
 
 

 
 
 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตร พื้นฐาน 

รหัส ว21101 

 

 

 

 

หนวยที่ 3 หนวยพื้นฐานของสิง่มีชีวิต (10 คะแนน)     

บทที่ 2 การลาํเลียงสารเขาออกเซลล 

หนวยที่ 4 การดํารงชีวิตของพืช   (10 คะแนน) 

บทที่ 1 การสบืพันธุและขยายพนัธุพืชดอก     

บทที่ 2 การสังเคราะหแสง 

บทที่ 3 การลาํเลียงน้าํ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 

รหัส อ 21201 

 

Unit  2  At home     (10 points) 

Unit  3  My day , your day    (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams  

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 21201 

 

หนวยที่ 2 กลไกลการทาํงานของอํานาจอธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญ    (20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร 

รหัส ว21102 

หนวยที่ 3 หนวยพื้นฐานของสิง่มีชีวิต    (20 คะแนน) 

 

     

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย   (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 21101 

บทที่ ๕ รอใหน้ําลายไหลเสียกอน   (๕ คะแนน) 

บทที่ ๖ เก็บมาเลาเอามาคุย    (๕ คะแนน) 

บทที่ ๗ เร่ืองเขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม   (๑๐ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams   

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ภาษาจนี   (เพิ่มเติม) 

รหัส จ 21201 

 

 

 

 

第六课我爸爸是商人 คุณพอของฉันเปนพอคา  

(6 分) 

第七课我的工作很有意思 งานของฉันสนุก

มาก (7 分) 

第八课我的理想 ความฝนของฉัน (7 分) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams  

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 21101 

 

 

หนวยที่ 9 เหตุผลความจําเปนที่ทุกคนตองศึกษาเรียนรูศาสนา

อ่ืนๆ 

หนวยที่ 10 ศาสนสัมพันธ 

หนวยที่ 11 การบําเพ็ญประโยชนและการบาํรุงรักษาวัด 

หนวยที่ 12 บทบาทหนาที่ของพระภิกษุและการปฏิบัติตนตอ

พระภิกษุ 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams  

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 IP  สอบวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 21101 

 

หนวยที่ 13 การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

หนวยที่ 14 การจัดพิธีกรรมและการปฏิบัติตนในศาสนพิธี 

พิธีกรรม 

หนวยที่ 15 วันสําคัญและเทศกาลสาํคัญทางพระพทุธศาสนา                               

(20 คะแนน)                   

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

      Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง 21102 

 

หนวยที่ 1 งานบาน    (5 คะแนน) 

หนวยที่ 2 อาหารและโภชนาการ    (5 คะแนน) 

หนวยที่ 3 งานเกษตร     (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

      Microsoft Teams  

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา   

(พื้นฐาน) 

รหัส พ 21101 

 

หนวยที่ 1 ระบบประสาทและระบบตอมไรทอ 

หนวยที่ 2 การพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย 

หนวยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและ

พัฒนาการทางเพศ               (20 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติและ

ประเมินผลผาน 

      Microsoft Teams  

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาไทย   (เพิ่มเติม) 

รหัส ท 21201 

 

- สุภาษิตพระรวง     (๑๐ คะแนน) 

- กาพยพระไชยสุริยา    (๑๐ คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

คณิตศาสตร  (พืน้ฐาน) 

รหัส ค 21101 

 

บทที่ 3 เลขยกกําลัง   (5 คะแนน) 

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษสวน   (10 คะแนน) 

บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

วิทยาการคํานวณ 

รหัส ว21101 

 

หนวยที่ 1 การออกแบบ และการเขียนอัลกอริทึม    

หนวยที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน   

                                                  (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams  

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ  (พืน้ฐาน) 

รหัส อ 21101 

 

Unit 3  Homes!     (10 points) 

Unit 4  Families     (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

      Microsoft Teams  

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป 

รหัส ศ 21101 

ศิลปะ   - หนวยที่ 1-5   (10 คะแนน)                     

ดนตรี-นาฏศิลป    - หนวยที่ 1-2    (10 คะแนน)                     

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

    Microsoft Teams  

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร (พื้นฐาน) 

รหัส ส 21102 

หนวยที่ 2 พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะออกเฉียงใต 

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

 

 

ลงชื่อ______________________หัวหนาสายชั้น                          ลงชื่อ_____________________ฝายวิชาการ 

           ( นางสาวรัตติยา       ระวิ)                                                      ( นางสาวนโรบล  ศุขวินท ุ) 

 



 
 
 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตร  (พื้นฐาน) 

รหัส ว22101 

 

หนวยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง   

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 

รหัส อ 22201 

 

Unit 2  I live here  (5 points) 

Unit 3  Animals Everywhere    

(15 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 22201 

 

-  กฎหมายรอบตัวเรา    (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

รหัส ว22102 

เร่ืองที่ 2 แรงเสียดทาน  (10 คะแนน) 

เร่ืองที่ 4 แรงพยุงของของเหลว  

(10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 22101 

 

 

 

บทที่ ๕ บนัทึกทองโลก (การเขียนบนัทึก ,การเขียนบรรยาย, 

พรรณนา)   (๑๐ คะแนน) 

บทที่ ๖ เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ภาษาบาลี, สนัสกฤต)  

(๕ คะแนน) 

บทที่ ๗  พรที่สัมฤทธิ์ (การอวยพร, คําสมาส)  (๕ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ภาษาจนี   (เพิ่มเติม) 

รหัส จ 22201 

 

第六课买东西 ซ้ือของ  (10 分) 

第七课便利店 รานสะดวกซ้ือ  (10 分) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 22101 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยที่ 9 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและการดําเนินชีวิต

ดวยวิธคิีดแบบโยนโิสมนสิกา 

หนวยที่ 10 การสวดมนตแปล แผเมตตา  บริหารจิต  และ

เจริญปญญา 

หนวยที่ 11 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เพื่อการดํารงตนอยางเหมาะสมในกะแสความเปลี่ยนแปลง

ของโลกและการอยูรวมกันอยางสันตสิุข 

หนวยที่ 12 การเปนลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องตนในทิศ 6 

หนวยที่ 13 มารยาทของพุทธศาสนิกชนทีด่ ี

หนวยที่ 14 คุณคาของศาสนพธิีและการการปฏิบัติตนได 

อยางถูกตอง 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 IP  สอบวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (พื้นฐาน) 

รหัส ส 22101 

 

 

หนวยที่ 15 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตน 

ไดอยางถูกตอง 

หนวยที่ 16 ศาสนพิธี  พิธีกรรม  ตามแนวปฏิบัติของศาสนา 

อ่ืนๆ                                                  (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง 22101 

 

หนวยที่ 1 งานบาน     (5 คะแนน) 

หนวยที่ 2 อาหารและโภชนาการ  (5 คะแนน)  

หนวยที่ 3 งานเกษตร  (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา   

(พื้นฐาน) 

รหัส พ 22101 

สุขศึกษา  - หนวยท่ี 1 -3          (15 คะแนน) 

พลศึกษา  - การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  (5 คะแนน) 

 

ประเมินภาคปฏิบัตแิละ

ประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาไทย   (เพิ่มเติม) 

รหัส ท 22201 

 

- ศิลาจารึกหลักที่ ๑  (๑๐ คะแนน) 

- รามเกียรติ์  ตอนนารายณปราบนนทก    (๑๐ คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

คณิตศาสตร  (พืน้ฐาน) 

รหัส ค 22101 

 

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณติ  (7 คะแนน) 

บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกําลัง  (7 คะแนน) 

บทที่ 6 พหุนาม   (6 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

วิทยาการคํานวณ 

รหัส ว22101  

 

หนวยที่ 3  คอมพิวเตอร (10 คะแนน) 

หนวยที่ 2 การออกแบบข้ันตอนการทํางานและเขียนโปรแกรม

ดวยภาษา Python  (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ  (พืน้ฐาน) 

รหัส อ 22101 

 

Unit 3 Let’s party!        (10 points)    

Unit 4  Sports & Chores    (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป 

รหัส ศ 22101 

ศิลปะ  - หนวยที่ 1-5   (10 คะแนน) 

ดนตรี-นาฏศิลป   - หนวยที่ 1-6 (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร (พื้นฐาน) 

รหัส ส 22102 

 

หนวยที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย 

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

 

ลงช่ือ__________________หัวหนาสายช้ัน             ลงช่ือ_____________________ฝายวิชาการ 

                      ( นางสาวรัตติยา       ระวิ)                                  ( นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ ) 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตร   (พื้นฐาน) 

รหัส ว23101 

 

- ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ 

 (20 คะแนน)      

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ  (เพิ่มเติม) 

รหัส อ 23201 

 

Unit 1  Me and My Life  (5 points) 

Unit 2  Survival     (5 points) 

Unit 3  Food and Health    (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส23201 

 

หนวยที่ 2 วิเคราะหระบบประชาธปิไตยของประเทศไทย                                

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

รหัส ว23101 

หนวยที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตรอยางไร  (20 คะแนน) 

 

                

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 

รหัส ท23101 

 

บทที่ ๕ เพลงนี้มปีระวัต ิ  (๕ คะแนน)                

บทที ่๖ มหัศจรรยแหงมะละกอ    (๕ คะแนน)                

บทที่ ๗ รูตํานานสืบสานวัฒนธรรม   (๑๐ คะแนน)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ภาษาจนี   (เพิ่มเติม) 

รหัส จ23201 

 

 

第六课我病了 ฉันปวยแลว (5 分) 

第七课去医院 ไปโรงพยาบาล(5 分) 

第八课我的病好多了 

อาการปวยของฉันดีข้ึนมากแลว   (10 分) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

รหัส ส23101 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยที่ 10  ศาสนิกชนของศาสนาอ่ืนๆ 

หนวยที่ 11 หนาที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตน

ตอสาวก 

หนวยที่ 12 การเปนศิษยที่ดีตามทิศเบื้องขวาในทิศ 6 

หนวยที่ 13 การปฏิบัติหนาที่ของชาวพทุธ 

หนวยที่ 14 การปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี

หนวยที่ 15 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

หนวยที่ 16 การแสดงตนเปนพทุธมามกะ 

หนวยที่ 17 การธํารงรักษาพระพุทธศาสนา (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 IP  สอบวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง23102 

 

หนวยที่ 1  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม    (5 คะแนน)                          

หนวยที่ 2  อาหารประเภทสํารับ   (5 คะแนน)                 

หนวยที่ 4  ธุรกิจเพื่อชีวิต  (10 คะแนน)           

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา    

(พื้นฐาน) 

รหัส พ23101 

 

สุขศึกษา   - หนวยท่ี 3-5        (10 คะแนน) 

พลศึกษา     (10 คะแนน) 

- การทดสอบสมรรถภาพ 

- การเลน และกติกา วอลเลยบอล 

ประเมินภาคปฏิบัตแิละ

ประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหสับดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาไทย    (เพิ่มเติม) 

รหัส ท23201 

 

- เร่ืองพระบรมราโชวาท    (๑๐ คะแนน) 

- การใชโวหารภาพพจน    (๑๐ คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

คณิตศาสตร  (พืน้ฐาน) 

รหัส ค23101 

 

บทที่ 4 ความคลาย    (5 คะแนน) 

บทที่ 5 กราฟของฟงกชันกําลังสอง      (10 คะแนน)                

บทที่ 6 สถิติ       (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีท่ี 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

วิทยาการคํานวณ 

รหัส ว23101 

 

 

 

 

หนวยที่ 1 การประเมินคาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล

อางอิงและผลกระทบ     (5 คะแนน) 

หนวยที่ 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  

(5 คะแนน) 

หนวยที่ 3 การประยุกตใชซอฟตแวร  (5 คะแนน) 

หนวยที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน   (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ  (พืน้ฐาน) 

รหัส อ23101 

 

Unit 3 Experiences   (10 points) 

Unit 4 Safe and Sound  (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป 

รหัส ศ23101 

ศิลปะ   - หนวยที่ 1-4     (10 คะแนน) 

ดนตรี-นาฏศิลป     - หนวยที่ 1-3     (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร   (พื้นฐาน) 

รหัส ส23102 

หนวยที่ 3 พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร     

(20 คะแนน)                

  

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

 

 

ลงชื่อ_______________________หัวหนาสายชั้น         ลงชื่อ_______________________ฝายวิชาการ 

                        ( นางสาวรัตติยา       ระวิ)                                     ( นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ ) 

 



 
 

 
 
 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตร พื้นฐาน 

รหัส ว21101 

 

 

 

 

หนวยที่ 3 หนวยพื้นฐานของสิง่มีชีวิต    (10 คะแนน)     

บทที่ 2 การลาํเลียงสารเขาออกเซลล 

หนวยที่ 4 การดํารงชีวิตของพืช   (10 คะแนน) 

บทที่ 1 การสบืพันธุและขยายพนัธุพืชดอก     

บทที่ 2 การสังเคราะหแสง 

บทที่ 3 การลาํเลียงน้าํ ธาตุอาหาร อาหารของพืช 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 

รหัส อ 21201 

 

Unit  3 Homes!        (10 points) 

Unit  4 Families       (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

เคมี (เพ่ิมเติม)  

รหัส ว 21221 

1. พันธะไอออนิก   (15 คะแนน) 

2. การเรียกชื่อพันธะไอออนิก   (5 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 21201 

หนวยที่ 2 กลไกการทํางานของอํานาจอธปิไตยตามรัฐธรรมนูญ    

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ฟสิกส  (เพ่ิมเติม) 

รหัส  ว 21201 

- เลขนัยสําคัญ  ความคลาดเคลื่อนในการวัด  (15 คะแนน) 

- การวิเคราะหกราฟ   (5 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย   (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 21101 

 

บทที่ ๕ รอใหน้ําลายไหลเสียกอน (๕ คะแนน) 

บทที่ ๖ เก็บมาเลาเอามาคุย  (๕ คะแนน) 

บทที่ ๗ เร่ืองเขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม  (๑๐ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ภาษาจนี   (เพิ่มเติม) 

รหัส จ 21201 

 

第六课我爸爸是商人 คุณพอของฉันเปนพอคา (6 分) 

第七课我的工作很有意思 งานของฉันสนุกมาก (7 分) 

第八课我的理想 ความฝนของฉัน  (7 分) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 21101 

 

 

หนวยที่ 9 เหตุผลความจําเปนที่ทุกคนตองศึกษาเรียนรูศาสนา

อ่ืนๆ 

หนวยที่ 10 ศาสนสัมพันธ 

หนวยที่ 11 การบําเพ็ญประโยชนและการบาํรุงรักษาวัด 

หนวยที่ 12 บทบาทหนาที่ของพระภิกษุและการปฏิบัติตนตอ

พระภิกษุ 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 GP  สอบวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 21101 

หนวยที่ 13 การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

หนวยที่ 14 การจัดพิธีกรรมและการปฏิบัติตนในศาสนพิธี 

พิธีกรรม 

หนวยที่ 15 วันสําคัญและเทศกาลสาํคัญ ทางพระพุทธศาสนา                              

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง 21102 

 

หนวยที่ 1 งานบาน   (5 คะแนน) 

หนวยที่ 2 อาหารและโภชนาการ    (5 คะแนน) 

หนวยที่ 3 งานเกษตร    (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา   

(พื้นฐาน) 

รหัส พ 21101 

สุขศึกษา    (20 คะแนน) 

หนวยที่ 1 -3  

 

ประเมินภาคปฏิบัติและ

ประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ชีววิทยา  (เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 21241 

- เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมชีีวิต    (15 คะแนน) 

- ปฏิกิริยาเคมีในเซลลสิ่งมชีีวิต     (5 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

คณิตศาสตร  (พืน้ฐาน) 

รหัส ค 21101 

บทที่ 3 เลขยกกําลัง     (5 คะแนน) 

บทที่ 4 ทศนิยมและเศษสวน    (10 คะแนน) 

บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ    (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

วิทยาการคํานวณ 

รหัส ว21101 

 

หนวยที่ 1 การออกแบบ และการเขียนอัลกอริทึม 

หนวยที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน    

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ  (พืน้ฐาน) 

รหัส อ 21101 

 

Unit  2 At home       (10 points) 

Unit  3 My day ,your day    (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป 

รหัส ศ 21101 

ศิลปะ   - หนวยที่ 1-5    (10 คะแนน) 

ดนตรี-นาฏศิลป   - หนวยที่ 1-2    (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

12.50-13.50 น. 

คณิตศาสตร  (เพิ่มเติม) 

รหัส ค 21201 

หนวยที่ 2 เลขฐาน  (10 คะแนน) 

หนวยที่ 3 การประยุกตจํานวนเต็ม (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร (พื้นฐาน) 

รหัส ส 21102 

หนวยที่ 2 พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 
 

ลงชื่อ______________________หัวหนาสายชั้น                   ลงชื่อ_____________________ฝายวิชาการ 

           ( นางสาวรัตติยา       ระวิ)                                               ( นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ ) 

 



 
 
 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตร  

(พื้นฐาน) 

รหัส ว22101 

หนวยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง  (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ 

(เพิ่มเติม) 

รหัส อ 22201 

Unit 3 Let’s party!        (10 points)    

Unit 4  Sports & Chores    (10 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

เคมี  (เพิ่มเติม) 

รหัส ว 22221 

- ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี  

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 22201 

หนวยที่ 2 กฎหมายรอบตัวเรา  (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ฟสิกส  (เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 22201 

- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 22101 

 

 

 

บทที่ ๕ บนัทึกทองโลก (การเขียนบนัทึก ,การเขียนบรรยาย, 

พรรณนา)   (๑๐ คะแนน) 

บทที่ ๖ เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ภาษาบาลี, สนัสกฤต)  

(๕ คะแนน) 

บทที่ ๗  พรที่สัมฤทธิ์ (การอวยพร, คําสมาส)     (๕ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ภาษาจนี   (เพิ่มเติม) 

รหัส จ 22201 

 

第六课买东西    ซื้อของ  (10 分) 

第七课便利店 รานสะดวกซื้อ  (10 分) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 22101 

 

 

 

 

 

หนวยที่ 9 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและการดําเนินชีวิตดวย

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกา 

หนวยที่ 10 การสวดมนตแปล แผเมตตา  บริหารจิต  และ

เจริญปญญา 

หนวยที่ 11 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เพื่อการดํารงตนอยางเหมาะสมในกะแสความเปลี่ยนแปลงของ

โลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

หนวยที่ 12 การเปนลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องตนในทิศ 6 

หนวยที่ 13 มารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ด ี

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 GP  สอบวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 22101 

 

หนวยที่ 14 คุณคาของศาสนพธิีและการการปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตอง 

หนวยที่ 15 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนได 

หนวยที่ 16 ศาสนพิธี  พิธีกรรม  ตามแนวปฏิบัติของศาสนา 

อ่ืนๆ                                                      (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง 22101 

 

หนวยที่ 1 งานบาน    (5 คะแนน) 

หนวยที่ 2 อาหารและโภชนาการ   (5 คะแนน)  

หนวยที่ 3 งานเกษตร   (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา   (พื้นฐาน) 

รหัส พ 22101 

สุขศึกษา   -  หนวยที่ 1 -3   (15 คะแนน) 

พลศึกษา   - การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   (5 คะแนน) 

 

ประเมินภาคปฏิบัติและ

ประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ชีววิทยา  (เพิ่มเติม) 

รหัส  ว 22241 

- อาณาจักรโพรทิสตา    (10 คะแนน) 

- อาณาจักรฟงไจ           (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

คณิตศาสตร  

(พื้นฐาน) 

รหัส ค 22101 

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณติ  (7 คะแนน) 

บทที ่5 สมบัติของเลขยกกําลัง  (7 คะแนน) 

บทที่ 6 พหุนาม   (6 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

วิทยาการคํานวณ 

รหัส ว22101  

 

หนวยที่ 3 คอมพิวเตอร   (10 คะแนน) 

หนวยที่ 2 การออกแบบข้ันตอนการทํางานและเขียนโปรแกรม

ดวยภาษา Python  (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ  

(พื้นฐาน) 

รหัส อ 22101 

Unit 2  I live here  (5 points) 

Unit 3  Animals Everywhere   (15 points) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป 

รหัส ศ 22101 

ศิลปะ      - หนวยที่ 1-5                    (10 คะแนน) 

ดนตรี-นาฏศิลป    - หนวยที่ 1-6          (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

12.50-13.50 น. 

คณิตศาสตร  

(เพิ่มเติม) 

รหัส ค 22201 

- การบวก ลบ คูณ หาร พหุนาม    (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร 

(พื้นฐาน) 

รหัส ส 22102 

หนวยที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย 

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ลงชื่อ__________________หัวหนาสายชั้น             ลงชื่อ_____________________ฝายวิชาการ 

                      ( นางสาวรัตติยา       ระวิ)                                  ( นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ ) 

 



 
 

 
 

 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตร   

(พื้นฐาน) 

รหัส ว23101 

ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ    (20 คะแนน)  

 

   

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ  

(เพิ่มเติม) 

รหัส อ 23201 

Unit 1 Me and My Life    (5 points) 

Unit 2  Survival     (5 points) 

Unit 3 Food and Health    (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

เคมี  (เพ่ิมเติม) 

รหัส ว 23221 

- คูกรด- เบส       (10 คะแนน) 

- pH ของสารละลายกรด-เบส (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

จันทรท่ี 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส23201 

 

หนวยท่ี 2 กลไกการทํางานของอํานาจอธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญ  (20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ฟสิกส  (เพ่ิมเติม) 

รหัส ว 23201 

- สมดุลตอการเลื่อนตําแหนง (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 

รหัส ท23101 

 

บทที่ ๕ เพลงนี้มปีระวัต ิ   (๕ คะแนน)                

บทที่ ๖ มหัศจรรยแหงมะละกอ    (๕ คะแนน)                

บทที่ ๗ รูตํานานสืบสานวัฒนธรรม   (๑๐ คะแนน)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

อังคารท่ี 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ภาษาจนี   (เพิ่มเติม) 

รหัส จ23201 

 

第六课我病了 ฉันปวยแลว     (5 分) 

第七课去医院 ไปโรงพยาบาล  (5 分) 

第八课我的病好多 อาการปวยของฉันดีข้ึนมากแลว (10 分) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธท่ี 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

รหัส ส23101 

 

 

 

 

 

 

หนวยที่ 10  ศาสนิกชนของศาสนาอ่ืนๆ 

หนวยที่ 11 หนาที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนตอ

สาวก 

หนวยที่ 12 การเปนศิษยที่ดีตามทิศเบื้องขวาในทิศ 6 

หนวยที่ 13 การปฏิบัติหนาที่ของชาวพทุธ 

หนวยที่ 14 การปฏิบัติตนในศาสนพิธ ี

หนวยที่ 15 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

หนวยที่ 16 การแสดงตนเปนพทุธมามกะ 

หนวยที่ 17 การธํารงรักษาพระพุทธศาสนา      (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3GP  สอบวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

วัน / เวลา 
กลุมสาระการเรียนรู

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส ง23102 

 

หนวยที่ 1 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม    (5 คะแนน)                          

หนวยที่ 2 อาหารประเภทสํารับ   (5 คะแนน)                

หนวยที่ 4 ธุรกิจเพื่อชีวิต  (10 คะแนน)                

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา    

(พื้นฐาน) 

รหัส พ23101 

สุขศึกษา   - หนวยที่ 3-5        (10 คะแนน) 

พลศึกษา     (10 คะแนน) 

- การทดสอบสมรรถภาพ    - การเลนและกติกา วอลเลยบอล 

ประเมินภาคปฏิบัติและ

ประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ชีววิทยา  (เพิ่มเติม) 

รหัส ว 23241 

- Protein  synthesis   (10 คะแนน) 

- DNA  replication     (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

คณิตศาสตร  (พืน้ฐาน) 

รหัส ค23101 

 

บทที่ 4 ความคลาย    (5 คะแนน) 

บทที่ 5 กราฟของฟงกชันกําลังสอง      (10 คะแนน)                

บทที่ 6 สถิติ       (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

วิทยาการคํานวณ 

รหัส ว23101 

 

 

 

หนวยที่ 1 การประเมินคาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล

อางอิงและผลกระทบ      

หนวยที่ 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  

หนวยที่ 3 การประยุกตใชซอฟตแวร   

หนวยที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน        (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ  (พืน้ฐาน) 

รหัส อ23101 

 

Unit 1 Me and My Life   (5 points) 

Unit 2  Survival     (5 points) 

Unit 3 Food and Health    (10 points) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป 

รหัส ศ23101 

ศิลปะ      - หนวยที่ 1-4     (10 คะแนน) 

ดนตรี-นาฏศิลป      - หนวยที ่1-3     (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

12.50-13.50 น. 

คณิตศาสตร  (เพิ่มเติม) 

รหัส ค23201 

 

- สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

- พาราโบลา 

                                                 (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

ศุกรท่ี 1 

ตุลาคม 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร   

(พื้นฐาน) 

รหัส ส23102 

หนวยที่ 3 พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร     

(20 คะแนน)    

 

            

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

     Microsoft Teams 

 

 

 

ลงชื่อ_______________________หัวหนาสายชั้น         ลงชื่อ_______________________ฝายวิชาการ 

                  ( นางสาวรัตติยา       ระวิ)                                     ( นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ ) 

 



 
 
 

 

วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

(พื้นฐาน) 

รหัส ว 31101 

- การถายทอดลักษณะทางพนัธกุรรม   

- เทคโนโลยดีีเอ็นเอ 

- วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต   

(20 คะแนน) 

ทดสอบผาน 

      Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ เพื่อการ

สื่อสาร(เพิ่มเติม)    

รหัส อ 31205 

Unit 1-3 Everyday  English                 (20 points) 

Human  body  vocabulary, phrasal verbs, 

Dialogue  gap fills  Using  everyday 

English  expressions. 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

      Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

รหัส ส 31101 

หนวยที่ 5 พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณแบบ 

หนวยที่ 6 หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 

หนวยที่ 7 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  พุทธศาสนิกชนตัวอยาง 

และชาดกในพระพุทธศาสนา               

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

 Microsoft Teams      

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 30201 

หนวยที่ 2 เรียนรูวัฒนธรรม                                                 

( 20  คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ฟสิกส  (เพิ่มเติม) 

รหัส ว 31201 

 - เลขนัยสําคัญ  ความคลาดเคลื่อนในการวัด  (15 คะแนน) 

- การวิเคราะหกราฟ ( 5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 31101 

- การสื่อสารของมนุษย   (๕ คะแนน) 

- รับสารดวยการฟง       (๕ คะแนน) 

- รับสารดวยการอาน     (๑๐ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร 

รหัส ส 31103 

หนวยที่ 3 ประเด็นสาํคัญทางประวัติศาสตรไทย 

หนวยที่ 4 สถาบนัพระมหากษตัริย        ( 20 คะแนน) 

 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน 

    Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

เคมี (เพิ่มเติม) 

รหัส ว31221 

- พันธะเคมี      (15 คะแนน) 

- สมการไอออนิกสุทธ ิ     (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส  ง 31101 

 

- งานบาน    (10  คะแนน) 

- เสื้อผาเคร่ืองแตงกาย     (10 คะแนน)                            

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1  สอบวันท่ี 27 กันยายน - 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 



 
วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ 31101 

สุขศึกษา  

- หนวยที่ 5-8  (20 คะแนน) 

 พลศึกษา 

- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกติกา การเลน

บาสเกตบอล   (20 คะแนน)                                        

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน 

Microsoft Teams  

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

คณิตศาสตร (พืน้ฐาน) 

รหัส ค 31101 

 

- ตรรกศาสตร                                         (20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

ชีววิทยา  (เพิ่มเติม) 

รหัส ว 31241 

- เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมชีีวิต  (15 คะแนน) 

- ปฏิกิริยาเคมีในเซลลสิ่งมชีีวิต  (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

วิทยาการคํานวณ 

รหัส ว31182 

หนวยที่ 1 ระบบทางเทคโนโลย ี

หนวยที่ 2 เทคโนโลยีกับความตองการของมนุษย 

หนวยที่ 3 การประยุกตใชซอฟตแวร 

หนวยที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

(20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ (พืน้ฐาน) 

รหัส อ 31101 

Unit  3 Me, my self and I                    ( 20  point) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ   (ทัศนศิลป)       

รหัส ศ31101 

-   ออกแบบมาสคอต                            (20 คะแนน)                                           งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

12.50-13.50 น. 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) 

รหัส ค 31201 

- จํานวนจริง                                      (20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

14.00-15.00 น 

 

 

ลงช่ือ______________________หัวหนาสายช้ัน             ลงช่ือ_____________________ฝายวิชาการ 

      (นางสาววรรณวิสา   หอมสุวรรณ)                                        (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 

 

 

 



 

วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

จันทรที่ 27 กันยายน 

2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

(พื้นฐาน) 

รหัส ว 31101 

- การถายทอดลักษณะทางพนัธกุรรม                                               

- เทคโนโลยดีีเอ็นเอ                                               

- วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต                                                                   

                                               (20 คะแนน) 

ทดสอบผาน 

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 กันยายน 

2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

เพื่อการสื่อสาร             

รหัส อ 31201 

English Conversation & English Communication 

Unit 1-3 Everyday  English       (20 points) 

Human  body  vocabulary, phrasal verbs, 

Dialogue  gap fills  Using  everyday 

English  expressions.                                               

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 กันยายน 

2564 

12.50-13.50 น. 

สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

รหัส ส 31101 

หนวยที่ 5 พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณแบบ 

หนวยที่ 6 หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 

หนวยที่ 7 พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  พุทธศาสนิกชน

ตัวอยาง และชาดกในพระพุทธศาสนา               

                                      (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 กันยายน 

2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 31201 

หนวยที่ 2 เรียนรูวัฒนธรรม     (20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

เพื่อการอานและเขียน

รหัส อ 31202 

English Read & Write 

- Reading  Comprehension      (10 point) 

- Story  writing                          (10 point) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 31101 

- การสื่อสารของมนุษย (๕ คะแนน) 

- รับสารดวยการฟง  (๕ คะแนน) 

- รับสารดวยการอาน  (๑๐ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน 

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร(พื้นฐาน) 

รหัส ส 31103 
หนวยที่ 3 ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรไทย   

หนวยที่ 4 สถาบันพระมหากษตัริย      (20 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส  ง 31101 

 

- งานบาน        (10 คะแนน) 

- เสื้อผาเคร่ืองแตงกาย   (10 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน 

Microsoft Teams 

 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 ในระหวางวันท่ี  ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน – 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 

ลงชื่อ______________________หัวหนาสายชั้น             ลงชื่อ_____________________ฝายวิชาการ 

       (นางสาววรรณวิสา   หอมสุวรรณ)                                        (นางสาวนโรบล     ศุขวินทุ) 

วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

ภาษาจนี (เพิ่มเติม) 

รหัส จ 31201 

第六课 宋干节 เทศกาลสงกรานต (5 分)    

第七课 水灯节 เทศกาลลอยกระทง (5 分)    

第八课 春节 ตรุษจีน  (10 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ 31101 

สุขศึกษา  

- หนวยที่ 5-8                   (20 คะแนน) 

พลศึกษา                        (20คะแนน) 

- การทดสอบสมรรถภาพ และกตกิา การเลนบาสเกตบอล 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

คณิตศาสตร  (พืน้ฐาน) 

รหัส ค 31101                                          

- ตรรกศาสตร                    (20 คะแนน) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

การอานวรรณกรรม 

รหัส ท 31201 

- นิทานเวตาลเร่ืองที่ ๑๐       (๑๐ คะแนน) 

- นิราศนรินทรคําโคลง          (๑๐ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 

เพื่อการฟงและพูด 

รหัส อ 31203 

English Conversation & English Communication 

Unit 1-3 Everyday  English       (20 points) 

Human  body  vocabulary, phrasal verbs, 

Dialogue  gap fills  Using  everyday 

English  expressions 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

การออกแบบและ

เทคโนโลยี  

รหัส ว31181 

หนวยที่ 1 ระบบทางเทคโนโลย ี

หนวยที่ 2 เทคโนโลยีกับความตองการของมนุษย 

หนวยที่ 3 การประยุกตใชซอฟตแวร 

หนวยที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน    (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ (พืน้ฐาน) 

รหัส อ 31101 

Unit 3 Me , myself  and  I    (20 point) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ    (ทัศนศิลป)      

รหัส ศ 31101 

-   ออกแบบมาสคอต (20 คะแนน)                                           งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

12.50-13.50 น. 

คณิตศาสตร  (เพิ่มเติม) 

การเงิน 

รหัส ค 30201 

-  การคํานวณดอกเบี้ยในชีวิตประจําวัน                                              

-  การประยุกตใชดอกเบี้ยในชีวติประจําวนั                                                       

                                               (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

14.00-15.00 น. 

 



 
 

 

วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตรกายภาพ 

(พื้นฐาน) 

รหัส ว 32101 

- น้ํา                                    (10 คะแนน) 

- อาหาร                               (10 คะแนน)                                

 

ทดสอบผาน 

Microsoft Teams  

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

รหัส อ 32205 

English Conversation & English 

Communication 

Unit 1-3 Everyday  English       (20 points) 

Talking  about  the  future, Suggestions ,  

Teen  Tribes  

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

รหัส ส 32101 

หนวยที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง       (10 คะแนน) 

หนวยที่ 3 สหกรณ                   (10 คะแนน)                                           

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 30203 

หนวยที่ 6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                                                 

(20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ฟสิกส  (เพิ่มเติม) 

รหัส ว 32203 

- สมดุลตอการหมุน                    (20 คะแนน) งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 32101 

- การเพิ่มคํา                (๑๐ คะแนน) 

- ความคิดกับภาษา        ( ๕ คะแนน) 

- มารยาทและคุณธรรมในการสือ่สาร   ( ๕ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร 

รหัส ส 32103 

หนวยที่ 1 อารยธรรมโลกยุคโบราณ 

- การติดตอระหวางโลกตะวันตกกับตะวันออก 

หนวยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร

สมัยใหมของมนุษยชาต ิ

- เหตุการณสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงใน

ประวัติศาสตรสมัยใหมของมนุษยชาติ  (20 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

เคมี  (เพิ่มเติม) 

รหัส ว 32223 

- สมดุลเคมี                        (20 คะแนน) งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส  ง 32101 

 

- งานเกษตร                        (10 คะแนน) 

- งานชาง                            (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ในระหวางวันท่ี  27 กันยายน – 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 



 
วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ 32101 

สุขศึกษา  

- หนวยที่ 4-7                        (20 คะแนน) 

พลศึกษา  

- การทดสอบสมรรถภาพ และการเลน กติกา

แบดมินตนั                           (20 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

คณิตศาสตร (พืน้ฐาน) 

รหัส ค 32101 

 

- ฟงกชันกําลังสอง                 (5 คะแนน) 

- ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล        (5 คะแนน) 

- ลําดับและอนุกรม                (10  คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

ชีววิทยา  (เพิ่มเติม) 

รหัส ว 32243 

- การสังเคราะหดวยแสง          (10 คะแนน) 

- การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของ

พืช                                   (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

การออกแบบและเทคโนโลยี  

รหัส ว32183 

หนวยที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศกับการแกปญหา           (5 คะแนน) 

หนวยที่ 2 การประยุกตใชซอฟแวร  (5 คะแนน) 

หนวยที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร     (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ (พืน้ฐาน) 

รหัส อ 32101 

Unit 3 Choices                       (20 point) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ     (นาฏศิลป)     

รหัส ศ32101 

บทที่ 1  วิวัฒนาการนาฎศิลป 

บทที่ 2  นาฎศิลปตะวันตก                                                                

                                           (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

12.50-13.50 น. 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) 

รหัส ค 32201 

- ฟงกชันไซนโคไซน                   (5 คะแนน) 

- เมทริกซ                               (10 คะแนน) 

- เวกเตอร                               (5 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

14.00-15.00 น. 

 

 

ลงช่ือ______________________หัวหนาสายช้ัน              ลงช่ือ_____________________ฝายวิชาการ 

        (นางสาววรรณวิสา   หอมสุวรรณ)                                         (นางสาวนโรบล   ศุขวินทุ) 

 

 

 



 
 

วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เนื้อหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

วิทยาศาสตรกายภาพ 

(พื้นฐาน) 

รหัส ว 32101 

- น้ํา                                (10 คะแนน) 

- อาหาร                           (10 คะแนน) 

 

ทดสอบผาน 

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

เพื่อการสื่อสาร           

รหัส อ 32205 

English Conversation & English Communication 

Unit 1-3  Everyday  English       (20 points) 

Talking  about  the  future, Suggestions ,  

Teen  Tribes , Adjectives 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

สังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

รหัส ส 32101 

หนวยที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง       (10 คะแนน) 

หนวยที่ 3 สหกรณ                   (10 คะแนน)                                           

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

จันทรที่ 27 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

หนาที่พลเมือง 

รหัส ส 30203 

หนวยที่ 6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                                                                    

                                         (20 คะแนน) 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

รหัส อ 32201 

English Read & Write 

- Reading  comprehension          (10 point) 

- Story writing                               (10 point) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย  (พืน้ฐาน) 

รหัส ท 32101 

- การเพิ่มคํา                (๑๐ คะแนน) 

- ความคิดกับภาษา        ( ๕ คะแนน) 

- มารยาทและคุณธรรมในการสือ่สาร   ( ๕ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน 

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

อังคารที่ 28 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

ประวัติศาสตร (พื้นฐาน) 

รหัส ส 32103 

หนวยที่ 1 อารยธรรมโลกยุคโบราณ 

- การติดตอระหวางโลกตะวันตกกับตะวันออก 

หนวยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรสมัยใหม

ของมนุษยชาต ิ

- เหตุการณสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงใน

ประวัติศาสตรสมัยใหมของมนุษยชาติ  (20 คะแนน) 

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

การงานอาชีพ 

รหัส  ง 32101 

 

- งานเกษตร                        (10 คะแนน) 

- งานชาง                            (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

ภาษาจนี (เพิ่มเติม) 

รหัส จ 32201 

第六课  野生动物园 ซาฟารีเวิลด   (5 分)    

第七课  海底世界  โลกใตทะเล  (5 分)    

第八课  爱鸟 รักวิหค  (10 分)    

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

รายละเอียดเนื้อหาในการวัดและประเมินผลพัฒนาการปลายภาคเรยีนท่ี 1 / 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 ในระหวางวันท่ี  27 กันยายน – 1 ตลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ลงชื่อ______________________หัวหนาสายชั้น             ลงชื่อ_____________________ฝายวิชาการ 

        (นางสาววรรณวิสา  หอมสุวรรณ)                                        (นางสาวนโรบล  ศุขวนิทุ) 

วัน / เวลา กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 
เน้ือหา/สาระการเรียนรูในการวัดประเมินผล วิธีการประเมิน 

พุธที่ 29 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส พ 32101 

สุขศึกษา  

- หนวยที่ 4-7                      (20 คะแนน) 

พลศึกษา                           (20 คะแนน) 

- การทดสอบสมรรถภาพ และการเลน กติกาแบดมนิตัน                           

ประเมินภาคปฏิบัติและ 

ประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

9.00-10.20 น. 

คณิตศาสตร  (พืน้ฐาน) 

รหัส ค 32101 

 

- ฟงกชันกําลังสอง                 (5 คะแนน) 

- ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล        (5 คะแนน) 

- ลําดับและอนุกรม                (10  คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

10.30-11.50 น. 

ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

ภาษากับวฒันธรรม 

รหัส ท 32203 

- บทละครพูดคําฉันท เร่ืองมัทนะพาธา   (๑๐ คะแนน) 

-  ถอดความเร่ืองมัทนะพาธา      (๑๐ คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

12.50-13.50 น. 

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 

เพื่อการฟงและพูด 

รหัส อ 32203 

English Conversation & English 

Communication 

Unit 1-3 Everyday  English       (20 points) 

Talking  about  the  future, Suggestions ,  

Teen  Tribes ,Adjectives 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

 

พฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 

14.00-15.00 น. 

การออกแบบและ

เทคโนโลยี  

รหัส ว32183 

หนวยที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศกับการแกปญหา           (5 คะแนน) 

หนวยที่ 2 การประยุกตใชซอฟแวร   (5 คะแนน) 

หนวยที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร     (10 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

9.00-10.20 น. 

ภาษาอังกฤษ(พืน้ฐาน) 

รหัส อ 32101 

Unit 3 Choices                      (20 point) 

 

 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

10.30-11.50 น. 

ศิลปะ   (นาฎศิลป)       

รหัส ศ 32101 

บทที่ 1 วิวัฒนาการนาฎศิลป 

บทที่ 2 นาฎศิลปตะวันตก                                                       

                                            (20 คะแนน) 

งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

ศุกรที่ 1 

ตุลาคม 2564 

12.50-13.50 น. 

การออกแบบผลิตภัณฑ 

(เพิ่มเติม) 

รหัส ศ 32201 

-    การออกแบบผลิตภัณฑ (20 คะแนน)                                          งานในระหวางการเรียน

และประเมินผลผาน

Microsoft Teams 

 14.00-15.00 น. 

 


