
    
 
 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กลางภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

 
 
 
 
 

8 / ก.ย. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 สุขศึกษา และ พลศึกษา  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
15.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

 
 
 
 
 

10 / ก.ย. / 2563  

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานอาชีพ  
10.40 – 11.30 น. 50 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 วิทยาศาสตร์ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.15 – 14.55 น. 40 Math IE 
15.00 – 15.40 น. 40 Science IE 

หมายเหตุ 
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. 2563 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที่ 1/2563 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใบโบก ใบบัว เนื้อเรื่อง การสะกดค า การแจกลูกค า ค าท่ีไม่มีวรรณยุกต์ การเรียงค าให้เป็นประโยคจากค าท่ีประสมด้วย สระอา สระอี 

สระอิ และสระอึ เขียนรูปวรรณยุกต์ เอก และโท การเขียนค าจากมาตราตัวสะกดแม่ ก กา  
- ภูผา เนื้อเรื่อง การสะกดค า การแจกลูกค า ค าท่ีไม่มีวรรณยุกต์และมีตัวสะกด แต่งประโยคจากค าท่ีประสมด้วย สระอะ สระอุ สระอู และ 

สระอือ การเขียนรูปวรรณยุกต์ตรี และจัตวา การเขียนค าจากมาตราตัวสะกดตรงมาตรา แม่ กง 
- เพื่อนกัน เนื้อเรื่อง การสะกดค า การแจกลูกค า ค าท่ีมีวรรณยุกต์และมีตัวสะกด การเรียงค าให้เป็นประโยคจากค าท่ีประสมด้วย สระเอ 

สระเอะ สระแอ และสระแอะ การเขยีนค าจากมาตราตัวสะกดตรงมาตรา แม่ กม 
คณิตศาสตร์ - จ านวนนับ 1 - 20 และ 0 การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดอูารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวน  

การแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย และส่วนรวม การบอกอันดับท่ี หลัก และค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวน การใช้เครื่องหมาย = ≠ › ‹ และการเรียงล าดับจ านวน 

- การบวกจ านวนสองจ านวนที่ผลบวกไม่เกิน10 ความหมายของการบวก การหาผลบวก ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ  
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกพร้อมท้ังการหาค าตอบ 

- การลบจ านวนสองจ านวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 ความหมายของการลบ การหาผลลบ การแก้โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหา
การลบพร้อมท้ังการหาค าตอบ 

- การบวกและการลบจ านวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20 การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 20 (ไม่มีการทด) การลบจ านวนท่ีมีตัวตั้ง 
ไม่เกิน 20 (ไม่มีการกระจาย) โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจ านวนสองจ านวนท่ีมี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 

วิทยาศาสตร์ - มนุษย์ ลักษณะและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การท าหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
การดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสะอาดอยู่เสมอ 

- หิน ลักษณะภายนอกท่ีสังเกตได้ของหิน และประเภทของหินตามลักษณะการเกิด 
Computer - Computer The Smart Machine : Part of a computer, Part of Mouse, Use (click, right click, double click, drag and 

drop) key on the keyboard, benefit of using a computer. 
สังคมฯ - ประวัติและความส าคัญ ของพระพุทธศาสนา(พระพุทธศาสนา1) ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

และการปฏิบัติตน วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันอัฎฐมีบูชา พระรัตนตรัย ศรัทธา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
และการบูชาพระรัตนตรัย 

- สมาชิกที่ดีของครอบครัว โครงสร้างครอบครัว บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกครอบครัว บทบาท สิทธิและหน้าท่ีของตนเองในครอบครัว  
การใช้อ านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิ หน้าท่ี การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว 

- สมาชิกที่ดีของโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียน บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกที่ดีในโรงเรียน บทบาท สิทธิและหน้าท่ีของนักเรียนใน
โรงเรียน กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ท่ีดีของโรงเรียน 

ประวัติศาสตร์ -  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินตามระบบสุริยคติและจันทรคติ  
การเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา (อวัยวะภายนอก)  ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอกท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย   
การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก (ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ) และอวัยวะภายในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)  

พลศึกษา - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 1 ทักษะการเข้าร่วมกิจกรรม บอกวิธีควบคุมและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยูก่ับท่ี  
เคลื่อนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ รวมถึงการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ ประโยชน์ของการเคล่ือนไหว
ร่างกาย และข้อควรปฏิบัติของการเคลื่อนไหวร่างกาย 

ทัศนศิลป์ - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงของสิ่งของต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวได้ 

ดนตรีสากล - เส้นสายลายเสียง การก าเนิดเสียง แหล่งก าเนิดเสียง สีสันของเสียง ลักษณะของเสียง และระดับเสียงโน้ต (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) 
นาฏศิลป์ - บทบาทสมมุติ การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางในลักษณะต่างๆ ของสัตว์ เช่น นกบิน งู สุนัข กระต่าย กบ ฯลฯ  

ท่าทางของธรรมชาติท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น ลมพัด ต้นข้าว เป็นต้น พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาในชีวิตประจ าวัน เช่น ขับรถ หรือ
บุคคลในอาชีพต่างๆ เช่น ทหาร หมอ เป็นต้น และการแสดงบทบาทสมมุติท่ีส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ 

การงานฯ - งานบ้าน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การแยกประเภทเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส
และสถานท่ี การดูแลรักษาเครื่องแต่งกายในขณะสวมใส่ การท าความสะอาดบ้านและอุปกรณ์ในการท าความสะอาดบ้าน  
(ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดขนไก่ ไม้ถูพื้นและถังน้ า) 

ภาษาอังกฤษ - My Body : Parts of body, Singular and Plural Nouns + Article a / an, Verb to have, Pronouns (I and It),  
Simple sentence (I have... / It has...). 

- My Family : family members, gender, Subject Pronouns, Verb to be. 
ภาษาจีน - พินอิน ช่ือสัตว์ในภาษาจีน บทท่ี 1 , 2 ค าศัพท์ท่ีใช้ในห้องเรียนบ่อยๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา เข้าเรียน ยืนขึ้น ขอบคุณ เป็นต้น  

การเขียนล าดับขีดตัวจีนเบื้องต้น 
Math IE - Numbers up to 1000 : Numbers, place value, expanded form, Compare (greater than > , less than < and equal to =)  

order the numbers ( ascending and descending). 
- Addition : Addition without carrying, Addition with carrying and word problems. 
- Subtraction : Subtraction without regrouping, Subtraction with regrouping and word problems. 

Science IE - Sense Organs : Sense organs, characteristics and functions. 
- How to Keep Our Body Clean and Healthy : To state the need and ways to keep our bodies clean, To state the 

importance of exercise, rest  and healthy food for a healthy body. 
Social IE - Places in Neighborhood : Important places. 

- People in our lives : People in our daily lives. 
 
 
 



             
 
 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลางภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

 
 
 
 
 

9 / ก.ย. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 สุขศึกษา และ พลศึกษา  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
15.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

 
 
 
 

11 / ก.ย. / 2563  
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานอาชีพ  
10.40 – 11.30 น. 50 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 วิทยาศาสตร์ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.15 – 14.55 น. 40 Math IE 
15.00 – 15.40 น. 40 Science IE 

หมายเหตุ 
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. 2563 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที่ 1/2563 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - น้ าใส ค าศัพท์และเน้ือเรื่องบทท่ี 1 มาตราแม่ ก กา สระอะ สระอือ และสระโอะ (ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด)  

- ใจหาย ค าศัพท์และเนื้อเรื่องบทท่ี 2 สระเอียะ สระเอีย มาตราตัวสะกด แม่กง แม่กม แมเ่กย และแม่เกอว ประโยคบอกเล่า  
ประโยคปฏิเสธ และประโยคค าถาม 

- ครัวป่า ค าศัพท์และเนื้อเรื่องบทท่ี 3 สระเอือ ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม และมารยาทในการอ่าน 
คณิตศาสตร์ - จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน หลักและค่าของเลขโดด 

ในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขในการแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย
มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ การเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวนจากสถานการณ์ต่างๆ จ านวนคู่  
จ านวนค่ี แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 แบบรูปซ้ าของจ านวน แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 2 
ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 และแบบรูปซ้ าของจ านวน 

- การบวกและการลบจ านวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  
โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

- การบวกและการลบจ านวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000  
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบจ านวนนับท่ีมี
ผลลัพธ ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 พร้อมท้ังหาค าตอบ 

วิทยาศาสตร์ - พืชและการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช ความจ าเป็นท่ีพืชต้องได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโต การดูแลรักษาพืช  
และวัฏจักรของพืชดอก  

Computer - Operating System : Type of Operating System, Windows Operating System, Start/Shutdown Computer, Desktop,  
Icon, Taskbar, Windows explorer, Basics of working with file and folders (Function command and keyboard shortcut). 

สังคมฯ - ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ (เหตุการณ์ตอนประสูติ 
เหตุการณ์หลังประสูติจนถึงการออกผนวช) ประวัติสามเณรราหุล และข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาประวัติของสามเณรราหุล 

- หน้าท่ีเด็กดี หน้าท่ี ข้อตกลง กติกา กฎระเบียบในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน มารยาทในการแสดงความเคารพ การเดิน การน่ัง  
การยืน การพูด การทักทายและการแต่งกาย 

ประวัติศาสตร์ - วันเวลา ค าแสดงช่วงเวลา และการใช้ค าบอกช่วงเวลา (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) วันส าคัญในปฏิทิน การสืบค้นข้อมูลของตนเองและ
ครอบครัว เส้นเวลาในการล าดับเหตุการณ์ 

สุขศึกษา -ร่างกายของเรา (อวัยวะภายใน) ลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายในท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย (สมอง หัวใจ ตับ ไต 
ปอด กระเพาะอาหาร ล าไส้ ฯลฯ) วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน การระมัดระวังการถูกกระแทก การออกก าลังกาย การกินอาหาร 
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 

พลศึกษา - เกม กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกมกีฬาพื้นบ้าน การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบอยู่กับท่ี เคลื่อนท่ี  
และใช้อุปกรณ์ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและกีฬาพื้นบ้าน ประโยชน์ของการเล่นเกมกีฬาพ้ืนบ้าน  
ข้อควรปฏิบัติในการเล่นเกม  

ทัศนศิลป์ - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท้ังท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ดนตรีสากล - ก าเนิดเสียง ประเภทเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า เสียงร้องของมนุษย์ โซปราโน อัลโต เทนเนอร์ เบส การจ าแนกคุณสมบัติของเสียง สูง-ต่ า  
ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี 

นาฏศิลป์ - การเคลื่อนไหวหรรษาพาเพลิน ลักษณะการเคลื่อนไหวในขณะอยู่กับท่ีและเคลื่อนท่ี เช่น การเดิน กระโดด กระโดดไกล และการวิ่ง  
การเคลื่อนไหวท่ีมีการใช้แรงมากและแรงน้อย การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบทางนาฏศิลป์รวมไปถึงการท าท่าประกอบเพลงนกน้อย  
และเพลงม้า ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง 

การงานฯ - งานบ้าน บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว การท างานบ้าน การจัดเก็บเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า ประเภทของเสื้อผ้าท่ีต้องรีด  
การซักเสื้อผ้า การล้างจาน อุปกรณ์ในการท าความสะอาดบ้านและวิธีการจัดเก็บรักษา ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาด
ขนไก่ และ ไม้กวาดหยากไย่ 

ภาษาอังกฤษ - All About Me : Personal Information (name, age, grade, school, birthday, colour, subject, weight, height and country). 
- Animals : Animals, Animals' body parts, has/have, can/can't. 

ภาษาจีน - 时间 เวลา : บทท่ี 1 , 2 ค าศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยค การเรียงประโยค พินอิน ล าดับขีด การขออนุญาต และเทศกาล 
Math IE - Number up to 1000 : Number up to 1000, place value expanded form, compare numbers (greater than > , 

less than< and equal to =) arrange the numbers. 
- Addition : Addition without carrying, addition with carrying and word problems. 
- Subtraction : Subtraction without regrouping, subtraction with regrouping and word problems. 

Science IE - Plant Function and Growth : Parts of a plant and its function. how some plants grow from bulbs.  
- Life, Habitats and Environment : The different types of habitats. the different animals in land habitats.  

the different animals in water habitats. 
Social IE - Traditional Thai Culture : Map of Thailand, Festivals / Thai culture / Regions. 

- Communication : General communication & Information technology, Types of general and information technology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลางภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

 
 
 
 
 

8 / ก.ย. / 2563 
 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 สุขศึกษา และ พลศึกษา  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
15.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

 
 
 
 

10 / ก.ย. / 2563  

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานอาชีพ  
10.40 – 11.30 น. 50 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 วิทยาศาสตร์ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.15 – 14.55 น. 40 Math IE 
15.00 – 15.40 น. 40 Science IE 

หมายเหตุ 
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. 2563 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที่ 1/2563 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว เน้ือเรื่องและค าศัพท์ อกัษรสามหมู่ การผันวรรณยุกต์ รูปและเสียงวรรณยุกต์ ค าที่มีพยญัชนะ  

สระที่ไม่ออกเสียง และค าที่มีพยญัชนะ ฑ 
- แต่เด็กซือ่ไว้ เน้ือเรื่องและค าศัพท์ มาตราตัวสะกดตรงมาตรา (แมก่ง กม เกย เกอว) ค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
- ป่านี้มีคุณ เน้ือเรื่องและค าศัพท์ มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา (แมก่ก กด กบ กน) ความหมายของค า และเน้ือเรื่องนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร ์ - จ านวนนับไม่เกิน 100,000 การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวน หลัก ค่าของเลขโดด 
ในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน แบบรูปของจ านวนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงทีละเท่าๆ กัน 

- การบวกและการลบจ านวนนับไม่เกิน 100,000 การหาผลบวกและผลลบ การหาค่าของตัวไมท่ราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  
แสดงการบวกและการลบ โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา   

- เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬกิาและนาที การอ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) การบอกระยะเวลาเป็น
ชั่วโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา การอา่นและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุ
เวลา 

- แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดยีว การเก็บรวบรวมขอ้มูลและจ าแนกข้อมูล การอา่นและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่าน 
และการเขียนตารางทางเดียว  

วิทยาศาสตร ์ - การด ารงชีวติของสัตว์ สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีิตของมนุษย์และสตัว์ ประโยชน์ของอาหาร น้ าและอากาศ การดูแลตนเอง 
และสัตว์เลี้ยงให้ได้รับสิ่งที่จ าเป็นอย่างเหมาะสม วัฏจักรชวีิตของสัตว ์   

- วัสดุและการเปล่ียนแปลง การแยกส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงของวัสด ุ
Computer - Use of internet : Meaning of network and internet, web browser, search engine, Email Sign-in, Sign-Out,   

send and receive email. 
สังคมฯ - ประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ความส าคญัของพระพุทธศาสนากับการด าเนินชีวิต และพุทธประวัติโดยสังเขป  

ตั้งแต่การบ าเพญ็เพียรจนถึงปรินิพพาน  
- หน้าท่ีของการเปน็พลเมอืงดแีละการธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนตามประเพณีและวฒันธรรมใน

ครอบครัวและท้องถิ่น พฤตกิรรมการด าเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย วนัหยุดราชการ บุคคลซ่ึงมี
ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนที่เปน็ผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

ประวัติศาสตร ์ - เวลาและเหตุการณ์ ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน วิธกีารเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. ตัวอย่างการเทียบศักราช 
ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับนักเรียน วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง 

สุขศึกษา - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ลกัษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกตา่งกันในแต่ละบุคคล 
(ลักษณะรูปร่าง น้ าหนัก ส่วนสูง) เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย (ตารางเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข) และ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต (อาหาร การพักผ่อน การออกก าลังกาย สภาพแวดลอ้ม) 

พลศึกษา - แชร์บอล 1 ประวัติกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬา การรับบอล ส่งบอล การท าคะแนน และ 
การทดสอบสมรรถภาพ 

ทัศนศิลป ์ - ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ (เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว) การจัดกลุ่มภาพตามทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงในงานออกแบบ สิ่งของเคร่ืองใช ้
ที่มีในบ้านและโรงเรียน 

ดนตรสีากล - รักในเสียงเพลง รูปร่าง ประเภทของเคร่ืองดนตรี และสัญลักษณ์ทางดนตรี (กุญแจซอล กุญแจฟา โน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวด า) 
นาฏศิลป ์ - หลักการและประโยชน์ของการชมนาฏศลิป์ หลักการชมการแสดง และประโยชน์ของการชมนาฏศิลป์ 
การงานฯ - งานบ้าน  อุปกรณ์ในการท าความสะอาดบ้าน การวางแผนการท างานบ้าน การเลือกเสือ้ผ้า การดูแลของใช้ส่วนตัว รองเท้าและ

กระเป๋านักเรียน 
ภาษาอังกฤษ - Getting Started : Classroom Commands (orders/requests), Greetings, Classroom objects, Places in school,  

Common and Proper nouns, Singular and Plural nouns, Subject Pronouns, Possessive Adjectives. 
- Who am I? : Introducing yourself and other people, Giving your personal information, Family members, 

Occupations Countries and Nationalities, Wh-questions. 
ภาษาจีน - ร่างกายของเรา ล าดับขีดบทที่ 1 และ 2 ค าศัพท์เรือ่งร่างกาย แปลไทยเป็นจีน แปลจีนเป็นภาษาไทย แต่งประโยคจากค าศัพท์ 

เขียนเป็นตัวจีน อ่านเน้ือเรื่องบทสนทนาสั้นๆ และตอบค าถาม 
Math IE - Number up to 10,000 : Reading and Writing 4 digit numbers, Identifying Place Value and Value, Comparing and 

Ordering of Numbers. Number Patterns.  
- Addition and Subtraction : Finding the sums of numbers up to 4 digits, Finding the differences of numbers  

up to 4 digits, Solving addition and subtraction word problem.   
- Graphs : Read and interpret bar graphs. 

Science IE - Parents and their offspring : To compare the cells in the body and its function, To identify the animals having 
three (3) stages in their life cycle, To identify the animals having four (4) stages in their life cycle, To compare 
the resemblance of the parents to their children. 

- Materials : To identify the different types of materials, To tell the different properties of materials. 
Social IE - The Population and the Environment : Population and problems of too many people, Population /How to 

live together in our community? 
- Relationship between Buyers and Sellers : Buyers/Consumer, Sellers/Producer, Role in buying things. 

 
 
 
 



           
 
 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
กลางภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 
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08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 สุขศึกษา และ พลศึกษา  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
15.55 – 15.35 น. 40 Social IE  
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08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานอาชีพ  
10.40 – 11.30 น. 50 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 วิทยาศาสตร์ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.15 – 14.55 น. 40 Math IE 
15.00 – 15.40 น. 40 Science IE 

หมายเหตุ 
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. 2563 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 



 
สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที ่1 / 2563 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ขนมไทยไร้เทียมทาน (ภาษาพาทีบทที่ ๑) ค าศัพท์  ความหมาย เนื้อเร่ือง ขนมไทยไร้เทียมทาน การอ่านในใจ การอ่านจับใจความ ค าที่มี ร ล 

เป็นพยัญชนะต้น แผนภาพโครงเร่ือง แผนภาพความคิด ค าประสม มารยาทในการอ่าน และดรุณศึกษาเร่ือง ลิงกินมังคุด (บทที่ ๓) 
- ออมไว้ก าไรชีวิต (ภาษาพาทีบทที่ ๒) ค าศัพท์ ความหมาย เนื้อเร่ือง ออมไว้ก าไรชีวิต การพูดรายงาน มารยาทในการฟัง การดู  

และการพูดส านวน สุภาษิต ปริศนาค าทาย และภาษิต ส านวนเมืองเหนือ 
- การผจญภัยของสุดสาคร (วรรณคดีล าน า บทที่ ๑) ค าศัพท์ ความหมาย เนื้อเร่ือง การผจญภัยของสุดสาคร มาตราตัวสะกด (ไม่ตรงมาตรา )  
   (ทบทวนแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดตรงแม)่ ค าที่ประวสิรรชนีย์และไม่ประวสิรรชนีย์ ค าที่ใช้ไมย้มก ( )ๆ และดรุณศึกษาเร่ือง ทรัพย์สมบัติ (บทที่ ๕) 

คณิตศาสตร์ - จ านวนนับที่มากกว่า100,000 การอ่านและการเขียนจ านวนนับที่มากกว่า100,000  หลัก ค่าประจ าหลักและการเขียนแสดงจ านวน 
ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน และการหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่างๆ 

- การบวกและการลบจ านวนนับที่มากกว่า100,000 การบวกจ านวนหลายหลักมีทดและไม่มีทด  การลบจ านวนหลายหลักมีการกระจายและไม่
มีการกระจาย  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า และโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 

- เวลา การบอกระยะเวลา การเปรียบเทียบระยะเวลา การอ่านตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา 
วิทยาศาสตร์ - ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต(พืช) หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของ

สิ่งมีชวีิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ พืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
- ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต(สัตว์) สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ลักษณะ

เฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทนิน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ านม 

Computer  - Google App : Search information ; Google Docs tools and keyboard command, cut, copy and paste; Google Sheets , 
column, row and formula + - * /. 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 1 ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติตอนประกาศธรรม พุทธสาวก (อุรุเวลกัสสปะ) ชาดก และประวัติศาสดาของ
ศาสนาต่าง ๆ 

- พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (การใช้หลักคารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม)  
การปฏิบัติตนเป็นผูน้ า ผู้ตามที่ดี แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สิทธิเด็ก และวัฒนธรรมไทย 

- การเมอืงการปกครอง อ านาจอธิปไตย ความส าคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท
หน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 

ประวัติศาสตร์ - ช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ความหมายและการนับช่วงเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
(ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์) ยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
(หลักฐานชั้นตน้ หลักฐานชั้นรอง) 

สุขศึกษา - พัฒนาการของมนุษย์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม  กล้ามเนื้อ การท างานและหน้าที่
ของกล้ามเนื้อ การดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ การท างานและหน้าที่ของกระดูกและข้อ การดูแลรักษากระดูกและข้อ 

พลศึกษา - กรีฑา 1 ประวัติกรีฑา  กิจกรรมนันทนาการ  ทักษะกรีฑาประเภทลู่  ทักษะการวิ่ง การทดสอบสมรรถภาพ 
ทัศนศิลป์ - ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พ้ืนผิว พ้ืนที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

ดนตรีสากล - โครงสร้างของบทเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคลื่อนที่ของท านอง รูปแบบจังหวะ ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง การร้องเพลงใน
ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง และโน้ตดนตรีสากล 

นาฏศิลป์ - พื้นฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ความหมายของภาษาท่าและนาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ ร าวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย  
ระบ าดอกบัว และฟ้อนเงี้ยว 

การงานฯ - การจัดการบ้านเรือน การดูแลเครื่องนอน การซักผ้าและขจัดรอยเปื้อน การดูแลของใช้ส่วนตัวและการเก็บเอกสาร การซ่อมแซมเสื้อผ้า  
(การเย็บกระดุม) มารยาทในการใช้ห้องน้ า และการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทต่อบิดามารดา 

ภาษาอังกฤษ - Getting Around : Greetings, Introducing Oneself, Introducing People, Expressing Thanks, Saying Goodbye, Yes-No 
Questions, Wh-Questions, There is/ There are, Singular/ Plural Nouns, Present Continuous Tense. 

- My School : Classroom Language, Commands, Requests, Asking for Permission, Asking for Help, Excuses and Apologies, 
Using Dictionary, Describing People (Personality, Appearance, Clothes). 

ภาษาจีน - สถานที่ ค าศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ความหมาย ประโยคค าถาม ประโยคบอกเล่า บทสนทนา การตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่าน  
การเขียนตัวอักษรจีน เติมค าในประโยค 

Math IE - Numbers up to 100,000 : Determine Place values of numbers, Writing Expanded form of a number, Comparing and 
Ordering numbers up to 100,000, Rounding off numbers to the nearest 10 and 100. 

- Lines : Identifying Horizontal, Vertical lines, Perpendicular and Parallel lines. 
- Symmetry : Determine the line(s) of symmetry of a symmetrical figure and Identifying symmetrical figures. 
- Solid Figures : Identify cubes and cuboids from the models. State the number of unit cube that made up a solid. 

Determine the new solid formed when unit cubes are added to or removed from the given solid. 
Science IE - Air, Respiration and Photosynthesis : Characteristics of Air, What is air made up of (Components of Air), Uses of Air, 

Photosynthesis, Respiration and Photosynthesis, Respiration in Plants and Animals, The Human Respiratory System. 
Social IE - Geographical tools : Plans and Maps, Types of Maps, Interpreting Maps, Other Geography Maps. 

- The Globe : The globe, The lines of globe (Latitudes and Longitudes), The global grid. 

 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลางภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 

 
 
 
 
 

8 / ก.ย. / 2563 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 สุขศึกษา และ พลศึกษา  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
15.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

 
 
 
 
 

10 / ก.ย. / 2563 
 
 

08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานอาชีพ  
10.40 – 11.30 น. 50 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 วิทยาศาสตร์ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.15 – 14.55 น. 40 Math IE 
15.00 – 15.40 น. 40 Science IE 

หมายเหตุ 
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. 2563 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ คร้ังที่ 1 / 2563 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย ค าศัพท ์และเนื้อเร่ืองก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม การอา่นบทรอ้ยกรอง  

และมารยาทในการเขียน 
- ครอบครัวพอเพียง ค าศัพท์ และเนื้อเรื่องครอบครัวพอเพียง การอ่านร้อยแกว้ สื่อโวหาร (ข้อความเชิงบรรยาย ข้อความเชิงพรรณนา ข้อความเชิง
อธิบาย) ภาษาโดยตรง ภาษาโดยนยั การอ่านจับใจความส าคัญ มารยาทในการอ่าน การฟังและการพูด การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง การพูดและการ
เขียนแสดงความรู้สึก การฟังและดูบทความจากโฆษณา (วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ขอ้คิดเห็น) 
- กระเชา้ของนางสีดา ค าศัพท์ และเนือ้เรื่องกระเช้าของนางสีดา ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ปริศนาค าทาย (ล้านนา) และค าคล้องจอง 

คณิตศาสตร์ - เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน การเขียน การประมาณ การเปรียบเทียบ การหาผลลัพธ ์และแสดงวธิีหาค าตอบเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ การแกโ้จทยป์ัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 
- เส้นขนาน เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน 
และมุมภายนอกที่อยูบ่นข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 

วิทยาศาสตร์ - สิ่งมชีีวิตกบักระบวนการด ารงชีวติ ลกัษณะทางพันธกุรรมที่มีการถา่ยทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของ พืช สัตว์ และมนุษย์  
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตัวเองกับพ่อแม่ 
- ชีวติกับสิง่แวดล้อม โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ผลจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่
ความสัมพันธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต โซ่อาหาร บทบาทของสิ่งมีชีวติที่เป็นผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

Computer -Internet safety rules & Story telling with blog : Internet safety rules, Courtesy of the Internet, Topic 5 SMART Rules Story telling 
with blog, Blog.mcp.ac.th, Part of Blog.mcp.ac.th, Advantages of Blog. 

สังคมฯ - ประวตัิและความส าคัญของพระพุทธศาสนา มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา มรดกทางด้านรูปธรรม มรดกทางด้านจิตใจ  
การน าพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาจิตใจ พุทธประวัติเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ 
พุทธกิจส าคัญ พุทธจริยา อรยิสัจ ๔ พระโสณโกฬิวิสะ ชาดกจูฬเสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก 
- หน้าทีข่องการเป็นพลเมืองดแีละการธ ารงรักษาประเพณแีละวัฒนธรรมไทย การเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การมีค่านิยมประชาธปิไตย และมีคุณธรรม เหตุการณ์ที่
ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย  
วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการด าเนินชวีิตของคนในสังคมไทย คุณค่าของวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิต ความส าคัญของภมูิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
และเผยแพร่ภูมปิัญญาทอ้งถิ่นของชุมชน 
- การเมืองการปกครอง (การปกครองส่วนท้องถิ่น) โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เทศบาลและการปกครองพิเศษ เช่น พัทยา 
กรุงเทพมหานคร อ านาจหน้าทีแ่ละความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท หนา้ที่ และวธิีการเข้าด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  
เช่น นายก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ผู้วา่ราชการ กทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ประวัติศาสตร์ - เรื่องราวของท้องถิ่นกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธกีารสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น local แหล่งข้อมูลและหลกัฐานทางประวัติศาสตร์    
ที่หลากหลาย การตั้งค าถามและตอบค าถามทางประวัติศาสตร์ การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น ตัวอย่างเร่ืองราวที่
สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นที่มีอยู่ในข้อมูลจากหลักฐานตา่งๆ เช่น จากหนังสือพิมพ์ จากบทความ จากเอกสารอื่น ตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริง การตอบค าถามทางประวัติศาสตร์โดยใช้ข้อมูลทีพ่บได้อย่างมีเหตุผล และการน าเสนอ
ความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยวธิีการต่างๆ 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ความส าคัญและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การท างานของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้เป็นปกติ 
ความส าคัญและหนา้ที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย การท างานของระบบขับถา่ย และการดูแลรักษาระบบขับถา่ยให้เป็นปกติ 

พลศึกษา -ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน 1 กจิกรรมนันทนาการ ทักษะการเคลื่อนไหวและแหล่งที่มาของการตีแบดมินตัน ทักษะการตีลูกแบดมินตัน และ 
สมรรถภาพทางกาย 

ทัศนศิลป์ -การจัดองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ จดุ เส้น และความรู้สึกของเส้น รูปร่าง 2 มิติ รูปทรง 3 มิติ และพื้นผวิ 
ดนตรีสากล -องค์ประกอบของดนตรี องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี (จังหวะ ท านอง เสียง) และสัญลักษณ์ทางดนตรี (กุญแจซอล กุญแจฟา โน้ตตัวกลม  

โน้ตตัวขาว โน้ตตวัด า) 
นาฏศิลป์ -ลีลานาฏศิลป์ องค์ประกอบนาฏศิลป์ องค์ประกอบละคร การแสดงนาฏศิลป์ ร าวงมาตรฐาน เพลงร ามาซิมาร า และการแสดงฟ้อนเล็บ 
การงานฯ -การจัดการบา้นเรือน หลักในการดูแลห้องครัว การท าความสะอาดหอ้งน้ าและหน้าที่ของอปุกรณ์ในการท าความสะอาดห้องน้ า  

การดูแล และการจัดเกบ็สมบัติส่วนตัว เอกสารส าคัญต่างๆ และการซ่อมแซมเส้ือผ้า (การด้นถอยหลัง) 
ภาษาอังกฤษ - Getting to know our Environment : Main Idea, Sequencing, Greeting and Bidding Farewell, Imperative, Nouns, Pronouns,  

Using Dictionary. 
- Best Planning for Yourself : Cause and Effect, Fact and Opinion, Meeting People, Adverbs, Comparison. 

ภาษาจีน -国家 (ประเทศต่างๆ) บทที่ 1, 2 การเขียนล าดับขีด การปฏิบัติตามค าสั่งในห้องเรียน การอา่นออกเสียง การสะกดพินอิน ความหมายของ
ค าศัพท์และประโยค การตอบค าถามจากรูปภาพ วิเคราะห์เนื้อเร่ืองที่อ่านและตอบค าถาม การใช้เครื่องหมายในประโยคภาษาจีน 

Math IE - Whole Number 1 : Read & write whole numbers up to 100 million places, Recognize the place value of ones, tens, hundreds, 
thousands, ten thousands, hundred thousands, millions, ten millions & hundred millions, Compare & order whole numbers up to 
100 million places, Round off numbers up to 100 million places. 
- Whole Number 2 : Multiply a number by 10, 100 & 1,000, Divide a number by 10, 100 & 1,000, Multiply number up to  
3 - digit number by 2 – digit number, Simplify numerical expressions. 
- Angles : Recognize the sum of angles on a straight line, Recognize the sum of angles at a point, Find the unknown angle(s) on  
a straight line or at a point. 
- Averages Calculate average, Find the total amount given the average and the number of items, Solve word problems on 
averages with speed and accuracy. 

Science IE -Reproduction in Plants : Classification of plants, Sexual Reproduction in Flowering plant, Parts of a Flower,  
Life Cycle of a Flowering plant, Pollination Fertilisation Seed Dispersal Germination. 
-Reproduction in Animals : Why do Living Things Reproduce?, Ways of Reproduction, Asexual Reproduction in Animals, 
Sexual Reproduction in Animals. Life Cycles of Animals. 
-Cell and Cell Division : Cells, The Microscope, Plant cell, Animal Cell, Cell Division, Budding. 

Social IE -Physical Environment of the Central region : Location of the Central Region, Physical Features of the Central Region,  
Natural and Human environment. 
-The Earth in the Solar System : Stars, Galaxies, Constellation, The Solar System, The Sun, Planets, The Earth. 

 



            
 
 

ตารางสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลางภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาท ี ชุดวิชา 
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08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 สุขศึกษา และ พลศึกษา  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
14.05 – 14.45 น. 40 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
15.55 – 15.35 น. 40 Social IE  
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08.20 – 09.50 น. 90 คณิตศาสตร์ 
   15                        พัก 

10.05 – 10.35 น. 30 การงานอาชีพ  
10.40 – 11.30 น. 50 ทัศนศิลป์ ดนตรี และดนตรีไทย 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. 70 วิทยาศาสตร์ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 
14.15 – 14.55 น. 40 Math IE 
15.00 – 15.40 น. 40 Science IE 

หมายเหตุ 
1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 14 และ 15 ก.ย. 2563 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 17 ก.ย. 2563 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 17 – 23 ก.ย. 2563 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ปกครองในห้องเรียน วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 



สรุปเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 1 / 2563 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

วิชา เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - จากผาแต้มสู่อียิปต์ อ่านเร่ืองนอกบทเรียนแล้วตอบค าถาม ค าควบกล้ า อักษรน า การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย 

- อ่านป้ายได้สาระ อ่านเร่ืองนอกบทเรียนแล้วตอบค าถาม วลี ประโยค การเขียนสื่อสาร ภาษาพูด ภาษาเขียน และมารยาทในการเขียน 
- กทลีตานี อ่านเนื้อเร่ืองนอกบทเรียนแล้วตอบค าถาม ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น 

คณิตศาสตร์ - ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารร่วมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.) ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุด (ค.ร.น.)  
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และค.ร.น. 
- แบบรูป การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
- รูปหลายเหล่ียม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม พ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม  
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม 

วิทยาศาสตร์ - ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ประเภท และประโยชน์ของสารอาหารทั้ง 6 ประเภท การค านวณค่าพลังงานจากอาหาร การเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย การทดสอบสารอาหาร (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน) ความส าคัญของ
สารอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร กระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร แนวทางดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

Computer - Introduction of Macintosh : OS and applications, System preferences, Desktop and Folder, Applications for IOS Digital 
Ethics, Use information technology responsibly, Do not violate others' copyright, The impact on the dissemination of 
information. 

สังคมฯ - พุทธประวัติและการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตามแบบอย่าง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ (ปัจฉิมสาวก ปลงอายุสังขาร 
ปรินิพพาน การถวายพระเพลิง การแจกพระบรมสารีริกธาตุ) สังเวชนียสถาน 4 นิทานชาดก (ทีฆีติโกสลชาดก สัพพทาฐิชาดก) พุทธสาวก 
และศาสนิกชนตัวอย่าง (พระราธะ พ่อขุนรามค าแหง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 
- หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและการธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายทะเบียน
ราษฎร์ กฎหมายยาเสพติด ข้อบัญญัติ เทศบาล อบจ. อบต. ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย) วัฒนธรรมไทย (ความหมายและประเภทของ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสงัคมไทย แนวทางการธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย) มารยาทไทย  
(ความหมาย และความส าคัญของกิริยามารยาทไทย มารยาทไทยและมารยาทสังคม) คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย (ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ในสังคมไทย แนวทางการรักษาวัฒนธรรม) หลักการบริโภคข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์  
(แหล่งข้อมูล ประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ หลักการเลือกรับ และใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ  
รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน) 

ประวัติศาสตร์ - ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ (ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ การน าวิธีการไป
ศึกษาเร่ืองราวในท้องถิ่น ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การสรุปข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์)  
การน าเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย (วิธีการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย) 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ความส าคัญ หน้าที่ และการท างานของอวัยวะในระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ วิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจให้ท างานได้ตามปกติ 

พลศึกษา - ทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 1 กิจกรรมนันทนาการ ทักษะการเคลื่อนไหวของการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการรับ-ส่งบาสเกตบอล  
ทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย 

ทัศนศิลป์ - การจัดองค์ประกอบศิลป์ รูปร่าง 2 มิติ รูปทรง 3 มิติ รูป และพ้ืนที่ว่าง รูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ รูปอิสระ ความสมดลุ เอกภาพ 
ดนตรีสากล - องค์ประกอบทางดนตรี ความหมายขององค์ประกอบดนตรี และค าศัพท์สังคีต อ่านเขียนโน้ต และเคร่ืองหมายทางดนตรีสากล  

เคร่ืองดนตรีที่สามารถบรรเลงจังหวะและท านอง  
ดนตรีไทย - ทฤษฎีดนตรีไทย ประเภท บทบาท และหน้าที่ของเคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค ศัพท์สังคีต เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย  

อัตราจังหวะสองชั้น เนื้อหา องค์ประกอบ คุณภาพของบทเพลง การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและท านองด้วยเคร่ืองดนตรี  
ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ 

การงานฯ - การจัดการบ้านเรือน การจัดห้องรับแขก การดูแลรักษาเคร่ืองเรือนประเภทต่างๆ ลักษณะของเอกสารทางการเงิน การดูแลรักษาเอกสารทางการเงิน 
ประเภทของผ้า สัญลักษณ์ของเสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า (การสอยผ้าซ่อนด้าย) 

ภาษาอังกฤษ - Travel and Places : Skimming and Scanning (Travel), Travel Information, Sequencing (Time Table of Bus or Plane,  
Travel Program) 
- Daily Routine Fact and Opinion and Paragraph Writing (My Daily Routine). 

ภาษาจีน - 请客 ต้อนรับแขก ค าศัพท์ พินอิน ล าดับขีด ประโยคบทสนทนา โครงสร้างประโยคภาษาจีน ตอบค าถามจากรูปภาพ ตอบค าถามจากการอ่าน
เนื้อเร่ือง แต่งประโยคภาษาจีน 

Math IE - Algebra : Finding the value of an algebraic expression, Translating word problems to algebraic expressions and Simplifying 
algebraic expressions. 
- Angles in Geometric Figures : Identifying the types of triangles and four-sided figures and Finding the unknown angles in 
triangles and four-sided figures. 
- Factors and Multiples : Determine the factors and multiples of a number, Differentiate prime and composite numbers, 
Determine the prime factors of a number and Finding the highest common factor and the lowest common multiples of 
two or more numbers.  

Science IE - Taxonomy : Classification of Organisms, Characteristic of Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. 
- Food and Nutrition : The Nutrients in Food (Carbohydrates, Proteins, Fats, Vitamins Minerals and Roughage) Function of 
Carbohydrates, Proteins, Fats, Vitamins and Minerals, Sources of Carbohydrates, Deficiency diseases of Vitamins and 
Minerals. 

Social IE - Geographical Instruments : Types of Maps, Interpreting Maps, Geographical Instruments. 
- Locating places on the globe : The globe grid, Lines of longitude, Locating places on a globe using latitudes and 
longitudes, Local time, standard time, time zones and Greenwich time, Calculating time using lines of longitude,  
The international date line. 
- Movements of the Earth : The rotation of the Earth (Effects of rotation), The revolution of the Earth (Effects of revolution). 
- Major realms of the Earth : The Lithosphere, The Hydrosphere, The Atmosphere, The Biosphere. 

 


