
 
 
 
 

 

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 
 

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 
 

วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 11101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 11101 

Unit 1 Things for School   
Unit 2 Colors and Shapes 
- The sentences True or False (5 points) 
- Connect the letter (5 points) 
- Draw and color “Things for school” (10 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

English  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  อ 11201 

Unit 1 Things for School 
Unit 2 Colors and Shapes 
- Sentence Completion (5 points) 
- Multiple Choice (5 points) 
- Draw, name and color (10 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 p ผลไม้ 
-ผลไม้ที่นักเรียนชอบ (5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาฯ  
รหัส ส 11101 

- ศีล 5 กับการปฏิบัติตน (20 คะแนน)  
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 ประวัติศาสตร์ 

รหัส ส 11102 
- เหตุการณ์ส าคัญในครอบครัว (20 คะแนน) 

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

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 11101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 11101 

- การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสหรือสถานที่ 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ (เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 11201 

- ผังงานแสดงล าดับขั้นตอนการไปโรงเรียน 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศลิป์ 
รหัส   ศ 11101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

 
 
 

ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น            ลงช่ือ_______________________ฝ่ายวิชาการ 

                       (นางปิยะเรศ  สมงาม)                               (นางญาณินทุ์  แสนปลื้ม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย 
รหัส ท 12101 
 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

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 
 

วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 12101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 12101 
 

Unit 1 At SchoolUnit 2 My Things 
- Unscramble sentence (5 points) 
- Multiple Choice (5 points) 
- Sentence Completion (10 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

English  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  อ 12201 

Unit 1 At School 
Unit 2 My Things 
- Sentence Completion and color (10 points) 

- Underline the correct answer (10 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจีน (เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 12201 

第一课 ai  ei  ui   

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

-生词 ค ำศพัท(์5 คะแนน) 
第三课 ie  ue er 一二三 
-数字 ตวัเลข (5 คะแนน) 

-写字 เขียนอกัษร (5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษา 
รหัส ส 12101 

เรื่องพุทธประวัติ  (20 คะแนน)  

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 ประวัติศาสตร์ 

รหัส ส 12102 
ตาราง สืบค้นเกี่ยวกับประวัติตนเองและครอบครัว 
(20 คะแนน) 

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

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

สุขศกึษาและพลศึกษา 
รหัส พ 12101 
 

สุขศึกษา  
- mind mapping หน่วยที่ 1- 3 หน่วยละ1ชิ้นงาน (30 คะแนน) 
พลศึกษา  
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (30 คะแนน) 
- ยืนทรงตัว,ยกเข่าขึ้นลง 20 ครั้ง, ซิทอัพ 30 วินาที 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 12101 

- การช่วยเหลืองานภายในบ้าน (20 คะแนน) 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ(เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 12201 
- ผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 12101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

 
 
 
   ลงช่ือ_____________________หัวหน้าสายชั้น          ลงชื่อ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

                            (นางลัดดาวัลย์   โยธาแข็ง)                                         (นางญาณินท์ุ   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 
 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 13101 
 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 13101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 13101 

Unit 1 At School                     
Unit 2 Clothing 
- Fill in the blanks (5 points)   
- Multiple Choice (10 points) 
- Unscramble the Words (5 points)  

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

English  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  อ 13201 

Unit 1 At School                       
Unit 2 Clothing 
- Put the correct word (5 points)  - Some and Any (5 points) 
- Picture and write (5 points)        - Make sentences (5 point) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

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 าศัพท ์(5 คะแนน) 
- 写字 เขียนอักษร(5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษา 
รหัส ส 13101 

- ความส าคัญของชาดก  (20 คะแนน)  
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 13102 

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

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 13101 
 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 13101 

- การจัดเก็บกระเป๋านักเรียนหรือรองเท้านักเรียนที่ถูกต้อง 

(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
(เพ่ิมเติม) รหัส ว 13201 

- การเขียนอัลกอริทึมโดยการใช้สัญลักษณ์  (20 คะแนน) 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 13101 
 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ_______________________หัวหน้าสายชั้น         ลงชื่อ_______________________ฝ่ายวิชาการ 

                        (นางสาวรุ่งนภา  บุญก่อน)                                             (นางญาณินท์ุ  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 
- ค าประวิสรรชนีย์และค าไม่ประวิสรรชนีย์ 
- ไม้ยมก(ๆ)                       - ไม้ทัณฑฆาต 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 14101 
 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 14101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 14101 
 

Unit 1 The great outdoors 
Unit 2 Hopes and Dreams 
- Read and connect   (10 points) 
- Look and write    (10 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

English  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  อ 14201 

Unit 1 The great outdoors 
Unit 2 Hopes and Dreams 
- Does it have ch, sh, ph, wh? (10 points)  
- Ask and answer (10 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

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 
 

สังคมศึกษา 
รหัส ส 14101 

- นิทานชาดก  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 ประวัติศาสตร์ 

รหัส ส 14102 
- แผนผังความคิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
(20 คะแนน) 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

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 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

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) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 14101 
 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

 
 
 

   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) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 15101 

บทที่ 1 เศษส่วน (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 
วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 15101 

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน 

- เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ (10 คะแนน) 

- เรื่อง เสียงและการได้ยิน (5 คะแนน) 

- เรื่อง อวัยวะรับเสียง (5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 15101 
 

Unit 1 How Much Food?    

Unit 2 Comparing Animals 

- Ask and answer (5 points) 

- Unscramble the word (5 points) 
- Yes/No Questions (5 points) 

- Make your own sentence (5 points) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

English  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  อ 15201 

Unit 1 How Much Food? 

Unit 2 Comparing Animals 
- Matching Type (5 points)   - Make your own sentence (5 points)   

- Yes/No questions (5 points)    - Fill in the blanks (5 points) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

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) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

สังคมศึกษา  
รหัส 15101 

- นิทานชาดก 
- เรื่อง อริยสัจ 4  (20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 15102 

- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
( 20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 
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 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 15101 

- การซ่อมแซมเสื้อผ้า ( 20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมนิผลผ่าน 

 
วิทยาการค านวณ 
(เพ่ิมเติม)  
รหัส ว 15201 

- ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบเลขคู่-เลขคี่ 
( 20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 15101 
 

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

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

 

 
 

ลงช่ือ____________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ___________________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  
เขียนสะท้อนความรู้ (แผนผังความคิด)  
ชนิดของค า 
- ค านาม               - ค ากริยา            - ค าสรรพนาม  

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ 
รหัส ค 16101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์ 
รหัส ว 16101 
 

หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร 

- เรื่อง สารอาหาร  (15คะแนน) 

- เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ 
รหัส อ 16101 
 

Unit 1 School Days           

Unit 2 At the aquarium 

- Complete the conversation (10 points) 

- Unscramble the sentences (5 points) 

- Use the words in the box (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

English  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  อ 16201 

Unit 1 School Days 

Unit 2 At the aquarium 

- Multiple Choice  (5 points) 

- Look at the picture. Answer the question (5 points) 

- Change verbs in blankets into Past continuous Tense  (10 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจีน(เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 16201 
 

第一课今天天气怎么样 วันนี้อากาศเป็นอย่างไร 

- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin 句子 ประโยค  (5 คะแนน) 
第二课 今天气温多少度 วันนี้อุณหภูมิกี่องศา 
- 生词 ค าศัพท์ 拼音 pinyin 句子 ประโยค  (5 คะแนน) 
第三课一年有几个李节 ใน 1ปีมีกี่ฤดู 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมรหัส ส 16101 

- นิทานชาดก 
- เรื่อง หลักกรรม  (20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์ 
รหัส ส 16102 

- เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 (20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

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 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 16101 

- แผนผังการดูแลรักษาความสะอาดห้องต่างๆ  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
(เพ่ิมเติม) รหัส ว 16201 

- ผังงานวิธีการแก้ปัญหาไฟฉายไม่สว่าง  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส   ศ 16101 

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

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

 

 
 
ลงช่ือ___________________หัวหน้าสายชั้น                     ลงช่ือ____________________ฝ่ายวิชาการ 

                      (นางสาววรรณณิศา  วิชัยกูล )                                               (นางญาณินทุ์   แสนปลื้ม) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย (พืน้ฐาน) 
รหัส ท 21101 

บทที่ 1 - 4  

- ค าเชื่อม  (10 คะแนน) 

- พยางค์หนัก - พยางค์เบา  (5 คะแนน) 

- ชนิดของค า  (5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 
รหัส ท 21201 

- แผนภาพโครงเรื่อง นิราศภูเขาทอง  (5 คะแนน) 

- แผนผังการเดินทางของสุนทรภู่  (5 คะแนน) 

- ถอดบทประพันธ์จากเรื่องโคลงโลกนิติ (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

คณิตศาสตร์  (พืน้ฐาน) 
รหัส ค 21101 

บทที่ 1 จ านวนเต็ม  (10 คะแนน) 
บทที่ 2 การสร้างเรขาคณิต (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 
ภาษาอังกฤษ (พืน้ฐาน) 
รหัส อ 21101 

Module 1 Back to School          Module 2 Cool Stuff! 
- Multiple Choice Tests (10 points) 
- Sentence completion (5 points) 
- Answer the questions (5 points) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 21101 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
                         เข้าสู่ประเทศไทย  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชน 
                         ตัวอย่าง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนิน  
                         ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญ  
                         ปัญญาด้วยอานาปานสติ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักธรรมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงและ 
                         การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

ประวัติศาสตร์(พื้นฐาน) 
รหัส ส 21103 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์  กาลเวลา และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์(20 คะแนน) 
-การเเบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์และการนับศักราชใประวัติศาสตร์ 
-การศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีทางประวัติศาสตร์ 
 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1IP  ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

หน้าที่พลเมือง 
รหัส ส 21201 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 รัฐธรรมนูญ  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 
ภาษาจนี (เพิ่มเติม) 
รหัส จ 21201 

第一课我坐校车去学校    
- 生词 ค าศัพท์ (5คะแนน) 
第二课你家离学校远吗？ 

-生词 ค าศัพท์ (5คะแนน) 
第三课你去哪儿 
-阅读 การอ่าน (5คะแนน) 
第四课 怎么去 
- 回答问题 ตอบค าถาม (5คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) 
รหัส ว 21101 

หน่วยที่ 2 สมบัติของสารบริสุทธิ์  (5 คะแนน) 
หน่วยที่ 3 หน่วยของสิ่งมีชีวิต (10 คะแนน) 
เรื่อง อธิบายการล าเลียงสารผ่านเซลล์ หน้าที่ต่างๆ ของเซลล์  
(5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 
รหัส อ 21201 

Unit 1 Me                             Unit 2 At Home 

- Multi Choice (5 points)       - Fill in Blank (5 points) 
- True/False (5 points)          - Written Answer (5 points) 

งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 21101 

สุขศึกษา      หน่วยที่ 1- 3 (20 คะแนน) 
พลศึกษา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  (10 คะแนน) 
- Sit up 1 นาที/20 ครั้ง          - วิดพ้ืน  1 นาที/20 ครั้ง 
การทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส  
- หน้ามือ ( forehand ) 30 ครั้ง( 5 คะแนน ) 
- หลังมือ ( back hand ) 30 ครั้ง  ( 5 คะแนน ) 
- กระทบผนัง หน้ามือ( forehand ) 10 ครั้ง ( 10 คะแนน ) 

ประเมินภาคปฏิบัติใน
ระหว่างการเรียนและ

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 21101 

- การดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้าน  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียนและ
ประเมินผลผ่าน 

 วิทยาการค านวณ 
รหัส ว 21103 

- หลักการคิดวิเคราะห์และรูปแบบอัลกอริทึม   (20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศลิป ์
รหัสศ 21101 
 

- วาดภาพแรเงาโดยใช้เทคนิคปากกาจุด( 10 คะแนน ) 
- วาดภาพแยกองค์ประกอบของ “ ซอด้วง ”  
-เขียนโน้ตเพลงไทย (5 คะแนน) 
“ ค้างคาวกินกล้วย ” (5 คะแนน) 

การประเมินภาคปฏิบัติ 
ถ่ายรูปส่งใน 

 

 

ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น     ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

                 (นางสาวรตัติยา  ระวิ)                            (นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย (พืน้ฐาน) 
รหัส ท 22101 

บทที่ 1 - 4 (20 คะแนน) 

 - เครื่องหมายอัญประกาศ        - การโน้มน้าวใจ 

 - ค าซ้อน            - การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 
รหัส ท 22201 

- อ่านและสรุปเนื้อเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก  (10 คะแนน) 

- ถอดค าประพันธ์ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (พืน้ฐาน) 
รหัส ค 22101 

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   (10 คะแนน) 

บทที่ 2 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง  (5 คะแนน) 

บทที่ 3 ปริซึทและทรงกระบอก  (5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ (พืน้ฐาน) 
รหัส อ 22101 

Unit 1 Me                       Unit 2 At Home 
Module 1 At Work, at Play  Module 2 Myths & Legends 
- Multiple Choice Tests (10 points) 
- Sentence completion (5 points) 
- Answer the questions (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 22101 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที 3 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และ
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พระไตรปิฎก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรมและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  
(20 คะแนน) 

 
 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์(พ้ืนฐาน) 
รหัส ส 22103 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 หน้าที่พลเมือง 

รหัส ส 22201 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถาบันทางสังคม 
(20 คะแนน) 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2IP  ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาจนี (เพิ่มเติม) 
รหัส จ 22201 

第一课一年有两个星期 
- 生词 ค าศัพท์ (5คะแนน) 

第二课露营 เข้าค่าย 

-生词 ค าศัพท์(5คะแนน) 

第三课你考得怎么样 

-阅读 กำรอ่ำน (5คะแนน) 

第四课假期生活  

- 回答问题 ตอบค ำถำม(5คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) 
รหัส ว 22101 

หน่วยที่ 2 การแยกสาร (15 คะแนน) 
เรื่อง การค านวณความเข้มข้นของสาร เป็นรายบุคคล (5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 
รหัส อ 22201 

Unit 1 My Life                 Unit 2 I Live Here 
Module 1 At Work, at Play  Module 2 Myths & Legends 

- Multi choice (5 points)     - True/False (5 points) 
- Word Bank (5 points)       - Written Answer (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 22101 

สุขศึกษา  
- หน่วยที่ 1- 3 (20 คะแนน )   
พลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (10 คะแนน) 
- Sit up 1 นาที/20 ครั้ง            - วิดพ้ืน  1 นาที/20 ครั้ง 
ส่ง Clip ทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 3 Clip(20 คะแนน) 
- หน้ามือ ( forehand ) 30 ครั้ง( 5 คะแนน ) 
- หลังมือ ( back hand ) 30 ครั้ง  ( 5 คะแนน ) 
- กระทบผนัง หน้ามือ( forehand ) 10 ครั้ง ( 10 คะแนน ) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 22101 

- ประเภทของบ้าน  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส ว 22103 

- หลักการคิดวิเคราะห์ ตามหลักแนวคิดเชิงค านวณและรูปแบบ
อัลกอริทึม และฝึกวิเคราะห์ชนิดข้อมูลแบบต่าง ๆ (20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัสศ 22101 

- วาดภาพระบายสีโดยจัดองค์ประกอบศิลป์(10 คะแนน) 
-วาดภาพแยกองค์ประกอบของ “ ซออู้ ” (5คะแนน) 
-เขียนโน้ตเพลงไทย“ ลาวครวญ ”  (5 คะแนน)  

การประเมินภาคปฏิบัติ 
และประเมินผลผ่าน 
 

 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

           (นางสาวรัตติยา   ระวิ)                                                (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 
 

SRISUVIT SCHOOL



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) 
รหัส ท 23201 

- ออกแบบโฆษณา (10  คะแนน) 
- เขียนจดหมาย (10  คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 
รหัส ท 23201 

แผนภาพโครงเรื่อง  (10  คะแนน) 
- บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 
ถอดค าประพันธ์เรื่อง พระอภัยมณี  (10  คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์  (พ้ืนฐาน) 
รหัส ค 23101 

บทที่ 1  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  (10 คะแนน) 

บทที่ 2  การแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) 
รหัส อ 23101 

Module 1 Lifestyles      Module 2 Believe it or not! 

- Multiple Choice Tests (10 points) 
- Sentence completion (5 points) 
- Answer the questions (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 23101 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศต่างๆทั่วโลก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม
โลก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ และ
สรุปพุทธประวัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และ
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สังฆคุณกับข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างานและการมีครอบครัว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา (20 คะแนน) 

 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์(พ้ืนฐาน) 
รหัส ส 23103 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3IP  ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

หน้าที่พลเมือง 
รหัส  ส 23201 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบัน 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจนี (เพิ่มเติม) 
รหัส จ 23201 

第一课她长得真漂亮 

- 外貌 ลักษณะภายนอกของบุคคล (5 คะแนน) 
 

 

第二课 你有多高 
-回答问题 การตอบค าถาม (5 คะแนน) 
 

第三课他性格活泼 
-生词 ค าศัพท ์(10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) 
รหัส ว 23101 

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  (15 คะแนน) 
เรื่อง ค านวณหาอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก  
(5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 
รหัส อ 23201 

Unit 1 Me and My Life      Unit 2 Survival 

Module 1 Lifestyles          Module 2 Believe it or not! 

- Multi Choice (5 points)         - Fill in Blank (5 points) 
- Open Questions (5 points)    - Word Bank (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 23101 

สุขศึกษา  
- หน่วยที่ 1- 5  (20 คะแนน) 
พลศึกษา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 Clip (20 คะแนน) 
- Sit up 1 นาที/20 ครั้ง 
- วิดพ้ืน  1 นาที/20 ครั้ง 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 23101 

- การตกแต่งเสื้อผ้า  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส ว 23103 

- สร้างเกมใน Microsoft Excel (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัสศ 23101 

- ออกแบบตกแต่งภายในห้องพักอาศัย  (10 คะแนน) 
- สร้างสรรค์แผนผังความรู้เรื่องวิวัฒนาการดนตรีสากลโดยใช้
โปรแกรมต่างๆเช่นCanva , Powerpoint (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

 
 
 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

          (นางสาวรัตติยา   ระวิ)                                                  (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย  (พ้ืนฐาน) 
รหัส ท 21101 

บทที่ 1 - 4  

- ค าเชื่อม ( 10 คะแนน)        

- ชนิดของค า ( 5 คะแนน) 

- พยางค์หนัก - พยางค์เบา ( 5 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน) 
รหัส ค 21101 

บทที่ 1 จ านวนเต็ม  (10 คะแนน) 

บทที่ 2 การสร้างเรขาคณิต  (10 คะแนน) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 

รหัส ค 21201 
- ระบบเลขโรมัน (20 คะแนน) 
 

ภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) 
รหัส อ 21101 

Module 1 Back to School     Module 2 Cool Stuff! 
- Multiple Choice Tests (10 points) 
- Sentence completion (5 points) 
- Answer the questions(5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 21101 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
                         เข้าสู่ประเทศไทย  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชน 
                         ตัวอย่าง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
                         ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญ 
                         ปัญญาด้วยอานาปานสติ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักธรรมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงและการ 
                          ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  (20 คะแนน) 

 
 
 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจนี (เพิ่มเติม) 
รหัส จ 21201 

第一课我坐校车去学校 

- 生词 ค าศัพท์ (5คะแนน) 
第二课你家离学校远吗？ 

-生词 ค าศัพท์ (5คะแนน) 
第三课你去哪儿 

-阅读 การอ่าน (5คะแนน) 
第四课 怎么去 
- 回答问题 ตอบค าถาม(5คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1GP ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

วิทยาศาสตร์  (พ้ืนฐาน) 
รหัส ว 21101 

หน่วยที่ 2 สมบัติของสารบริสุทธิ์  (5 คะแนน) 
หน่วยที่ 3หน่วยของสิ่งมีชีวิต  (10 คะแนน) 
- อธิบายการล าเลียงสารผ่านเซลล์ หน้าที่ต่างๆ ของเซลล์ (5 คะแนน) 

 
 
 

ทดสอบผ่าน 
 

เคมี (เพ่ิมเติม)  
รหัส ว 21221 

หน่วยที่ 1 อะตอมและสมบัติของธาตุ (15 คะแนน) 
เรื่อง เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เป็นรายบุคคล (5 คะแนน) 

ฟิสิกส์  (เพ่ิมเติม) 

รหัส  ว 21201 

เรื่อง บทน าและการวัด (หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย) (15 คะแนน) 
เรื่อง หน่วยระหว่างชาติ SI Units  (5 คะแนน) 

ชีววิทยา  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  ว 21241 

เรื่อง การศึกษาชีววิทยา (ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต) (15 คะแนน) 
เรื่อง การศึกษาชีววิทยา เป็นรายบุคคล (5 คะแนน) 

ประวัติศาสตร์(พ้ืนฐาน) 
รหัส ส 21103 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์  กาลเวลา และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  (20 คะแนน) 
- การเเบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์และการนับศักราชในประวัติศาสตร์ 
- การศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีทางประวัติศาสตร์ 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

หน้าที่พลเมือง ส21201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รัฐธรรมนูญ  (20 คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) 
รหัส อ 21201 

Unit 1 Me                      Unit 2 At Home 

- Multi Choice (5 points)       - Fill in Blank (5 points) 
- True/False (5 points)          - Written Answer (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 21101 

สุขศึกษา     หน่วยที่ 1- 3 (20 คะแนน )   
พลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (10 คะแนน) 
- Sit up 1 นาที/20 ครั้ง           - วิดพ้ืน  1 นาที/20 ครั้ง 
การทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (20 คะแนน) 
- หน้ามือ ( forehand ) 30 ครั้ง( 5 คะแนน ) 
- หลังมือ ( back hand ) 30 ครั้ง  ( 5 คะแนน ) 
- กระทบผนัง หน้ามือ( forehand ) 10 ครั้ง ( 10 คะแนน ) 

 
ประเมินภาคปฏิบัติ 

และ 
ประเมินผลผ่าน 

 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 21101 

- ขั้นตอนการดูแลรักษาห้องต่างๆ  (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 วิทยาการค านวณ 

รหัส ว 21103 
- หลักการคิดวิเคราะห์และรูปแบบอัลกอริทึม  (20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัสศ 21101 
 

- วาดภาพแรเงาโดยใช้เทคนิคปากกาจุด  (10 คะแนน ) 
- วาดภาพแยกองค์ประกอบของ “ ซอด้วง ”  
-เขียนโน้ตเพลงไทย (5 คะแนน) 
“ ค้างคาวกินกล้วย ”  (5 คะแนน) 

 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

    (นางสาวรัตติยา    ระวิ)                                                (นางสาวนโรบล   ศุขวินท)ุ  

SRISUVIT SCHOOL



 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย (พืน้ฐาน) 
รหัส ท 22101 

บทที่ 1 - 4  

 - เครื่องหมายอัญประกาศ       - การโน้มน้าวใจ 

 - ค าซ้อน                   - การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนา 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (พืน้ฐาน) 
รหัส ค 22101 

บทที ่1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
บทที ่2 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 
บทที ่3 ปริซึทและทรงกระบอก 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 

รหัส ค 22201 
บทที่ 1 เลขยกก าลัง 

ภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) 
รหัส อ 22101 

Unit 1 Me                     Unit 2 At Home 

Module 1  At Work, at Play   Module 2  Myths & Legends 

- Multiple Choice Tests (10 points) 
- Sentence completion (5 points) 
- Answer the questions (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 22101 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้ที 3 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และ
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พระไตรปิฎก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรมและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  
(20 คะแนน) 

 
 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจนี (เพิ่มเติม) 
รหัส จ 22201 

第一课一年有两个星期 
- 生词 ค าศัพท์ (5คะแนน) 
第二课露营 

-生词 ค าศัพท์ (5คะแนน) 
第三课你考得怎么样 

-阅读 การอ่าน (5คะแนน) 
第四课假期生活  

- 回答问题 ตอบค าถาม (5คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2GP ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) 
รหัส ว 22101 

หน่วยที่ 2 การแยกสาร  (15 คะแนน) 
เรื่อง การค านวณความเข้มข้นของสาร (5 คะแนน) 

 
 
 
 

ทดสอบผ่าน 
 

เคมี  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 22221 

หน่วยที่ 1 ปริมาณสัมพันธ์ (15 คะแนน) 
เรื่อง การค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี เป็นรายบุคคล 
(5 คะแนน) 

ฟิสิกส์  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  ว 22201 

เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (15 คะแนน) 
เรื่อง แรงและมวล (5 คะแนน) 

ชีววิทยา  (เพ่ิมเติม) 
รหัส  ว 22241 

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (การจ าแนกสิ่งมีชีวิตและ
ขั้นตอนทางอนุกรมวิธาน) (15 คะแนน) 
เรื่อง ข้ันตอนทางอนุกรมวิธาน เป็นรายบุคคล  (5 คะแนน)  

ประวัติศาสตร์ (พื้นฐาน) 
รหัส ส 22103 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (20 คะแนน)  

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

หน้าที่พลเมือง 
รหัส  ส 22201 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถาบันทางสังคม  (20 คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 
รหัส อ 22201 

Unit 1 My Life                      Unit 2 I Live Here 
Module 1 At Work, at Play       Module 2 Myths & Legends 
- Multi choice (5 points)    - True/False (5 points) 
- Word Bank (5 points)      - Written Answer (5 points) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 22201 

สุขศึกษา    หน่วยที่ 1- 3 (20 คะแนน )   
พลศึกษา    การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (10 คะแนน) 
- Sit up 1 นาที/20 ครั้ง       - วิดพ้ืน  1 นาที/20 ครั้ง 
ส่ง Clip ทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 3 Clip(20 คะแนน) 
- หน้ามือ ( forehand ) 30 ครั้ง( 5 คะแนน ) 
- หลังมือ ( back hand ) 30 ครั้ง  ( 5 คะแนน ) 
- กระทบผนัง หน้ามือ( forehand ) 10 ครั้ง ( 10 คะแนน ) 

 
 

ประเมินภาคปฏิบัติ 
และ 

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 22101 

- ประเภทของบ้าน (20 คะแนน)  
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส  ว 22103 

- หลักการคิดวิเคราะห์ ตามหลักแนวคิดเชิงค านวณและรูปแบบ
อัลกอริทึม และวิเคราะห์ชนิดข้อมูลแบบต่าง ๆ  (20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส ศ 22101 

- วาดภาพระบายสีโดยจัดองค์ประกอบศิลป์ (10 คะแนน) 
- วาดภาพแยกองค์ประกอบของ “ ซออู้ ” (5คะแนน) 
- เขียนโน้ตเพลงไทย“ ลาวครวญ ”  (5 คะแนน)  

 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

           (นางสาวรัตติยา    ระวิ)                                               (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 
รหัส ท 23101 

   - ออกแบบโฆษณา   (10  คะแนน) 
   - เขียนจดหมาย (10  คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (พืน้ฐาน) 
รหัส ค 23101 

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 
รหัส ค 23201 

บทที ่1 เศษส่วนพหุนาม 

ภาษาอังกฤษ (พืน้ฐาน) 
รหัส อ 23101 

Module 1 Lifestyles        Module 2 Believe it or not! 

- Multiple Choice Tests (10 points) 
- Sentence completion (5 points) 
- Answer the questions(5 points) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 23101 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศต่างๆทั่วโลก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม
โลก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ และ
สรุปพุทธประวัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และ
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สังฆคุณกับข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างานและการมีครอบครัว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา (20 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจนี(เพิ่มเติม) 
รหัส จ 23201 

第一课她长得真漂亮 

- 外貌 ลักษณะภายนอกของบุคคล(5 คะแนน) 
第二课 你有多高 
-回答问题 การตอบค าถาม (5 คะแนน) 
第三课他性格活泼 
-生词 ค าศัพท์ (10 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3GP ในระหว่างวันที่  16 - 20  สงิหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

วิทยาศาสตร์(พ้ืนฐาน) 
รหัส ว 23101 

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  (15 คะแนน) 
เรื่อง ค านวณหาอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก  
(5 คะแนน) 

 
 
 
 

ทดสอบผ่าน 
 

เคมี  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 23221 

หน่วยที่ 1 กรด-เบส  (15 คะแนน) 
เรื่อง ค านวณค่า pH ของสารละลายกรดและเบส เป็นรายบุคคล 

(5 คะแนน) 
ฟิสิกส์  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 23201 

เรื่อง สมดุลกล  (15 คะแนน) 
เรื่อง สมดุลกล(สภาพสมดุล และ สมดุลต่อการเลื่อนที่ (5 คะแนน) 

ชีววิทยา  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 23241 

เรื่อง ระบบนิเวศ (องค์ประกอบของระบบนิเวศ,การหมุนเวียนสารใน
ระบบนิเวศ) (15 คะแนน) 
เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ (5 คะแนน) 

ประวัติศาสตร์(พ้ืนฐาน) 
รหัส ส 23103 

หน่วยการเรียนรู้ที่1 วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที2่ พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลก(20คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 หน้าที่พลเมือง 

รหัส ส 23201 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบัน(20 
คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) 
รหัส อ 23201 

Module 1 Lifestyles      Module 2 Believe it or not! 

- Multi Choice (5 points)         - Fill in Blank (5 points) 
- Open Questions (5 points)    - Word Bank (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 23101 

สุขศึกษา - หน่วยที่ 1-5  (20 คะแนน) 
พลศึกษา   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  (20 คะแนน) 

- Sit up 1 นาที/20 ครั้ง      - วิดพ้ืน  1 นาที/20 ครั้ง 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 
ประเมินผลผ่าน 

 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 23101 

- การตกแต่งเสื้อผ้า (20 คะแนน) 
 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส ว 23102 

- สร้างเกมใน Microsoft (20 คะแนน) 

ศิลปะ          
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัสศ 23101 

- การออกแบบตกแต่งภายในห้องพักอาศัย (10 คะแนน) 
- สร้างสรรค์แผนผังความรู้เรื่องวิวัฒนาการดนตรีสากลโดยใช้
โปรแกรมต่างๆเช่นCanva , Powerpoint (10 คะแนน) 

 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

          (นางสาวรัตติยา   ระวิ)                                                 (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) 
รหัส ท 31101 

- ภาษาประกอบด้วยหน่วยในภาษา  (5 คะแนน) 
- เสียงของค าส่วนใหญ่ในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมาย (5 คะแนน) 
- ภาษาใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่าง ๆ (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน) 
รหัส ค 31101 

บทที่ 1 เซต   

 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 
รหัส ค 31201 

บทที่ 1 เซต 

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์    

ภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) 
รหัส อ 31101 

Unit 1 Family histories       Unit 2 Teen life 
- Live Worksheet (10 point) 

- Assignments (10 point) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 31101 

หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 
หน่วยที่ 2 หลักการของพระพุทธศาสนา 
หน่วยที่ 3 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
หน่วยที่ 4 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(20คะแนน) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(พ้ืนฐาน) 
รหัส ว 31101 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ (การล าเลียงแบบผ่านและ
ไม่ผ่าน cell membrane)   (15 คะแนน) 
เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์  (5 คะแนน) 

 
 
 
 
 

ทดสอบผ่าน 
 

เคมี  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 31221 

หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี 
หน่วยที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ (15 คะแนน) 
เรื่อง ค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี เป็นรายบุคคล 
(5 คะแนน) 

ฟิสิกส์  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 31201 

เรื่อง บทน าและการวัด  (15 คะแนน) 
(เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, ความไม่แน่นอนวัด) 
เรื่อง หน่วยระหว่างชาติ SI Units , การเปลี่ยนหน่วย  (5 คะแนน) 

ชีววิทยา  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 31241 

เรื่อง การศึกษาชีววิทยา (ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต) (15 คะแนน) 
เรื่อง การศึกษาชีววิทยา  (5 คะแนน) 
 

ประวัติศาสตร์ (พ้ืนฐาน) 
รหัส ส 31103 

หน่วยที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (20 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 หน้าที่พลเมือง 

รหัส ส 30201 
หน่วยที่ 1 สังคมของเรา 
(20 คะแนน) 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) 
รหัส อ 31205 

Unit 1 Family histories           Unit 2 Teen life 

English Conversation & English Communication 
- Multi Choice (5 points)    - Fill in Blank (5 points) 
- True/False (5 points)       - Written Answer (5 points) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 31101 

สุขศึกษา  
- หน่วยที่1- 8  ( 20 คะแนน) 
พลศึกษา  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (20 คะแนน) 
- Sit up                                 - วิดพ้ืน 

 
ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 31101 

- บทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส  ว 31182 

- สร้างเกมใน Microsoft PowerPoint (20 คะแนน) งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ศิลปะ          
รหัสศ31101 

- เขียนแบบรถยนต์ ในรูปแบบ Isometric  
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

 
 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

      (นางสาววรรณวิสา   หอมสุวรรณ)                                        (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 
รหัส ท 31101 

- ภาษาประกอบด้วยหน่วยในภาษา   (5 คะแนน) 
- เสียงของค าส่วนใหญ่ในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมาย  
(5 คะแนน) 
 - ภาษาใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่าง ๆ ( 10 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

รหัส ท 31201 
- ถอดบทประพันธ์เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการ 
อาจริยคุณ (10 คะแนน) 
- เขียนแผนผังตัวละครเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
(10 คะแนน) 

คณิตศาสตร์  (พืน้ฐาน) 
รหัส ค 31101 

บทที่ 1 เซต  

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม) 
รหัส ค 30201 

บทที่ 1 อัตราส่วน อัตรา สัดส่วน และร้อยละ         

ภาษาอังกฤษ(พืน้ฐาน) 
รหัส อ 31101 

Unit 1 Family histories          Unit 2 Teen life 
- Live Worksheet (10 point) 

- Assignments (10 point) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 31101 

หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 
หน่วยที่ 2 หลักการของพระพุทธศาสนา 
หน่วยที่ 3 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 
หน่วยที่ 4 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(20 คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจีน(เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 31201 

第一课大皇宫 

-生词 ค าศัพท์ (10 คะแนน) 
第二课湄南河 

- 回答问题 ตอบค าถาม (5 คะแนน) 
第三课故宫 
-读一读 การอ่าน (5 คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(พื้นฐาน) 
รหัส ว 31101 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ (การล าเลียงแบบผ่านและ
ไม่ผ่าน cell membrane) (15 คะแนน) 
เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ (5 คะแนน) 

 

ทดสอบผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์(พื้นฐาน) 
รหัส ส 31103 

หน่วยที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  (20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

หน้าที่พลเมือง 
รหัส ส 31201 

หน่วยที่ 1 สังคมของเรา 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ(เพ่ิมเติม) 
รหัส อ 31201 

English Conversation & English Communication 
- Multi Choice (5 points)- Fill in Blank (5 points) 
- True/False (5 points)- Written Answer (5 points) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ(เพ่ิมเติม) 
รหัส อ 31202 

English Read & Write 

- Reading Questions (10 points) 
- Writing Skills (10 Points) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 31101 

สุขศึกษา  
- หน่วนที่ 1- 8 ( 20 คะแนน) 
พลศึกษา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (20 คะแนน) 
- Sit up      - วิดพ้ืน 

 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 
ประเมินผลผ่าน 

 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 31101 

- บทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน 
(20 คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส ว 31182 

- สร้างเกมใน Microsoft PowerPoint (20 คะแนน) 

ศิลปะ          
รหัสศ 31101 

- เขียนแบบรถยนต์ ในรูปแบบ Isometric  
(20 คะแนน) 

 
 

ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

       (นางสาววรรณวิสา   หอมสุวรรณ)                               (นางสาวนโรบล     ศุขวินทุ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) 
รหัส ท 32101 

- ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา   (5 คะแนน) 

- การร้อยเรียงถ้อยค า  (5 คะแนน)    

- ส านวน  (10 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

คณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน) 
รหัส ค 32101 

บทที่ 1 เลขยกก าลัง 

บทที่ 2 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 

รหัส ค 32201 
บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) 
รหัส อ 32101 

Unit 1 Experiences             Unit 2 Out and about 
- Live Worksheet (10 point)    - Assignments (10 point) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 32101 

หน่วยที่ 1 การก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยที่ 3 สหกรณ(์20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

(พ้ืนฐาน) 
รหัส ว 32101 

หน่วยที่ 1 อาการ     หน่วยที่ 2 น้ า  (15 คะแนน) 

- การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเป็นรายบุคคล (5 คะแนน) 

 
 
 
 
 

ทดสอบผ่าน 
 

เคมี  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 32223 

หน่วยที่ 1 แก๊สและสมบัติของแก๊ส  (5 คะแนน) 

หน่วยที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  (10 คะแนน) 

การค านวณแก๊สและสมบัติของแก๊ส เป็นรายบุคคล  (5 คะแนน) 
ฟิสิกส์  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 32203 

เรื่อง สมดุล (15 คะแนน) 
เรื่อง สมดุลกล(สภาพสมดุล และ สมดุลต่อการเลื่อนที่) 
(5 คะแนน) 

ชีววิทยา  (เพ่ิมเติม) 
รหัส ว 32243 

เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก,โครงสร้างและการเจริญเติบโตของ
พืชดอก   (15 คะแนน) 
เรื่อง การล าเลียงของพืช  (5 คะแนน) 

ประวัติศาสตร์  
(พ้ืนฐาน)รหัส ส 32103 

หน่วยที่ 1 อารยธรรมโลกยุคโบราณ 
(20 คะแนน) 

 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

หน้าที่พลเมือง 
รหัส ส 30203 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบการเมืองการปกครอง  (20 คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ  (เพิ่มเติม) 
รหัส อ 32201 

English Conversation & English Communication 
- Multi Choice (5 points)          - Fill in Blank (5 points) 
- True/False (5 points)             - Written Answer (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 32101 

สุขศึกษา  
- หน่วยที่ 1-6  (20 คะแนน) 
พลศึกษา  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (30 คะแนน)     

- Sit up                           - วิดพ้ืน 

 
ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 32101 

- การขยายพันธุ์พืช (20 คะแนน)   
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส ว 32184 

- ออกแบบ Portfolio (รูปแบบไฟล์) (20 คะแนน) 

ศิลปะ  รหัส ศ 32201 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส ศ 32101 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (10 คะแนน) 
- วาดภาพส่วนประกอบของ “ ระนาดเอก ” (10 คะแนน) 

 
 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

      (นางสาววรรณวิสา   หอมสุวรรณ)                                         (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) 
รหัส ท 32101 

  - ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา   (5 คะแนน) 

  - การร้อยเรียงถ้อยค า   (5 คะแนน)    

  - ส านวน  (10 คะแนน) 

 
งานในระหว่างการเรียน

และประเมินผลผ่าน 
 ภาษาไทย  (เพ่ิมเติม) 

รหัส  ท32203 
  - เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดร -ชาดก กัณฑ์มัทรี ( 10 คะแนน) 

  - เรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี (10 คะแนน) 

คณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน) 
รหัส ค  32101 

บทที่ 1 เลขยกก าลัง 

บทที่ 2 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ(พ้ืนฐาน) 
รหัส อ 32101 

Unit 1 Experiences               Unit 2 Out and about 
- Live Worksheet (10 point) 

- Assignments (10 point) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 
รหัส ส 32101 

หน่วยที่ 1 การก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
หน่วยที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยที่ 3 สหกรณ ์                            (20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

ภาษาจีน(เพ่ิมเติม) 
รหัส จ 32201 

第一课勤奋学习的孔子 

-生词 ค าศัพท์ (5 คะแนน) 
第二课比尔盖茨 

-生词 ค าศัพท์ (5 คะแนน) 
第三课永远的李小龙 

-读一读 การอ่าน (5 คะแนน) 
第四课 诺贝尔 

-回答问题 การตอบค าถาม (5 คะแนน) 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

(พื้นฐาน) รหัส ว 32101 

หน่วยที่ 1 อาการ   (5 คะแนน)   หน่วยที่ 2 น้ า        (10 คะแนน) 

การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเป็นรายบุคคล (5 คะแนน) 

ทดสอบผ่าน 
 

ประวัติศาสตร์  (พื้นฐาน) 
รหัส ส 32103 

หน่วยที่ 1 อารยธรรมโลกยุคโบราณ 
(20 คะแนน) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 หน้าที่พลเมือง 

รหัส ส 32203 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบการเมืองการปกครอง  (20 คะแนน) 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 
รหัส อ 32201 

English Conversation & English Communication 
- Multi Choice (5 points)      - Fill in Blank (5 points) 
- True/False (5 points)         - Written Answer (5 points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนากลางภาคเรียนที่ 1 / 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในระหว่างวันที่  16 - 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

ภาษาอังกฤษ  
(เพ่ิมเติม) 
รหัสอ 32202 

English Read & Write 

- Reading Questions   (10 points) 

- Writing Skills   (10 Points) 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
รหัส พ 32101 

สุขศึกษา  
- หน่วยที่ 1- 6 (20 คะแนน) 
พลศึกษา  
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (20 คะแนน) 
- Sit up                          - วิดพ้ืน 

 
ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผ่าน 
 

การงานอาชีพ 
รหัส  ง 32101 

- การขยายพันธุ์พืช (20 คะแนน) 
 

 
 

งานในระหว่างการเรียน
และประเมินผลผ่าน 
 

วิทยาการค านวณ 
รหัส ว 32184 

- การออกแบบ Portfolio (รูปแบบไฟล์)(20 คะแนน) 

ศิลปะ  รหัส ศ32201 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 
รหัส ศ 32101 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (10 คะแนน) 
- วาดภาพส่วนประกอบของ “ ระนาดเอก ” (10 คะแนน) 

 
 

 
 
ลงช่ือ______________________หัวหน้าสายชั้น             ลงช่ือ_____________________ฝ่ายวิชาการ 

        (นางสาววรรณวิสา  หอมสุวรรณ)                                        (นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ) 
 
 

SRISUVIT SCHOOL




