
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที สอบวัดผลฯ วิชา 

13 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 09.55 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 การงานฯ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

15 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์  ดนตรี และ นาฏศิลป์ 
พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.15 น. 40 Science IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Math IE 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2559 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 

 

 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - เพือ่นรัก เพือ่นเล่น คาํศพัท ์คาํจากสระอะ สระอิ สระอึ สระอุ คาํท่ีมีอกัษรนาํ (ห นาํ) ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

- พูดเพราะ คาํศพัท ์คาํจากสระอาํ สระแอะ สระเอะ มาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กด แม่กน แม่กบ ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ือง 
นอกบทเรียน 
- เกอืบไป คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน คาํจากสระโอะ สระเอือ สระ เอะ สระเออ สระเออะ ขอ้คิดจากหนงัสือดรุณศึกษาบทท่ี 35  
เร่ืองอ่ึงอ่าง และบทท่ี 39 เร่ืองหมาจ้ิงจอก 

คณิตศาสตร์ - จ านวนนับ 21-100 และ0 การใชจ้าํนวนบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั การอ่าน การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก และตวัเลขไทย แสดงจาํนวน  
การนบัเพ่ิมทีละ1 ทีละ2 การนบัลดทีละ1 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั การเขียนตวัเลขแสดงจาํนวนในรูปกระจาย  
การเปรียบเทียบจาํนวนและการใชเ้คร่ืองหมาย การเรียงลาํดบัจาํนวนไม่เกินหา้จาํนวน 
- การบวกการลบจ านวนสองจ านวนท่่ผลลัพธแและตัวตั้งไม่เก น 20 ความหมายของการบวกและการใชเ้คร่ืองหมาย + การบวกท่ีไม่มีการทด 
ความหมายของการลบและการใชเ้คร่ืองหมาย – การลบท่ีไม่มีการกระจาย โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก  
การลบ 
- การบวกการลบจ านวนสองจ านวนท่่ผลลัพธแและตัวตั้งไม่เก น 100 การบวกท่ีไม่มีการทด การลบท่ีไม่มีการกระจาย โจทยปั์ญหาการบวก 
การลบ การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 

วทิยาศาสตร์ - แรงและการเคลื่อนท่่ แรงผลัก แรงดึง ผลของแรงท่ีทาํให้วตัถุเคล่ือนท่ี หยุดน่ิง เปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี ผลของแรงท่ีทาํให้วตัถุ
เปล่ียนแปลงรูปร่างและไม่เปล่ียนแปลงรูปร่าง 

สังคมฯ - ศาสน กชนตัวอย่าง แบบอย่างการดาํเนินชีวิตและขอ้คิดจากคริสตชนตวัอย่าง (นักบุญหลุยส์ มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) พุทธสาวก –
(สามเณรบณัฑิต) ชาดก (วณัณุปถชาดก สุวณัณสามชาดก) พุทธศาสนิกชนตวัอยา่ง (พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  
เจา้พระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)) 
- มนุษยแกบัส ่งต่างๆ รอบตัว ส่ิงต่างๆ รอบตวั ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ความสัมพนัธ์ของตาํแหน่ง ระยะ ทิศของส่ิง-
ต่างๆ รอบตวั ทิศหลกัและท่ีตั้งของส่ิงต่างๆ รอบตวั แผนผงั การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในรอบวนั 

ประวติัศาสตร์ - ชาต ไทย ความหมายและความสาํคญัของสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของชาติไทย การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
เอกลกัษณ์อ่ืนๆ เช่น ประเพณีไทย แผนท่ีประเทศไทย การแต่งกาย อาหารไทย  

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในช่ว ต ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดอนัตรายภายในบา้นและโรงเรียน การป้องกนัอนัตรายภายในบา้นและโรงเรียน สาเหตุและการป้องกนั
อนัตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุร้ายท่ีบา้นและโรงเรียน 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน 1 การนัง่ขอบสระเตะขา การนอนขอบสระเตะขา การจบัขอบสระเตะขา การจบัหวัโฟมเตะขาฟรีสไตล ์ 
การจบัทา้ยโฟมกม้หนา้เตะขาฟรีสไตล ์

ทศันศิลป์ - การสร้างสรรคแงานศ ลปะ การป้ัน ลกัษณะรูปทรงของงานป้ัน 3 มิติ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้ัน รูปแบบประเภทพ้ืนฐานงานป้ัน  
แบบนูนตํ่าและลอยตวั 

ดนตรีสากล - บทเพลงกบัช่ว ต บทเพลงท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั เพลงกล่อมเดก็ เพลงประกอบการละเล่น เพลงสาํคญั (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญ- 
พระบารมี) ท่ีมาของเพลงในทอ้งถ่ิน ความน่าสนใจในดนตรีทอ้งถ่ิน เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 

นาฏศิลป์ - นาฏศ ลปแ ไทยน่าช่ืนชม มารยาทของการเป็นผูช้มท่ีดี การแสดงนาฏศิลป์ไทยในประเภทของการรํา ระบาํ ฟ้อน 
การงานฯ - งานประด ษฐแ  ความหมายและความสาํคญัของงานประดิษฐ ์การเลือกวสัดุและอุปกรณ์ การจาํแนกประเภทของวสัดุและอุปกรณ์ การจดัเก็บ-

และการดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาของเล่น 
Computer - Basic tools on Word processor How to use the MS-Word program. Parts of the MS-word Program. Basic tools in MS-word Program. 
ภาษาองักฤษ - Going on a picnic: Food, Fruits, Vegetables, Drinks, Taste vocabularies. Question and answer - Do you like __? (Yes/No)  

How does it taste? - How do they taste? - What do you like to (eat/drink)?. Healthy and Unhealthy food. 
ภาษาจีน - 我(wǒ) 的(de) 衣(yī)服(fu) เส้ือผ้าของฉัน คาํศพัทเ์ก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ในบทเรียนท่ี 5, 6 คาํส่ัง คาํทกัทาย 

ประโยคการแนะนาํตวั ถาม ตอบ เก่ียวกบัเร่ืองอาย ุบทสนทนาในบทเรียน ตวัเลข 1-10 ตวัพินอิน 
Math IE - number up to 100: read and write number up to 100, comparing number, expanded from and arrange the numbers in ascending and 

descending. 
- Multiplication: multiplication as repeated addition, multiplication numbers and solve the word problems. 
- Division: divide a quantity not greater than 20 into equal sets and solve 1 – step word problem. 

Science IE - Foods: To state groups of food, To state that different animals eat different foods, To classify food as healthy and unhealthy. 
- Season: To name the four seasons (winter, spring, summer and autumn). To describe the main changes taking place during the season. 

Social IE - Goods and Services: Necessary Goods in daily life. Goods and Services. 
- Spending money in daily life: Income and spending money. Benefits of saving money. 

 
 
 
 
 

 
 

 



ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที สอบวัดผลฯ วิชา 

14 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 09.55 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 การงานฯ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

16 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์  ดนตรี และ นาฏศิลป์ 
พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.15 น. 40 Science IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Math IE 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2559 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 

 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - นักค ดสมองใส คาํศพัทแ์ละความหมายเร่ืองนกัคิดสมองใส คาํท่ีประสมสระเอะ สระแอะ(มีตวัสะกด) ปริศนาทาํทาย มารยาทในการเขียน

เขียนเร่ืองส้ันจากประสบการณ์และเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- โลกร้อน คาํศพัท ์ความหมายเร่ืองโลกร้อน คาํท่ีประสมสระ อวั สระออ สระเออ(มีตวัสะกด) คาํท่ีมีพยญัชนะ สระท่ีไม่ออกเสียงและ 
เน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- รักพ่อ รักแม่ คาํศพัท ์ความหมายเร่ืองรักพ่อ รักแม่ คาํท่ีมี ฤ ฤๅ มารยาทในการพดู การฟัง การดู การพดูแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง ดู 
การพดูส่ือสารในชีวติประจาํวนั การพดูขอร้องในโอกาสต่างๆ การเล่าประสบการณ์ในชีวติประจาํวนัและเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกและอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกากบันาที (ช่วง 5 นาที) การบอกวนั วนัท่ี เดือน และอนัดบัท่ีของเดือนตามปฏิทิน 
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 
- เง น ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบตัร การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบตัร การบอกจาํนวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค)์  
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน (บวก ลบ หน่วยเป็นบาท) 
- การหาร การนบัลด ความหมายของการหารและการใชเ้คร่ืองหมายหาร การหารลงตวั การหารไม่ลงตวั ความสัมพนัธ์ของการคูณและ- 
การหาร โจทยปั์ญหาการหารตวัตั้งไม่เกินสองหลกัและตวัหารหน่ึงหลกั 

วทิยาศาสตร์ - แม่เหลก็ แรงท่ีเกิดจากแม่เหลก็และสมบติัของแม่เหลก็ การนาํแม่เหลก็มาใชป้ระโยชน์ แรงไฟฟ้าท่ีเกิดจากการถูวตัถุบางชนิด 
- พลงังานไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าจากเซลลไ์ฟฟ้าหรือแบตเตอร่ี การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานอ่ืน 

สังคมฯ - ชาดกและชาวพุทธตัวอย่าง (พระพุทธศาสนา ๓) นิทานชาดกเร่ืองวรุณชาดก วานรินทชาดก คุณธรรมท่ีไดจ้ากการศึกษาประวติัสมเดจ็ - 
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถ่ือน) และสมเดจ็ฯเจริญ สุวฑฺฒโน พุทธศาสนสุภาษิต 
- เศรษฐศาสตรแ เบือ้งต้น การแลกเปล่ียนสินคา้และบริการโดยวธีิต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย รายได ้รายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว การทาํบญัชีรายรับ – รายจ่ายของตนเอง การใชจ่้ายท่ีเหมาะสมกบัรายไดแ้ละการออม 

ประวติัศาสตร์ - บุคคลส าคัญ พระราชประวติั และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี ๙ พระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ-
ของสมเดจ็พระบรมราชินีนาถฯ พระราชกรณียกิจของพระราชชายาเจา้ดารารัศมี 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในช่ว ต อุบติัเหตุจากกการเดินทาง ยาสามญัประจาํบา้น ยาเสพติดใหโ้ทษ สัญญาณอนัตราย อคัคีภยั 
พลศึกษา - เกมน าทักษะไปสู่กฬ่า ทกัษะในการเล่นเกมนาํทกัษะไปสู่กีฬา วิธีปฏิบติัตามกฎ กติกา วิธีการเล่น ขอ้ตกลง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล่น

เกมนาํทกัษะไปสู่กีฬา สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทจากการเล่นเกม สาเหตุและการป้องกนัการบาดเจ็บจากการเล่นเกมนาํ
ทกัษะไปสู่กีฬา 

ทศันศิลป์ - การสร้างสรรคแงานศ ลปะ วิธีการสร้างงานศิลปะ (การป้ัน การพิมพภ์าพ การสร้างภาพปะติด งานโครงสร้างเคล่ือนไหว) การเลือกใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในการสร้างงาน (วสัดุจากธรรมชาติ วสัดุสังเคราะห์) รูปแบบประเภทของงานป้ันแบบต่างๆ 

ดนตรีสากล - ร้องและบรรเลง ร้องเพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั (เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ) ความหมายและความสาํคญัของเพลง โนต้สากล  
กุญแจประจาํหลกั 

นาฏศิลป์ - นาฏศ ลปแ ไทยน่าน ยม มารยาทในการชมการแสดงและส่ิงท่ีควรปฏิบติัในขณะท่ีชมการแสดง ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดง –
นาฏศิลป์ไทย 

การงานฯ - งานประด ษฐแ  ความหมายของงานประดิษฐ ์ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการทาํงานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ (ของเล่น ของใช ้ของตกแต่ง) 
วสัดุในการทาํงานประดิษฐ์ (วสัดุจากธรรมชาติ วสัดุสังเคราะห์) อุปกรณ์ในการทาํงานประดิษฐ์ (การใชอุ้ปกรณ์  การจดัเก็บและการดูแล-
รักษาอุปกรณ์) กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ (การวางแผนออกแบบ การเตรียมอุปกรณ์ การปฏิบติั การตกแต่งและการทดลอง
ใชแ้ละแกไ้ข) 

Computer - Parts of computer and presentation: Parts of computer Mouse, Keyboard, Microphone, Scanner CPU, Monitor, Printer, Speaker , CD 
DVD Flash Memory. Presentation (PowerPoint) Font color, Font size, Font Format, Bold, underline, Italic. 

ภาษาองักฤษ - Daily Routine: Asking and Giving about daily routine with time, Present Simple Tense. (Affirmative) 
- Foods and Drinks: Asking and Giving information about Foods and Drinks, Capitalisation – Puctuation.  (Full stop / Comma) 

ภาษาจีน - 颜色 ส่ บทท่่ 5 บทท่่ 6  我喜欢红色.คาํศพัท ์บทสนทนา ลาํดบัขีด ช่ือลาํดบัขีด พินอิน เน้ือเร่ือง การตอ้นรับ ช่ือเทศกาล  
การเรียงประโยค 

Math IE - Division: Division related to Multiplication. Long Division. Long Division with Remainder. Solving Word Problem. 
- Money: Reading and Writing Money in Baht and Satang. Changing Money to get the same value. Addition and Subtraction Money. 
Solving Word Problem involving Money. 
- Time: Reading and Telling Time. Using a.m and p.m. 

Science IE - Habitat: To state what's the habitat. To name the different land habitat. To identify the plants and animals in different land habitat. 
To name the different water habitat. To identify the plants and animals in different water habitat. 
- Magnets: To identify the characteristic of magnets. To differentiate between magnets and non - magnets. 

Social IE - Wants and Needs: Wants and needs. Four basic needs. 
- Family and Individual Income: Income. Jobs. 

 
  



ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที สอบวัดผลฯ วิชา 

13 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 09.55 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 การงานฯ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

15 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์  ดนตรี และ นาฏศิลป์ 
พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.15 น. 40 Science IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Math IE 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2559 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 

 

 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ค ดไปรู้ไป การใชต้วัการันต ์คาํท่ีมีการันต ์การเขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะของ คน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี การจบัใจความ การพูดแสดง-

ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟัง  
- ส่งข่าวเล่าเร่ือง การเขียนจดหมายลาครู ชนิดคาํสรรพนาม  
- ประชาธ ปไตยใบเลก็ การสะกดคาํ การแจกลูกคาํ คาํศพัท ์(อาํ, อมั , ไ - , ใ - , อยั) ชนิดของคาํกริยา  

คณิตศาสตร์ - เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกา ชัว่โมง นาที  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด  การอ่านและการบนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยเวลา โจทยปั์ญหาการบวก ลบเก่ียวกบัเวลา 
- การช่ัง การตวง การตวงโดยการบอกปริมาตรเป็นลิตร มิลลิลิตร การเลือกเคร่ืองตวง การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของและหาความจุ-
ของภาชนะ การคาดคะเนปริมาตรของส่ิงของและความจุุของภาชนะ โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรของส่ิงของและความจุของภาชนะ 
- เง น และการบันทึกรายรับรายจ่าย ชนิดและลกัษณะของเงิน การบอกจาํนวนเงิน การอ่านและการเขียนจาํนวนเงินโดยใชจุ้ด 
โจทยปั์ญหาการบวก การลบเก่ียวกบัจาํนวนเงิน การอ่านและการเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 

วทิยาศาสตร์ - ไฟฟ้าในบ้าน แหล่งพลงังานท่ีใชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้า (พลงังานท่ีมีจาํกดั พลงังานหมุนเวยีน ประเภทของกระแสไฟฟ้า  
(ประเภทของโรงไฟฟ้า ประเภทของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งถูกตอ้งประหยดัปลอดภยั การคาํนวณค่าไฟฟ้า) 
- ภัยธรรมชาต  (แผ่นด นไหว) สาเหตุของการเกิดแผน่ดินไหว วธีิการปฎิบติัตวัก่อนเกิด ขณะเกิด และหลงัเกิดแผน่ดินไหว 

สังคมฯ - ศาสน กชนตัวอย่าง สมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต พรหมรังสี) สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช ประโยชน์ของการฝึกสติ 
- พลเมืองด่ ประเพณีและวฒันธรรม วฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั วนัหยดุราชการท่ีสาํคญั 
- ประชาธ ปไตย บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในชุมชน การออกเสียงและวธีิการเลือก การเปล่ียนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน 

ประวติัศาสตร์ - บุคคลส าคัญของชาต ไทย พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช พระบาทสมเดจ็-
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในช่ว ต อุบติัเหตุ การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล 
พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้า ทกัษะการจบัขอบสระดาํนํ้าหมุนแขนฟรีสไตล ์ทกัษะการจบัทา้ยโฟมหมุนแขนฟรีสไตล ์
ทศันศิลป์ - พืน้ฐานงานศ ลปแ  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้ัน เทคนิควธีิการป้ันแบบนูนตํ่า นูนสูงและลอยตวั 
ดนตรีสากล - ฟังเพือ่รู้ บทบาทหนา้ท่ีของบทเพลงสาํคญั ดนตรีในงานร่ืนเริง ดนตรีในงานฉลองวนัสาํคญัของชาติ โนต้สากล กุญแจประจาํหลกั 
นาฏศิลป์ - สร้างสรรคแการเคลือ่นไหว การแสดงรําวงมาตรฐาน การทาํท่าประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกลรุ่้ง” การเคล่ือนไหวในสถานการณ์ส้ันๆ 

และสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้
การงานฯ - ก นดอ่ยู่ด ่อนามยัในการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร (การดอง การกวน การเช่ือม การตากแหง้) การเก็บอาหารสดและอาหารแหง้ 
Computer - Computer Device and Presentation: Computer Device: How does a computer work. Input devices: Mouse, Keyboard, Scanner 

Process devices: CPU. Output devices: Monitor, Speaker, Printer. Storage devices: CD, DVD, Flash Memory. Presentation: Tools and 
command. 

ภาษาองักฤษ - My Routine: Possessive adjectives, Pronouns, Daily Routine, Simple Present Tense, Telling the time, Word Collocations. 
- My Community: Places in my community, Giving directions, Prepositions of place. 

ภาษาจีน - วันเวลา บทท่ี 5 และ 6 พินอิน คาํศพัทว์นัและเวลา  
Math IE - Money: Writing Money in Decimal Notation. Conversion Unit of Money. Addition and Subtraction Money. Solving Word Problem 

involving Money. 
- Time: Reading and Telling Time. Conversion Unit of Time. Addition and Subtraction Time. Solving Word Problem. 
- Mass: Reading and Telling Unit of Mass. Conversion Unit of Mass. Addition and Subtraction of Mass. Solving Word Problem of 
Mass. 

Science IE - Life Cycle of Plants and Animals: Egg cells and Sperm cells. Fertilisation and Metamorphosis. The different life cycle of animals. 
(having 3 stages in its life cycle: frog, cockroach, chicken and having 4 stages in its life cycle: butterfly, mosquito, fly). The life cycle of 
plants. How the heredity works? 
- The Human Body: Identify the different human body systems: organs/parts and functions. (the digestive system, the skeletal system, 
the muscular system, the excretory system, the nervous system) 

Social IE - Necessary Goods, Goods and Services: Necessary Goods for living, Needs and Wants. 
- Benefits and Values of Goods and Services: Benefits and Values of Goods and Services, Principles of Buying. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที สอบวัดผลฯ วิชา 

14 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 09.55 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 การงานฯ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

16 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์  ดนตรี และ ดนตรีไทย 
พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.15 น. 40 Science IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Math IE 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2559 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 

 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - สนุกสนานกบัการเล่น ประโยคสามญั (ส่วนประกอบของประโยค ประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ ส่วน) การเขียนจดหมาย (ส่วนประกอบ-

ของจดหมาย จดหมายส่วนตวั จดหมายกิจธุระ) 
- ภูม ใจมรดกโลก การบนัทึกความรู้จากการอ่าน การฟัง และการพดู  การเขียนยอ่ความ ของก๋ินลาํบา้นเฮา  
ดรุณศึกษาเร่ือง เจา้จ้ิงจอกหลอกอีกา (บทท่ี ๔๒) 
- น ้าผึง้หยดเดย่ว การโฆษณา คาํขวญั อกัษรยอ่ ดรุณศึกษาเร่ือง นิยาย ยายกบัตา (บทท่ี ๒๕) เน้ือหานอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - พืน้ท่่ พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และผลลพัธ์ของการแกปั้ญหา 
- เง น โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงินและการเขียนบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
- เวลา โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

วทิยาศาสตร์ - ดาราศาสตรแและอวกาศ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวตก อุกกาบาตและวตัถุขนาดเลก็อื่นๆ 
สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 3 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับวดั การแสดงความเคารพและการบาํรุงรักษาศาสนสถาน การปฏิบติัตนต่อพระสงฆ์ตาม-

มารยาทชาวพุทธท่ีดี ชาวพุทธตวัอยา่ง (พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี) 
- เศรษฐก จพอเพย่งและระบบเศรษฐก จ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง การนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั การพึ่งพากนัทางเศรษฐกิจ การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน ความหมายและ หนา้ท่ีของเงิน  
สกุลเงินท่ีสาํคญั 

ประวติัศาสตร์ - อาณาจักรสุโขทัย การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม การเส่ือมอาํนาจของอาณาจกัร-
สุโขทยั บุคคลสาํคญัในสมยัสุโขทยั ภูมิปัญญาในสมยัสุโขทยั 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในช่ว ต ความสําคญัของการใชย้า หลกัการใชย้า โทษของบุหร่ีและสุรา การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือไดรั้บอนัตรายจาก-
การใชย้า สารเคมี แมลงสัตวก์ดัต่อย พืชสมุนไพรรักษาพิษจากแมลงสัตวก์ดัต่อย การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 

พลศึกษา - กร่ฑา ทกัษะกรีฑาประเภทลาน ทกัษะการวิง่ผลดั 
ทศันศิลป์ - สร้างสรรคแงานศ ลปแ  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพิมพภ์าพ ขั้นตอนในการพิมพภ์าพ วสัดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี  

เทคนิคการวาดภาพ การจดัระยะ ความลึก นํ้าหนกั แสงเงาในภาพ การแสดงความรู้สึกต่อผลงานทศันศิลป์ 
ดนตรีสากล - ประเภทของเคร่ืองดนตร่สากล ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล การใชแ้ละเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั โนต้ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย - ทฤษฎ่ดนตร่ไทย เคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่างๆ โครงสร้างโนต้เพลง โครงสร้างบทเพลง รูปแบบทาํนองจงัหวะเพลงไทย  

ความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติกบัผลงานดนตรี การอนุรักษว์ฒันธรรมทางดนตรี 
การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การเลือกซ้ืออาหาร ผกัสด และผลไม ้กรรมวธีิท่ีทาํใหอ้าหารสุก อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบอาหาร การทาํนํ้าสมุนไพร

มารยาทในการรับประทานอาหาร 
Computer - Presentation Application for OS: OS and application of computer to design, create document, greeting card and create Brochure with 

PowerPoint Program. Tools in presentation program (Word Art, Bold, Italic, Underline, Font Color, Font size, Text Effect), save as, 
shortcut key. 

ภาษาองักฤษ - Feelings and Emotion: Expressing Likes and Dislikes, Health Problems, Symptoms and Giving Advices, Syllables, Word Stress, 
Halloween Festival. 
- Environment: Weather and Seasons, Weather forecast, Adjectives, Comparison (Comparative and Superlative), Loy Krathong 
Festival and Christmas. 

ภาษาจีน - ความสามารถ คาํศพัท ์ตวัสะกดพินอิน ประโยคจีน ประโยคพินอิน ตอบคาํถามจากบทสนทนาและเน้ือเร่ือง ลาํดบัขีดอกัษรจีน 
Math IE - Rectangles & Squares: State and use the properties of a rectangle and a square. Find the missing angle involving a rectangle and a 

square. 
- Perimeter & Area: Find the dimension of a rectangle given the other dimension and its area or perimeter. Find the length of one side 
of a square given its perimeter and area. Find the perimeter and area of a composite figures made up of rectangles and squares.  
Solve word problems involving perimeter and area of rectangles and squares. 
- Solid Figures: Identify cubes and cuboids from the models. State the number of unit cubes that made up a solid. Determine the solid 
formed when unit cubes are added or removed from a given solid. 

Science IE - Energy: Force and energy, Forms of energy, Sources of energy, How do living things obtain energy? 
Social IE - Goods and services in the community: What a community is. How people in communities fulfill their needs and wants.  

Examples of community services. Examples of goods made in a community. The difference between public and private services. 
- Customer Satisfaction: What customer satisfaction is. The factors that determine customer satisfaction. The customer’s rights.  
The three rules for choosing items. 

 
  



ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที สอบวัดผลฯ วิชา 

13 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 09.55 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 การงานฯ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

15 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์  ดนตรี และ ดนตรีไทย 
พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.15 น. 40 Science IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Math IE 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2559 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 

 
 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ดัง่หยาดท พยแชโลมใจ คาํราชาศพัท ์คาํท่ีใชก้บัพระสงฆ ์คาํสุภาพ ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 

- ตนเป็นท่่พึง่แห่งตน วรรณคดีลาํนาํเร่ือง ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง การเขียนคาํขวญั  
ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน 
- คบพาล พาลพาไปหาผ ด วรรณคดีลาํนาํเร่ือง คบพาล พาลพาไปหาผิด สํานวน สุภาษิต คาํพงัเพย พจนานุกรม ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองนอก-
บทเรียน 

คณิตศาสตร์ 
 

(นาํเคร่ืองมือ
เรขาคณิตเขา้
หอ้งสอบ) 

- รูปส่่เหล่่ยม ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ส่ีเหล่ียมดา้นขนาน ส่ีเหล่ียมคางหมู และส่ีเหล่ียมรูปว่าว ลกัษณะของรูป-
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม การหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม- 
มุมฉาก โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- รูปสามเหล่ย่ม สามเหล่ียมดา้นเท่า สามเหล่ียมดา้นไม่เท่า สามเหล่ียมหนา้จัว่ สามเหล่ียมมุมฉาก สามเหล่ียมมุมแหลม และสามเหล่ียมมุมป้าน 
ส่วนประกอบของรูปสามเหล่ียม มุมภายใน ความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม การหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาว-
รอบรูปของรูปสามเหล่ียม โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม 
- ทศน ยม ความหมาย การอ่าน การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง ค่าประจาํหลกัของทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูป-
กระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลาํดบัทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง 
- การบวก ลบ และการคูณทศน ยม การบวก ลบ ทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่ง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตาํแหน่งกบัจาํนวนนบั การคูณทศนิยม
หน่ึงตาํแหน่งกบัทศนิยมหน่ึงตาํแหน่ง การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม โจทยปั์ญหาการบวกลบ คูณ ทศนิยม 

วทิยาศาสตร์ - พลงังาน (เส่ยง) การเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงดงั เสียงค่อยและอนัตรายท่ีเกิดข้ึนเม่ือฟังเสียงดงั  
(มลภาวะทางเสียง) 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 3 หน้าท่่ชาวพุทธ การปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดี การจดัพิธีกรรม พิธีถวายสังฆทาน เคร่ืองสังฆทาน ระเบียบพิธีในการ
ทาํบุญงานมงคล ประโยชน์ของการเขา้ร่วมศาสนพิธี ชาวพุทธตวัอยา่ง (สมเดจ็พระสังฆราช (สา) อาจารยเ์สถียร โพธินนัทะ) มรรยาทของ- 
ชาวพุทธและการปฏิบติัต่อพระสงฆ ์การกราบพระรัตนตรัย การไหวบิ้ดา มารดา ครู/อาจารย/์ผูท่ี้เคารพนบัถือ การกราบศพ 
- เศรษฐศาสตรแ  เศรษฐก จพอเพย่ง สหกรณแ ปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ ความหมายและประเภทของปัจจยัการผลิต  เทคโนโลยีในการผลิต
สินคา้และบริการ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค การประยกุตใ์ชแ้นวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง  
การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ หลกัการและประโยชน์ของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ การประยกุตห์ลกัการของสหกรณ์
มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 
- สถาบันการเง นและธนาคาร ธนาคาร บทบาทหนา้ท่ีของธนาคารโดยสังเขป ดอกเบ้ียเงินฝาก และดอกเบ้ียกูย้มื การฝากเงิน/การถอนเงิน  
การจาํแนกผลดี ผลเสียของการกูย้มื ผลดี ผลเสียของการกูย้มืเงินทั้งนอกระบบและในระบบ 

ประวติัศาสตร์ - พฒันาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุร่ การสถาปนา พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา (อยธุยาตอนตน้ อยธุยาตอนกลาง อยธุยาตอนปลาย) 
พฒันาการของอาณาจกัรธนบุรี ปัจจยัท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของอาณาจกัรอยธุยา (ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม ดา้นการปกครอง) 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในช่ว ต อนัตรายจากการใชย้า ผลกระทบของการใชย้า ขอ้ควรระวงัในการใชย้า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชส้ารเสพติด 
ผลกระทบของการใชส้ารเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การหลีกเล่ียงสารเสพติด อิทธิพลของส่ือท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ประวติักีฬาวา่ยนํ้า ทกัษะการวา่ยนํ้าท่าฟรีสไตล ์ทกัษะการเอาชีวติรอดดว้ยการวา่ยท่าฟรีสไตล ์
ทศันศิลป์ - สร้างสรรคแงานศ ลปแ  ภาพพิมพ ์วสัดุ อุปกรณ์ในการทาํภาพพิมพ ์(แม่พิมพจ์ากธรรมชาติ แม่พิมพสั์งเคราะห์) ประติมากรรม  

ประเภทของประติมากรรม 
ดนตรีสากล - ประเภทวงดนตร่ ลกัษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี การใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะและทาํนอง 
ดนตรีไทย - ทฤษฎ่ดนตร่ไทย ลกัษณะของเสียงนกัร้องกลุ่มต่างๆ เสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ การส่ืออารมณ์ของบทเพลงดว้ยองคป์ระกอบทางดนตรี 

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของดนตรีไทย การสร้างสรรคเ์สียงประกอบการเล่าเร่ือง การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงถามตอบ  
ดนตรีกบังานประเพณี คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรม 

การงานฯ - อาหารและโภชนาการด ่การจดัม้ืออาหาร การเลือกซ้ืออาหาร อาหารและสารอาหาร การถนอมอาหาร 
Computer - Presentation and internet: Internet connection และคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง, Uses of the internet และคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง, เคร่ืองมือและคาํส่ัง-

พ้ืนฐานของโปรแกรม Presentation (PowerPoint). 
ภาษาองักฤษ - Stories for mine and yours: Story time, My favorite things, Date and time, Tenses. 

- Can you explain things for me?: Various story, Describing a picture, Future tense, Present simple passive. 
ภาษาจีน - 日常 生活 (ก จวัตรประจ าวัน) คาํศพัท ์ลาํดบัขีด พินอิน คาํส่ังในหอ้งเรียน ตอบคาํถามจากบทสนทนาและเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  
Math IE - Decimals: Convert fractions to decimals. Convert decimals to fractions. Find the product of decimals. Find the quotient of decimals.  

Solve word problems on decimals. 
- Triangles: Classify the different kinds of triangles. Identify the exterior angle of a triangle. Find the unknown marked angle in a triangle. 
Calculate the area of a triangle. 

Science IE - Electricity: Where does electricity come from? Electric circuits. Circuit diagrams. Factors affecting the amount of current flowing in a 
circuit. Electrical conductors and insulators. Proper use of electricity. Conserving electricity. 
- Force and Simple Machines: What is a force? Simple machines, Levers, Pulleys, Inclined plane, Screw, Wheel and axle, Gears. 

Social IE - Factors of Production: Economics and related terms. The factors of production. The reasoning behind each factor of production.  
The difference between goods and services. 
- Technology and Other Factors in Production: Other factors in production. The effects of other factors on production and prices.  
Managing resources. How using technology can benefit and hurt people? 



 
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที สอบวัดผลฯ วิชา 

14 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 09.55 น. 30 สุขศึกษา และ พลศึกษา 
พัก 

10.15 – 11.25 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร์ 

14.05 – 14.45 น. 40 การงานฯ และ Computer 

พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.55 – 15.35 น. 40 Social IE  

16 / ธ.ค. / 2559 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์  ดนตรี และ นาฏศิลป์ 
พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.15 น. 40 Science IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Math IE 
 
หมายเหตุ 
 

1. งดการเรียนสอนเสริมเย็นในวันที่มีการสอบ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 2559 

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 22 ธ.ค. 2559 

5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 4 – 10  ม.ค. 2560 

6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 3/2559 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน วันที่ 20 ม.ค. 2560 

 

 
           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 3 / 2559 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - คร้ืนเครงเพลงพืน้บ้าน ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน โวหาร ภาษาถ่ิน งานเขียนเชิงอธิบาย 

- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน เคร่ืองหมายวรรคตอน อกัษรยอ่ ยอ่ความ คดัลายมือ บทอาขยาน 
- สวยร้ายสายลบั ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองนอกบทเรียน โตว้าที พทุธศาสนสุภาษิต แผนท่ี แผนผงั กราฟ แผนภาพ โครงเร่ือง วรรณกรรมพื้นบา้น
วเิคราะห์ส่ือโฆษณา 

คณิตศาสตร์ - วงกลม ส่วนต่างๆ ของวงกลม การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง การหาพื้นท่ีของวงกลม โจทยปั์ญหา 
- รูปเรขาคณ ตสามม ต  และปร มาตรของทรงส่่เหล่ย่มุมฉาก รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสามมิติ
ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- รูปส่่เหล่ย่ม ลกัษณะเฉพาะของรูปส่ีเหล่ียมต่างๆ เส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหลี่ยม การสร้างรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากเม่ือกาํหนดความยาวของดา้น  
การสร้างรูปส่ีเหลี่ยมเม่ือกาํหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุม การสร้างรูปส่ีเหลี่ยมเม่ือกาํหนดความยาวของเส้นทแยงมุม การหาพื้นท่ีของรูป-
ส่ีเหลี่ยมโดยใชค้วามยาวของดา้นและความสูง การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมคางหมู การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใชค้วามยาวของเส้นทแยงมุม พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมท่ีเส้นทแยงมุมตดักนัเป็นมุมฉาก  
การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

วทิยาศาสตร์ - พลงังาน (ไฟฟ้า) ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย การวาดวงจรไฟฟ้าโดยใชส้ัญลกัษณ์แทนตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลลไ์ฟฟ้า  
(แบบอนุกรม แบบขนาน การนาํไปใชป้ระโยชน์) การต่อวงจรไฟฟ้า (แบบอนุกรม แบบขนาน แบบผสมวเิคราะห์วงจร การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์) 
แม่เหลก็ไฟฟ้า (หลกัการแม่เหลก็ไฟฟ้า การใชป้ระโยชน์จากแม่เหลก็ไฟฟ้า) 

สังคมฯ - การปฏ บัต ตนเป็นชาวพุทธท่ด่่ (พุทธศาสนา 3) การปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธท่ีดี การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั  
พธีิทอดผา้ป่า พธีิทอดกฐิน ระเบียบพธีิการในการทาํบุญงานอวมงคล การปฏิบติัตนใหถ้กูตอ้งในศาสนพธีิและวนัสาํคญัทางศาสนา (วนัมาฆบูชา  
วนัวสิาขบูชา เป็นตน้) ประโยชน์ของการเขา้ร่วมศาสนพธีิและวนัสาํคญัทางศาสนา การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร  
การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ ชาวพทุธตวัอยา่ง (พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) มรรยาทชาวพทุธ และ 
การปฏิบติัต่อพระสงฆ ์(เนน้ปฏิบติั) การถวายของแก่พระภิกษุ การปฏิบติัตนในขณะฟังธรรม การปฏิบติัตนตามแนวทางของพทุธศาสนิกชน 
เพือ่ประโยชน์ต่อศาสนา 
- เศรษฐศาสตรแและเศรษฐก จพอเพย่ง บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและความรับผดิชอบ ทศันคติในการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์-
ของการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ คุณสมบติัและบทบาทของผูบ้ริโภคท่ีดี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีบกพร่อง คุณค่าและประโยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีรู้เท่าทนั
หลกัการและวธีิใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีงและการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีงในชีวติประจาํวนั  
การวางแผนการใชท้รัพยากร ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์- 
ของหน่วยเศรษฐกิจ ภาษี การหารายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน 

ประวติัศาสตร์ - พฒันาการของไทยสมัยรัตนโกส นทรแ  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจยัท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการ-
ของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ พฒันาการในสมยัปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปในสมยัรัชกาลท่ี 5 พฒันาการในสมยัประชาธิปไตย  
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมยัรัชกาลท่ี 7 ผลงานของบุคคลสาํคญัสมยัรัตนโกสินทร์ (สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเดจ็พระบวรราช-
เจา้มหาสุรสิงหนาท สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั สมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั) 

สุขศึกษา - ความปลอดภัยในช่ว ต ภยัธรรมชาติ ลกัษณะของภยัธรรมชาติ ผลกระทบจากความรุนแรงของภยัธรรมชาติ วิธีปฏิบติัตนเพื่อความปลอดภยัจากภยั-
ธรรมชาติ อุทกภยั (ดินถล่ม ฟ้าผา่ ไฟป่า) วาตภยั (แผน่ดินไหว คล่ืนพายซุดัฝ่ัง สึนามิ) อุบติัเหตุและการป้องกนั สารเสพติด อนัตรายจากการใชส้ารเสพ
ติด สาเหตุของการติดสารเสพติด การป้องกนัการติดสารเสพติด 

พลศึกษา - กฬ่าบาสเกตบอล 2 ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการและประโยชน์ของการออกกาํลงักาย การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้สําหรับการยิงประตู ทกัษะการยิง-
ประตูกีฬาบาสเกตบอล (การยนืยงิประตู การกระโดดยงิประตู การวิง่กระโดดยงิประตู) การแข่งขนั กติกากีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้  

ทศันศิลป์ - สร้างสรรคแงานศ ลปแ  ประเภทของงานทศันศิลป์ ประเภทของงานจิตรกรรม (จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล) ประเภทของงานประติมากรรม 
ดนตรีสากล - เพลงน่าฟัง ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง โนต้ดนตรีสากล ทาํนอง การใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงท่ีมีจงัหวะและ

ทาํนองง่ายๆ 
นาฏศิลป์ - นาฏศ ลปแ สร้างสรรคแ การประดิษฐท่์าประกอบเพลง การออกแบบในการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์ (ระบาํ รํา และฟ้อน) ละครสร้างสรรค ์
การงานฯ - อาหารและโภชนาการ การเตรียมอาหารสด อาหารแหง้ และเคร่ืองปรุง การเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหาร การประกอบอาหารวธีิต่างๆ  

การจดัอาหารใหน่้ารับประทาน การเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูป การเลือกซ้ืออาหารกระป๋อง สารปนเป้ือนในอาหาร การถนอมอาหาร วธีิการถนอมอาหาร 
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร 

Computer - Presentation and computer network: Types of Computer Network. Types of internet connection และคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง. Theory of colors  
(Warm tone, Cool tone and Psychological Properties Of Colors). เคร่ืองมือและคาํสั่งพื้นฐานของ Presentation program (Keynote). 

ภาษาองักฤษ - Festivals: Vocabulary From Context (Festivals). Expository Writing (Compare and Contrast). Card Writing. 
- Communications: Graphic Stimulus Comprehension. Story Writing (Greeting Culture). Online Searching (Greeting Culture). 

ภาษาจีน - ธรรมชาต  คาํศพัท ์ลาํดบัขีด พนิอิน อ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบคาํถาม โครงสร้างประโยค  
Math IE - Angles in Geometric Figures: Identifying the types of triangles and four-sided figures and finding the unknown angles in triangles and four-sided 

figures. 
- Solid Figures and Nets: Identifying 3-dimensional shapes, Identifying faces, Edges and vertices of solid figures and matching nets to their respective 
geometric solids. 
- Circle: Finding the circumference of a circle, Finding the area of a circle and finding the perimeter and area of a semicircle, Quadrant and 4-sided figures. 

Science IE - Force: Different Forces, Gravitational, Elastic, Frictional force, Disadvantage of Friction, Ways to reduce and increase friction, Magnetic Force. 
- Energy: Sources of energy-Renewable and Non-renewable. Forms of Energy- Potential and Kinetic. Conversion of energy from one form to another. 

Social IE - Consumers: What the consumer is? Roles and Responsibilities of a consumer. Consumer expense report. Identifying Good and Bad Consumers. 
Advantages of being a wise consumer. 
- Economic System and Economic Relationship: The Economic Units, The Economic relationships present in an economic system. 

 


