
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที วิชา 

11 / ก.ค. / 2559 
(สอบวัด ป.1, 3, 5) 

 
12 / ก.ค. / 2559 
(สอบวัด ป.2, 4, 6) 

 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 09.55 น. 30 สุขศึกษาและพลศึกษา 

 20                        พัก 
10.15 – 11.25 น. 70 สังคมศึกษาฯและประวัติศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 การงานอาชีพฯ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Science IE 

13 / ก.ค. / 2559 
(สอบวัด ป.1, 3, 5) 

 
14 / ก.ค. / 2559 
(สอบวัด ป.2, 4, 6) 

 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ 

   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.15 น. 40 Math IE 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 
 

หมายเหตุ 
 

1.  รายวิชา หน้าที่พลเมือง จัดสอบนอกตาราง เนื่องจากเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นการประเมินคุณลักษณะตามจุดเน้น 

2.  งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

3.  นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

 ใบรับรองแพทย ์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

4.  งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบทีมี่ใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 15 และ 21 ก.ค. 2559 

5.  ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และห้องเรียน วันที่ 25 ก.ค. 2559 

6.  ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 25 – 29  ก.ค. 2559 

7.  แจกผลการเรียน (สมุดพก) ครั้งที่ 1/2559 ให้กับนักเรียน วันที่ 26 ส.ค. 2559 

 
               ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 1 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย -  ใบโบก ใบบัว อ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบค าถาม การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีประสมดว้ย สระอา   

สระอี สระอู รูปวรรณยกุต ์ความหมายของค า 
-  ภูผา การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีประสมดว้ย สระอา สระอี สระอู ค  าอกัษรกลาง อกัษรสูง      
การผนัวรรณยกุตอ์กัษรกลาง ความหมายของค า และมารยาทในการอ่าน 
-  เพื่อนกัน การสะกดค า แจกลูกค า เรียงค าให้เป็นประโยค แต่งประโยคจากค าท่ีประสมดว้ยสระเอ สระแอ การผนัวรรณยุกตอ์กัษรสูง  
และมารยาทในการฟัง 

คณิตศาสตร์ -  จ านวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ  การแสดงปริมาณของจ านวน 1-20 และ 0               
การเขียน ในรูปกระจาย หลักและค่าของตัวเลขโดดในหลักหน่วย หลักสิบ การเปรียบเทียบจ านวน และการใช้เคร่ืองหมาย                       
ในการเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัจ านวน การนบัเพ่ิมทีละ 1 นบัเพ่ิมทีละ 2 และนบัลดทีละ 1 
-  การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลลพัธ์ไม่เกนิ 9 (ไม่มีการทด) การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกท่ีมีผลลพัธ์ไม่เกิน 9 (ไม่มีการทด) การวิเคราะห์
โจทยปั์ญหาการบวก และหาค าตอบโจทยปั์ญหาการบวกท่ีมีผลลพัธ์ไม่เกิน 9 และไม่มีการทด 
-  การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 9 (ไม่มีการกระจาย) การลบจ านวนสองจ านวนท่ีมีตวัตั้งและผลลพัธ์ไม่เกิน 9   
(ไม่มีการกระจาย) การวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและหาค าตอบโจทยปั์ญหาการลบท่ีมีตวัตั้งผลลพัธ์ไม่เกิน 9 (ไม่มีการกระจาย) 

วทิยาศาสตร์ -  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต ลักษณะของส่ิงมีชีวิต หน้าท่ีและโครงสร้างภายนอกของพืช                
หนา้ท่ีและโครงสร้างภายนอกของสัตว ์ลกัษณะพืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ิน การจ าแนกพืชและสัตวโ์ดยใชล้กัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์

สังคมฯ -  พระพุทธศาสนา 1 พุทธประวติั ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบติัตน 
-  สมาชิกที่ดขีองครอบครัว โครงสร้างของครอบครัว บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว บทบาท สิทธิ และหน้าท่ีของตนเองใน
ครอบครัว การใช้อ  านาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิและหน้าท่ี  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัว              
ประโยชน์และการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
-  สมาชิกที่ดีของโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียน บทบาท สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกและของนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรมตาม
กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประโยชน์และการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน ลกัษณะความสามารถ ลกัษณะความดี
ของตนเองและผูอ่ื้น ผลของการกระท าความดี 

ประวติัศาสตร์ -  ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  ว ัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ                       
วนั เดือน ปี ตามระบบจนัทรคติ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั การเรียงล าดบัเหตุการณ์ ประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 

สุขศึกษา -  ร่างกายของเรา  ลักษณะและหน้าท่ีของอวยัวะภายนอกร่างกาย ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ อวยัวะในช่องปาก           
(ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก) การดูแลรักษาอวยัวะภายนอกร่างกายและอวยัวะภายในช่องปาก 

พลศึกษา -  ทักษะการเรียนว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน การหายใจ การด าน ้า การจบัโฟมลอยตวั การเตะขาฟรีสไตล ์การจบัหวัโฟมเตะขาฟรีสไตล์ 
ทศันศิลป์ -  ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะและขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ        

และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทกัษะพ้ืนฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ (วาดภาพ ระบายสี) การสร้างงานทศันศิลป์ 
ดนตรีสากล -  เส้นสายลายเสียง การก าเนิดเสียง  แหล่งก าเนิดเสียง สีสันของเสียง ลกัษณะของเสียง 
นาฏศิลป์ -  บทบาทสมมุติ ลกัษณะการเคล่ือนไหวเลียนแบบสัตวต่์างๆ เช่น กระต่าย ปลา กบ เป็นตน้ การเคล่ือนไหวเลียนแบบธรรมชาติส่ิงท่ีอยู่

รอบๆตัวเรา เช่น ท่าลมพดั ตน้ขา้ว ดอกไมบ้าน และการเคล่ือนไหวเลียนแบบพฤติกรรมของคน เช่น ท่ากวาดบา้น ขับรถ ประโยชน์         
ท่ีไดรั้บจากการเคล่ือนไหว 

การงานฯ -  งานอาชีพ  ความหมายของงานอาชีพ ความส าคัญของอาชีพต่างๆ ประเภทของอาชีพ (อาชีพรับจ้าง และอาชีพอิสระ )                       
ลกัษณะรายไดข้องแต่ละอาชีพ ความแตกต่างของอาชีพต่างๆ 

Computer -  Know your computer : Part of a computer (Monitor, CPU, Mouse, Keyboard). How to use mouse (Click, double click), keyboard  
and internet. 

ภาษาองักฤษ -  Alphabet : Capital and small Letters, Alphabetical order, Vowel Sound, Consonant Sound, Consonant blend.  
-  My Body : Vocabulary (Body parts), Singular and Plural Nouns, Pronouns (I and It), Verb to have, Simple Sentence (I have 2 eyes./   
It has 3 eyes.). 
-  My Family : Vocabulary (Family member), Gender (Male, Female), Pronouns (He/ She/ It/ I/ You/ We/ They),                              
Verb to be (is/ am/ are), Conversation (Who is he/ She ?). 

ภาษาจีน -  拼音 พนิอนิ พินอินค าศพัทใ์นบทท่ี 1,2 พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัสัตว ์ค  าส่ังท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ประโยคสนทนา    
ในบทเรียน บทท่ี 1, 2 

Math IE -  Number up to 50 : Read and write number up to 50. Expanded form, place value, arranged number and compare number. 
-  Addition : Addition with and without carrying. Word problems. 
-  Subtraction : Subtraction with and without regrouping. Word problems. 

Science IE -  Thing around us : Classify things as living and non-living. Describe the characteristics of living things. Describe the basic needs of 
living things. 
-  Soil : Describe the process by which soil is made. Classify different types of soil. Soil is formed from rocks and humus.  

Social IE -  Community : Important places in the community. Job in community. 
-  Geographical tools : Type of geographical tools. Uses of geographical tools. 

 
 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 1 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย -  น ้าใส ค าศพัทแ์ละความหมาย มาตราแม่ ก กา สระอะ สระอือ สระโอะ (มีตวัสะกด/ไม่มีตวัสะกด) และเน้ือเร่ือง น ้าใส 

-  ใจหาย ค าศพัทแ์ละความหมาย สระเอียะ สระเอีย มาตราตวัสะกด แม่กง  กม  เกย  เกอว (ตรงมาตรา) ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ 
ประโยคค าถาม และเน้ือเร่ือง ใจหาย 
-  ครัวป่า ค  าศพัทแ์ละความหมาย สระเอือะ สระเอือ ค าท่ีมีความหมายตรงขา้ม ค าประสม มารยาทในการอ่าน และเน้ือเร่ือง ครัวป่า  

คณิตศาสตร์ -  จ านวนนับไม่เกิน 1,000 การอ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยและตวัหนังสือแทนจ านวน แบบรูปและความสัมพนัธ์ของ
จ านวนท่ีนับเพ่ิมทีละ 5 ทีละ10 ทีละ100 และนับลดทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100 จ านวนคู่และจ านวนค่ี ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก               
การใช้ 0 เพ่ือยึดต าแหน่งของหลักและการเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนโดยใช้เคร่ืองหมาย = , ≠ , > , <                             
การเรียงล าดบัจ านวน 
-  การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ตัวตั้งไม่เกิน 100 การบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 โจทยปั์ญหาและ- 
การสร้างโจทยปั์ญหาการบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 
-  การวัดความยาว การวดัความยาวหรือความสูงโดยใช้เคร่ืองวดัท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรและเซนติเมตร การวดัระยะทางโดยใช้-
เคร่ืองวดัท่ีมีหน่วยมาตรฐาน การเปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทางในหน่วยเดียวกนั สถานการณ์โจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั- 
การวดัความยาว 

วทิยาศาสตร์ -  ส่ิงมีชีวิตกบัการด ารงชีวิต (พชืและสัตว์) ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติของพืชและสัตว ์การดูแลพืชและสัตว ์การตอบสนองต่ออุณหภูมิ 
แสง การสัมผสัของพืชและสัตว ์ประโยชน์ของพืชและสัตว ์

สังคมฯ -  พุทธประวัติ และพุทธสาวก (พระพุทธศาสนา 1) ความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช 
แบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสามเณรราหุล 
-  หน้าที่เด็กดี ขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัในครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีสาธารณะ และชุมชน ความสัมพนัธ์ของ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวกบัชุมชน ผูมี้บทบาท อ านาจในการตดัสินใจในโรงเรียนและชุมชน กิริยามารยาทไทยเก่ียวกบัการเคารพ 
การยนื การเดิน การนัง่ การพดูทกัทาย และการแต่งกาย 

ประวติัศาสตร์ -  วันเวลา ค  าท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ประโยชน์ของปฏิทิน วิธีการสืบคน้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัว 
โดยใช้หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ค าท่ีบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง การใช้เส้นเวลา (Time Line)     
ล  าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

สุขศึกษา -  ตัวเรา อวยัวะภายในของเรา (สมอง หวัใจ ตบั ไต ปอด กระเพาะอาหาร ล  าไส้) พฒันาการและการดูแลรักษาอวยัวะภายใน 
พลศึกษา - เกม และกฬีาพืน้บ้าน กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลงในการเล่นเกมและกีฬาพ้ืนบา้น อุปกรณ์ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการเล่นเกม ประโยชน์และส่ิง  

ท่ีไดรั้บจากการเล่นเกม ขอ้แตกต่างของแต่ละเกม ส่ิงท่ีควรค านึงถึงก่อนการเล่นเกม ขณะเล่นเกม และหลงัเล่นเกม 
ทศันศิลป์ -  ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทศันธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเน้นเร่ืองเส้น สี รูปร่าง 

และรูปทรง (ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบตัว) ทักษะพ้ืนฐานในการใช้ว ัสดุ อุปกรณ์ (วาดภาพ ระบายสี)                    
สร้างงานทศันศิลป์ 

ดนตรีสากล -  ก าเนิดเสียง แหล่งก าเนิดของเสียงท่ีไดย้นิ (ประเภทเคร่ืองดนตรี ดีด สี ตี เป่า) คุณสมบติัของเสียง สูง-ต ่า ดงั-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี 
นาฏศิลป์ -  เคลือ่นไหวหรรษาพาเพลนิ ลกัษณะการเคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี ท่าทางต่างๆ เช่น ท่านัง่ ยนื กระโดด การเคล่ือนไหวอย่างมี

รูปแบบในทางนาฏศิลป์และการประดิษฐท่์าทางประกอบเพลงสัตวต่์างๆ เช่น นก มา้ เป็นตน้ 
การงานฯ -  งานอาชีพ ความหมายของงานอาชีพ ความส าคญัของการประกอบอาชีพ (ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน และประเทศ) ประเภทของ

งานอาชีพ (อาชีพรับจา้ง อาชีพอิสระ และอาชีพงานฝีมือ) ความส าคญัของแต่ละอาชีพ คุณลกัษณะในการประกอบอาชีพ 
Computer -  Internet and document software : Internet : Meaning of internet, Network and Web browser, Activity of the internet.          

Document software : Meaning of document software and Tools, Command. 
ภาษาองักฤษ -  Everything around us : Asking for and Giving Personal Information, Greetings, Saying Thank you. 

-  Animals : Asking for and Giving Information about animals, Animals (Land/Domestic/Water/Wild), Animals' body part 
(can/can't/has/have). 

ภาษาจีน -  เวลา ค าศพัท ์บทท่ี 1 时间 เวลา บทท่ี 2 现在两点 ตอนน้ี 2 นาฬิกา ค าทกัทาย ความตอ้งการ ล าดบัขีดและช่ือล าดบัขีด           
บทสนทนา พินอิน การเรียงประโยค ค าขอบคุณ 

Math IE -  Number up to 1000 : Read and write numbers up to 1000. Expanded form, Place value, Compare and arranged number. 
-  Addition : Addition number with and without carrying by 2 digit and 3 digit. Word problems. 
-  Subtraction : Subtraction with and without re-grouping by 2 and 3 digits. Word problems. 

Science IE -  Plant and animal systems : Plant system : The different parts of a plant and their functions. Animals system : The different organ 
systems and their functions. The 5 sense organs and its functions (senses). 

Social IE -  Natural environment : living things and non-living things. Natural resources. 
-  Human environment : Social environment in our school. Value of social environment in our school.  

 
  



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 1 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว  พยัญชนะและสระในภาษาไทย รูปและเสียงวรรณยุกต์ อักษรสามหมู่  การผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ ฑ                     

การใชถ้อ้ยค าสุภาพ การเขียนค าอ่านและความหมายค า 
- แต่เดก็ซ่ือไว้ ตวัสะกด สระเปล่ียนรูป ค าท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่ประวสิรรชนีย ์
- ป่านี้มีคุณ มาตราตวัสะกด (ทั้งแบบตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา) ความหมายค า 

คณิตศาสตร์ -  จ านวนนับไม่เกิน 100,000 การอ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนังสือแสดงจ านวน หลกัและค่าของเลขโดดใน    
แต่ละหลกั การใช ้0 เพ่ือยึดต าแหน่งของหลกั การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใชเ้คร่ืองหมาย   
=, ≠, >, < การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน แบบรูปของจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลง 
ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 แบบรูปซ ้า 
-  การบวกและการลบจ านวนนับที่มีผลลพัธ์และตัวตั้งไม่เกนิ 100,000 การบวกจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100,000 การลบจ านวน
ท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100,000 การบวกลบระคน โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวกจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 
100,000 โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100,000 โจทยปั์ญหาการบวกลบระคน 
-  แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั การจ าแนก-
ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนั การอ่านแผนภูมิรูปภาพ การอ่านแผนภูมิแท่ง 

วทิยาศาสตร์ -  ชีวิตสัมพนัธ์ ลกัษณะทางพนัธุกรรม การด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างๆ การด ารงพนัธ์ุ การสูญพนัธุ์ ความสัมพนัธุ์
ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ประเภทและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติ                                   
วธีิอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

สังคมฯ -  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นรากฐานส าคัญของวฒันธรรมไทย           
พุทธประวติัตั้งแต่การบ าเพญ็เพียรจนถึงปรินิพพาน สามเณรสังกิจจะ มหาวาณิชชาดก อารามทูสกชาดก 
-  เศรษฐศาสตร์ สินคา้ท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวติท่ีเรียกวา่ ปัจจยั 4 วเิคราะห์การใชจ่้ายของตนเอง ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัมีผลต่อการผลิตและ
บริโภคสินคา้และบริการ สินคา้และบริการท่ีรัฐจดัหา บอกความส าคญัของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  

ประวติัศาสตร์ -  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ศกัราชท่ีส าคญัตามปฏิทินที่ใชใ้นชีวติประจ าวนั วธีิการเทียบ พ.ศ. เป็นค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็นพ.ศ. วิธีการสืบคน้-
เหตุการณ์ส าคญัของโรงเรียนและชุมชนโดยใชห้ลกัฐานและแหล่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง การใชเ้ส้นเวลา (Time Line) 

สุขศึกษา -  การเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของมนุษย์ ลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์พัฒนาการตามวัย               
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเดก็ไทย 

พลศึกษา -  ทักษะการว่ายน ้าพืน้ฐาน การพุ่งตวัเตะเทา้ท่าฟรีสไตล ์(ปลาเขม็) การจบัขอบสระหมุนแขนฟรีสไตล ์
ทศันศิลป์ -  ทัศนธาตุ ลักษณะของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การใช้รูปร่าง รูปทรงในการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช ้

ส่วนประกอบของทศันธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผวิ การจดักลุ่มภาพตามทศันธาตุ 
ดนตรีสากล -  รักในเสียงเพลง รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรีในชีวิตประจ าวนั ประเภทเคร่ืองดนตรี (1.เคร่ืองสาย 2.เคร่ืองเป่าลมไม ้3.เคร่ืองเป่า

ทองเหลือง 4.เคร่ืองคียบ์อร์ด 5.เคร่ืองเคาะจังหวะ)  การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ (ทฤษฎีดนตรีสากล             
โนต้ตวักลม โนต้ตวัขาว โนต้ตวัด า บรรทดั 5 เส้น) 

นาฏศิลป์ -  หลกัการและประโยชน์การชมนาฏศิลป์ หลกัการและประโยชน์ในการชมนาฏศิลป์ และการแสดง 
การงานฯ -  เกษตรน่ารู้ รู้คิดประดิษฐ์ใช้ ประเภทของผกัสวนครัว การเพาะเมล็ด หน้าท่ีของอุปกรณ์การเกษตร ประเภทของงานประดิษฐ ์              

วสัดุ อุปกรณ์งานประดิษฐ ์ความส าคญัของงานประดิษฐ์ 
Computer -  internet and document software : Internet Meaning of internet, Web browser, Parts of google chrome, uses of internet Document 

software : Tools and command. 
ภาษาองักฤษ -  Getting started : Classroom commands, Greetings, Classroom objects, Occupations, Places in my school, Common and Proper nouns. 

-  Who am I?: Introducing yourself and other people, Giving your personal information, Body parts, Family members,            
Describing people. 

ภาษาจีน -  ร่างกายของเรา ล  าดบัขีด ความหมาย การแต่งประโยค ค าศพัทต์วัจีนและพินอิน 
Math IE -  Number up to 10,000 : Read and write number 4 digit numbers, Identify place value and value comparing and ordering number. 

-  Addition and Subtraction : Find sum and difference of number up to 4 digits, Solve addition and subtraction word problem. 
-  Graph : Read and interpret a bar graph. 

Science IE -  Living and non-living things : The difference between living and non-living things. The basic needs of living things. (food, water and 
air) The characteristics of living things. (reproduce, breathe, move, grow, respond). 

Social IE -  Map of Thailand : Use compass to locate different parts of Thailand. Different regions of Thailand. Identify the different parts of 
Thailand. 
-  The Natural Environment : Name Living and non-living things. Classify familiar objects in the natural environment . 
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ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย -  ขนมไทยไร้เทียมทาน ภาษาพาทีบทท่ี 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน ดรุณศึกษาบทท่ี 3 ลิงกินมงัคุด ค าประสม ค าท่ีมี ร ล เป็นพยญัชนะตน้  

การอ่านจบัใจความจากเร่ืองส้ันๆ แผนภาพโครงเร่ือง แผนภาพความคิด มารยาทในการอ่าน 
-  ออมไว้ก าไรชีวิต ภาษาพาทีบทท่ี 2 ออมไวก้ าไรชีวิต การพูดรายงาน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ส านวนท่ีเป็นค าพงัเพย        
และสุภาษิต 
-  การผจญภัยของสุดสาคร วรรณคดีล าน าบทท่ี 1 การผจญภยัของสุดสาคร ดรุณศึกษาบทท่ี 5 ทรัพยส์มบติั มาตราตวัสะกด (ไม่ตรงมาตรา) 
ค  าในแม่ ก กา ค าท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่ประวสิรรชนีย ์ค  าท่ีใชไ้มย้มก (ๆ) 

คณิตศาสตร์ -  จ านวนที่มากกว่า 100,000 การเขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงล าดบั และบอกจ านวนท่ีมากกวา่ 100,000 
-  การบวก การลบ การบวก ลบ วเิคราะห์ แสดงวธีิท า และหาค าตอบของโจทย ์และโจทยปั์ญหาการบวก การลบ   
-  สถิติ และความน่าจะเป็น การรวบรวม จ าแนกขอ้มลู อ่าน และเขียนแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง 
-  การวัด การบอก เขียน คาดคะเน วเิคราะห์ แสดงวธีิท า และหาค าตอบโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว การชัง่ และการตวง 

วทิยาศาสตร์ -  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  หน้าท่ีและส่วนประกอบของพืช หน้าท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพืช ปัจจัยท่ีมีผลต่อ-              
การเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช การอนุรักษพื์ชในทอ้งถ่ิน 

สังคมฯ -  พระพุทธศาสนา 1 ความส าคญัของพระพุทธศาสนา พุทธประวติั ประวติัศาสดาของศาสนาต่างๆ พุทธสาวก (อุรุเวลกัสสปะ) ชาดก    
(กุฏิทูสกชาดก มหาอุกกุสชาดก) 
-  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี บทบาทผูน้ าผูต้ามท่ีดี สิทธิเด็ก ความแตกต่าง-      
ของวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ิน การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข การลดปัญหาความขดัแยง้ 
-  การเมืองการปกครอง ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยก์บัสังคมไทย อ  านาจอธิปไตย ความส าคญัของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย กระบวนการเลือกตั้ง 

ประวติัศาสตร์ -  เวลาและเหตุการณ์ ความส าคญัของวนัเวลา การนับช่วงเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ การแบ่งยุคสมยัทางประวติัศาสตร์        
ยคุสมยัท่ีใชใ้นการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย หลกัฐานเก่ียวกบัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน (หลกัฐานชั้นตน้ หลกัฐานชั้นรอง) 

สุขศึกษา -  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การเจริญเติบโต และพฒันาการของร่างกายและจิตใจตามวยั ความส าคัญของกล้ามเน้ือ   
กระดูกและขอ้ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพฒันาการ การดูแลรักษากลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลศึกษา -  กรีฑา 1 ประวติักรีฑา กิจกรรมนันทนาการ ทกัษะกรีฑา ทกัษะการวิง่ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ทศันศิลป์ -  ทัศนธาตุ ลักษณะของรูปร่าง รูปทรงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่วนประกอบของทัศนธาตุ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พ้ืนผิว      

และพ้ืนท่ีวา่ง 
ดนตรีสากล -  โครงสร้างของบทเพลง ประโยคเพลง ความหมายของประโยคเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคล่ือนท่ีของท านอง รูปแบบจงัหวะ 

ความเร็วของจงัหวะ โนต้ดนตรีสากล การร้องเพลงในช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ความหมายของเน้ือหาในบทเพลง 
การงานฯ -  งานอาชีพ ความหมายและความส าคญัของอาชีพ คุณลกัษณะ ทกัษะ บทบาทหนา้ท่ีของอาชีพ 

-  งานบ้าน หลกัในการท าความสะอาดบา้น วธีิการท าความสะอาดบา้น หอ้งนอน เคร่ืองนอนต่างๆ 
Computer -  Spreadsheet Program : Names and functions of Spreadsheet Program. Basic principles of function of a computer.  
ภาษาองักฤษ -  Getting Around : Greetings, Introducing people, Expressing thanks, Saying goodbye, Describing pictures.  

-  My School : Classroom language, commands, polite request, asking for permission, asking for help, excuses and apologies,          
using dictionary, alphabetical order, describing people (personality, appearance, clothing). 

ภาษาจีน -  สถานที่ ค  าศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ความหมายค าศพัท ์ช่ือล าดบัขีด จ านวนล าดบัขีด การเขียนล าดบัขีด ประโยคสนทนา การแต่งประโยค 
เรียงประโยค แปลความหมายประโยคจีนและประโยคพินอิน ตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ประโยคท่ีใชใ้นหอ้งเรียน 

Math IE -  Numbers up to 100,000 : Place Values of numbers, Expanded form of a number, Comparing and ordering numbers and Rounding off 
numbers to the nearest 10 and 100. 
-  Factors and Multiples : Factors and multiples of a number, Common factors and common multiples of two numbers. 
-  Lines : Horizontal and vertical lines, Perpendicular and parallel lines. 
-  Angles : Naming angles, Types of angles and Directional maps. 

Science IE -  Air and Respiration : The components of air. The respiration of living things including plants and animals.  
-  Photosynthesis and Respiration : The importance of photosynthesis in plant and growth. Definition of Photosynthesis.                  
The raw material and by-product in photosynthesis. 

Social IE -  Geographical Tools : Plans and Maps, Types of Maps, Interpreting Maps, Other Geography Maps, Using tools to study Information. 
-  The Natural Environment of Province : The Natural Resources, Transportation of Natural Resources, Cause of changes of Natural 
resources and the environment. 

 
  



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 1 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย -  ก าเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย การอ่านบทร้อยกรอง การตั้งค  าถาม การตอบค าถาม วรรณคดีล าน าเร่ืองก าเนิดผดิพน้คนทั้งหลาย 

-  ครอบครัวพอเพยีง การอ่านบทร้อยแกว้ ขอ้ความท่ีเป็นบรรยายโวหาร/พรรณนาโวหาร ความหมายโดยตรง/ความหมายโดยนยั        
วเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น การวเิคราะห์บทความจากโฆษณา 
-  กระเช้าของนางสีดา ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ่ิน ค าคลอ้งจอง เน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ 
 

(ให้นกัเรียนน า
เคร่ืองมือ
เรขาคณิตเขา้
ห้องสอบ) 

-  จ านวนนับแและการบวก ลบ คูณ หาร หลกั ค่าประจ าหลกัและค่าของเลขโดดตามค่าประจ าหลกั การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
การเรียงล าดบัจ านวน การประมาณ แบบรูปแและความสัมพนัธ์ การบวก ลบ คูณ หาร (ระคน) โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร(ระคน) 
-  มุม การเรียกช่ือมุม การเขียนสัญลกัษณ์แทนมุม ชนิดของมุม การวดัขนาดของมุม การสร้างมุมโดยใชไ้มโ้พรแทรกเตอร์ 
-  เส้นขนาน ความหมายแและการใชสั้ญลกัษณ์แทนการขนาน สมบติัของเส้นขนาน การสร้างเส้นขนาน 
-  รูปวงกลม ส่วนต่างๆของรูปวงกลม การสร้างรูปวงกลม 

วทิยาศาสตร์ -  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ลกัษณะของตนเองกับคนในครอบครัว การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของคน ส่วนประกอบและ
หนา้ท่ีต่างๆของพืชดอก การสืบพนัธ์ุของพืชดอก การจ าแนกพืชใบเล้ียงเด่ียวและใบเล้ียงคู่ การขยายพนัธ์ุพืชและการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
การจ าแนกสัตว ์วฏัจกัรชีวติของสัตว ์การสืบพนัธุ์และการขยายพนัธุ์สัตว ์

สังคมฯ -  พุทธศาสนา 1 (ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา) ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา มรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บจาก
พระพุทธศาสนา การน าพระพุทธศาสนาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชาติไทย พฒันากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม พฒันาจิตใจ พุทธประวติัโปรด-
พระพุทธบิดา (เสดจ็กรุงกบิลพสัดุ)์ พุทธกิจส าคญั ประวติัของสาวก ชาดก 
-  หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดแีละการธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หนา้ท่ีของพลเมืองดี คุณลกัษณะ
ของพลเมืองดี การป้องกนัการละเมิดสิทธิเดก็ วฒันธรรมไทยกบัการด าเนินชีวติของคนในสังคมไทย การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-  การเมืองการปกครอง (การปกครองส่วนท้องถิ่น) โครงสร้างการปกครองในทอ้งถ่ินเช่น อบต. อบจ. เทศบาลและการปกครองพิเศษ เช่น พทัยา 
กรุงเทพมหานคร อ  านาจหน้าท่ีและความส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บทบาท หน้าท่ี และวิธีการเขา้ด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบับริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน 

ประวติัศาสต
ร์ 

-  เร่ืองราวของท้องถิ่นกบัหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ การสืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถ่ินโดยใชห้ลกัฐานท่ีหลากหลาย  วธีิการทางประวติัศาสตร์
กบัการสืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน แหล่งขอ้มลูและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีหลากหลาย การตั้งค  าถามและตอบค าถามทางประวติัศาสตร์ 
ความแตกต่างระหวา่งความจริงกบัขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

สุขศึกษา -  ระบบของร่างกาย ความส าคญั หนา้ท่ี การท างานของระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายท่ีมีผลกระทบต่อต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต  
และพฒันาการ การดูแลรักษาระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายใหท้  างานตามปกติ 

พลศึกษา -  ทักษะว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ประวติักีฬาวา่ยน ้า ทกัษะการเล้ียงตวัในน ้า ทกัษะการกระโดดพุ่งตวั 
ทศันศิลป์ -  การจัดองค์ประกอบศิลป์ การจดัองคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผวิ รวมทั้งบอกความหมาย ความแตกต่างของทศันธาตุ 
ดนตรีสากล -  องค์ประกอบดนตรี องคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ การอ่าน การเขียนโน้ตดนตรีสากล ๕ ระดบัเสียง การใชเ้คร่ืองดนตรี

บรรเลงจงัหวะและท านอง 
การงานฯ -  เกษตรคู่บ้าน ประดิษฐ์สร้างสรรค์ อุปกรณ์งานเกษตร พืชผกัสวนครัว การปักช าและการดูแลพืช อุปกรณ์งานประดิษฐ์ ขั้นตอนการออกแบบ

ส่ิงประดิษฐ ์
Computer -  Word Processor and History of computers : History of computers, Benefits of Word Processor, Basic command and Keyboard shortcut of  

MS-Word, Search engine Website and benefit of search engine. 
ภาษาองักฤษ -  Getting to know our Environment : Main Idea, Sequencing, Greeting and Bidding Farewell, Imperative, Using Dictionary. 

-  Best Planning for Yourself : Cause and Effect, Fact and Opinion, Meeting People, Explaining picture.  
ภาษาจีน -  国家 (ประเทศต่างๆ) ล  าดบัขีด พินอิน ค าศพัท ์ตอบค าถามจากประโยค บทสนทนา แปลความหมาย แต่งประโยค เติมค า เขียนค าศพัทจ์าก

รูปภาพเก่ียวกบัเร่ืองประเทศต่างๆและเร่ืองสัตว ์
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 and 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 and 1000, Divide a number by 10,100 and 1000, Multiply number up to 3-digit number by 
a 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) . 
-  Line Graphs : Read & interpret line graphs, Solve problems using information presented in line graphs.  

Science IE -  The Unit of Life : Cells, The microscope, Plant cells, Animal cells, Cell division. 
-  The Web of Life : Food chains, Food web, Decomposers. 

Social IE -  Physical Environment of the Central Region : The location and characteristics of the Central Region on a map. Physical features of the 
Central Region. The effects of natural environment on people in the Central Region. The customs and cultures of people in the Central Region. 
-  The Natural Resources of the Central Region : Natural resources. Natural resources found in the Central Region. The transportation of 
natural resources in the Central Region. The effects of extraction of natural resources on the natural environment in the Central Region. 
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วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย -  จากผาแต้มสู่อียิปต์ ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ตวัเลขไทย วนัเดือนปีแบบไทย ค า พยางค ์อกัษร ๓ หมู่ ค  าเป็น ค าตาย ค ามูล ค าประสม ค าซ ้ า ค  าซ้อน 

อกัษรควบกล ้า อกัษรน า ภาษิตลา้นนา 
-  อ่านป้ายได้สาระ ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ค า วลี ประโยค ส่วนประกอบของประโยค ภาษาพดู ภาษาเขียน ศาสนสุภาษิต 
-  กทลตีานี ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน แยกแยะขอ้เทจ็จริง ส านวนภาษา สุภาษิต ค าพงัเพย ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา 

คณิตศาสตร์ -  จ านวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร วเิคราะห์และแสดงวธีิท าโจทยปั์ญหา การบวก การลบ การคณู การหาร และโจทยปั์ญหาระคนของ 
จ านวนนบั ค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็หลกัต่างๆ แสดงวธีิท าและหาค าตอบการบวกการลบ คณู หาร และโจทยร์ะคน แกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูป 
-  ตวัประกอบของจ านวนนับ ตวัประกอบของจ านวนนบั จ านวนเฉพาะ ตวัประกอบเฉพาะ การแยกตวัประกอบ การหาห.ร.ม และ ค.ร.น แกโ้จทยปั์ญหา
ดว้ย ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
-  เส้นขนาน เส้นขนานและมุมแยง้ มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดั การสร้างเส้นขนาน 
-  สมการและการแก้สมการ สมการ สมการท่ีเป็นจริง สมการท่ีเป็นเท็จ สมการท่ีมีตวัไม่ทราบค่า ค าตอบของสมการ การแกส้มการ แกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการ 

วทิยาศาสตร์ -  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  การเจริญเติบโตของมนุษย ์สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวยั (ประเภทของ
สารอาหาร การค านวณพลงังานจากสารอาหาร) หน้าท่ีของระบบต่างๆของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง (ระบบหายใจ 
(Respiratory system) ระบบยอ่ยอาหาร (Digestive system) ระบบหมุนเวยีนเลือด (Circulatory system)) 
-  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ชีวิตสัมพันธ์ (กลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่างๆ โซ่อาหาร และสายใยอาหาร รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต) 
ทรัพยากรธรรมชาติ (ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ประชากรมนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การดูแลและ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน) 

สังคมฯ -  พุทธประวัติ และการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตามแบบอย่าง (พระพุทธศาสนา 1) ความส าคญัของพระพุทธศาสนา พุทธประวติั (ปัจฉิมสาวก 
ปลงอายสุังขาร ปรินิพพาน การถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ) สังเวชนียสถาน 4 พระราธะ ทีฆีติโกสลชาดก สัพพทาฐิชาดก 
-  หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและการธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย (หน้าที่พลเมือง  1) กฎหมายกบัชีวิตประจ าวนั กฎหมายจราจร กฎหมาย
ทะเบียนราษฎร์ กฎหมายยาเสพติดใหโ้ทษ เทศบญัญติั ขอ้บญัญติั อบต. อบจ. ประโยชน์ของการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้มูลข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆใน
ชีวติประจ าวนั วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพมิพ ์แหล่งข่าวต่างๆ สถานการณ์จริง ประโยชน์ของการติดตามขอ้มูลข่าวสาร หลกัการเลือกรับและใชข้อ้มูลข่าวสาร
จากส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ือท่ีไร้พรมแดน ความหมายและประเภทของวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลา มารยาทไทยและมารยาทสังคม 
คุณค่าทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มคนในสังคมไทย ประโยชน์และคุณค่าทางวฒันธรรม แนวทางธ ารงรักษาวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ -  ความส าคญัของวธีิการทางประวตัศิาสตร์ วธีิการทางประวติัศาสตร์ ความหมายของวิธีการทางประวติัศาสตร์ ความส าคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์ 
วิธีการทางประวติัศาสตร์อย่างง่าย การน าวิธีการไปศึกษาเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน ขอ้มูลเร่ืองราวส าคญัในอดีต ตวัอย่างหลกัฐาน การสรุป ขอ้เท็จจริงจาก
หลกัฐาน วธีิการน าเสนอ ขอ้มูลจากหลกัฐานท่ีหลากหลาย 

สุขศึกษา -  ร่างกายของเรา ระบบหายใจ ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบสืบพนัธ์ุ (ความส าคญั หนา้ท่ี การท างานและการดูแลรักษาระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบสืบพนัธ์ุใหท้ างานตามปกติ) 

พลศึกษา -  กฬีาบาสเกตบอล 1 ลกัษณะกิจกรรมนนัทนาการ การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล แหล่งท่ีมาของแรงในการฝึกทกัษะการเล้ียงและ
การรับส่ง ทกัษะการเล้ียงลกูบาสเกตบอล การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดบัต ่า การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดบัสูง ทกัษะการรับส่งลูกบาสเกตบอล การรับส่ง
สองมือระดบัอก การรับส่งสองมือกระดอนพื้น การรับส่งสองมือเหนือศีรษะ การรับส่งมือเดียวเหนือไหล่ 

ทศันศิลป์ -  การจัดองค์ประกอบศิลป์ การจดัองคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ พื้นท่ีวา่ง ความหมาย ความแตกต่าง ของการจดัองคป์ระกอบ-
ศิลป์ และทศันธาตุ 

ดนตรีสากล -  องค์ประกอบดนตรี การบรรยายเพลง โดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต การอ่าน การเขียนโนต้สากลท านองง่ายๆ การใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลง ดน้สด ท่ีมีจงัหวะและท านองง่ายๆ 

ดนตรีไทย -  ทฤษฎดีนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ประเภท บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค ศพัทส์ังคีต เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี โนต้บท
เพลงไทย อตัราจังหวะสองชั้น เน้ือหา องค์ประกอบ คุณภาพของบทเพลง การสร้างสรรค์รูปแบบจงัหวะและท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี ดนตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์ ทกัษะการซอท านองเพลง อื่อ เร่ือง ไก่นอ้ยดาวว ี

การงานฯ -  งานอาชีพ การส ารวจตนเองในการท างาน คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ทกัษะความสามารถท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ 
-  งานบ้าน หลกัในการจดัหอ้งรับแขก การดูแลรักษา ท าความสะอาดเคร่ืองเรือน การดูแลรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สมบติัส่วนตวั 

Computer -  Word Processor and Introduction of Macintosh : History of Macintosh, Benefits of Word Processor, Basic command and Keyboard shortcut of Pages 
program, Search engine Website and benefit of search engine. 

ภาษาองักฤษ -  Travel and Places : Skimming and Scanning (Travel, Travel Information, Sequencing), Time table of bus or plane, Travel Program. 
-  Daily Routine : Fact and Opinion (Shopping in Hong Kong), Connecting Idea (Miss Moore’s Class), Paragraph Writing (My Daily Routine). 

ภาษาจีน -  ต้อนรับแขก ค  าศพัท ์พนิอิน ส่วนประกอบของอกัษรจีนท่ีบ่งบอกความหมาย ล าดบัขีดอกัษรจีน การแปลประโยคจีน-ไทย ประโยคถามตอบค าถามจาก
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน การเรียงประโยคใหม่ การแต่งประโยคภาษาจีน บทสนทนา ท่ีสอดคลอ้งกบัค าถามและรูปภาพ 

Math IE -  Algebra : Translate word problems to algebraic expressions, Simplify algebraic expressions and find the value of an algebraic expression. 
-  Factors and Multiples : Prime and composite numbers, Prime factorisation of a number, Highest Common Factor (H.C.F.) and Lowest Common Multiples 
(L.C.M.). 
-  Volume : Volume of cubes/cuboids and Volume of liquid in cuboids. 

Science IE -  Classification of Organisms : Characteristics of Organism, Seven Classification of Organism, The Five Kingdoms. 
-  Adaptation : Recognizing the plants adaptation in each habitat, Identifying the structural and behavioral adaptation of animals. 
-  Growth and Development of the Human Body : Identifying the human growth and development, Distinguish the function of the main system in the body. 

Social IE -  Geographical Instruments : Types of map, Latitude and Longitude, Interpreting Maps, Use of Maps, Other Geographical Instruments 
-  Physical Features of Thailand : Area and Borders, The Geography of Regions (North, Northeast, Central, East, West and South). 

 


