
 
 
 
 

 

Subjects Content / Description 
Evaluation 

Method 

ภาษาไทย 
รหัส ท 11101 

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

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Mathematic 
รหัส ค 11101 

Unit 1 Numbers        Unit 2 Ordering 

Unit 3 Addition/Subtraction 

- Ordering (5 points) 
- Comparing (5 points) 
- Addition (5 points) 
- Subtraction (5 points) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Science 
รหัส ว 11101 

Unit 1 Living and Non-Living 

Unit 2 Types of Living Things 

- Choose Category (5 points) 
- Matching (5 points) 
- Choose Animals (5 Points) 
- Matching (5 Points) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Major/Core English) 
รหัส อ 11101 

- Multi choice (5 Points) 
- Body parts (5 points) 
- Identify sounds (5 points) 
- Circle words (5 points) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Additional English) 
รหัส  อ 11201 

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) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Chinese (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) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  รหัส ส 11101 

- เรื่อง ศีล 5 (20 คะแนน)  
Via Google 
Classroom 

during classes 
ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 11102 

-เหตุการณ์ส าคัญในครอบครัว  
(20 คะแนน) 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1IEP    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม    พ.ศ. 2564 

 

SRISUVIT SCHOOL



Subjects Content / Description 
Evaluation 

Method 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 11101 

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

 
Performance 

Appraisal 
Via Google 
Classroom 

 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 11101 

- การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสหรือสถานที่ 
(20 คะแนน) 

 
 

Via Google 
Classroom 

during classes 

วิทยาการค านวณ(เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 11201 
- ผงังานแสดงล าดบัขัน้ตอนการไปโรงเรียน 
(20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 11101 

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

 
 
 
 

         ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น           ลงชื่อ_______________________ฝ่ายวิชาการ 

                        (Mr.Nichat   Coning)                                             (นางญาณินทุ์    แสนปลื้ม) 
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Subjects Content / Description Evaluation Method 

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) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Mathematic 
รหัส ค 12101 
 

Unit 1 Numbers            Unit 2 Addition/Subtraction 
Unit 3 Remaning 
- Sequencing (5 points)      
- Number Writing (5 points) 
- Addition (5 points)             - Subtraction (5 points) 
 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Science 
รหัส ว 12101 

Unit 1 Staying Alive   Unit 2 Processes Living Things 
- Category Food (9 points) 
- Matching Animals (4 points) 
- Fill in Blank (7 Points) 
 

Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Major/Core 
English) 
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) 
 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Additional 
English) 
รหัส  อ 12201 

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) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Chinese (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) 

 
 

Via Google 
Classroom 

during classes 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  
รหัส ส 12101 

เรื่องพุทธประวัติ  (20 คะแนน) Via Google 
Classroom 

during classes 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2IEP    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม    พ.ศ. 2564 
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Subjects Content / Description Evaluation Method 

ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 12102 

ตาราง สืบค้นเกี่ยวกับประวัติตนเองและครอบครัว 
(20 คะแนน) 

Via Google 
Classroom 

during classes 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
รหัส พ 12101 
 

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

 
Performance 

Appraisal 
Via Google 
Classroom 

 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 12101      

- การช่วยเหลืองานภายในบ้าน (20 คะแนน) 
 
 
 

Via Google 
Classroom 

during classes 

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 IEP             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

                        (Mr.Nichat   Coning)                                                 (นางญาณินทุ์    แสนปลื้ม) 
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Subjects Content / Description 
Evaluation 

Method 

ภาษาไทย 
รหัส ท 13101 
 

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

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Mathematic 
รหัส ค 13101 
 

Unit 1 Place Values 
Unit 2 Addition/Subtraction 
Unit 3 Multiplication 
- Operating Numbers (5 Points) 
- Fractions (15 Points) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Science  
รหัส ว 13101 

Science 
Unit 1 Classifying Organisms 
Unit 2 Passing on Characteristics 
- Matching (11 Points)        
- Written Response (9 Points) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Major/Core English) 
รหัส อ 13101 

- Word Bank (5 Points) 

- Word Scramble (5 Points 

- Fill in blank (5 Points) 

- Word Circle (5 Points) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Additional English) 
รหัส  อ 13201 

- Word Bank (5 Points) 
- Choose Verb (5 Points 
- Fill in blank (5 Points) 
- Conversation Blanks (5 Points) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

Chinese  (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) 

 
Via Google 
Classroom 

during classes 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 13101 

- ความส าคัญของชาดก  (20 คะแนน)  
Via Google 
Classroom 

during classes 
ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 13102 

- ตารางแสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญของตนเองโดยใช้เส้นเวลา  
(Time line)  (20 คะแนน) 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3IEP    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม    พ.ศ. 2564 
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Subjects Content / Description 
Evaluation 

Method 

สุขศึกษาและพลศึกษา  
รหัส พ 13101 
 

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

 
Performance 

Appraisal 
Via Google 
Classroom 

 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 13101      

- การจดัเก็บกระเป๋านกัเรียนหรือรองเท้านกัเรียนท่ีถกูต้อง 
(20 คะแนน) 

 
 
 

Via Google 
Classroom 

during classes 

วิทยาการค านวณ  
(เพ่ิมเติม) รหัส ว 13201 

- การเขียนอลักอริทมึโดยการใช้สญัลกัษณ์  (20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 13101 

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

 
                 
 
 
 

ลงช่ือ_______________________หัวหน้าสายชั้น         ลงชื่อ_______________________ฝ่ายวิชาการ 

                        (Mr.Nichat   Coning)                                        (นางญาณินทุ์    แสนปลื้ม) 
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Subjects Content / Description Evaluation Method 

ภาษาไทย 
รหัส ท 15101 
 

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

- เครื่องหมายวรรคตอน (10 คะแนน) 

 

Via Google 
Classroom 

during classes 

Mathematic 
รหัส ค 15101 
 

Unit 1 Operations                Unit 2 Fractions 
Unit 3 Add and subtract fractions 
- Place Values (5 Points) 
- Addition (5 Points) 
- Subtraction (5 Points) 
- Multiplication (5 Points) 

 

Via Google 
Classroom 

during classes 

Science 
รหัส ว 15101 

Unit 1 Classifying Plants 
Unit 2 Reproduction in Plants 
- Categories (6 Points) 
- Matching (4 Points) 
- Written Response (10 Points) 

 

Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Major/Core English) 
รหัส อ 15101 

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

 

Via Google 
Classroom 

during classes 

English  
(Additional English) 
รหัส  อ 15201 

- Vocabulary (5 Points) 
- Complete Sentence (5 Points) 
- Fill in blank (5 Points) 
- Matching words (5 Points) 

 

Via Google 
Classroom 

during classes 

Chinese  (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) 

 
 
 

Via Google 
Classroom 

during classes 

สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม รหัส ส 15101 

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

 

Via Google 
Classroom 

during classes 
ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 15102 

- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
( 20 คะแนน) 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5IEP    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม    พ.ศ. 2564 
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Subjects Content / Description Evaluation Method 

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 

 
 

Performance 
Appraisal 

Via Google 
Classroom 

 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 15101   

- การซ่อมแซมเสื้อผ้า ( 20 คะแนน)  

 

 

Via Google 
Classroom 

during classes 

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 

                    (Mr.Nichat   Coning)                                           (นางญาณินทุ์    แสนปลื้ม) 
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