
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย 
รหัส ท 11101 

ภาษาไทย (พื้นฐาน) 
หนังสือภาษาพาที บทที่ 1- 4 (20คะเเนน) 
- เรื่อง ใบโบกใบบัว (10 คะเเนน) 
- เรื่องสระอา อี อู เอ เเอ โอ ใอ ไอ (10 คะเเนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 ภาษาไทย (เพิ่มเติม)  

หนังสือวรรณคดีล าน า (20 คะเเนน) 

การอ่านจับให้ความส าคัญบทที่ 1-2 
- เจ้าเนื้ออ่อน เอย (10 คะแนน)          - มาเล่นกันไหม (10 คะแนน) 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 11101 

บทที่ 1 จ านวนนับ 1 – 10 และ 0 (5 คะแนน) 
บทที่ 2 การบวกจ านวนสองจ านวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 (5 คะแนน) 
บทที่ 3 การลบจ านวนสองจ านวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 (10 คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์  (เพ่ิมเติม) 20 คะแนน 

- เรื่องการคิดวิเคราะห์และคิดค านวณหาค าตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 11101 
 

หน่วยที่ 1  การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
- เรื่องการจมการลอย   (10 คะแนน) 
หน่วยที่ 2  ตัวเราสัตว์และพืชรอบตัว 
- เรื่อง ร่างกายของเรา  (10 คะแนน) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 11101 
 

Unit 1 What’s this?                      Unit 2 Playtime!    
Unit 3 This is my nose! 
- Multi choice (5 Points)                - Body parts (5 points) 
- Identify sounds (5 points)            - Circle words (5 points) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

Unit 1 What’s this?                     Unit 2 Playtime!    
Unit 3 This is my nose! 
- Multi choice (5 Points)       - Order the words (5 points) 
- Word counting (5 points)    - Vocabulary Choices (5 points) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจีน (เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 11201 

第一课 เสียงสระ家庭 
-  สมาชิกในครอบครัว (5คะแนน) 

-写生词家庭(5 คะแนน) 
第二课 โทนเสียง 4 เสียง四个声调 

-   ค าศัพท์ (5 คะแนน) 
第三课你好 b pผลไม้ 
-ผลไม้ที่นักเรียนชอบ (5 คะแนน) 

 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1IP    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม    พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  รหัส ส 11101 

- ศีล 5 กับการปฏิบัติตน (20 คะแนน)  

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 11102 

- เหตุการณ์ส าคัญในครอบครัว (20 คะแนน) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 11101 

สุขศึกษา  
- mind mapping หน่วยที่ 1- 3 (30 คะแนน) 
พลศึกษา  
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (30 คะแนน) 
- ยืนทรงตัว, ยกเข่าขึ้นลง 20 ครั้ง,ซิทอัพ 30 วินาที 

 

ประเมินภาคปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนและ

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 11101 

- การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสหรือสถานที่ 
(20 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ(เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 11201 
- ผังงานแสดงล าดับขั้นตอนการไปโรงเรียน 
(20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 11101 
 

- วาดภาพตามจินตนาการหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน”  (10 คะแนน) 
- การแสดงออกท่าทางตัวโน๊ตทางดนตรี  (10 คะแนน) 
 

 
 
 

ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น           ลงชื่อ_______________________ฝ่ายวิชาการ 

                       (นางปิยะเรศ   สมงาม)                                              (นางญาณินทุ์   แสนปลื้ม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย 
รหัส ท 12101 
 

ภาษาไทย (พื้นฐาน)  
หนังสือภาษาพาที บทที่ 1- 3 (20  คะแนน) 
 - สระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต์  (5 คะแนน) 
 - มาตราตัวสะกด  (5  คะแนน) 
 - ค าควบกล้ า  (5 คะแนน) 

 

 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาไทย (เพิ่มเติม)  

หนังสือวรรณคดีล าน า บทท่ี 1- 2 (20คะแนน) 
อ่านจับใจความจากบทความ 

- ดอกสร้อยแสนงาม  (10 คะแนน) 
- นิทานอ่านใหม ่ (10 คะแนน) 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 12101 
 

บทที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0(5 คะแนน) 
บทที่ 2 การบวก การลบจ านวนนับไม่เกิน 1,000 (5 คะแนน) 
บทที่ 3 การวัดความยาว (10คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 

- เรื่องการคิดวิเคราะห์และคิดค านวณหาค าตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 12101 

หน่วยที่ 2 วัสดุและการใช้ประโยชน์ 
- สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  (10 คะแนน) 
- เรื่อง สมบัติของวัสดุและประโยชน์ของวัสดุ (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 12101 
 

Unit 1 Our new things 
Unit 2 They’re happy now! 
Unit 3 I can ride a bike! 
- Vocab Choices (5 Points)   - Multi Choice (5 points) 

- Grouping (5 points)          - Word Bank (5 points) 

 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 Additional English  

Unit 1 Our new things 
Unit 2 They’re happy now! 
Unit 3 I can ride a bike! 
- Word Bank (5 Points)     
- Multi Choice (5 points) 
- Feeling Circle (5 points)    
- Fill in Blanks (5 points) 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2IP    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม    พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาจีน(เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 12201 

第一课 ai  ei  ui   

-生词 ค าศัพท์ (5 คะแนน) 
第二课 ao ou iu老师你好 

-生词 ค าศัพท์ (5 คะแนน) 
第三课 ie  ue er 一二三 
-数字 ตัวเลข (5 คะแนน) 
-写字 เขียนอักษร (5 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 






 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รหัส ส12101 

เรื่องพุทธประวัติ  (20 คะแนน)  

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 12102 

ตาราง สืบค้นเก่ียวกับประวัติตนเองและครอบครัว 
(20 คะแนน) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 12101 
 

สุขศึกษา  
- mind mapping หน่วยที่ 1- 3 (30 คะแนน) 
พลศึกษา  
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (30 คะแนน) 
- ยืนทรงตัว,ยกเข่าขึ้นลง 20 ครั้ง, ซิทอัพ 30 วินาที 

 

ประเมินภาคปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนและ

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 12101 

- การช่วยเหลืองานภายในบ้าน (20 คะแนน) 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ(เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 12201 
- ผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
(20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 12101 

- วาดภาพตามจินตนาการหัวข้อ “ ใต้ทะเลกว้าง ”  (10 คะแนน)   
- การแสดงออกท่าทางตัวโน๊ตทางดนตรี (10 คะแนน) 

 
 
 
ลงช่ือ_____________________หัวหน้าสายชั้น      ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

                        (นางลัดดาวัลย์   โยธาแข็ง)                                     (นางญาณินทุ์    แสนปลื้ม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย 
รหัส ท 13101 
 

ภาษาไทย (พื้นฐาน) 20 คะแนน 
หนังสือภาษาพาที 
- การอ่านและสรุปใจความส าคัญจากเนื้อเรื่องบทท่ี 1-4 (10 คะแนน) 
- มาตราตัวสะกด (10 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 20 คะแนน       หนังสือวรรณคดีล าน า 

- กระต่ายไม่ตื่นตูม   (10 คะแนน) 
- แม่ไก่อยู่ในตะกร้า  (10 คะแนน) 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 13101 
 

บทที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 100,000 (10 คะแนน) 
บทที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับไม่เกิน 100,000 (5 คะแนน) 
บทที่ 3 เวลา (5 คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 

- เรื่องการคิดวิเคราะห์และคิดค านวณหาค าตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 13101 

หน่วยที่ 2 อากาศและชีวิตของสัตว์ 
- เรื่อง ส่วนประกอบของอากาศ (10คะแนน) 
- เรื่อง อากาศและชีวิตของสัตว์ (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 13101 

Unit 1 They’re from Australia! 
Unit 2 My weekend 
Unit 3 My things 
- Word Bank (5 Points)          - Multi Choice (5 Points) 

- Fill in blank (5 Points)        - Number Writing (5 Points) 

 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 Additional English  

Unit 1 They’re from Australia! 
Unit 2 My weekend                 Unit 3 My things 
- Word Bank (5 Points)           - Choose Verb (5 Points) 
- Fill in blank (5 Points)         - Conversation Blanks (5 Points) 

ภาษาจีน (เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 13201 

第一课中文学校 โรงเรียนสอนภาษาจีน 

- 生词 ค าศัพท์ (5 คะแนน) 
第二课 课堂用 ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน 
- ของใช้ในห้องเรียน 文具 เครื่องเขียน (5 คะแนน) 
第三课大龙迟到了 ต้าหลงสายแล้ว 
-ค าศัพท์ (5 คะแนน) 
- 写字 เขียนอักษร(5 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3IP/GP    ในระหว่างวนัที่  16 - 20  สงิหาคม    พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 13101 

- ความส าคัญของชาดก  (20 คะแนน)  
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 ประวัติศาสตร์ 

รหัส ส 13102 
- ตารางแสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของตนเองโดยใช้เส้นเวลา  
(Time line)  (20 คะแนน) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 13101 
 

สุขศึกษา  
- mind mapping หน่วยที่ 1- 3 (30 คะแนน) 
พลศึกษา  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (30 คะแนน) 
- ยืนทรงตัว ,ยกเข่าขึ้นลง 20 ครั้ง, ซิทอัพ 30 วินาที 

 

ประเมินภาคปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนและ

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 13101 

- การจัดเก็บกระเป๋านักเรียนหรือรองเท้านักเรียนที่ถูกต้อง 

(20 คะแนน) 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
(เพ่ิมเติม) รหัส ว 13201 

- การเขียนอัลกอริทึมโดยการใช้สัญลักษณ์  (20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 13101 

- วาดภาพตามจินตนาการหัวข้อ “ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ” ( 10 คะแนน ) 
- การแสดงออกท่าทางตัวโน๊ตทางดนตรี (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ_______________________หัวหน้าสายชั้น         ลงชื่อ_______________________ฝ่ายวิชาการ 

                       (นางสาวรุ่งนภา  บุญก่อน)                                            (นางญาณินทุ์    แสนปลื้ม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย 
รหัส ท 14101 
 

ภาษาไทย  (พื้นฐาน) 20 คะแนน 
หนังสือภาษาพาที บทที่ 1 - บทที ่4  (10 คะแนน) 
หลักภาษา  (10 คะแนน) 
- ส านวน               - มาตราตัวสะกด 
- ไม้ยมก (ๆ)           - ไม้ทัณฑฆาต 
- ค าประวิสรรชนีย์และค าไม่ประวิสรรชนีย์ 

 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาไทย  (เพิ่มเติม)   20 คะแนน 
 - บทที1่ การผจญภัยของสุดสาคร  

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 14101 
 

บทที่ 1 จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 (5 คะแนน) 
บทที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 (5 คะแนน) 
บทที่ 3 การคูณ การหาร (10 คะแนน) 

 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 

- เร่ืองการคิดวิเคราะห์และคิดค านวณหาค าตอบจากโจทย์คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 14101 

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
- การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (10 คะแนน) 
หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต  บทที่ 2 ส่วนต่างๆของพืชดอก 
- เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช   (10 คะแนน) 
 

 

 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 
- ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 14101 
 

Unit 1 The food here is great! 
Unit 2 We had a concert   
Unit 3 The dinosaur museum 
- Word Match (5 Points)    - Word Scramble (5 Points) 

- Fill in blank (5 Points)    - Word Circle (5 Points) 

 

 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

Additional English  
Unit 1 The food here is great! 
Unit 2 We had a concert   
Unit 3 The dinosaur museum 
- Vocabulary (5 Points)          - Multi Choice (5 Points) 

- Write Sentences (5 Points)    - Word Bank (5 Points) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาจีน  (เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 14201 
 

第一课我的脸 ใบหน้าเล็กๆ ของฉัน 

- 生词 ค ำศพัท ์ (5 คะแนน) 
- ใบหน้าของฉัน 我的脸 (5 คะแนน) 

第二课 我的身体 รา่งกายของฉัน 

- ค าศัพท์ร่างกาย  ( 5 คะแนน) 
第三课他正在唱歌 เขาก าลังร้องเพลง 

- 生词 ค าศัพท ์ (5 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 14101 

- นิทานชาดก  (20 คะแนน)  
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 ประวัติศาสตร์ 

รหัส ส 14102 
- แผนผังความคิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
(20 คะแนน) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 14101 
 

สุขศึกษา  
- mind mapping หน่วยที่ 1- 3 (30 คะแนน) 
พลศึกษา  
การทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (30 คะแนน) 
- หน้ามือ ( forehand ) 15 ครั้ง 10 คะแนน 
- หลังมือ ( back hand ) 10 ครั้ง 10 คะแนน 
- กระทบผนัง หน้ามือ( forehand ) 5 ครั้ง 10 คะแนน 

 
ประเมินภาคปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนและ

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 14101 

- มารยาทที่ดีต่อบิดา มารดาและการรับประทานอาหาร 

(20 คะแนน) 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
(เพ่ิมเติม) รหัส ว 14201 

- ล าดับการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน 
(เครื่องค านวณส าหรับบวกเลขจ านวนเต็ม 2 จ านวน) 
(20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 14101 

- ปั้นดินน้ ามันหัวขอ้“สัตว์ในจินตนาการ” (10 คะแนน) 
- ลักษณะเครื่องดนตรีไทย (10 คะแนน) 

 
 

ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น         ลงช่ือ______________________ฝ่ายวิชาการ 

                      (นางสาวพรรณวดี    ดีมาก)                                          (นางญาณินทุ์    แสนปลื้ม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย 
รหัส ท 15101 
 

ภาษาไทย  (พื้นฐาน) 20 คะแนน 
หนังสือภาษาพาที 
- ค าบุพบท (10 คะแนน)     - เครื่องหมายวรรคตอน (10 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาไทย  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน   

หนังสือวรรณคดีล าน า 

- หาความหมายของค าศัพท์(10 คะแนน) 
- บทที่ 1 เรื่องสังข์ทอง ตอนก าเนิดพระสังข์  (10 คะแนน) 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 15101 
 

 

บทที่ 1 เศษส่วน (20 คะแนน) 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 

- เรื่องการคิดวิเคราะห์และคิดค านวณหาค าตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 15101 

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน 

- เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ (10 คะแนน) 

- เรื่อง เสียงและการได้ยิน (5 คะแนน) 

- เรื่อง อวัยวะรับเสียง (5 คะแนน) 

 

 

งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 

- เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  (10 คะแนน) 

- เรื่อง เสียงและพลังงาน (10 คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 15101 
 

Unit 1 You can build it! 
Unit 2 It’s show time!      
Unit 3 The best party ever! 
- Word Bank (5 Points)        - Word Scramble (5 Points 

- Fill in blank (5 Points)       - Word Circle (5 Points) 

 
 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

Additional English  
Unit 1 You can build it! 
Unit 2 It’s show time! 
Unit 3 The best party ever! 
- Vocabulary (5 Points)              - Multi Choice (5 Points) 

- Complete Sentences (5 Points)  - Blank Fill (5 Points) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาจีน (เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 15201 
 

第一课我的一天 ในหนึ่งวันของฉัน 

- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin (5 คะแนน) 
第二课 我们去参观博物馆 พวกเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 

- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin (5 คะแนน) 
第三课大龙的书包在哪里 กระเป๋าของต้าหลงอยู่ที่ไหน 

- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin (5 คะแนน) 
- 写字 การเขียนอักษารจีน (5 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 15101 

- นิทานชาดก  (10 คะแนน) 
- เรื่อง อริยสัจ 4  (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 15102 

- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
( 20 คะแนน) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 15101 
 

สุขศึกษา  
- mind mapping หน่วยที่ 1- 3 (30 คะแนน) 
พลศึกษา  
การทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (30 คะแนน) 
- หน้ามือ ( forehand ) 20 ครั้ง 10 คะแนน 
- หลังมือ ( back hand ) 15 ครั้ง 10 คะแนน 
- กระทบผนัง หน้ามือ( forehand ) 10 ครั้ง 10 คะแนน 

 
ประเมินภาคปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนและ

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 15101 

- การซ่อมแซมเสื้อผ้า ( 20 คะแนน)  
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
(เพ่ิมเติม) รหัส ว 15201 

- ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบเลขคู่-เลขคี่ 
( 20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 15101 

- วาดภาพตามจินตนาการหัวข้อ “เงียบ” (10 คะแนน) 
- สัญลักษณ์มือแทนเสียงดนตรี(10 คะแนน) 

 

 
ลงช่ือ____________________หัวหน้าสายชั้น              ลงชื่อ___________________ฝ่ายวิชาการ 

                         (นางอรศิริ   สมกิจเรือง)                                             (นางญาณินทุ์  แสนปลื้ม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย 
รหัส ท 16101 
 

ภาษาไทย (พื้นฐาน) 20 คะแนน 
หนังสือภาษาพาที 
- พยางค์และค า      - ค าเป็นค าตาย 
- อักษร 3 หมู่         - การผันวรรณยุกต์ 
- ส่วนประกอบของประโยค  
ชนิดของค า    - ค านาม              - ค ากริยา             - ค าสรรพนาม  

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาไทย  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน  
หนังสือวรรณคดีล าน า  การอ่านจับใจความส าคัญ    
- ชมรมคนรักวรรณคดี                        - นิทานทองอิน 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 16101 
 

บทที่ 1   ห.ร.ม และ ค.ร.น.   (10 คะแนน) 
บทที่ 2   เศษส่วน   (10 คะแนน) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 

- เรื่องการคิดวิเคราะห์และคิดค านวณหาค าตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 16101 
 

หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร 

- เรื่อง สารอาหาร  (15 คะแนน) 

- เรื่อง ระบบย่อยอาหาร   (5 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์  (เพิ่มเติม) 20 คะแนน 
- เรื่อง สารอาหาร   (10 คะแนน) 

- เรื่อง จ าแนกสารอย่างง่าย   (10 คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 16101 
 

Unit 1 Art projects! 

Unit 2 Sport adventures! 
Unit 3 It’s festival time! 
- Yes/No Choice (5 Points)               - Fill in Blank (5 Points) 

- Complete Sentence (5 Points)       - Matching (5 Points) 

 
 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

Additional English  

Unit 1 Art projects! 

Unit 2 Sport adventures! 
Unit 3 It’s festival time! 
- Vocabulary (5 Points)                      - Multi Choice (5 Points) 

- Complete Sentences (5 Points)        - Blank Fill (5 Points) 

 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6IP/GP    ในระหว่างวนัที่  16 - 20  สงิหาคม    พ.ศ. 2564 

 

SRISUVIT SCHOOL



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาจีน (เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 16201 
 

第一课今天天气怎么样 วันนีอ้ากาศเป็นอย่างไร 

- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin 句子 ประโยค(5 คะแนน) 
第二课 今天气温多少度 วันนีอุ้ณหภูมิก่ีองศา 

- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin 句子 ประโยค(5 คะแนน) 
第三课一年有几个李节 ใน 1ปีมีก่ีฤดู 

- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin  (5 คะแนน) 
- 写字 การเขียนอักษารจีน (5 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 16101 

- นิทานชาดก   (10 คะแนน) 
- เขียนแผนผังความคิดสรุป เรื่อง หลักกรรม (10 คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 ประวัติศาสตร์ 

รหัส ส 16102 
- เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 (20 คะแนน) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 16101 
 

สุขศึกษา  
- mind mapping หน่วยที่ 1- 3 (30 คะแนน) 
พลศึกษา การทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส(30 คะแนน) 
- หน้ามือ ( forehand ) 30 ครั้ง 10 คะแนน 
- หลังมือ ( back hand ) 25 ครั้ง 10 คะแนน 
- กระทบผนัง หน้ามือ( forehand ) 15 ครั้ง 10 คะแนน 

 
ประเมินภาคปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนและ

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 16101 

- แผนผังการดูแลรักษาความสะอาดห้องต่างๆ (20 คะแนน)  

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
(เพ่ิมเติม) รหัส ว 16201 

- ผังงานวิธีการแก้ปัญหาไฟฉายไม่สว่าง   (20 คะแนน) 

ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 16101 

- วาดรูปทรงเรขาคณิตและลงแสงเงา   (10 คะแนน) 
- เครื่องดนตรีไทยที่ชื่นชอบ (10 คะแนน)  

 

 
 
ลงช่ือ___________________หัวหน้าสายชั้น                        ลงชื่อ____________________ฝ่ายวิชาการ 

                      (นางสาววรรณณิศา  วิชัยกูล)                                                     (นางญาณินทุ์  แสนปลื้ม) 

SRISUVIT SCHOOL




