่1 

ความส าคัญของการขายและแนวคิด
ทางการตลาด 

ใบงาน           5  คะแนน 

แบบฝกึหัด     5  คะแนน 

 

 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

1 ช้ิน 

1 ชุด 

25พ.ค. 61 

1  มิ.ย.  61 

หนํวยที่ 2 

ประเภทและลักษณะของการขาย 

ใบงาน           5 คะแนน 

แบบฝกึหัด     5  คะแนน 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

1 ช้ิน 

1 ชุด 

15 มิ.ย.61 

22 มิ.ย.61 

หนํวยที่ 3 

ชํองทางการจัดจ าหนํายและการ
สํงเสริมการขาย 

รายงาน         10 คะแนน รายกลุมํ 1 ช้ิน 13 ก.ค.61  

 

สอบกลางภาค 10 คะแนน 

หนํวยที่ 4 

ความรู๎เกี่ยวกับผลผลิตภัณฑ ์

ช้ินงาน         10 คะแนน 

รายงาน        10 คะแนน 

รายกลุมํ 

รายกลุมํ 

1 ช้ิน 

1 ช้ิน 

3 ส.ค.61 

10 ส.ค.61 

หนํวยที่ 5 

เทคนิคการขาย 

รายงาน        10 คะแนน 

แบบฝกึหัด     5  คะแนน 

รายบุคคล 

รายบุคคล 

1  ช้ิน 

1 ชุด 

24 ส.ค. 61 

31 ส.ค.61 

หนํวยที ่6 

จรรยาบรรณของพนักงานขาย 

ใบงาน         5 คะแนน รายบุคคล 

 

1 ช้ิน 

 

14 ก.ย. 61 

 

สอบปลายภาค 20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 

2561. 
รหัสวิชา  ง 23201  ชื่อรายวิชา การถํายวิดีโอ 1 .จ านวน   2  คาบ/สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

อัตราส่วนการประเมิน ระหว่างภาค: ปลายภาค =  80  : 20 
ผู้สอน 1. นายสมพร  ชัยวงษ์  หัวหน้ารายวิชา 2. นางสาวพัสตราภรณ์  แย๎มกาญจนวัฒน ์

 
หน่วยการเรียนรู้/เน้ือหาสาร

โดยสังเขป 
วิธีเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ก าหนดส่งงาน 

ลักษณะประเภท จ านวนชิ้น 
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 ความรู๎
เบื้องต๎นเกี่ยวกบักล๎องวิดีโอ 
 

10 คะแนน 
ใบงาน 10 คะแนน 

- รายบุคคล 1 ช้ิน มิ.ย. 2561 

หนํวยการเรียนรู๎ที่ 2 สํวนประกอบ 
และการท างาน ของกล๎องวิดีโอ 

20 คะแนน 
- ใบงาน 10 คะแนน 
- บอกสํวนประกอบของ
กล๎องวิดีโอ 10 คะแนน 
 

 
- รายบุคคล 
- รายบุคคล 
 
 

 
1 ช้ิน 
1 ช้ิน 

 
 

 
 

ก.ค. 2561 
 

สอบระหว่างภาคแบบทดสอบ (10 คะแนน) 
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3  การถํายภาพ
วิดีโอ 

20 คะแนน 
การใช๎งานกล๎องวิดีโอ 

 
- รายบุคคล 
 

 
1 ช้ิน 

 

 
ส.ค. 2561 

 
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 4  การน าเสนอ
และเผยแพรผํลงาน 

20 คะแนน 
การน าเสนอผลงาน 

 
- รายกลุํม 

 
1 ช้ิน 

 

 
ก.ย. 2561 

สอบปลายภาคแบบทดสอบ (20 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

กลุ่มงานแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1/2561 
รหัสวิชา ก23901 รายวิชา แนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ การประเมิน (ผ : มผ) 

ครูผู้สอน นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ 
 
หน่วยการเรียน /  

เน้ือหาสาระโดยสังเขป วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ก าหนดส่งงาน 
ลักษณะ / ประเภท จ านวนชิ้น 

ปฐมนิเทศ 
-ทะเบียนนักเรียน 
- ส ารวจสุขภาพจิต 

ใบงาน 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 
16 พฤษภาคม –  
1 มิถุนายน 2561 

หน่วย 1 อาชีพท่ีฉันสนใจ 
- การท าแบบวัด  
   John L. Holland 
- การแปลผลแบบวัด 

ใบงาน 
(20 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 4 – 8 มิถุนายน 2561 

หน่วย 2 คิดบวก ชีวิตบวก 
- กิจกรรมคิดบวก ชีวิตบวก 

ใบงาน 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 
11 – 15 มิถุนายน 

2561 
หน่วย 3 เรียนรู้สู่อนาคต 
- เกณฑ์การเข๎า ม.4  
- ตารางวางแผนการเรียน 
- การสัมภาษณ์รุํนพี ่

ใบงาน 
(10 คะแนน) 

เก็บคะแนนในสมุด 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 
งานคํู / เดี่ยว 

2 ช้ิน 
18 มิถุนายน –  

20 กรกฎาคม 2561 

หน่วย 4 การบริหารเวลา 
- การจัดตารางชีวิตประจ าวัน 

ใบงาน 
(10 คะแนน) 

งานเดี่ยว 1 ช้ิน 
23 กรกฎาคม –  
3 สิงหาคม 2561 

หน่วย 5 เส้นทางท่ีฉันเลือก 
- การวิเคราะหผ์ลการเรียน 
- การวางแผนการศึกษาตํอ 

ใบงาน (15 คะแนน) 
น าเสนอ (15 คะแนน) 

งานเดี่ยว 
งานกลุมํ 

1 ช้ิน 
6 สิงหาคม –  

7 กันยายน 2561 

 


