ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559)
วัน เดือน ปี
เวลา
นาที
สาระวิชา
27 / ก.พ. / 2560 08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.35 – 10.05 น. 30 ภาษาจีน
20
พัก
28 / ก.พ. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.10 น. 70 สังคมฯ + ประวัติศาสตร์
14.15 – 14.45 น.
14.55 – 15.35 น.
1 / มี.ค. / 2560 08.20 – 09.20 น.
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.25 – 10.05 น.
2 / มี.ค. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 10.55 น.

30

ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์)
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Science IE
60

ภาษาไทย

13.00 – 14.00 น.

40 การงานฯ + Computer
20
พัก
30 สุขะฯ + พละฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60 วิทยาศาสตร์

14.05 – 14.45 น.

40

14.55 – 15.35 น.

Math IE
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Social IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบคาร้องขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 3 และ 6 มี.ค. 2560
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2560
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560 (ถือเป็นวันมาเรียนตามปกติ)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน
ป.1(เช้า) – 2(บ่าย) : วันที่ 22 มี.ค. 2560 ,
ป.3(เช้า) – 4(บ่าย) : วันที่ 23 มี.ค. 2560 ,
ป.5(เช้า) – 6(บ่าย) : วันที่ 24 มี.ค. 2560
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ชั้น ป. 1

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

9 มี.ค.60

ภาษาไทย

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

10 มี.ค.60

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

พัก

10.20–11.10น.

พัก

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

Social IE

Science IE

ทัศนศิลป์ ,ดนตรี,นาฏศิลป์

พัก

14.05– 14.55น.

14.55– 15.45น.

Math IE

ภาษาจีน

สังคมฯ, ประวัติศาสตร์

วิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี สากล
นาฏศิลป์
การงานฯ

Computer
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

Math IE

Science IE
Social IE

สรุ ปเนื้อหาการทดสอบ ครั้ งที่ 4 / 2559
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คาควบกล้ า (ควบแท้) ไตรยางศ์ (เฉพาะพยัญชนะที่เป็ นอักษรกลาง) คาคล้องจอง (พยางค์เดียว) ไม่เป็ น
คาควบกล้ า มาตราตัวสะกด 8 มาตรา (ตรงแม่) ภาษาพาทีบทที่ 10, 11, 12 ดรุ ณศึกษาบทที่ 24, 29 และเนื้อหานอกบทเรี ยน
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ การบวก ลบระคน โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน การเปรี ยบเทียบความยาว (สู งกว่า เตี้ยกว่า ยาวกว่า
สั้นกว่า ยาวเท่ากัน สู งเท่ากัน) รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปวงรี แบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาดหรื อสี ที่สัมพันธ์กนั อย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น
______ ช่วงเวลาในแต่ละวัน (กลางวัน กลางคืน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น) จานวนวันและ
ชื่อวันในสัปดาห์
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่น การจาแนกดิน ลักษณะเนื้อดิน การอุม้ น้ า
สี ของดินที่แตกต่างกัน องค์ประกอบและลักษณะของวัตถุบนท้องฟ้ า ลักษณะท้องฟ้ า สิ่ งที่พบบนท้องฟ้ าในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
- มนุษย์ กบั ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่มีผลต่ อความเป็ นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่อยู่
รอบตัว การรู้ เท่ าทันสิ่ งแวดล้ อม และการปรั บตัวเข้ ากับสิ่ งแวดล้ อมที่บ้านและชั้นเรี ยน
- พระพุทธศาสนา 4 หน้ าที่ชาวพุทธ การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อวัด ศาสนสถาน การฝึ กสติ การสวดมนต์ และ
แผ่ เมตตา
- วัฒนธรรมในชุ มชน แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สิ่ งที่เป็ นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น คุณค่าและประโยชน์ของสิ่ งต่างๆในท้องถิ่น
- ครอบครั วและสังคม สมาชิ กในครอบครั ว ความรั ก ความผูกพันของสมาชิ กในครอบครั ว สิ่ งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
(จุดเด่ น จุดด้ อย) ความแตกต่ างระหว่ างเพศชายเพศหญิง
- ทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย 2 วิธีการเล่ นเกม การปฏิบัติตามกติกา และข้ อตกลงในการเล่ นเกม การเล่ นเกมเบ็ดเตล็ด การเลียนแบบ
ท่ าทางของสัตว์ การปรบมือเข้ าจังหวะ ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเล่ น ความปลอดภัยในการเล่ น
- งานทัศนศิลป์ ในชีวิตและสังคม งานทัศนศิลป์ ในชี วิตประจาวัน ผลงานทัศนศิลป์ ประเภทต่ างๆในท้ องถิ่น งานทัศนศิลป์ ประเภทต่ างๆ
ในชี วิตประจาวันของท้ องถิ่นที่ตนเองประทับใจ เทคนิควิธีการในการสร้ างผลงานศิลปะท้ องถิ่นภาคต่ างๆ
- องค์ ประกอบทางดนตรี เครื่ องหมายสัญลักษณ์ ทางดนตรี หลักการอ่ านตัวโน้ ต โด-ซอล ค่ าของโน้ ตตัวกลม โน้ ตตัวขาว โน้ ตตัวดา
กุญแจประจาหลัก
- การละเล่ นของเด็กไทย วิธีการเล่ น กฎกติกาของการละเล่ นแต่ ละประเภท อุปกรณ์ ที่ใช้ ประกอบในการละเล่ น การละเล่ นที่มีบทเพลงร้ องประกอบในขณะที่เล่ น และการละเล่ นที่ไม่ มีเพลงร้ องประกอบในเวลาเล่ น ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการละเล่ น
- งานเกษตร ความหมายของงานเกษตร ประเภทของงานเกษตร (การปลูกพืช การประมง การเลีย้ งสัตว์ ) การเลือกใช้ อุปกรณ์ ในการเกษตร
(ช้ อนปลูก ส้ อมพรวน บัวรดนา้ ) การปลูกพืช (การดูแลรั กษาพืช ขัน้ ตอนในการปลูกพืช) การเลีย้ งสัตว์ (การดูแลสัตว์ เลีย้ ง
การจัดที่อยู่อาศัยให้ สัตว์ เลีย้ ง)
- Drawing with Word processor : Basic Tools in MS-word (Shapes, Table, Picture, Text Color, Shapes Fill, Fonts Size, Word Art)
การใช้ เครื่ องมือในโปรแกรม Word สร้ างรู ปภาพและรู ปทรงต่ างๆ ประโยชน์ ของโปรแกรม MS-Word
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คา กลุ่มคา และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน ตอบคาถามจากเรื่ องใกล้ตวั ประโยคคาถามและคาตอบ Yes/No Question เช่น Is it a/an..? Yes, it is./No, it is not. etc. Wh-Question เช่น What is it? It is a/an... etc. การพูด
และทาท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตวั จากสื่ อต่างๆ แต่งประโยค preposition จากภาพที่กาหนด
-汉字(อักษรจีน) เนือ้ หาบทที่ 7, 8 ตัวเลขจีน คาศัพท์ เกี่ยวกับการนับจานวน ประโยคที่ใช้ ถามตอบในบทเรี ยน (นี่คืออะไร นั่นคืออะไร)
ประโยคที่ใช้ บ่อยในห้ องเรี ยน เช่ น ยืนขึน้ เข้ าเรี ยน เงียบ ขอบคุณ กล่ าวลา (เป็ นภาษาจีนและพินอิน) การเขียนลาดับขีดตัวจีน
และตัวเลขจีน ที่มีขีดพืน้ ฐานง่ าย ๆ
- Time : To tell the time in terms of o’clock and half past. To tell periods of time (morning, evening, afternoon and night).
Days of the week and months of the year.
- Money : To convert Baht to Satang and Satang to Baht. To recognize different coins and notes. To add a 2-digit to a 1-digit
sum of money. To solve a 1-step money word problem.
- Shapes and patterns : To identify and name the following plane shapes (rectangle, triangle, square and circle). To complete a pattern
according to shapes. To identify name the following solid shapes (cube, cuboid, sphere, cylinder and cone).
- The Sun, The Earth and The Moon : To identify celestial objects. To describe the different between day time and night time skies.
- Resources for Daily Life : Personal and public resources. How to manage electricity.
- ASEAN : ASEAN Emblem and Capital City in Asean country.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559)
วัน เดือน ปี
เวลา
นาที
สาระวิชา
27 / ก.พ. / 2560 08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.35 – 10.05 น. 30 ภาษาจีน
20
พัก
28 / ก.พ. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.10 น. 70 สังคมฯ + ประวัติศาสตร์
14.15 – 14.45 น.
14.55 – 15.35 น.
1 / มี.ค. / 2560 08.20 – 09.20 น.
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.25 – 10.05 น.
2 / มี.ค. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 10.55 น.
11.00 – 11.40 น.

30

ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์)
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Science IE
60

ภาษาไทย

13.00 – 14.00 น.

40 การงานฯ + Computer
20
พัก
30 สุขะฯ + พละฯ
40 ข้อสอบมาตรฐานกลางจากกระทรวงศึกษาฯ (ภาษาไทย ป.2)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60 วิทยาศาสตร์

14.05 – 14.45 น.

40

14.55 – 15.35 น.

Math IE
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Social IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบคาร้องขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 3 และ 6 มี.ค. 2560
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2560
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560 (ถือเป็นวันมาเรียนตามปกติ)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน
ป.1(เช้า) – 2(บ่าย) : วันที่ 22 มี.ค. 2560 ,
ป.3(เช้า) – 4(บ่าย) : วันที่ 23 มี.ค. 2560 ,
ป.5(เช้า) – 6(บ่าย) : วันที่ 24 มี.ค. 2560
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ชั้น ป. 2

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

9 มี.ค.60

ภาษาไทย

ภาษาจีน

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

10 มี.ค.60

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

พัก

10.20–11.10น.

พัก

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

สุขศึกษา,
Social IE
พลศึกษา
สังคมฯ, ประวัติศาสตร์

พัก

14.05– 14.55 น.

14.55– 15.45 น.

Science IE

Math IE

ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์

วิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี สากล
นาฏศิลป์
การงานฯ

Computer
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE

Science IE

Social IE

สรุ ปเนื้อหาการทดสอบ ครั้ งที่ 4 / 2559
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คา บัน บรร ตัวการันต์ (1,2 ตัว) อักษรสู ง กลาง ต่า (คาเป็ น) คาควบกล้ าแท้และไม่แท้ ภาษาพาที บทที่ 10,
11, 12 ดรุ ณศึกษาบทที่ 51, 57 และเนื้อหานอกบทเรี ยน
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน การตวง (ลิตร)
การเปรี ยบเทียบปริ มาตรและความจุ (ลิตร) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก ลบ คูณ หาร) รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปวงรี
ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รู ปเรขาคณิ ตสองมิติกบั รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ การจาแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็ นเกณฑ์ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความสาคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์
- ศาสนาน่ ารู้ (พระพุทธศาสนา 4) การปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธ ความรู้ ด้ านศาสนา คัมภีร์ และศาสดาของพระพุทธศาสนา
คริ สต์ ศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮิ นดู การปฏิบัติตนอย่ างเหมาะสมต่ อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
- ภูมิศาสตร์ น่ารู้ สิ่ งที่เป็ นธรรมชาติกับสิ่ งที่มนุษย์ สร้ างขึน้ ตาแหน่ งและลักษณะทางกายภาพของสิ่ งต่ างๆ ที่ปรากฎในลูกโลก แผนที่
แผนผังและภาพถ่ าย ความสัมพันธ์ ของปรากฏการณ์ ระหว่ างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ความสาคัญและคุณค่ าของสิ่ งแวดล้ อม
ทางธรรมชาติและทางสังคม การใช้ ทรั พยากรธรรมชาติที่ใช้ แล้ วไม่ หมดไปและใช้ แล้ วหมดไปได้ อย่ างคุ้มค่ า ความสัมพันธ์ ของฤดูกาล
กับการดาเนินชี วิตของมนุษย์
- วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย (การไหว้ การกราบ อาหารไทย การพูดภาษาไทย ประเพณี ไทย) คุณค่ าและแนวทางการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและประเพณี ไทย ภูมิปัญญาไทย (ที่อยู่อาศัย เครื่ องมือเครื่ องใช้ อาหาร)
- ครอบครั วและสังคม ครอบครั วของเรา ความสาคัญของชี วิตครอบครั ว บทบาทหน้ าที่ของสมาชิ กในครอบครั ว บทบาทหน้ าที่ของเพื่อน
ความรู้ เรื่ องเพศ ความภูมิใจในเพศ
- ว่ ายน้าพืน้ ฐาน2 การก้ มหน้ าเป่ านา้ เตะขาฟรี สไตล์ การพุ่งตัว (ปลาเข็ม) การจับโฟมก้ มหน้ าเป่ านา้ เตะขาฟรี สไตล์
- งานทัศนศิลป์ ในชีวิตประจาวันและในท้ องถิน่ งานทัศนศิลป์ ในชี วิตประจาวันและผลงานทัศนศิลป์ ประเภทต่ างๆในท้ องถิ่น
งานทัศนศิลป์ ของท้ องถิ่นที่ตนเองประทับใจ เทคนิควิธีการในการสร้ างผลงานศิลปะท้ องถิ่นภาคต่ างๆ
- ดนตรี กบั ชีวิต ภาษา การขับร้ อง เครื่ องดนตรี ในเพลงท้ องถิ่น 4 ภาค การแสดงและเข้ าร่ วมกิจกรรมทางดนตรี ในท้ องถิ่น
- การละเล่ นพืน้ บ้ าน ที่มาของการละเล่ นพืน้ บ้ านที่เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ ละท้ องถิ่น การละเล่ นในแต่ ละภาค วิธีการเล่ น กฎกติกาในการเล่ น
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการร้ องเพลงประกอบในการละเล่ นพืน้ บ้ านแต่ ละท้ องถิ่น
- งานเกษตร ความหมายและประเภทของพันธุ์พืช (ไม้ ดอก ไม้ ประดับ ผักสวนครั ว) การเลือกใช้ อุปกรณ์ ในการเกษตร (ช้ อนปลูก ส้ อมพรวน บัวรดนา้ จอบ เสี ยม คราด สายยาง บุ้งกี๋ ) การเพาะเมล็ด ประเภทของการเพาะเมล็ด (การเพาะในแปลงเพาะ การเพาะในภาชนะสาเร็ จรู ป และการเพาะในกระบะเพาะ) การเลือกเมล็ดพันธุ์พืช ขัน้ ตอนในการเพาะเมล็ด การดูแลรั กษาต้ นกล้ า
การเลีย้ งสัตว์ (การดูแลสัตว์ เลีย้ ง การจัดที่อยู่อาศัยให้ สัตว์ เลีย้ ง การให้ อาหารสัตว์ เลีย้ ง)
- Spreadsheet Software : Parts of spreadsheet. Tools of spreadsheet (Sheet command, Insert, Delete, Rename Formulas + Addition / Subtraction)
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คา กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั อาหาร เครื่ องดื่ม ประโยคคาถามและคาตอบ Yes/No Question เช่น Is this/that a/an..? Yes, it is./No, it isn’t. etc.
Wh-Question เช่น What is this/that/it? This/that/It is a/an… How many…? There is/are… Where is the…? It is in/on/under… etc.
บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง เช่น Hi/ Hello/ Good morning/ Goodafternoon/ Good evening/ How are you?/ I’m fine./ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc. การพูดและทาท่าประกอบ
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คาศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์ ตัวอักษรและเสี ยงตัวอักษร คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น เขียนประโยคจากภาพบรรยายบุคคล ชื่อ อายุ รู ปร่ าง ส่ วนสู ง Adjectives
- 家人 (ครอบครั ว) บทที่ 7 家人 ครอบครั ว บทที่ 8 我爱妈妈 ฉันรั กคุณแม่ คาศัพท์ บทสนทนา ลาดับขีด ชื่ อลาดับขีด พินอิน
เนือ้ เรื่ อง การเชิ ญ ชื่ อเทศกาล และการเรี ยงประโยค
- Picture graphs : To read and interpret a picture graph with a scale. Solve problems using the information presented in a picture
graph.
- Line Curves and surfaces : To identify straight and curved lines. Flat and curved surfaces of a solid shape. To name the following
solid shapes (cube, cuboid, cylinder, cone and sphere).
- Shape and patterns : Identify shapes that make up a given figure. Complete patterns according to shape, size and direction.
- Light : To recognize that objects can be seen when it reflects light or when it is a source of light. To state that light travels in straight
lines. To recognize that a shadows is a formed when light is completely partially blocked by an object.
- Sound : To identify the different types of sounds e.g. soft or loud, low or high. To identify the different sounds of animals and nature.
List different way to making sounds.
- Budgeting and Buying Choices : High quality and Low quality product. Saving money/Buying Choices.
- Resources for Producers : Renewable and non-renewable resources. Resources for producers.
- ASEAN : ASEAN flags. Languages and greetings in Asean country.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559)
วัน เดือน ปี
เวลา
นาที
สาระวิชา
27 / ก.พ. / 2560 08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.35 – 10.05 น. 30 ภาษาจีน
20
พัก
28 / ก.พ. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.10 น. 70 สังคมฯ + ประวัติศาสตร์
14.15 – 14.45 น.
14.55 – 15.35 น.
1 / มี.ค. / 2560 08.20 – 09.20 น.
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.25 – 10.05 น.
2 / มี.ค. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 10.55 น.

30

ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์)
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Science IE
60

ภาษาไทย

13.00 – 14.00 น.

40 การงานฯ + Computer
20
พัก
30 สุขะฯ + พละฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60 วิทยาศาสตร์

14.05 – 14.45 น.

40

14.55 – 15.35 น.

Math IE
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Social IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบคาร้องขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 3 และ 6 มี.ค. 2560
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2560
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560 (ถือเป็นวันมาเรียนตามปกติ)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน
ป.1(เช้า) – 2(บ่าย) : วันที่ 22 มี.ค. 2560 ,
ป.3(เช้า) – 4(บ่าย) : วันที่ 23 มี.ค. 2560 ,
ป.5(เช้า) – 6(บ่าย) : วันที่ 24 มี.ค. 2560
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ชั้น ป. 3

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

9 มี.ค.60

ภาษาไทย

Math IE

ภาษาจีน

10 มี.ค.60

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

พัก

10.20–11.10น.

พัก

12.10-13.00 น.

13.00-13.50 น.

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์

พัก

14.05– 14.55 น.

14.55– 15.45 น.

Social IE

Science IE

สังคมฯ, ประวัติศาสตร์

วิชา
ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษา

พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี สากล
นาฏศิลป์
การงานฯ
Computer
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE

Science IE
Social IE

สรุ ปเนื้อหาการทดสอบ ครั้ งที่ 4 / 2559
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ ประโยคเพื่อการสื่ อสาร 6 ชนิด คาราชาศัพท์ (หมวดร่ างกาย) เครื่ องหมายวรรคตอน (ฯลฯ, ฯ, ?, .)
อักษรย่อ คาย่อ คานาม (นามสามัญ, นามวิสามัญ) คาสรรพนาม (บุรุษที่ 1,2,3) คากริ ยา วรรณคดีลานาบทที่ 6 ภาษาพาทีบทที่ 13, 14
ดรุ ณศึกษาบทที่ 43, 55 และเนื้อหานอกบทเรี ยน
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน รู ปวงกลม รู ปวงรี รู ปสามเหลี่ยม
รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปห้าเหลี่ยม รู ปหกเหลี่ยม รู ปแปดเหลี่ยม รู ปที่มีแกนสมมาตร จุด เส้นตรง รังสี ส่ วนของเส้นตรง จุดตัด มุม และสัญลักษณ์
การเขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ สมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหล่งน้ าในท้องถิ่นและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่ วนประกอบของอากาศ
และความสาคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
การเกิดกลางวันกลางคืน และการกาหนดทิศ
- หน้ าที่ชาวพุทธ การปฏิบัติตนอย่ างเหมาะสมต่ อศาสนสาวก ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน การลุกขึน้ ยืนรั บ การต้ อนรั บ การรั บส่ งสิ่ งของแก่ พระภิกษุ การแสดงความเคารพพระสงฆ์ การอาราธนาศีล การสมาทานศีล
- ภูมิศาสตร์ แผนผัง แผนที่ ภาพถ่ าย เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมในชุมชนในอดีตและปั จจุบัน
การพึ่งพาสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ มลพิษและการก่ อให้ เกิดมลพิษของมนุษย์
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้ องประเทศชาติ เช่ น ท้ าวเทพกระษัตรี และท้ าวศรี สุนทร
ชาวบ้ านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช
- ครอบครั วและสังคม ครอบครั วของฉัน ความสาคัญของชี วิตครอบครั ว ความแตกต่ างของแต่ ละครอบครั ว การสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
ความรู้ เรื่ องเพศ พฤติกรรมที่นาไปสู่การล่ วงละเมิดทางเพศ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่การล่ วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรม
- แชร์ บอล กฏ กติกา การแข่ งขันกีฬาแชร์ บอล ประโยชน์ กีฬาแชร์ บอล
- ทัศนศิลป์ ในท้ องถิน่ ผลงานศิลปะในท้ องถิ่น (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคใต้ ) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการสร้ างผลงานศิลปะในท้ องถิ่น ประโยชน์ ของผลงานทัศนศิลป์ ในท้ องถิ่น
- ดนตรี กบั ชีวิต ลักษณะเด่ นและเอกลักษณ์ ของดนตรี ในท้ องถิ่น 4 ภาค ความสาคัญและประโยชน์ ของดนตรี ต่อการดาเนินชี วิตของคนในท้ องถิ่น
- ลีลาท่ านาฏศิลป์ ความหมายของภาษาท่ าและนาฏยศัพท์ การใช้ ภาษาท่ าสื่ ออารมณ์ ของมนุษย์ นาฏยศัพท์ ในส่ วนของลาขา
การใช้ ภาษาท่ าประกอบเพลง ลาวต่ อนก
- อาชีพกับงาน ความหมาย ประเภทของอาชีพ ข้อคานึงในการเลือกอาชีพ
- Spreadsheet software : Advantages of spreadsheet Parts of spreadsheet (Column, Row, Title bar) Cell Tools of spreadsheet Border
Formulas (Sum, Subtraction, Average, Max, Min)
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน คาสั่ง เช่น Show me a/an.../ Open your book./ Don’t talk in class.
etc. คาขอร้อง เช่น Please come here./ Come here, please./ Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise. etc.
การสะกดคา หลักการอ่านออกเสี ยง คาศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั อาหาร เครื่ องดื่มและนันทนาการ
ประโยคคาถามและคาตอบ Yes/No Question เช่น Is this/that a/an..? Yes, it is./No, it isn’t. etc. Wh-Question เช่น What is this/that/it?
This/that/It is a/an…/ How many…? There is/are…/ Where is the…? It is in/on/under… etc. บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนาตนเอง เช่น Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How are you?/
I’m fine./ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc. คาศัพท์ สานวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น I want…/
Please,… etc. คาศัพท์ ประโยคที่ใช้ขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name? My name is…/I am…/ How are you?/
I am fine. etc. คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m happy./ I like cats./ I don’t like snake. etc. คาศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา เช่น วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่ องแต่งกาย
อาหาร เครื่ องดื่ม ความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น ดูภาพและเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่ งของเครื่ องใช้ในสถานที่ต่างกัน เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั
- ผลไม้ บทที่ 7 และ 8 พินอิน แปลไทยเป็ นประโยค แต่ งประโยคจากคาศัพท์ ที่เรี ยน อักษรจีนจากคาศัพท์ ลาดับขีด แปลจีนเป็ นไทย
แปลไทยเป็ นจีน
- Fractions : Name, Read and Write Fractions, Comparison of Fractions and Arrange Fractions, Addition and Subtraction Fractions with
the same denominator, Solving Word Problem on Fractions
- Geometry : Identify Solid Shapes and Plane Figure, Identify Lines, Point, Line Segment and Ray
- Area and Perimeter : Find the Perimeter of Squares and Rectangle, Find the Area of Squares and Rectangles
- Materials and Natural Resources : Identify the types of materials and their properties. Identify the natural resources (renewable and
non-renewable resources).
- Relationship Between Buyers and Sellers : Relationship Between Buyers and Sellers Buyers / Consumers Sellers / Producers
- ASEAN : Countries Among ASEAN, Religions Among ASEAN, Currency Among ASEAN

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559)
วัน เดือน ปี
เวลา
นาที
สาระวิชา
27 / ก.พ. / 2560 08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.35 – 10.05 น. 30 ภาษาจีน
20
พัก
28 / ก.พ. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.10 น. 70 สังคมฯ + ประวัติศาสตร์
14.15 – 14.45 น.
14.55 – 15.35 น.
1 / มี.ค. / 2560 08.20 – 09.20 น.
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.25 – 10.05 น.
2 / มี.ค. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 10.55 น.

30

ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์)
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Science IE
60

ภาษาไทย

13.00 – 14.00 น.

40 การงานฯ + Computer
20
พัก
30 สุขะฯ + พละฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60 วิทยาศาสตร์

14.05 – 14.45 น.

40

14.55 – 15.35 น.

Math IE
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Social IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบคาร้องขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 3 และ 6 มี.ค. 2560
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2560
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560 (ถือเป็นวันมาเรียนตามปกติ)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน
ป.1(เช้า) – 2(บ่าย) : วันที่ 22 มี.ค. 2560 ,
ป.3(เช้า) – 4(บ่าย) : วันที่ 23 มี.ค. 2560 ,
ป.5(เช้า) – 6(บ่าย) : วันที่ 24 มี.ค. 2560
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ชั้น ป. 4

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

9 มี.ค.60

คณิตศาสตร์

Math IE

10 มี.ค.60

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

พัก

10.20–11.10น.

11.10-12.00 น.

Science IE

พัก

13.00-13.50น.

13.50-14.40 น.

พัก

Social IE

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

สังคมฯ

ทัศนศิลป์ ,ดนตรี, ดนตรีไทย

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

14.55– 15.45น.

วิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี สากล
ดนตรี ไทย
การงานฯ

Computer
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE

Science IE
Social IE

สรุ ปเนื้อหาการทดสอบ ครั้ งที่ 4 / 2559
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คานามสามานยนาม คานามวิสามานยนาม คานามลักษณนาม คาสรรพนาม (บุรุษสรรพนาม) คากริ ยา
อกรรมกริ ยา คากริ ยาสกรรมกริ ยา ภาษาพาทีบทที่ 14, 15 ดรุ ณศึกษาบทที่ 53, 58 วรรณคดีลานาบทที่ 7 และเนื้อหานอกบทเรี ยน
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ ความหมายการเขียน-อ่านเศษส่ วนและทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง การเปรี ยบเทียบ-เรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตัวส่ วนเท่ากันและทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน การบวกและการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเท่ากัน
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิด การสะท้อนแสงที่ตกกระทบของวัตถุ การจาแนกวัตถุตามลักษณะ
การมองเห็นจากแหล่งกาเนิดของแสง การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่ งใสสองชนิด การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ า แสงขาว
การเลือกใช้อุปกรณ์/เลนส์/กระจก/ปริ ซึมและเซลล์สุริยะในชีวติ ประจาวัน
- พระพุทธศาสนา 4 การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ
- ภูมิศาสตร์ น่ารู้ แผนที่ ภาพถ่ าย สภาพแวดล้ อมกับการดาเนินชี วิตของคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงและผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมในชุมชน การอนุรักษ์ ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมในชุมชน
- เชียงใหม่ ศึกษา ความรู้ ทั่วไป ประวัติ ความเป็ นมา สิ่ งสาคัญ และบุคคลสาคัญของเมืองเชี ยงใหม่ ในอดีต
- ชีวิตและครอบครั ว คุณลักษณะการเป็ นเพื่อนและสมาชิ กที่ดีของครอบครั ว พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยของเพศชาย
เพศหญิง การปฏิเสธในสถานการณ์ ต่างๆที่เป็ นอันตรายและไม่ เหมาะสมในเรื่ องเพศ
- ทักษะการว่ ายน้าขั้นพืน้ ฐาน ความรู้ เกี่ยวกับการจับท้ ายโฟมและการว่ ายนา้ ท่ าฟรี สไตล์
- ทัศนศิลป์ กับวัฒนธรรมประเพณีในท้ องถิน่ ไทย ผลงานทัศนศิลป์ ที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมประเพณี ในท้ องถิ่น (ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคใต้ ) วัตถุประสงค์ หลักในการจัดงานเฉลิมฉลองประเพณี ต่างๆ
- ฝึ กอ่ าน ฝึ กเขียนเรี ยนรู้ ให้ รอบ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ทางดนตรี การอ่ านโน้ ตที่ถูกบันทึกในเครื่ องหมายกุญแจประจาหลักซอลและ
กุญแจประจาหลักฟา เครื่ องหมายกาหนดจังหวะ เส้ นกั้นห้ อง ค่ าของตัวโน้ ต
- ทักษะการตีระนาดเอก เพลงฟ้ อนเงีย้ ว องค์ประกอบของระนาดเอก ประวัติความเป็ นมาและองค์ประกอบเพลงฟ้ อนเงี้ยว
- งานเกษตร หน้าที่ และการดูแลรักษาเครื่ องมือเกษตรที่เกี่ยวกับพืชและดิน หน้าที่ของธาตุอาหารพืช ประเภทและการบารุ งรักษา
การจัดที่อยูอ่ าศัยให้แก่สัตว์
- งานประดิษฐ์ ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
- Presentation Applications for presentation : Tool in MS-PowerPoint (Animation, Animation Pane, 3D, Shapes, Transitions and Advance
Slide, Slide Show and Record Slide Show) Part of Multimedia.
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ กลุ่มคา ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม
อาหารเครื่ องดื่ม คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc. Wh-Question เช่น Who is/are…? He/She is…/They are… / What…?
/Where…? It is. … /They are… What...doing? …is/am/are… etc. Or-Question เช่น Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… etc. คาศัพท์และ
ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น I want …/ Please…/ May…?/ I need your help./
Please help me./ Help me! etc. คาศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่ งใกล้ตวั เพื่อนและครอบครัว เช่น What’s your
name? My name is…/ What time is it? It is one o’clock./ What is this? It is a/an…/ How many…are there? There is a/an…/There are…
/Where is the…? It is in/on/under… etc. คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสี ยใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก เช่น I/You/We/They
like…/ He/She likes…/ I/You/We/They love…/ He/She loves…/ I/You/We/They don’t like/love/feel…/ He/She doesn’t like/love/feel…
/ I/You/We/They feel…etc. คา กลุ่มคาที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆใกล้ตวั เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับคา หรื อ
กลุ่มคาโดยใช้ภาพ ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั คาศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลอง
และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา เช่น วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่ องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่ องดื่ม
ความแตกต่างของเสี ยงตัวอักษร ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
ดูภาพและเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม เวลาว่าง คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดและแต่งประโยค เช่น sea, beach, island, wind,
sunny, wave, sand เป็ นต้น
- ปิ ดภาคเรี ยน คาศัพท์ จีน พินอิน เสี ยงวรรณยุกต์ แปลประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนา เติมคาในประโยค แต่ งประโยค เรี ยงประโยค
ตอบคาถามจากเนือ้ เรื่ องที่อ่าน การเขียนลาดับขีด
- Fractions : Identify and name the types of fractions. Solve word problems involving fractions. Add and subtract fractions with same or
different denominators.
- Decimals : Round off decimal numbers up to 3 decimal places. Add and subtract decimal numbers. Read and analyze word problems.
- Tables and Graphs : Read and interpret the data on the tables / bar graphs. Solve problems using information presented on the tables /
bar graphs
- Water : Heat and the States of water, What happens when water is heated and cooled, The water cycle, Uses of Water and Water pollution.
- Soil : Composition of Soil, Properties of Soil and Types of Soil
- Consumer Behaviour : The meaning of a consumer behavior, Identifying and telling about consumers and consumer behavior,
How studying consumer behavior is helpful
- Quality Trademark Certification : The meaning of quality trademark certification , The types of quality trademark certification,
Buying products with quality trademark certification

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559)
วัน เดือน ปี
เวลา
นาที
สาระวิชา
27 / ก.พ. / 2560 08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.35 – 10.05 น. 30 ภาษาจีน
20
พัก
28 / ก.พ. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.10 น. 70 สังคมฯ + ประวัติศาสตร์
14.15 – 14.45 น.
14.55 – 15.35 น.
1 / มี.ค. / 2560 08.20 – 09.20 น.
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.25 – 10.05 น.
2 / มี.ค. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 10.55 น.

30

ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์)
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Science IE
60

ภาษาไทย

13.00 – 14.00 น.

40 การงานฯ + Computer
20
พัก
30 สุขะฯ + พละฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60 วิทยาศาสตร์

14.05 – 14.45 น.

40

14.55 – 15.35 น.

Math IE
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Social IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบคาร้องขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 3 และ 6 มี.ค. 2560
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2560
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560 (ถือเป็นวันมาเรียนตามปกติ)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน
ป.1(เช้า) – 2(บ่าย) : วันที่ 22 มี.ค. 2560 ,
ป.3(เช้า) – 4(บ่าย) : วันที่ 23 มี.ค. 2560 ,
ป.5(เช้า) – 6(บ่าย) : วันที่ 24 มี.ค. 2560
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ชั้น ป. 5

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

9 มี.ค.60

สังคมฯ

10 มี.ค.60

วิทยาศาสตร์

พัก

10.20–11.10น.

11.10-12.00 น.

คณิตศาสตร์

Math IE

Science IE

ภาษาไทย

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

พัก

13.00-13.50น.

13.50-14.40 น.

Social IE

ภาษาอังกฤษ

ทัศนศิลป์,ดนตรี,ดนตรีไทย

พัก

14.55– 15.45น.

ภาษาจีน
ประวัติศาสตร์

วิชา
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี สากล
ดนตรี ไทย
การงานฯ
Computer
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE

Science IE
Social IE

สรุ ปเนื้อหาการทดสอบ ครั้ งที่ 4 / 2559
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ อักษรย่อ (หนังสื อภาษาพาทีหน้า 171 และที่ใช้ในชีวิตประจาวัน) เครื่ องหมายวรรคตอน (หนังสื อภาษาพาทีหน้า 49-50)
กาพย์ยานี 11 วรรณคดีลานาบทที่ 6, 7, 8 และเนื้ อหานอกบทเรี ยน
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ ความหมายการอ่านและการเขียนร้อยละ การเขียนเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนเป็ นตัวประกอบของ 10 และ 100 ในรู ปทศนิยมและร้อยละ
การเขียนร้อยละในรู ปเศษส่ วนและทศนิ ยม การเขียนทศนิ ยมไม่เกินสองตาแหน่งในรู ปเศษส่ วนและร้อยละ โจทย์ปัญหาที่ใช้บญั ญัติไตรยางค์ โจทย์ปัญหาร้อยละ
ในสถานการณ์ต่างๆ โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขาย ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริ มาตรหรื อความจุ
(ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร) การหาปริ มาตรเป็ นลูกบาศก์หน่วย ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร การหาปริ มาตรหรื อความจุของทรงสี่ เหลี่ยม
มุมฉากโดยใช้สูตร ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม พีระมิด
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ การเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง ฝน และลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน้ า เครื่ องมือในการวัดอุณหภูมิ ความชื้ นและความกดอากาศ
การเกิดลมและนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน การเกิดทิศและปรากฎการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ของดาว
- ความสัมพันธ์ ของสรรพสิ่งรอบตัวและการใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ตาแหน่ ง (พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองติจูด ของภูมิภาคตนเอง) การบอกตาแหน่ ง และ
การอ่ านพิกัดภูมิศาสตร์ แผนที่ชนิดต่ างๆ ระยะ ทิศทาง ของภูมิภาค เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ ของลักษณะทางกายภาพ ภูมิสัญลักษณ์ ภูมิอากาศ
ภูมิลักษณ์ กายภาพกับสังคม กับภาคต่ างๆ ของไทย
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้ างสรรค์วัฒนธรรม สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่มีอิทธิ พลต่ อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร
ความสัมพันธ์ ของลักษณะทางกายภาพ อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติที่ก่อให้ เกิดวิถีชีวิตและการสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมในภูมิภาค ผลจากการรั กษาและ
การทาลายสภาพแวดล้ อม แนวทางอนุรักษ์ และรั กษาสภาพแวดล้ อม อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลต่ อจังหวัด ความสัมพันธ์ ของสิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ
- พระพุทธศาสนา 4 การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันธรรมสวนะ)
การบริ หารจิ ตและเจริ ญปั ญญา ฝึ กการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่ างมีสติ
- ประวัติ ผลงานของบุคคลสาคัญและภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี ประวัติ ผลงานของบุคคลสาคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1
(พระเจ้ าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชาวบ้ านบางระจัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช สมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช
ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา ศิลปกรรม การค้ า วรรณกรรม
- ชีวิตและครอบครัว เพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง การวางตัวให้ เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย ครอบครั วและเพื่อน ลักษณะของครอบครั วที่ อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย ปั ญหาในครอบครั ว พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่ พึงประสงค์ ในการแก้ ไขปั ญหา การสร้ างสัมพันธภาพกับเพื่อน
- กีฬาแบดมินตัน 2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหวในการตีลูก ทักษะการตีลูก (ลูกตบ ลูกดาด ลูกหยอด) กติกากีฬาแบดมินตันเบือ้ งต้ น
- งานทัศนศิลป์ ความแตกต่ าง ลักษณะ และรู ปแบบผลงานทัศนศิลป์ ของแต่ ละภูมิภาค
- ดนตรีและการแสดง ดนตรี กับงานประเพณี เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ ทางดนตรี เครื่ องดนตรี บรรเลงจังหวะและทานอง
- ทักษะการดีดซึงเพลง ตารีกีปัส องค์ประกอบของซึง ประวัติความเป็ นมาและองค์ประกอบเพลงตารี กีปัส
- งานอาชีพ ความสาคัญของชี วิตที่มีต่อสังคม ความแตกต่ างของอาชี พอิสระและอาชี พรั บจ้ าง ลักษณะอาชี พต่ างๆในชุมชน
- Electronic mail and Google Apps : Meaning and advantage of Electronic mail, Advantage of Google applications (Google translate, Google Docs, Google
slides, Google drive, Google sheets and Google search), Keyboard shortcuts of Windows 10
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คาสัง่ และคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน ภาษาท่าทาง และคาแนะนาในการเล่นเกม การวาดภาพ หรื อการทาอาหารและเครื่ องดื่ม
คาสัง่ เช่น Look at the…/here/over there./ Say it again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under/a/an…/ Don’t go over there. etc. คาขอร้อง เช่น Please take a
queue./ Take a queue, please./ Can/Could you help me, please? etc. คาแนะนา เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ คาศัพท์ที่ใช้ในการ
เล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ คาบอกลาดับขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc.
กลุ่มคา ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม คาถามเกี่ยวกับใจความ
สาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...?
Yes/No…etc. Wh-Question เช่น Who is/are…? He/She is…/They are… What…?/Where…? It is …/They are… What...doing? …is/am/are…etc.
Or-Question เช่น Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… etc. บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย เช่น Hi /Hello/ Good morning
/Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name is…
/Hello,…/ Nice to see you. Nice to see you too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ You’re
welcome./ It’s O.K. etc. คาศัพท์และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/
I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…etc. คาศัพท์และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตวั เช่น
What do you do? I’m a/an… What is she/he?…is a/an (อาชีพ) How old/tall…? I am… Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…?…is/are
going to… etc. คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู ้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ มีความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ เช่น I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…
I/You/We/They like…/He/She likes…because… I/You/We/They love…/He/She loves…because…I/You/We/They don’t like/love/feel…because… He/She
doesn’t like/love/feel…because… I/You/We/They feel… because… etc. คา กลุ่มคา ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่ องต่างๆโดยใช้ภาพ ข้อมูลและ
ความสาคัญของเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและชี วิตความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา (Passage : Christmas) ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยง
ประโยคชนิดต่างๆ (Type of Sentence) การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้างประโยค (Quotation Mark-Apostrophe) Asking/Giving
Direction คาศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับ Asian.
- 餐具 (ชุดรับประทานอาหาร) ลาดับขีด คาสั่งในห้ องเรี ยน พินอิน ความหมายของคาศัพท์ และประโยค แปลความหมายจากรู ปภาพ ตอบคาถามจากบทสนทนา
และเนือ้ เรื่ องที่ กาหนด ประโยคบอกจานวนสิ่ งของ
- Percentages : Express a fraction as a percentage & vice versa. Express a decimal as a percentage & vice versa. Express money & metric measures as a
percentage. Find percentage of a number. Solve word problems on percentage.
- Quadrilaterals : Classify the different types of quadrilaterals. Recognize the sum of angles in a quadrilateral. Find the unknown marked angle in a
quadrilateral.
- Volume : Classify the different types of solid figures. Find the volume of a cuboid and a cube. Solve word problems on volume.
- The Solar System : The Sun The Earth The Moon Artificial satellites
- Manufacturer : Manufacturer and related terms. The important roles of a manufacturer. How a good manufacturer should be
- Sufficiency Economy : The background and the importance of Sufficiency Economy. What makes up the idea of Sufficiency Economy. How the idea of
sufficiency economy helps the people. The idea of sufficiency economy in their lives.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559)
วัน เดือน ปี
เวลา
นาที
สาระวิชา
27 / ก.พ. / 2560 08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.35 – 10.05 น. 30 ภาษาจีน
20
พัก
28 / ก.พ. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.10 น. 70 สังคมฯ + ประวัติศาสตร์
14.15 – 14.45 น.
14.55 – 15.35 น.
1 / มี.ค. / 2560 08.20 – 09.20 น.
(สอบวัด ป. 2, 4, 6)
09.25 – 10.05 น.
2 / มี.ค. / 2560
(สอบวัด ป. 1, 3, 5) 10.25 – 10.55 น.

30

ทัศนศิลป์ + ดนตรี + นาฏศิลป์)
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Science IE
60

ภาษาไทย

13.00 – 14.00 น.

40 การงานฯ + Computer
20
พัก
30 สุขะฯ + พละฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60 วิทยาศาสตร์

14.05 – 14.45 น.

40

14.55 – 15.35 น.

Math IE
พักดื่มนมบนห้องสอบ
40 Social IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบคาร้องขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 3 และ 6 มี.ค. 2560
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2560
5. ครูประจาวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560 (ถือเป็นวันมาเรียนตามปกติ)
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน
ป.1(เช้า) – 2(บ่าย) : วันที่ 22 มี.ค. 2560 ,
ป.3(เช้า) – 4(บ่าย) : วันที่ 23 มี.ค. 2560 ,
ป.5(เช้า) – 6(บ่าย) : วันที่ 24 มี.ค. 2560
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ชั้น ป. 6

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

9 มี.ค.60

ภาษาจีน

10 มี.ค.60

พัก

10.20–11.10น.

11.10-12.00 น.

สังคมฯ

คณิตศาสตร์

ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์

ภาษาไทย

พัก

13.00-13.50น.

13.50-14.40 น.

พัก

Math IE

Science IE

Social IE

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ประวัติศาสตร์

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

14.55– 15.45น.

วิชา
ภาษาไทย

สรุ ปเนื้อหาการทดสอบ ครั้ งที่ 4 / 2559
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ

- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ อ่านจับใจความ ภาษาพาทีบทที่ 10 วรรณคดีลานาบทที่ 5 หลักการใช้โวหาร 5 ประเภท คาวิเศษณ์ (ลักษณวิเศษณ์, ประมาณวิเศษณ์,
กาลวิเศษณ์) คาบุพบท คาสันธาน คาอุทาน ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน และเนื้อหานอกบทเรี ยน
คณิตศาสตร์
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ โจทย์ปัญหาร้ อยละเกี่ ยวกับการหากาไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน
และดอกเบี้ย การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบและกราฟเส้น
วิทยาศาสตร์
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ การจาแนกประเภทของหินโดยใช้ลกั ษณะของหิน สมบัติของหินเป็ นเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบตั ิภยั ที่มีผลต่อมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุ ริยปุ ราคา จันทรุ ปราคา ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ดาราศาสตร์
สั งคมฯ
- หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาต่ างๆในประเทศไทย (พระพุทธศาสนา4) หลักธรรมของศาสนาต่ างๆในประเทศไทย ศาสนาอิสลาม (หลักศรั ทธา6 หลักปฏิบัติ5
หลักจริ ยธรรม) คริ สต์ ศาสนา (บัญญัติ 10 ประการ) ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดู ศาสนาพิธีของศาสนาต่ างๆในประเทศไทย ศาสนาอิสลาม (การละหมาด การถือศีลอด
การบาเพ็ญฮั จญ์ ฯลฯ) คริ สต์ ศาสนา (ศีลล้ างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกาลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ) ศาสนาฮิ นดู (พิธีศราทธ์ พิธีบูชาเทวดา) หลักสูตรนักบุญหลุยส์
- ภูมิศาสตร์ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ ายชนิดต่ างๆที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย) ความสัมพันธ์ ระหว่ างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ ที่มีต่อสังคมไทย สิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติทางสั งคม ความสั มพันธ์ และผลกระทบ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงสภาพธรรมชาติจากอดีต
จนถึงปั จจุบัน ผลที่เกิดกับประชากร เศรษฐกิจ สังคมและอาชี พ การจัดทาแผนอนุรักษ์ ทรั พยากรในชุมชนหรื อแผนอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ - ภูมปิ ัญญาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ (ด้านอักษรศาสตร์ ด้านศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านจิตรกรรม
ด้านการแพทย์แผนไทย) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
สุ ขศึกษา
- ครอบครั วและสังคม มิตรสัมพันธ์ (การสร้ างและรั กษาสัมพันธภาพในครอบครั ว การสร้ างและรั กษาสัมพันธภาพกับเพื่อน ปั จจัยที่ทาให้ งานกลุ่มประสบผลสาเร็ จ)
เพศศึกษา (ความสั มพันธ์ ระหว่ างเพศชายและเพศหญิง พฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการเกิดเพศสัมพันธ์ การติดเชื ้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร ผลกระทบที่เกิดจาก
การมีเพศสั มพันธ์ การติดเชื ้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร การหลีกเลี่ยงและป้ องกันการมีเพศสัมพันธ์ )
พลศึกษา
- ทักษะการว่ ายน้าขั้นพืน้ ฐาน กฏ กติกากีฬาว่ ายนา้ ทักษะการเตะขาและหมุนแขนท่ ากรรเชี ยง ทักษะการลอยตัวว่ ายท่ ากรรเชี ยง
ทัศนศิลป์
- ทัศนศิลป์ กับชีวิต งานทัศนศิลป์ ในชี วิตประจาวัน อิทธิ พลของศาสนาและวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ แต่ ละภูมิภาค
ดนตรี สากล
- ดนตรี กบั วัฒนธรรม อ่ าน เขียนโน้ ตดนตรี สากล ทานอง ใช้ เครื่ องดนตรี บรรเลงประกอบการร้ องเพลงที่มีจังหวะและทานองง่ ายๆ
นาฏศิลป์
- ชื่นชมการแสดงนาฏศิลป์ บทบาท หน้ าที่ และองค์ ประกอบของงานนาฏศิลป์ และการละคร หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ ความสาคัญและคุณค่ าของนาฏศิลป์ และ
ละคร ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการแสดงและชมการแสดง
การงานฯ
- งานเกษตร การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ประโยชน์ ขัน้ ตอน วิธีการและการดูแลรั กษา การขยายพันธุ์พืช เครื่ องมือเกษตรเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชด้ วย
การตอนกิ่ง หน้ าที่ ข้อดีและข้อเสี ยของปุ๋ ยและธาตุอาหารของพืช (ปุ๋ ยอินทรี ย์ ปุ๋ ยอนินทรี ย์) อุปกรณ์ วิธี และประโยชน์ ของการเลีย้ งปลาสวยงาม
- งานประดิษฐ์ ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
Computer
- Internet for students and projects : Rule to be followed while using the internet. Meaning of virus computer. Types of virus computer. Keyboard shortcuts of iMovie.
Proposal project
ภาษาอังกฤษ
- ใช้ ข้อสอบส่ วนกลางของคณะฯ คาสั่ง คาขอร้ อง ภาษาท่ าทาง และคาแนะนาในการเล่ นเกม การวาดภาพ การทาอาหารและเครื่ องดื่ม และการประดิษฐ์ คาสั่ง เช่ น
Look at the…/here/over there./Say it again./Read and draw./Put a/an…in/on/under a/an…/Don’t go over there. etc. คาขอร้ อง เช่ น Please look up the meaning in a
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can/Could you help me, please? etc. คาแนะนา เช่ น You should read every day./ Think before you speak./
คาศัพท์ ที่ใช้ ในการเล่ นเกม Start./My turn./Your turn./Roll the dice./Count the number./Finish. คาบอกลาดับขัน้ ตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc.
ประโยค หรื อข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมายและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครั ว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้ อม อาหาร เครื่ องดื่ม คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ อง
เช่ น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม Yes/No Question เช่ น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...?
Yes/No…etc. Wh-Question เช่ น Who is/are…? He/She is…/They are…What…?/Where…? It is …/They are… What...doing?…is/am/are…etc. Or-Question
เช่ น Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc. บทสนทนาที่ใช้ ในการทักทาย กล่ าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย เช่ น Hi/ Hello/Good
morning/Good afternoon/Good -evening/I am sorry. /How are you?/I’m fine./Very well./Thank you. And you?/Hello. I am… Hello,…I am…This is my sister.
Her name is… Hello,…/Nice to see you. Nice- to see you, too./ Goodbye./Bye./ See you soon/later./Great!/Good./Very good. Thank you./ Thank you very much./
You’re welcome./ It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all right./ Not at all./ Don’t worry./Never mind./Excuse me./Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc. คาศัพท์ และประโยค
ที่ ใช้ บอกความต้ องการ ขอความช่ วยเหลือ ตอบรั บและปฏิเสธการให้ ความช่ วยเหลือ เช่ น Please…/May…?/ I need…/Help me!/Can/Could…?/Yes,.../No,…etc.
คาศัพท์ และประโยคที่ใช้ ขอและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครั ว และเรื่ องใกล้ ตัว เช่ น What do you do? I’m a/an…What is she/he?…is a/an (อาชี พ)
How old/tall…? I am…Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…? …is/are going to… etc. คาและประโยคที่ใช้ แสดงความรู้ สึ ก และการให้ เหตุผล
ประกอบ เช่ น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ มีความสุข เศร้ า หิ ว รสชาติ สวย น่ าเกลียด เสี ยงดัง ดี ไม่ดี เช่ น I’m…/He/She/It is…/ You/We/They are… / I/You/We/They
like…/ He/She likes…because… / I/You/We/They love…/ He/She loves…because… / I/You/We/They don’t like/love/feel…because…/ He/She doesn’t
like/love/feel…because… / I/You/We/They feel…because… etc. คา กลุ่มคา และประโยคที่มีความหมายสั มพันธ์ กับภาพ ประโยคที่ใช้ ในการแสดงความคิ ดเห็น ข้อมูล
และความสาคัญของเทศกาล/วันสาคัญ/งานฉลองและชี วิตความเป็ นอยู่ของเจ้ าของภาษา (Passage : Valentine) ความเหมือน/ความแตกต่ างระหว่ างการออกเสี ยงประโยค
ชนิ ดต่ างๆ (Type of Sentence) การใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้ างประโยค (Punctuation Mark) Asking/Direction ประเทศ เชื ้อชาติ Europe.
ภาษาจีน
- อาชีพ ความหมายของคาศัพท์ เกี่ยวกับอาชี พ สนทนาถาม-ตอบ แปลประโยคไทย-จีน พินอิน ลาดับขีด เติมคาศัพท์ ที่หายไป อ่ านเนื อ้ เรื่ องแล้ วตอบคาถาม การแต่ ง
ประโยคจากคา ดูรูปภาพแล้ วตอบคาถาม เขียนประโยคไทย-จีน การเรี ยงประโยคใหม่
Math IE
- Percentage : Convert Fractions to Equivalent Percentages, Express One Quantity as a Percentage of Another, Find the Whole Given a Part and the
Percentage and Analyse and Solve Word Problems Related to Percentage.
- Pie Charts : Read and Interpret Pie Charts with Percentages, Read and Interpret Pie Charts with Whole Numbers and Read and Interpret Pie Charts with
Fractions.
Science IE
- Rock : Igneous rocks, Sedimentary rocks and Metamorphic rocks, Uses of Rocks.
- Light : Sources of Light, How do we see light (Transparent, Translucent and Opaque), Light Travel in Straight Line, Shadows.
- Heat : Sources of Heat, Temperature, Heat Flow, Expansion and contraction, Heat Conduction.
Social IE
- Earning Income, Spending, Saving and Investing : Saving, Advantages of saving money, Investing and the types of Investing, Making their own saving for
the future.
- Sufficiency Economy : The history and the Sufficiency Economy Philosophy Model, The Sufficiency Economy Principle.

