
 
 

 

 
 
 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

วิทยาศาสตร  

รหัส ว11101 

หนวยท่ี 2 ตัวเรา สัตวและพืชรอบตัวเรา 

บทท่ี 2 สัตวและพืชรอบตัวเรา   (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

หนาท่ีพลเมือง   

รหัส ส11201 

หนวยท่ี 2 โครงสรางและบทบาทหนาท่ีของสมาชิก

ในครอบครัวและโรงเรียน  (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

English  (เพ่ิมเติม) 

รหัส อ11201 
Unit 3  At  the  store  (10 points) 

Unit 4  People  at  home  (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

ภาษาไทย   

รหัส ท11101 

 

 

 

 

 

 

ภาษาพาที   (๑๐ คะแนน) 

บทท่ี ๕ ไปโรงเรยีน   

บทท่ี ๖ โรงเรียนลูกชาง    

บทท่ี ๗ เพ่ือนรัก เพ่ือนเลน   

หลักภาษา    (๑๐ คะแนน) 

บทท่ี ๕ สระอือ       

บทท่ี ๖ สระเอีย สระอัว 

บทท่ี ๗ สระอะ สระอิ สระอึ สระอุ วรรณยุกต 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  
 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

ภาษาจีน  (เพ่ิมเติม)  

รหัส จ11101 

第四课   你早 สวัสดตีอนเชา  身体

รางกาย   (7 分)    

第五课   再见 ลากอน    颜色 สี    (6 分)    

第六课   早安 อรุณสวัสดิ์    (7 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม    

รหัส ส11101 

 

หนวยท่ี 4 หนาท่ีชาวพุทธ  (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 5 การบริหารจิตและการเจริญปญญา  

(5 คะแนน) 

หนวยท่ี 6 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง11101 

หนวยท่ี 1 แตงตัวกันเถอะ  (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 2 ของใชของหนู   (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1SP   ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

     
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ11101 

 

สุขศึกษา    (10 คะแนน) 

- หนวยท่ี 1 - 4 

พลศึกษา     (10 คะแนน) 

- การเคลื่อนไหวรางกายเบื้องตน 

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

คณิตศาสตร  

รหัส ค11101 

 

 

บทที่ 4 จํานวนนับ 11-20  (5 คะแนน) 

บทที่ 5 การบวกการลบจํานวนนับไมเกิน 20 (5คะแนน) 

บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ  (5 คะแนน) 

บทที่ 7 การวัดน้าํหนัก   (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

วิทยาการคํานวณ 

(เพ่ิมเติม) 

รหัส ว11201 

หนวยท่ี 2 การแกปญหาขอมูลและเทคโนโลยี   

หนวยท่ี 3 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุปกรณเทคโนโลยี   

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.10 น. 

ภาษาอังกฤษ   

รหัส อ11101 

Unit 3  At  the  store   (10 points) 

- Number   - How  many  ….? There is ….  

There  are ……   

- Singular and  plural (What  are  these ?) 

They’re..… 

Unit 4  People  at  home   (10 points) 

- Family  members      - Who’s  he / she ?       

-  Adjective  

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.20-11.30 น. 

ศิลปะ               

รหัส ศ11101 

 

ดนตรี-นาฏศิลป 

หนวยท่ี 1 พ้ืนฐานงานศิลป    (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 2 สนุกกับงานศิลป    (5 คะแนน) 

 

หนวยท่ี 1 ดนตรีนารู           (4 คะแนน)         

หนวยท่ี 2 กิจกรรมดนตรี      (3 คะแนน)         

หนวยท่ี 3 ดนตรีกับชีวิต       (3 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  
 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

13.30-14.40 น. 

ประวัติศาสตร    

รหัส ส11102 

หนวยท่ี 3  การดําเนินชีวิตในอดีตและปจจุบัน     

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom  
 

 

ลงช่ือ_____________________หัวหนาสายช้ัน           ลงช่ือ______________________ฝายวิชาการ 

                  ( นางปยะเรศ    สมงาม )                                        (นางญาณินทุ  แสนปล้ืม) 
 

 



 
 

 
 

 
 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

วิทยาศาสตร  

รหัส ว12101 

หนวยท่ี 2 วัสดุและการใชประโยชน     

เรื่องท่ี 3 การใชประโยชนจากวัสดุ (20 คะแนน)         

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

หนาท่ีพลเมือง  

 รหัส ส12201 

หนวยท่ี 2 มารยาทไทย  (20 คะแนน)            งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

English  (เพ่ิมเติม) 

รหัส อ12201 
Unit 3 Things I can do  (10 points) 

Unit 4 Occupations  (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

ภาษาไทย   

รหัส ท12101 

 

ภาษาพาที   (๑๕ คะแนน)         

บทท่ี ๔ กลัวทําไม  (คําควบกล้ํา, มาตรา กด เกอว ) 

บทท่ี ๕ ชีวิตใหม ( อักษรนํา  ห นํา ) 

บทท่ี ๖ มีน้ําใจ  (อักษรนํา  ห นํา อ นํา ,สระ โอะ ) 

วรรณคดีลํานํา    

ไกแจแซเสียง  (๕ คะแนน)         

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

ภาษาจีน   (เพ่ิมเติม) 

รหัส จ12101 

第四课   an,eu,in   好朋友   เพ่ือนรัก  

(7 分)    

第五课   un ün  复习  ( 7 分)    

第六课      ang,eng 这是什么  นี่คืออะไร   

(6 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม   

รหัส ส12101 

หนวยท่ี 5 การบริหารจิตเจริญปญญา  (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 6 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา(10คะแนน)  

หนวยท่ี 7 ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย (5 คะแนน)  

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

 

การงานอาชีพ  

รหัส ง12101 

หนวยท่ี 1 หนูทํางานบาน  (10 คะแนน)         

หนวยท่ี 2 หนูเขาครัว  (10 คะแนน)   

       

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2SP   ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ12101 

 

สุขศึกษา    (20 คะแนน) 

หนวยท่ี 1 อวัยวะภายในรางกายท่ีสําคัญ 

หนวยท่ี 2 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย 

หนวยท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

คณิตศาสตร  

รหัส ค12101 

บทท่ี 4  การวัดน้ําหนัก    (10 คะแนน)              

บทท่ี 5  การคูณ       (10 คะแนน)                        

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

วิทยาการคํานวณ 

(เพ่ิมเติม) 

รหัส ว12201 

หนวยท่ี 1 การแกปญหาอยางเปนข้ันตอน  

(10 คะแนน)         

หนวยท่ี 2 การเขียนโปรแกรมดวย Scratch  

(10 คะแนน)  

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.10 น. 

ภาษาอังกฤษ   

รหัส อ12101 
Unit 3 Things I can do  (10 points) 

Unit 4 Occupations   (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.20-11.30 น. 

ศิลปะ               

รหัส ศ12101 
 

 

 

ดนตรี-นาฏศิลป 

บทท่ี 1 รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(3 คะแนน) 

บทท่ี 2 งานทัศนศิลปและทัศนธาตุ   (3 คะแนน)   

บทท่ี 3 ภาพวาดเรื่องราว (4 คะแนน) 
 

หนวยท่ี 2 เพลงกับชีวิต  (10 คะแนน) 

บทท่ี 1 บทเพลงในทองถ่ิน     

บทท่ี 2 ดนตรีในโอกาสสําคัญ 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

13.30-14.40 น. 

ประวัติศาสตร    

รหัส ส12102 

หนวยท่ี 2 ชุมชนของเรา  (20 คะแนน)          งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 
 

 

 

 

ลงช่ือ_____________________หัวหนาสายช้ัน             ลงช่ือ_____________________ฝายวิชาการ 

                ( นางลัดดาวัลย   โยธาแข็ง )                                        (นางญาณินทุ  แสนปล้ืม) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

วิทยาศาสตร  

รหัส ว13101 

หนวยท่ี 2 อากาศและชีวิตสัตว 

บทท่ี 2 การดํารงชีวิตของสัตว  (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

หนาท่ีพลเมือง     

รหัส ส13201 

 

หนวยท่ี 2  วันสําคัญของไทย  (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 3 บุคคลสําคัญของทองถ่ิน  (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

English  (เพ่ิมเติม) 

รหัส อ13201 
Unit 3 Places           (10 points) 

Unit 4 Occupations   (10 points)  

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

ภาษาไทย   

รหัส ท13101 

 

ภาษาพาที   (๑๐ คะแนน) 

บทท่ี ๕ ทําดีอยาหวั่นไหว  /  คําควบกล้ํา 

บทท่ี ๖ พลังงานคือชีวิต   /  อักษรนํา 

บทท่ี ๗ ความฝนเปนจริงได  / รร / บัน – บรร 

บทท่ี ๘ ภูมิใจในภาษาไทยของเรา / คําพอง /  

ภาษาถ่ิน 

วรรณคดีลํานํา บทท่ี ๓ เด็กเอย...เด็กนอย  

(๑๐ คะแนน)      

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

ภาษาจีน   (เพ่ิมเติม) 

รหัส จ13101 

第四课   课堂生 ในหองเรียน    (5 分)    

第六课   这是什么颜色 นี่สีอะไร      

(5 分)    

第七课   我喜欢粉红色  ฉันชอบสี

ชมพู    (5 分)    

第八课   我穿红裙子 ฉันใสกระโปรง 

สีแดง   (5 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม    

รหัส ส13101 

 

หนวยท่ี 5 การบริหารจติเจริญปญญา   

หนวยท่ี 6 ศาสนพิธี 

หนวยท่ี 7 ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย  

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3SP   ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง13101 

หนวยท่ี 2 หนูแตงกายเหมาะสม (10 คะแนน)      

หนวยท่ี 3 หนูทําความสะอาด (10 คะแนน)   

    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ13101 

สุขศึกษา     

หนวยท่ี 8 การปองกันโรคติดตอ (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 9 อาหารหลัก 5 หมู และธงโภชนาการ  

(10 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom  

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

คณิตศาสตร  

รหัส ค13101 

บทท่ี 4 รูปเรขาคณิต    (5 คะแนน)      

บทท่ี 5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว  

(5 คะแนน)       

บทท่ี 6 เศษสวน   ( 5 คะแนน)      

บทท่ี 7 การคูณ   (5 คะแนน)      

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

วิทยาการคํานวณ 

(เพ่ิมเติม) 

รหัส ว13201 

หนวยท่ี 1 อัลกอริทึมกับการแกปญหา (10 คะแนน)      

หนวยท่ี 2 การเขียนโปรแกรมอยางงาย  

(10 คะแนน)      

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.10 น. 

ภาษาอังกฤษ   

รหัส อ13101 
Unit 3 Places  (10 points) 

Unit 4 Occupations  (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.20-11.30 น. 

ศิลปะ               

รหัส ศ13101 

 

 
 
 

ดนตรี-นาฎศิลป 

หนวยท่ี 1 งานศิลปะพ้ืนฐาน (5 คะแนน) 

บทท่ี 1 รูปราง รูปทรงและทัศนธาต ุ

บทท่ี 2  รูปราง รูปทรงของงานออกแบบ 

หนวยท่ี 2 กิจกรรมแสนสนุก (5 คะแนน) 

บทท่ี 1 เครื่องมืองานศิลป 

หนวยท่ี 1 รอบรูงานดนตรี  (5 คะแนน) 

หนวย 2 ดนตรีทองถ่ิน   (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

13.30-14.40 น. 

ประวัติศาสตร    

รหัส ส13102 

หนวยท่ี 3  การตั้งถ่ินฐาน การดําเนินชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชน  (20 คะแนน)      

      

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 
 

         

 

 

ลงช่ือ_______________________หัวหนาสายช้ัน             ลงช่ือ_______________________ฝายวิชาการ 

                (นางสาวรุงณภา   บุญกอน)                                         (นางญาณินทุ  แสนปล้ืม) 

 



 
 

 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

วิทยาศาสตร  

รหัส ว14101 

หนวยท่ี 3 แรงและพลังงาน   (20 คะแนน)     

บทท่ี 1 มวลและน้ําหนัก 

บทท่ี 2 ตัวกลางของแสง   

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

หนาท่ีพลเมือง     

รหัส ส14201 

หนวยท่ี 2 สิทธิของเด็ก  (20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

English (เพ่ิมเติม) 

รหัส อ14201 
Unit 3 Birthdays     (10 points) 

Unit 4 School        (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

ภาษาไทย   

รหัส ท14101 

 

ภาษาพาที  (๑๐ คะแนน) 

บทท่ี ๕ ชีวิตท่ีถูกเมิน    

บทท่ี ๖ โอมพินิจมหาพิจารณา      

บทท่ี ๗ แรงพิโรธจากฟาดิน    

บทท่ี ๘  ไวรัสวายราย       

 วรรณคดีลํานํา  (๑๐ คะแนน) 

บทท่ี ๒ น้ําผึ้งหยดเดียว      

บทท่ี ๓ ระบําสายฟา  

บทท่ี ๔ เรื่องเลาจากพัทลุง 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

ภาษาจีน   (เพ่ิมเติม) 

รหัส จ14101 

第六课 今天是几月几号 วันนี้เปนวันท่ี

เทาไหร เดือน อะไร  (5 分)    

第七课 今天是星期天 วันนี้คือวันอาทิตย      

(10 分)    

第八课 现在几点 ขณะนี้เปนเวลาเทาไร   

(5 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม  

รหัส ส14101 

หนวยท่ี 5 การบริหารจิต  (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 6 ศาสนพิธี  (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 7 ประวัติศาสดา  (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

การงานอาชีพ  

รหัส ง14101 

หนวยท่ี 2 มารยาทเด็กดี  (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 3 ไมดอกไมประดับ   (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี 4SP   ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

     
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ14101 

 

สุขศึกษา    (10 คะแนน) 

- หนวยท่ี 4 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

พลศึกษา     (10 คะแนน) 

- หนวยท่ี 5 การเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวัน 

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

คณิตศาสตร  

รหัส ค14101 

บทท่ี 4 การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ 

(10 คะแนน) 

บทท่ี 5 เวลา  (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

วิทยาการคํานวณ 

(เพ่ิมเติม) 

รหัส ว14201 

หนวยท่ี 2 การเขียนโปรแกรมดวย Scratch  

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.10 น. 

ภาษาอังกฤษ   

รหัส อ14101 
Unit 3 Birthdays  (10 points) 

Unit 4 School     (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.20-11.30 น. 

ศิลปะ               

รหัส ศ14101 
 

 

ดนตรี-นาฏศิลป 

หนวยท่ี 1 ทัศนธาตุกับงานศิลป     (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 2 สนุกกับงานศิลป          (5 คะแนน) 

- วาดภาพอิสระลงสีตรงขาม 

หนวยท่ี 1 กิจกรรมดนตรี            (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 2 ดนตรีกับชีวิต             (5 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

13.30-14.40 น. 

ประวัติศาสตร    

รหัส ส14102 

หนวยท่ี 2 การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของมนุษย

ในดินแดนไทย  (20 คะแนน) 

บทท่ี 1 การตั้งถ่ินฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีต 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 
 

 

 

ลงช่ือ______________________หัวหนาสายช้ัน         ลงช่ือ______________________ฝายวิชาการ 

                  ( นางสาวพรรณวดี   ดีมาก )                                     (นางญาณินทุ   แสนปล้ืม) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

วิทยาศาสตร  

รหัส ว15101 

หนวยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร 

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

หนาท่ีพลเมือง   

รหัส ส15201 

 

หนวยที่ 3 ตามรอยพระผูเปนแบบอยาง (10 คะแนน) 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระจริยวตัร 

หนวยที่ 4 สามัคคีคือพลัง  (10 คะแนน) 

-กฎระเบียบของโรงเรียน - การปฏิบัติตนตามหนาที ่              

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

English (เพ่ิมเติม) 

รหัส อ15201 
Unit 3  Last  Weekend   (10 points) 

Unit 4  Activities         (10 points) 
 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

ภาษาไทย   

รหัส ท15101 

 

ภาษาพาที  (๑๐ คะแนน) 

บทท่ี ๕ เรื่องรวมแรงรวมใจ    

บทท่ี ๖ จากคลองสูหองแอร      

บทท่ี ๗ ดั่งหยาดทิพยชโลมใจ  

บทท่ี ๘ กาวใหไกลไปใหถึง   

วรรณคดีลํานํา  (๑๐ คะแนน) 

เรื่อง  วิชาเหมือนสินคา  (บทอาขยานบทหลัก วิชา

เหมือนสินคา)  

เรื่อง  พอคาจากเมาะตะมะ ราชาธิราช ตอน 

กําเนิดมะกะโท 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

ภาษาจนี   (เพ่ิมเติม) 

รหัส จ15101 

第六课 我们的学校很大 

โรงเรียนของพวกเราใหญมาก      (10 分)    

第七课 新同学 นักเรียนใหม    (5 分)    

第八课 你今天有什么课 วันนี้เธอเรียน

วิชาอะไร   ( 5 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  

รหัส ส15101 

หนวยที่ 5  หนาที่และมารยาทชาวพุทธ  

หนวยที่ 6  การบริหารจิตและการเจริญปญญา 

หนวยที่ 7  ศาสนพิธแีละวนัสาํคัญของพระพุทธศาสนา 

(20 คะแนน)  

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5SP   ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

     
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

รหัส ง15101 

หนวยที่ 1 การดูแลเสื้อผา    หนวยที่ 2 จัดเก็บใหดี          

หนวยที่ 3 หองครัว            หนวยที่ 4 หองน้ํา 

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ15101 

สุขศึกษา    (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 1 ระบบขับถาย  ระบบยอยอาหาร 

หนวยท่ี 2 ครอบครัวท่ีหลากหลาย 

หนวยท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงทางเพศ 

พลศึกษา     (10 คะแนน) 

-  หนวยท่ี 6 การออกกําลังกาย การเลนเกม 

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

คณิตศาสตร  

รหัส ค15101 

บทที่ 2 ทศนิยม   (10 คะแนน) 

บทที่ 3 การนําเสนอขอมูล   (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

วิทยาการคํานวณ 

(เพ่ิมเติม) 

รหัส ว15201 

หนวยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

โปรแกรม Scratch 3      (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.10 น. 

ภาษาอังกฤษ   

รหัส อ15101 

Unit 3  Last  Weekend   (10 points) 

Unit 4  Activities           (10 points) 
 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.20-11.30 น. 

ศิลปะ               

รหัส ศ15101 

 

ดนตรี-นาฏศิลป 

ศิลปะ (10 คะแนน) 

บทที่ 1 ทัศนศิลปนารู       บทที่ 4 งานปนแสนสนุก         

บทที่ 2 งานทัศนศิลปกับวิธีการสรางสรรค    

บทที่ 3 แสงเงากับการวาดภาพ 

ปฏิบัติ - ข้ึนโครงสรางงานประติมากรรม 

ดนตรี-นาฏศิลป  (10 คะแนน) 

- กิจกรรมดนตรี          - ดนตรีกับวัฒนธรรม           

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

13.30-14.40 น. 

ประวัติศาสตร    

รหัส ส15102 

หนวยที่ 2 การสรางอารยธรม (20 คะแนน) 

บทที่ 1 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน 

บทที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมตางชาต ิ

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 
 

ลงช่ือ____________________หัวหนาสายช้ัน           ลงช่ือ___________________ฝายวิชาการ 

                   ( นางอรศิริ    สมกิจเรือง)                                        (นางญาณินทุ  แสนปล้ืม) 

 



 
 

 
 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

วิทยาศาสตร  

รหัส ว16101 

หนวยท่ี 2 การแยกสารเนื้อผสม  (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 3 หินและซากดึกดําบรรพ  (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

หนาท่ีพลเมือง 

รหัส ส16201 

 

หนวยท่ี 4 ความปรองดองสมานฉันท 

หนวยท่ี 5 ความมีวินัยในตนเอง      (20 คะแนน)  

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

English (เพ่ิมเติม) 

รหัส อ16201 
Unit 3 Going shopping  (10 points) 

Unit 4 Around town  (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

ภาษาไทย   

รหัส ท16101 

 

ภาษาพาที  (๑๕ คะแนน) 

บทท่ี ๕ ละครยอนคิด   

บทท่ี ๖ กลอนกานทจากบานไทย  

บทท่ี ๗ กวาแผนดินจะกลบหนา  

บทท่ี ๘ ไมงามในสวนแกว  

วรรณคดีลํานํา  การเดินทางของพลายนอย  

 (๕ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

ภาษาจีน   (เพ่ิมเติม) 

รหัส จ16101 

第六课  我 家 有 三 间 卧 室   
บานของฉันมีหองนอน 3 หอง  (5 分)    

第七课    我 家 住 在 蔓 谷 

花 圆 
บานของฉันอยูในสวนพฤกษศาสตรกรุงเทพ  (5 

分)    

第八课  我 的 房 间 หองของฉัน   

(10 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.10 น. 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม     

รหัส ส16101 

 

 

หนวยท่ี 4 หนาท่ีและมารยาทชาวพุทธ 

หนวยท่ี 5 การบริหารจิตและเจริญปญญา 

หนวยท่ี 6 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ 

ศาสนพิธี 

หนวยท่ี 7 ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย 

                                             (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6SP   ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง16101 

หนวยท่ี 1 ของใชในบาน    (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 2 ประกอบอาหาร  (10 คะแนน) 

หนวยท่ี 3 งานเกษตร    (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ16101 

 

สุขศึกษา    (15 คะแนน) 

- ความสําคัญของระบบการทํางานของรางกาย 

- การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

- พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน 

พลศึกษา    (5 คะแนน) 

- กีฬาเทเบิลเทนนิส    

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.20-11.30 น. 

คณิตศาสตร  

รหัส ค16101 

บทท่ี 3 ทศนิยม   (10 คะแนน)         

บทท่ี 4 รอยละและอัตราสวน   (5 คะแนน) 

บทท่ี 5 แบบรูปและความสัมพันธ   (5 คะแนน)     

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

13.30-14.40 น. 

วิทยาการคํานวณ 

(เพ่ิมเติม) 

รหัส ว16201 

หนวยท่ี 1 การออกแบบวิธีการแกปญหา 

(10 คะแนน) 

หนวยท่ี 2 การเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหา 

(10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.10 น. 

ภาษาอังกฤษ   

รหัส อ16101 
    Unit 3 Going shopping     (10 points) 

Unit 4 Around town         (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.20-11.30 น. 

ศิลปะ               

รหัส ศ16101 

 

ดนตรี-นาฏศิลป 

หนวยท่ี 1 หลักการสรางสรรคงานศิลป  

- วาดภาพอิสระระบายสีตรงขาม    (5 คะแนน) 

หนวยท่ี 2 งานศิลปแสนสนุก (5 คะแนน) 

บทท่ี 1 องคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต 

(5 คะแนน) 

บทท่ี 2 เครื่องดนตรีนารู  (5 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติใน

ระหวางการเรียนและ

ประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

13.30-14.40 น. 

ประวัติศาสตร    

รหัส ส16102 

หนวยท่ี 2 ประเทศเพ่ือนบานของไทย  

(20 คะแนน) 

บทท่ี 1 ประเทศเพ่ือนบานในปจจุบัน   

บทท่ี 2  ความสัมพันธของกลุมอาเซียน   

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Google  Classroom 

 

ลงช่ือ_______________________หัวหนาสายช้ัน            ลงช่ือ____________________ฝายวิชาการ 

                  (นางสาววรรณณิศา   วิชัยกูล)                                     (นางญาณินทุ  แสนปลื้ม) 

 


