สรุปเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4 / 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีสากล
นาฏศิลป์
การงานฯ
Computer IE
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE

Science IE
Social IE

เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้าควบกล้้า (ควบแท้) ไตรยางศ์ (เฉพาะพยัญชนะที่เป็นอักษรกลาง) การกระจายค้า/ประสมค้า (มีตัวสะกด
และ เป็นค้าควบกล้้า) อ่านเขียนค้าใหม่ (ค้าที่มีตัวสะกดตรงมาตรา) ค้าคล้องจอง (พยางค์เดียว) ไม่เป็นค้าควบกล้้า มาตราตัวสะกด 8 มาตรา
(ตรงมาตรา) ภาษาพาทีบทที่ 10, 11, 12 ดรุณศึกษาบทที่ 51, 58, 59 เนื้อหานอกบทเรียน
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การบวก การลบ จ้านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวกและ
การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค้าตอบ แบบรูปของจ้านวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ และทีละ ๑๐
แบบรูปของจ้านวนที่ลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ แบบรูปซ้้าของจ้านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การเกิดเสียง วัตถุที่ท้าให้เกิดเสียง แหล่งก้าเนิดเสียง แหล่งก้าเนิดเสียงตามธรรมชาติ แหล่งก้าเนิดเสียงที่
มนุษย์สร้างขึ้น การเคลื่อนที่ของเสียง องค์ประกอบและลักษณะของวัตถุบนท้องฟูา ลักษณะท้องฟูา สิ่งที่พบบนท้องฟูาในช่วงเวลากลางวันและ
กลางคืน
- มนุษย์กับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเครื่องแต่งกายและ
ด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว รวมทั้งการรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
- หน้าที่ชาวพุทธ การบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน (การพัฒนาท้าความสะอาด การบริจาค การร่วมกิจกรรมทางศาสนา
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ) ขั้นตอนการเตรียมการและขั้นตอนพิธีการทางศาสนา
- วัฒนธรรมในชุมชน แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล้ตัวนักเรียน คุณค่าและความส้าคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนในด้านต่างๆ
สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประโยชน์ของสิ่งนั้น
- ครอบครัวและสังคม สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว สิง่ ทีช่ ื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง
(จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) ลักษณะความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง (ร่างกาย อารมณ์ ลักษณะนิสัย)
- ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 2 กฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกม การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ ข้อปฏิบัติก่อนเล่นเกม ขณะเล่นเกม และหลังเล่นเกม อุปกรณ์ และข้อควรระวัง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมเล่นเกม หรือท้ากิจกรรมทางกาย
- งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม งานทัศนศิลป์ที่เป็นศิลปะท้องถิ่น ทั้ง 4 ภาค วัสดุอุปกรณ์ที่น้ามาใช้สร้างงาน วิธีการตกแต่งที่เกี่ยวกับ
วิชาทัศนศิลป์ และการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน
- องค์ประกอบทางดนตรี เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี หลักการอ่านตัวโน้ต โด ซอล ค่าของโน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวด้า
กุญแจประจ้าหลัก บรรทัด 5 เส้น
- การละเล่นของเด็กไทย วิธีการเล่น กฎ กติกาของการละเล่นแต่ละประเภท เช่น การละเล่นมอญซ่อนผ้า งูกินหาง รีรีข้าวสาร จ้้าจี้
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการละเล่น การละเล่นที่มีบทเพลงร้องประกอบในขณะที่เล่น และการละเล่นที่ไม่มีเพลงร้องประกอบในเวลาเล่น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นทั้ง 4 ด้าน (อารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา สังคม)
- งานเกษตร ความหมายและความส้าคัญของการเกษตร ประเภทของการเกษตร (การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง) การดูแลพืช การใช้อุปกรณ์ใน
การดูแลพืช ช้อนปลูก ส้อมพรวน บัวรดน้้า บุ้งกี๋ การดูแลรักษาและการจัดเก็บอุปกรณ์ในการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ประเภทของสัตว์เลี้ยง
(เลี้ยงไว้ใช้งาน เลี้ยงไว้ดูเล่น เลี้ยงไว้เป็นอาหาร) การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง และที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง (คอก กรง เล้า)
- Basic programming : Basic tools and commands in MSW-LOGO (FD,BK,PU,PD,LT,RT), How to Open Program MSW-LOGO.
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้า กลุ่มค้า และความหมายเกี่ยวกับค้าศัพท์ใกล้ตัว (food, drink, sports) ตอบค้าถามจากเรื่องใกล้ตัว
ประโยคค้าถามและค้าตอบ 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. การพูดและท้าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
การใช้ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ แต่งประโยค preposition จากภาพที่ก้าหนด
- อักษรจีน han zi บทที่ 7, 8 เกี่ยวกับตัวเลขจีน จ้านวนสิ่งของ จ้านวนสัตว์ ประโยคที่ใช้ในห้องเรียน ค้าศัพท์พินอิน เช่น zhe, na, shi ฯลฯ
และประโยคที่ใช้ในบทเรียน เช่น นี่คืออะไร นั่นคืออะไร นี่คือเสื้อ นั่นคือสุนัข
- Money : Recognize different coins and notes, Exchange money baht to satang and satang to baht, Add and subtract money,
Solve the word problems.
- Multiplication : Multiplication repeated addition, Multiplication numbers whose product is not greater than 40,
Solve a 1-step word problem of multiplication.
- Division : Group object equally and share object equally, Divide a quantity not greater than 20 into equal sets,
Solve 1 – step word problem of division.
- The Sun, Earth and the Moon : Identify celestial objects, The Sun, Earth and the Moon, Describe the difference between
day time and night time skies.
- People and Natural Environment : Importance of natural resources. Save Energy.
- Spending Money in Daily : Spend and save money. Benefits of saving money.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปลายปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4/2561)
วัน เดือน ปี

เวลา

นาที

08.20 – 09.50 น.

90

ชุดวิชา

คณิตศาสตร์

15

10.05 – 10.35 น.
26 / ก.พ. / 2562

10.35 – 11.45 น.

พัก

การงานฯ และ Computer
70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์
30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.05 – 14.45 น.

ภาษาอังกฤษ
40 สุขศึกษา และ พลศึกษา

14.55 – 15.35 น.

10
40

08.20 – 09.20 น.

60

13.00 – 14.00 น.

09.25 – 10.05 น.

60

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Science IE

ภาษาไทย
40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์
20

28 / ก.พ. / 2562

10.25 – 11.25 น.

60

พัก

วิทยาศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.35 – 14.05 น.

ภาษาจีน
30 Social IE

14.15 – 14.55 น.

10
40

13.00 – 13.30 น.

30

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Math IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 1 และ 4 มี.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ วันที่ 6 มี.ค. 2562 (เวลา 17.00 น.) และที่ห้องเรียน
วันที่ 7 มี.ค. 2562
5. ครูประจ้าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 7 – 8 มี.ค. 2562
6. แจกผลการเรียน (สมุดพก) ครั้งที่ 4/2561 ให้กับนักเรียนทีห่ ้องเรียน วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 11.30 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ฝุายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ป. 1

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

7 มี.ค.62

ภาษาไทย

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

8 มี.ค.62

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

สรุปเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4 / 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีสากล
นาฏศิลป์
การงานฯ

เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้า บัน บรร ตัวการันต์ (1, 2 ตัว) อักษรสูง กลาง ต่้า (ค้าเป็น) ค้าควบกล้้าแท้และไม่แท้
ภาษาพาที บทที่ 10, 11, 12 ดรุณศึกษาบทที่ 51, 57 และเนื้อหานอกบทเรียน
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน การตวง (ลิตร)
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ลิตร) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก ลบ คูณ หาร) รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การจ้าแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความส้าคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์
- ศาสนาน่ารู้ (พระพุทธศาสนา 4) ศาสดา และความส้าคัญของคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู
การปฏิบัติตนตามระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย การท้าบุญตักบาตร การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส้าคัญทางศาสนา
- ภูมิศาสตร์น่ารู้ ต้าแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย ความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ความส้าคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการด้าเนินชีวิตของมนุษย์
การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
- วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย (การไหว้ การกราบ วัฒนธรรมการกิน อาหารไทย การพูดภาษาไทย) ประเพณีไทย (ประเพณี
สงกรานต์) คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์ของวัฒนธรรมและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ด้านที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ และอาหาร
- ครอบครัวและสังคม ครอบครัวของเรา ความส้าคัญของชีวิตครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของเพื่อน
ความรู้เรื่องเพศ ความภูมิใจในเพศ
- ทักษะการว่ายน้าขั้นพื้นฐาน ทักษะการจับท้ายโฟมเตะขาด้าน้้า ทักษะการพุ่งตัวแบบปลาเข็ม
- งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวันและท้องถิ่น ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและงานทัศนศิลป์ที่เป็นศิลปะท้องถิ่น ทั้ง 4 ภาค
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างงาน วิธีการตกแต่งที่เกี่ยวกับวิชาทัศนศิลป์และการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน
- ดนตรีกับชีวิต ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้) โดยใช้ค้าง่ายๆ
การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น
- การละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านในแต่ละภาค (การละเล่นชนกว่าง ปั้นหนังว้อง ตากระโดด หมากเก็บ ตี่จับ จานช้อนใบ เต้นขาเดียว
ก้าทาย หมากขุม) กฎ กติกาวิธีการเล่น การละเล่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการละเล่น
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่
- งานเกษตร พันธุ์พืช : ประเภทของพันธุ์พืช ไม้ดอก ไม้ประดับ ผักสวนครัว การเพาะเมล็ด วิธีการเลือกเมล็ดที่สามารถเพาะได้ วิธีในการเพาะ
เมล็ดแบบต่างๆ (การเพาะในกระบะเพาะ การเพาะในแปลงเพาะ การเพาะในภาชนะส้าเร็จรูป ถุงด้า และ กระถาง) การใช้อุปกรณ์ในการเพาะ
เมล็ดและการดูแลพืช (สายยาง ช้อนปลูก ส้อมพรวน จอบ เสียม บุ้งกี๋) การดูแลรักษาอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์เลี้ยง การให้อาหาร
การจัดที่อยู่อาศัย

Computer IE

- Block Programming : How does a computer work? (Input , Process , Output).
Block Programming Codes (Move Forward , Turn Left , Turn Right , Repeat).

ภาษาอังกฤษ

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้า กลุ่มค้า ประโยคเดี่ยว (simple sentence) และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม ประโยคค้าถามและค้าตอบ 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/ข้อความที่ใช้แนะน้าตนเอง 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. การพูดและ
ท้าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส้าคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้ นปีใหม่ วันวาเลนไทน์
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษร ค้าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เขียนประโยคจากภาพบรรยายบุคคล 5 ประโยค
(ชื่อ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง Adjectives)
- 家人 คนในครอบครัว บทที่ 7 家人 คนในครอบครัว บทที่ 8 我爱妈妈 ฉันรักคุณแม่ ค้าศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยค การ
เรียงประโยค พินอิน ชื่อเส้นและจ้านวนล้าดับขีด การเชิญ และเทศกาล

ภาษาจีน
Math IE

Science IE
Social IE

- Picture graph : Read and interpret a picture graph with a scale, Solve problems using the information presented in a picture graph.
- Line Curves and surfaces : Identify straight and curved lines, Identify flat and curved surfaces of a solid shape,
Name the following solid shapes; cube, cuboid, cylinder, cone and sphere.
- Shape and patterns : Identify and name a semi-circle and a quarter circle, Complete patterns according to shape, size and
direction, Identify shapes that make up a given figure.
- Light : Recognize an object can be seen when it reflects light or when it is a source of light, State light travels in straight line,
Recognize a shadow is formed when light is completely or partially blocked by an object.
- Sound : Identify types of sounds e.g soft or loud, low or high, The different ways of making sounds,
Identify different sounds of animals and nature.
- Natural Environment : Living things and non living things, Uses of natural Resources.
- Human Environment : Importance of Thai culture, Importance of social environment in our school.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปลายปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4/2561)
วัน เดือน ปี

เวลา

นาที

08.20 – 09.50 น.

90

ชุดวิชา

คณิตศาสตร์

15

10.05 – 10.35 น.
25 / ก.พ. / 2562

10.35 – 11.45 น.

พัก

การงานฯ และ Computer
70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์
30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.05 – 14.45 น.

ภาษาอังกฤษ
40 สุขศึกษา และ พลศึกษา

14.55 – 15.35 น.

10
40

08.20 – 09.20 น.

60

13.00 – 14.00 น.

09.25 – 10.05 น.

60

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Science IE

ภาษาไทย
40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์
20

27 / ก.พ. / 2562

10.25 – 11.25 น.

60

พัก

วิทยาศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.35 – 14.05 น.

ภาษาจีน
30 Social IE

14.15 – 14.55 น.

10
40

13.00 – 13.30 น.

30

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Math IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 1 และ 4 มี.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ วันที่ 6 มี.ค. 2562 (เวลา 17.00 น.) และที่ห้องเรียน
วันที่ 7 มี.ค. 2562
5. ครูประจ้าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 7 – 8 มี.ค. 2562
6. แจกผลการเรียน (สมุดพก) ครั้งที่ 4/2561 ให้กับนักเรียนทีห่ ้องเรียน วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ฝุายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ป. 2

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

7 มี.ค.62

ภาษาไทย

ภาษาจีน

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

8 มี.ค.62

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

สรุปเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4 / 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีสากล
นาฏศิลป์
การงานฯ
Computer IE
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE
Science IE
Social IE

เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ประโยคเพื่อการสื่อสาร 6 ชนิด ค้าราชาศัพท์ (หมวดร่างกาย) เครื่องหมายวรรคตอน (ฯลฯ, ฯ, ?, .)
อักษรย่อ ค้าย่อ ค้านาม (นามสามัญ, นามวิสามัญ) ค้าสรรพนาม (บุรุษที่ 1, 2, 3) ค้ากริยา วรรณคดีล้าน้าบทที่ 6 ภาษาพาทีบทที่ 13, 14
ดรุณศึกษาบทที่ 43, 55 และเนื้อหานอกบทเรียน
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปที่มีแกนสมมาตร จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตัด มุมและสัญลักษณ์
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ สมบัติทางกายภาพของน้้าจากแหล่งน้้าในท้องถิ่นและน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนประกอบของอากาศและ
ความส้าคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
การเกิดกลางวันกลางคืน และการก้าหนดทิศ
- พุทธศาสนา 4 ชื่อและความส้าคัญของศาสนสถาน ศาสนวัตถุและศาสนบุคคลต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธการปฏิบัติตนในศาสนพิธี
- ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งรอบตัว และการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ แผนผัง ต้าแหน่งที่ตั้ง ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อ
สภาพสังคมในชุมชน มลพิษที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ลักษณะของเมืองและชนบท
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวเทพสตรี-ท้าวศรีสุนทร
- ครอบครัวและสังคม ครอบครัวของฉัน ความส้าคัญของชีวิตครอบครัว ความแตกต่างแต่ละครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ความรู้เรื่องเพศ พฤติกรรมที่น้าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น้าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับเพศทางวัฒนธรรม
- แชร์บอล กฎ กติกากีฬาแชร์บอล การแข่งขันแชร์บอล ประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล
- ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานศิลปะในท้องถิ่น ผลงานศิลปะในท้องถิ่น (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้) ผลงานศิลปะในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประเพณีไทย
- ดนตรีกับชีวิต ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความส้าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด้าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
- ลีลาท่านาฏศิลป์ ความหมายของภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ภาษาท่าสื่ออารมณ์ของมนุษย์ การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนของล้าขา
การใช้ภาษาท่าประกอบเพลง ลาวต่อนก
- งานอาชีพ ความหมาย ความส้าคัญของอาชีพ ข้อค้านึงในการประกอบอาชีพ ประเภทของอาชีพ
- Scratch Animation : Component of animation, Scripts of Scratch (Motion , Looks , Sound , Events , Control), Scratch Tools
(Select , Brush , Fill , Line , Rectangle , Eraser ,Text), Circle Commands (Copy , Paste , Delete).

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้าสั่งและค้าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ค้าสั่ง เช่น Give me a/an.../ Draw and color the picture./ Put
a/an…in/on/under a/an…/ Don’t eat in class. etc. ค้าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Don’t make
a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise./ Can you help me, please? etc. ค้า กลุ่มค้า ประโยคเดี่ยว และบทพูด
เข้าจังหวะ และการสะกดค้า หลักการอ่านออกเสียง เช่น การออกเสียงพยัญชนะต้นค้าและพยัญชนะท้ายค้า การออกเสียงเน้นหนัก -เบา ในค้า
และกลุ่มค้า การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่้า ในประโยค กลุ่มค้า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ เป็นวงค้าศัพท์สะสมประมาณ ๓๕๐-๔๕๐ ค้า (ค้าศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) ประโยค
บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ ประโยคค้าถามและค้าตอบ Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./
No,…isn’t/aren’t/can’t. etc. Wh-Question เช่น What is this/that/it? This/that/It is a/an… How many…? There is/are…
Where is/are…? It is / They are in/on/under… etc. บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้
แนะน้าตนเอง เช่น Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you? I’m fine.Thank you.
And you?/ Nice to see you./ Nice to see you too./ Goodbye./Bye./ See you soon/ later./ Thanks./ Thank you./ Thank you
very much./ You’re welcome. etc. ค้าศัพท์ ส้านวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น Please,…/ May I go out?/ May I come
in? etc. ค้าศัพท์ ส้านวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เช่น What’s your name? My name is… How are
you? I am fine. 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… Who is…? He/She is… etc. ค้าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่ชอบ เช่น Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m
happy./ I like cats./ I don’t like snakes. etc. ค้าและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น
บอกชื่อ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง เรียกสิ่งต่างๆ จ้านวน ๑-๕๐ สี ขนาด สถานที่อยู่ของสิ่งของ ค้า กลุ่มค้าที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ และ
สิ่งของ เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค้า หรือกลุ่มค้า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง ค้าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล/
วันส้าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์
ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค้า กลุ่มค้า และประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมค้าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อ
ต่างๆ
- ผลไม้ แต่งประโยค พินอิน แปลความหมาย ล้าดับขีด ค้าศัพท์ผลไม้และเครื่องดื่ม บทสนทนาเรื่องกินและดื่ม
- Geometry : Identify Solid Shapes and Plane Figure, Identify Lines, Point, Line Segment and Ray.
- Area and Perimeter : Find the Area and Perimeter of Squares and Rectangle.
- Fraction : Name, Read and Write Fractions, Comparison and Arrange Fractions, Addition and Subtraction Fractions with the same
denominator, Solving Word Problem on Fractions.
- Natural resources : The main natural resources and state how they are important to living things, State the difference between
renewable and non-renewable resources, State how soil, forest and animals are useful to human, State how the conservation of
forest, soil and animals are interconnected, Describe how air and water get polluted.
- Map of Thailand : Locate the different parts of Thailand, Identify the different parts of Thailand.
- The Social Environment : Life style and services of the community, Renewable and Non-renewable energy.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปลายปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4/2561)
วัน เดือน ปี

เวลา

นาที

08.20 – 09.50 น.

90

ชุดวิชา

คณิตศาสตร์

15

10.05 – 10.35 น.
26 / ก.พ. / 2562

10.35 – 11.45 น.

พัก

การงานฯ และ Computer
70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์
30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.05 – 14.45 น.

ภาษาอังกฤษ
40 สุขศึกษา และ พลศึกษา

14.55 – 15.35 น.

10
40

08.20 – 09.20 น.

60

13.00 – 14.00 น.

09.25 – 10.05 น.

60

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Science IE

ภาษาไทย
40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์
20

28 / ก.พ. / 2562

10.25 – 11.25 น.

60

พัก

วิทยาศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.35 – 14.05 น.

ภาษาจีน
30 Social IE

14.15 – 14.55 น.

10
40

13.00 – 13.30 น.

30

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Math IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 1 และ 4 มี.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ วันที่ 6 มี.ค. 2562 (เวลา 17.00 น.) และที่ห้องเรียน
วันที่ 7 มี.ค. 2562
5. ครูประจ้าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 7 – 8 มี.ค. 2562
6. แจกผลการเรียน (สมุดพก) ครั้งที่ 4/2561 ให้กับนักเรียนทีห่ ้องเรียน วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 11.30 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ฝุายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ป. 3

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

7 มี.ค.62

ภาษาไทย

Math IE

ภาษาจีน

8 มี.ค.62

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

สรุปเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4 / 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
การงานฯ
Computer IE

เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้านามสามานยนาม ค้านามวิสามานยนาม ค้านามลักษณนาม ค้าสรรพนาม (บุรุษสรรพนาม) ค้ากริยา
อกรรมกริยา ค้ากริยาสกรรมกริยา ภาษาพาทีบทที่ 14, 15 ดรุณศึกษาบทที่ 53, 58 วรรณคดีล้าน้าบทที่ 7 และเนื้อหานอกบทเรียน
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต้าแหน่ง ตามปริมาณที่ก้าหนด หลัก ค่าประจ้าหลัก ค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงล้าดับทศนิยม การบวก
การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง
โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค้าตอบ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การจ้าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งก้าเนิดของแสง การขึ้นและตกของดวงจันทร์
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบของระบบสุริยะ การเปรียบเทียบคาบ
การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ้าลอง
- พระพุทธศาสนา ๔ ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิ ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
วันธรรมสวนะ
- ภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่าย) สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการด้าเนินชีวิตของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลของการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
- เชียงใหม่ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งส้าคัญของจังหวัดเชียงใหม่
บุคคลส้าคัญของเชียงใหม่ในอดีต
- ความปลอดภัยในชีวิต ยา ความหมายและประเภทของยา ความส้าคัญของการใช้ยา การใช้ยาอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลกรณีกินยาผิดหรือ
กินยาพิษ กรณีได้รับสารเคมี กรณีถกู แมลงสัตว์กัดต่อย กรณีบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา บุหรี่และสุรา ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุราที่มีต่อ
สุขภาพ แนวทางในการปูองกันบุหรี่และสุรา
- ทักษะว่ายน้าขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะการจับท้ายโฟมว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ ทักษะการว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ ขั้นตอนของการฝึกและความส้าคัญของ
การว่ายน้้า
- ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นไทย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานศิลปะในท้องถิ่น ผลงานศิลปะในท้องถิ่น (ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้) ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีไทย ผลงานศิลปะในท้องถิ่นไทย
- ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ให้รอบ เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี กุญแจประจ้าหลัก บรรทัด 5 เส้น โน้ตและเครื่องหมายหยุดเสียง
เครื่องหมายก้าหนดจังหวะ เส้นกั้นห้อง
- ทักษะการตีระนาดเอกเพลง ฟ้อนเงี้ยว องค์ประกอบของระนาดเอก ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของเพลง ฟูอนเงี้ยว
- เกษตรในรั้วบ้าน ไม้ดอกและไม้ประดับ ธาตุอาหารของพืช เครื่องมือการเกษตร การเลี้ยงสัตว์
- Multimedia Design : Microsoft PowerPoint: shortcut keys, tools, component of Multimedia.
How to use MS- PowerPoint, Creating animations.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE

Science IE
Social IE

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กลุ่มค้า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม อาหารเครื่องดื่ม ค้าถามเกี่ยวกับใจความส้าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท้าอะไร 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. ค้าศัพท์และประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น I want …/ Please…/
May…?/ I need your help./ Please help me./ Help me! etc. ค้าศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว เพื่อน
และครอบครัว 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. ค้าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น
ดีใจ เสียใจ 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. ค้า กลุ่มค้าที่มีความหมาย
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว เช่น การระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับค้า หรือกลุ่มค้าโดยใช้ภาพ ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ค้าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส้าคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่องดื่ม ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล และงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ดูภาพและเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง ค้าศัพท์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดและแต่งประโยค เช่น sea, beach, island, wind, sunny, wave, sand เป็นต้น
- ปิดภาคเรียน ค้าศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน เติมค้าในระโยค เครื่องหมาย ตอบค้าถามจากเรื่องที่อ่าน การเขียนล้าดับขีด
- Fractions : Identify the numerator and denominator of a fraction, Name the different types of fractions, Express improper fraction
into mixed fraction and vice versa, Find the sum/difference of like/unlike fractions, Solve word problems involving fractions.
- Decimals : Read and recognize the place value of tenths, hundredths and thousandths, Compare and order decimals, Determine the
concept in rounding off decimal’s numbers up to 3 decimal places, Convert fractions to decimals and vice versa, Add and subtract
decimals up to 2 decimal places, Solve up to 2 - step word problems on decimals.
- Water : 3 States of Water (Solid, Liquid and Gas), 3 Processes happens when water is heated (Melting, Evaporation, Boiling),
2 Processes happens when water is cooled ( Freezing, Condensation) Uses of Water, Water Pollution, Water Conservation.
- Soil : Components of Soil ( Tiny pieces of Rocks, Humus, Water, Air and Small living things) 4 Properties of Soil ( Colour,
Texture, Porosity and pH), 3 Types of Soil ( Sandy, Clayey and Loamy).
- Geographical Tools : Plans and Maps,Types of Maps,Interpreting Maps,Other Geography Maps,Using Tools to Study
Information about Geography.
- The Natural Environment of Province : The Natural Resource,Transportation of Natural Resources,Cause of Changes of Natural
Resources and the Environment.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปลายปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4/2561)
วัน เดือน ปี

เวลา

นาที

08.20 – 09.50 น.

90

ชุดวิชา

คณิตศาสตร์

15

10.05 – 10.35 น.
25 / ก.พ. / 2562

10.35 – 11.45 น.

พัก

การงานฯ และ Computer
70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์
30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.05 – 14.45 น.

ภาษาอังกฤษ
40 สุขศึกษา และ พลศึกษา

14.55 – 15.35 น.

10
40

08.20 – 09.20 น.

60

13.00 – 14.00 น.

09.25 – 10.05 น.

60

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Science IE

ภาษาไทย
40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์
20

27 / ก.พ. / 2562

10.25 – 11.25 น.

พัก

วิทยาศาสตร์

60

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.35 – 14.05 น.

ภาษาจีน
30 Social IE

14.15 – 14.55 น.

10
40

13.00 – 13.30 น.

30

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Math IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 1 และ 4 มี.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ วันที่ 6 มี.ค. 2562 (เวลา 17.00 น.) และที่ห้องเรียน
วันที่ 7 มี.ค. 2562
5. ครูประจ้าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 7 – 8 มี.ค. 2562
6. แจกผลการเรียน (สมุดพก) ครั้งที่ 4/2561 ให้กับนักเรียนทีห่ ้องเรียน วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ฝุายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ป. 4

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

7 มี.ค.62

คณิตศาสตร์

Math IE

8 มี.ค.62

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

พัก

13.00-13.50น.

13.50-14.40 น.

สังคมฯ, ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

Science IE

ทัศนศิลป์ ,ดนตรี, ดนตรีไทย

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

Social IE

สุขศึกษา,
พลศึกษา

10.20–11.10น.

11.10-12.00 น.

พัก

พัก

14.55– 15.45น.

สรุปเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4 / 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีสากล
ดนตรีไทย
การงานฯ
Computer IE
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE
Science IE
Social IE

เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อักษรย่อ (หนังสือภาษาพาทีหน้า 171 และที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน) เครื่องหมายวรรคตอน (หนังสือภาษาพาที
หน้า 49-50) กาพย์ยานี 11 วรรณคดีล้าน้าบทที่ 6, 7, 8 และเนื้อหานอกบทเรียน
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ความหมายการอ่านและการเขียนร้อยละ การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 และ 100 ในรูป
ทศนิยมและร้อยละ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต้าแหน่งในรูปเศษส่วนและร้อยละ โจทย์ปัญหาที่ใช้
บัญญัติไตรยางค์ โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหาก้าไร ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขาย
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร) การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย ลูกบาศก์เซนติเมตร
และลูกบาศก์เมตร การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การเกิดเมฆ หมอก น้้าค้าง ฝน และลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน้้า เครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ ความชื้นและ
ความกดอากาศ การเกิดลมและน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน การเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ของ
ดาว
- พระพุทธศาสนา 4 การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง
และการนอนอย่างมีสติ
- ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งรอบตัวและการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะ ทิศทางในแผนที่ ความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพ ภูมิสัญลักษณ์ ภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ ภูมิสัญลักษณ์ และ ภูมิอากาศ ลักษณะทางสังคมในภูมิภาค
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
ของประชากร สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
- ประวัติ ผลงานของบุคคลสาคัญและภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี ประวัติ ผลงานของบุคคลส้าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา
- ชีวิตและครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางเพศและการดูแลตนเอง การวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย การสร้างสัมพันธภาพกับ
เพื่อน ปัญหาในครอบครัว พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหา ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
- กีฬาแบดมินตัน 2 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหวในการตีลูก ทักษะการตีลูก [ลูกตบ (Smash) ลูกดาด (Drive)
ลูกหยอด (Drop)] การแข่งขัน (การตีโต้) กติกา กีฬาแบดมินตันเบื้องต้น
- งานทัศนศิลป์ ผลงาน ทัศนศิลป์ท้องถิ่น ทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้)
ผลงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณี ของแต่ละภาค
- ดนตรีและการแสดง การบรรเลงดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์ การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นบ้าน ดนตรีกับงานประเพณี
การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- ทักษะการดีดซึงเพลง ตารีกีปัส องค์ประกอบของซึง ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของเพลง ตารีกีปัส
- งานอาชีพ งานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ ลักษณะงานประดิษฐ์ที่แบ่งตามการใช้งาน ประเภทของวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์
ข้อค้านึงและข้อแตกต่างของงานอาชีพ ลักษณะผลตอบแทนของอาชีพ และทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
- Basic programming : Scratch interface (Parts of scratch), Mathematic shape with scratch (How to make shape by scratch
programming: Motion, Control, Pen, Events, Look)

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้าสั่งและค้าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง และค้าแนะน้าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการ
ท้าอาหารและเครื่องดื่ม ค้าสั่ง 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. ค้าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Can/Could
you help me, please? etc. ค้าแนะน้า เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ ค้าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค้าบอกล้าดับขั้นตอน First,… Second,… Next,…
Then,… Finally,… etc. กลุ่มค้า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ค้าถามเกี่ยวกับใจความส้าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท้าอะไร 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. ค้าศัพท์และประโยคที่ใช้บอก
ความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/
I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…etc. ค้าศัพท์และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว 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. ค้าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี
ใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว 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. ค้า กลุ่มค้า ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่องต่างๆโดยใช้
ภาพ ข้อมูลและความส้าคัญของเทศกาล/วันส้าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา (Passage : Christmas) ความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ (Type of Sentence) การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล้าดับค้าตามโครงสร้าง
ประโยค (Quotation Mark-Apostrophe) Asking/Giving Direction ค้าศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับ Asian.
- 餐具 ชุดรับประทานอาหาร ล้าดับขีด ค้าสั่งในห้องเรียน การเลือกใช้เครื่องหมายในประโยค การสะกดพินอิน ความหมายของค้าศัพท์และ
ประโยค ดูรูปภาพ อ่านบทสนทนา วิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน และตอบค้าถาม การเลือกใช้ค้าลักษณนาม การใช้ภาษาต่างประเทศมาตอบค้าถาม
- 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 percentages.
- 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.
- Physical environment of the Central Region : Location and characteristic of the Central Region, Physical feature of the Central
Region,The custom and cultures of people in the Central Region.
- The Natural resources of the Central region : Natural resources that can be found in the Central Region, Transportation of
natural resources to other regions, The extraction of natural resources affects the natural environment in the Central Region.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปลายปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4/2561)
วัน เดือน ปี

เวลา

นาที

08.20 – 09.50 น.

90

ชุดวิชา

คณิตศาสตร์

15

10.05 – 10.35 น.
26 / ก.พ. / 2562

10.35 – 11.45 น.

พัก

การงานฯ และ Computer
70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์
30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.05 – 14.45 น.

ภาษาอังกฤษ
40 สุขศึกษา และ พลศึกษา

14.55 – 15.35 น.

10
40

08.20 – 09.20 น.

60

13.00 – 14.00 น.

09.25 – 10.05 น.

60

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Science IE

ภาษาไทย
40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์
20

28 / ก.พ. / 2562

10.25 – 11.25 น.

60

พัก

วิทยาศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.35 – 14.05 น.

ภาษาจีน
30 Social IE

14.15 – 14.55 น.

10
40

13.00 – 13.30 น.

30

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Math IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 1 และ 4 มี.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ วันที่ 6 มี.ค. 2562 (เวลา 17.00 น.) และที่ห้องเรียน
วันที่ 7 มี.ค. 2562
5. ครูประจ้าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 7 – 8 มี.ค. 2562
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2561 ให้กับนักเรียนทีห่ ้องเรียน วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 11.30 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ฝุายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ป. 5

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

7 มี.ค.62

ภาษาอังกฤษ

8 มี.ค.62

วิทยาศาสตร์

พัก

10.20–11.10น.

11.10-12.00 น.

พัก

13.00-13.50น.

13.50-14.40 น.

พัก

คณิตศาสตร์

Math IE

Science IE

สังคมฯ, ประวัติศาสตร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

ทัศนศิลป์,ดนตรี,ดนตรีไทย

Social IE

14.55– 15.45น.

สรุปเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4 / 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรีสากล
นาฏศิลป์
การงานฯ
Computer IE
ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน
Math IE

Science IE

Social IE

เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ อ่านจับใจความ ภาษาพาทีบทที่ 10 วรรณคดีล้าน้าบทที่ 5 หลักการใช้โวหาร 5 ประเภท ค้าวิเศษณ์
(ลักษณวิเศษณ์, ประมาณวิเศษณ์, กาลวิเศษณ์) ค้าบุพบท ค้าสันธาน ค้าอุทาน ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน และเนื้อหานอกบทเรียน
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ โจทย์ปัญหาร้อยละเกีย่ วกับการหาก้าไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย
การหาราคาทุน และดอกเบี้ย การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การจ้าแนกประเภทของหินโดยใช้ลักษณะและสมบัติของหินเป็นเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติ
ภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
ดาราศาสตร์
- หลักธรรมและพิธีกรรม ของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย (พุทธศาสนา 4) หลักธรรมของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ศาสนาอิสลาม (หลักศรัทธา 6
หลักปฏิบัติ 5 หลักจริยธรรม) คริสต์ศาสนา (บัญญัติ 10 ประการ) พราหมณ์-ฮินดู ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ศาสนาอิสลาม (การละหมาด
การถือศีลอด การบ้าเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ) คริสต์ศาสนา (ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลก้าลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ) ศาสนาฮินดู (พิธีศราทธ์ พิธบี ูชาเทวดา ฯลฯ)
- ภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ลักษณะภูมิลักษณ์ ในภูมภิ าคของประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ที่มีต่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ
ในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น การจัดท้าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน
- ภูมิปญ
ั ญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ความหมายของภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปญ
ั ญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สมัยปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย และสมัยประชาธิปไตย (สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม)
- ชีวิตและครอบครัว การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อน การสร้างและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัว ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การหลีกเลี่ยงและการปูองกันการมีเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
- ทักษะการว่ายน้าขั้นพื้นฐาน 12 ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของการว่ายน้้าท่ากรรเชียง กฎ กติกา ของการแข่งขันว่ายน้า้ แบบว่ายผลัดผสมและ
แบบว่ายเดี่ยวผสม ความส้าคัญและประโยชน์ของการกระโดดพุ่งตัวลงน้้า
- ทัศนศิลป์กับชีวิต ผลงาน ทัศนศิลป์ท้องถิ่น ทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้) ผลงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อและประเพณีของแต่ละภาค ผลงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน
- ดนตรีกับวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้าน FOLK ดนตรีพื้นบ้าน FOLK MUSIC ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้าน
ประเพณีกับบทบาทของดนตรี ที่มาและความส้าคัญของดนตรีสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- ชื่นชมการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทและหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละคร
ความส้าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์และละคร ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงและชมการแสดง
- งานอาชีพ งานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ ลักษณะของงานประดิษฐ์ ความส้าคัญในการประกอบอาชีพ คุณธรรมและอิทธิบาท 4 ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ความสามารถและความถนัดที่สอดคล้องกับอาชีพต่างๆ
- Electronic circuits with micro controller : Electronic circuits and polarity(Push button with LEDs: GND, 5V,
Digital I/O), How to programming push button with LEDs (void setup: pinMode, INPUT or OUTPUT), void loop:
if digitalRead, digitalWrite(HIGH or LOW).

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค้าสัง่ ค้าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค้าแนะน้าในการเล่นเกม การวาดภาพ การท้าอาหารและเครื่องดื่ม และการประดิษฐ์
ค้าสั่ง 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. ค้า
ขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can/Could you help me,
please? etc. ค้าแนะน้า เช่น You should read every day./ Think before you speak./ ค้าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./My turn./Your
turn./Roll the dice./Count the number./Finish. ค้าบอกล้าดับขั้นตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. ประโยค หรือข้อความ
สัญลักษณ์ เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ค้าถามเกีย่ วกับใจความส้าคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ท้าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท้าไม 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… Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc. บทสนทนาที่ใช้ใน
การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย เช่น 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. ค้าศัพท์
และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/May…?/ I need…/Help
me!/Can/Could…?/Yes,.../No,…etc. ค้าศัพท์และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 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. ค้าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่า
เกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี 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. ค้า กลุ่มค้า และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ข้อมูลและ
ความส้าคัญของเทศกาล/วันส้าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา (Passage : Valentine) ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ (Type of Sentence) การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล้าดับค้าตามโครงสร้างประโยค (Punctuation Mark)
Asking/Direction ประเทศ เชื้อชาติ Europe.
- อาชีพ ประโยคค้าสั่ง/ค้าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ค้าศัพท์ ล้าดับขีด พินอิน ประโยคพินอิน ประโยคภาษาจีน บทสนทนาถาม-ตอบ ตอบค้าถามจากเนื้อเรื่อง
แต่งประโยค เติมประโยคหรือบทสนทนาให้สมบูรณ์
- Percentage : Convert Fractions to Equivalent Percentages, Express One Quantity as a Percentage of Another,
Find the Whole Given a Part and the Percentage 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.
- Rocks and Their Classification : 3 Main Types of Rocks ( Igneous, Sedimentary and Metamorphic), Uses of Rocks.
- Light : Sources of Light, How do you see things (Transparent, Translucent and Opaque), Light Travels in Straight
Line, Shadows.
- Heat : Sources of Heat, Temperature, Heat Flow, Expansion and Contraction, Heat Conduction, Good and bad
conductor of heat.
- Geographical Instruments : Types of map, Latitude and Longitude, Interpreting Maps, Use of Maps,
Geographical Instruments.
- Natural Environment in Thailand : Natural Resources, Influences on the environment of Thailand,
Climate Change, Human Actions and the way to solution.

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปลายปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4/2561)
วัน เดือน ปี

เวลา

นาที

08.20 – 09.50 น.

90

ชุดวิชา

คณิตศาสตร์

15

10.05 – 10.35 น.
25 / ก.พ. / 2562

10.35 – 11.45 น.

พัก

การงานฯ และ Computer
70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์
30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.05 – 14.45 น.

ภาษาอังกฤษ
40 สุขศึกษา และ พลศึกษา

14.55 – 15.35 น.

10
40

08.20 – 09.20 น.

60

13.00 – 14.00 น.

09.25 – 10.05 น.

60

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Science IE

ภาษาไทย
40 ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์
20

27 / ก.พ. / 2562

10.25 – 11.25 น.

60

พัก

วิทยาศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.35 – 14.05 น.

ภาษาจีน
30 Social IE

14.15 – 14.55 น.

10
40

13.00 – 13.30 น.

30

พักดื่มนมบนห้องสอบ

Math IE

หมายเหตุ
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นคาร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 1 และ 4 มี.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ วันที่ 6 มี.ค. 2562 (เวลา 17.00 น.) และที่ห้องเรียน
วันที่ 7 มี.ค. 2562
5. ครูประจ้าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 7 – 8 มี.ค. 2562
6. แจกผลการเรียน (สมุดพก) ครั้งที่ 4/2561 ให้กับนักเรียนทีห่ ้องเรียน วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
(ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ ฝุายวิชาการ
ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ป. 6

08.15–09.15น.

09.15–10.05น.

พัก

10.20–11.10น.

11.10-12.00 น.

พัก

13.00-13.50น.

13.50-14.40 น.

พัก

14.55– 15.45น.

7 มี.ค.62

สังคมฯ, ประวัติศาสตร์

คณิตศาสตร์

Math IE

Science IE

Social IE

ภาษาอังกฤษ

8 มี.ค.62

ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาจีน

การงานฯ,
คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา,
พลศึกษา

