
สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 

 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค าควบกล ้า (ควบแท)้ ไตรยางศ ์(เฉพาะพยญัชนะท่ีเป็นอกัษรกลาง) ค  าคลอ้งจอง (พยางคเ์ดียว)  

ไม่เป็นค าควบกล ้า มาตราตวัสะกด 8 มาตรา (ตรงแม่) ภาษาพาทีบทท่ี 10, 11, 12 ดรุณศึกษาบทท่ี 24, 29 และเน้ือหานอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การบวก ลบระคน โจทยปั์ญหาการบวก ลบระคน การเปรียบเทียบความยาว (สูงกวา่ เต้ียกวา่ ยาวกวา่  

ส้ันกวา่ ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั) รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาดหรือสีท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เช่น                                     ______  ช่วงเวลาในแต่ละวนั (กลางวนั  กลางคืน  เชา้  สาย เท่ียง  บ่าย  เยน็) จ  านวนวนัและ 
ช่ือวนัในสัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ องคป์ระกอบและสมบติัทางกายภาพของดินในทอ้งถ่ิน การจ าแนกดิน ลกัษณะเน้ือดิน การอุม้น ้า  
สีของดินท่ีแตกต่างกนั องคป์ระกอบและลกัษณะของวตัถุบนทอ้งฟ้า ลกัษณะทอ้งฟ้า ส่ิงท่ีพบบนทอ้งฟ้าในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน 

สังคมฯ - หน้าท่ีชาวพุทธ ความส าคญัหน้าท่ีชาวพุทธ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวดั ศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มรรยาทชาวพุทธ  
ความหมายและประโยชน์ของสติ สวดมนต ์แผเ่มตตา และฝึกปฏิบติัตนอยา่งมีสติ 
- มนุษย์กบัภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีอยูร่อบตวั   การจดัระเบียบส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นและชั้นเรียน 

ประวติัศาสตร์ - วัฒนธรรมในชุมชน แหล่งวฒันธรรมในชุมชม  แหล่งวฒันธรรมท่ีส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่  ภูมิปัญญาในครอบครัว   ส่ิงท่ีเป็นความ-
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน คุณค่าและประโยชน์ของส่ิงต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

สุขศึกษา - ครอบครัวและสังคม สมาชิกในครอบครัว ความรัก ความผกูพนัของสมาชิกในครอบครัว ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจของตนเอง(จุดเด่น 
จุดดอ้ย) ความแตกต่างระหวา่งเพศชายเพศหญิง 

พลศึกษา - ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 2 ทกัษะการเคล่ือนไหวในการปฏิบติัการเล่นเกม กติกาและขอ้ตกลงในการเล่นเกม การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
และกิจกรรมทางกายท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ การเลียนแบบท่าทางของสัตว ์และส่ิงของ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล่น 
ขอ้ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติัขณะเล่น 

ทัศนศิลป์ - งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม ผลงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินภาคต่างๆ  การน าผลงานทศันศิลป์ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
ดนตรีสากล - องค์ประกอบทางดนตรี เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  หลกัการอ่านโนต้ โด - ซอล  ค่าของโนต้ตวักลม โนต้ตวัขาว โนต้ตวัด า 

กุญแจประจ าหลกั 
นาฏศิลป์ - การละเล่นของเดก็ไทย วธีิการเล่น กฎ กติกาของการละเล่นแต่ละประเภท อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบในการละเล่น การละเล่นท่ีมีบทเพลงร้อง

ประกอบในขณะท่ีเล่นและการละเล่นท่ีไม่มีเพลงร้องประกอบในเวลาเล่น ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล่น 
การงานฯ - งานเกษตร ความหมายและประเภทของงานเกษตร(ปลูกพืช ประมง เล้ียงสัตว)์ การปลูกพืช : ขั้นตอนในการปลูกพืช ประโยชน์ของการ

พรวนดิน การใส่ปุ๋ย การรดน ้าตน้ไม ้อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปลูกพืช ลกัษณะการใชง้านและการเก็บรักษาอุปกรณ์ในการปลูกพืช  
การเล้ียงสัตว:์ การใหอ้าหาร การรักษาความสะอาด การจดัท่ีอยูอ่าศยั และการดูแลรักษาสัตวเ์ล้ียง 

Computer - Basic programming: Basic tools in MSW-LOGO program (FD, BK, LT, RT, PU, PD, HOME). 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค า กลุ่มค า และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ตอบค าถามจากเร่ืองใกลต้วั ประโยค-

ค าถามและค าตอบ Yes/No Question  เช่น Is it a/an..? Yes, it is./No, it is not. etc. Wh-Question เช่น What is it?   It is a/an... etc.  
การพดูและท าท่าประกอบตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งใกลต้วัจากส่ือต่างๆ แต่งประโยค preposition จากภาพท่ีก าหนด 

ภาษาจีน - 汉(hàn)子(zi) อักษรจีน เน้ือหาบทท่ี 7 บทท่ี 8 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัตวัเลข 1-10 การนับจ านวนส่ิงของ ประโยค น่ีคืออะไร นั่นคืออะไร 
จ านวนสัตว ์จ  านวนเคร่ืองแต่งกาย จ านวนส่ิงของ ค าส่ัง ค าขอบคุณ ค ากล่าวลา 

Math IE - Time: Period of time (morning, noon, afternoon, evening, night), The time in o'clock and half past,  Days of the week,  Months of the 
year. 
- Money: Exchange money, Addition and subtraction money, Word problems. 
- Shapes and pattern: To identify and name plane shapes, Solid shapes,  Complete the patterns. 

Science IE - The Sun, Earth and the Moon: Day and Night: Describe the difference between daytime and nighttime.  Moon: Identify the phases of 
the moon. 

Social IE - Resources for Daily life: Personal resources and public resources.  Hot manage resources(like; electricity, water and paper resources) 
- ASEAN: Capital city, ASEAN flags, ASEAN emblem. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 4 ปกีารศึกษา 2560) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที วิชา 

 
 
 
 
 

27 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป/์ดนตรีไทย 
    20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.05 น.  30 สุขศึกษา และพลศึกษา 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.00 น. 40 Math IE 

 
 
 
 
 

2 / ม.ีค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานอาชีพ และComputer 
 20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์  

14.15 – 14.55 น. 40 Social IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

15.05 – 15.45 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 5 และ 6 มี.ค. 2561 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2561 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2560 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน  ป.1(เช้า) – ป.2(บ่าย) : วันที ่21 มี.ค. 2561  

ป.3(เช้า) – ป.4(บ่าย) : วันที ่22 มี.ค. 2561  
ป.5(เช้า) – ป.6(บ่าย) : วันที ่23 มี.ค. 2561  

 

           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ชั้น ป. 1 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. พกั 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. พกั 14.05– 14.55น. 14.55– 15.45น. 

8 มี.ค.61 ภาษาไทย 
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
 

สุขศึกษา,    
พลศึกษา 

 Social IE Science IE  Math IE ภาษาจีน 

9 มี.ค.61 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาองักฤษ  ทศันศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์  สงัคมฯ, ประวติัศาสตร ์



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 

 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค า บนั บรร ตวัการันต ์(1, 2 ตวั) อกัษรสูง กลาง ต ่า (ค าเป็น) ค  าควบกล ้าแทแ้ละไม่แท ้ภาษาพาที  

บทท่ี 10, 11, 12 ดรุณศึกษาบทท่ี 51, 57 และเน้ือหานอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน การตวง (ลิตร)  

การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ลิตร) โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการตวง (บวก ลบ คูณ หาร) รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รูปเรขาคณิตสองมิติกบัรูปเรขาคณิตสามมิติ 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การจ าแนกประเภทของดินโดยใชส้มบติัทางกายภาพเป็นเกณฑ ์และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ความส าคญัและประโยชน์ของดวงอาทิตย ์

สังคมฯ - ศาสนาน่ารู้(พระพุทธศาสนา 4) ศาสนาในประเทศไทย (พุทธ คริสต ์อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู) ศาสดา คมัภีร์ หลกัค าสอนที่ส าคญั  
การปฏิบติัตนตามระเบียบพิธี การบูชาพระรัตนตรัย การท าบุญตกับาตร 
- ภูมิศาสตร์น่ารู้ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ต าแหน่งอยา่งง่ายและลกัษณะทางกายภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏใน-
ลูกโลก แผนท่ี แผนผงั และภาพถ่าย ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ระหวา่งโลก ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ ความส าคญัและคุณค่าของ-
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และทางสังคม ความสัมพนัธ์ของฤดูกาลกบัการด าเนินชีวติของมนุษย ์และการฟ้ืนฟปูรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม 

ประวติัศาสตร์ - วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วฒันธรรมไทย การไหว ้การกราบ การแต่งกาย อาหารไทย การพูดภาษาไทย ประเพณีไทย คุณค่าและ
แนวทางการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย (ดา้นท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อาหาร)   

สุขศึกษา - ครอบครัวและสังคม  ครอบครัวของเรา ความส าคญัของชีวติครอบครัว บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหนา้ท่ีของเพื่อน 
ความรู้เร่ืองเพศ ความภูมิใจในเพศของตน 

พลศึกษา - ทักษะว่ายน ้าขั้นพืน้ฐาน ทกัษะการจบัทา้ยโฟมเตะขาด าน ้า  ทกัษะการพุ่งตวัแบบปลาเขม็ 
ทัศนศิลป์ - งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม ผลงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินภาคต่างๆ  วสัดุและวธีิการสร้างผลงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินภาคต่างๆ  

การน าผลงานทศันศิลป์ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
ดนตรีสากล - ดนตรีกบัชีวิต  วฒันธรรม ภาษา เสียงร้อง ช่ือเคร่ืองดนตรีในเพลงทอ้งถ่ินและภูมิภาค กิจกรรมทางดนตรีในทอ้งถ่ิน 
นาฏศิลป์ - การละเล่นพืน้บ้าน การละเล่นพ้ืนบา้นในแต่ละภาค กฎ กติกาวธีิการเล่นการละเล่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชีพของคนในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล่น และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษก์ารละเล่นพ้ืนบา้นใหค้งอยู ่
การงานฯ - งานเกษตร พนัธ์ุพืช: ประเภทของพนัธ์ุพืช ลกัษณะของพนัธ์ุพืช และการขยายพนัธ์ุพืช(ไมด้อก ไมป้ระดบั ผกัสวนครัว)  การเพาะเมล็ด 

ประเภทของการเพาะเมลด็ การใชอุ้ปกรณ์ในการเพาะเมล็ด การจดัเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการเพาะเมล็ด การเล้ียงสัตว:์ประเภทของสัตว์
เล้ียงและการจดัท่ีอยูอ่าศยัใหสั้ตวเ์ล้ียง 

Computer - Code Studio: Component of blocks programming, Command block Move forward, move backward, turn left, turn right, Repeat loops. 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว (simple sentence) และความหมาย เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 

ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืม ประโยคค าถามและค าตอบ Yes/No Question เช่น  Is this/that a/an..?   Yes, it is./No, it isn’t.  etc.  
Wh-Question เช่น What is this/that/it?  This/that/It is a/an…  How many…?  There is/are… Where is the…?   It is in/on/under… etc.  
บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/ Good-
afternoon/ Good evening/ How  are you?/ I’m fine./ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry.  etc.  การพดูและท าท่าประกอบ 
ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาลส าคญัของเจา้ของภาษา เช่น วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ ตวัอกัษร-
และเสียงตวัอกัษร ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เขียนประโยคจากภาพบรรยายบุคคล ช่ือ อาย ุรูปร่าง ส่วนสูง Adjectives 

ภาษาจีน - 家人 คนในครอบครัว บทท่ี 7 คนในครอบครัว และบทท่ี 8 ฉนัรักคุณแม่ ค าศพัท ์บทสนทนา ล าดบัขีด ช่ือเส้นล าดบัขีด พินอิน  
ค าทกัทาย การเรียงประโยค ค าเชิญและเทศกาล 

Math IE - Picture graphs: Picture graph with a scale,  Solve problems using the information presented in a picture graph. 
- Line Curves and surfaces: Identify straight and curved lines, flat and curved surfaces of a solid shape, To name the following solid 
shapes (cube, cuboid, cylinder, cone and sphere). 
- Shape and patterns: Identify shapes that make up a given figure, Complete patterns according to shape, size and direction. 

Science IE - Light: To recognise that object can be seen when it reflects light or when it is a source of light.  To state that light travels in straight 
lines. To recognise that a shadow is formed when light is completely or partially blocked by an object.  
- Sound: To identify the different types of sounds, e.g. soft or loud, low or high. To identify the different sounds of animals and nature. 
To list the different way of making sound. 

Social IE - Budgeting and Buying Choices: Benefits of saving money. High quality and low quality. How to spend our income. 
- Resources for Producers: Renewable resources and non-renewable resources. Resources for producers. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 4 ปกีารศึกษา 2560) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที วิชา 

 
 
 
 
 

26 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป/์ดนตรีไทย 
    20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.05 น.  30 สุขศึกษา และพลศึกษา 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.00 น. 40 Math IE 

 
 
 
 
 

28 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานอาชีพ และComputer 
 20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์  

14.15 – 14.55 น. 40 Social IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

15.05 – 15.45 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 5 และ 6 มี.ค. 2561 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2561 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2560 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน  ป.1(เช้า) – ป.2(บ่าย) : วันที ่21 มี.ค. 2561  

ป.3(เช้า) – ป.4(บ่าย) : วันที ่22 มี.ค. 2561  
ป.5(เช้า) – ป.6(บ่าย) : วันที ่23 มี.ค. 2561  

 

           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 

ชั้น ป. 2 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. พกั 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. พกั 14.05– 14.55 น. 14.55– 15.45 น. 

8 มี.ค.61 ภาษาไทย ภาษาจีน  
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
 

สุขศึกษา,     
พลศึกษา 

Social IE  Science IE Math IE 

9 มี.ค.61 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาอังกฤษ  สงัคมฯ, ประวติัศาสตร ์  ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์ 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 

 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ประโยคเพื่อการส่ือสาร 6 ชนิด ค าราชาศพัท ์(หมวดร่างกาย) เคร่ืองหมายวรรคตอน (ฯลฯ, ฯ, ?, .)  

อกัษรยอ่ ค  ายอ่ ค านาม (นามสามญั, นามวสิามญั) ค  าสรรพนาม (บุรุษท่ี 1, 2, 3) ค ากริยา วรรณคดีล าน าบทท่ี 6  ภาษาพาทีบทท่ี 13, 14  
ดรุณศึกษาบทท่ี 43, 55 และเน้ือหานอกบทเรียน 

คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียม  
รูปส่ีเหล่ียม รูปหา้เหล่ียม รูปหกเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม รูปท่ีมีแกนสมมาตร จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตดั มุม และสัญลกัษณ์ 
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ สมบติัทางกายภาพของน ้าจากแหล่งน ้าในทอ้งถ่ินและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ส่วนประกอบของอากาศ
และความส าคญัของอากาศ การเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีมีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ การข้ึนตกของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์  
การเกิดกลางวนักลางคืน และการก าหนดทิศ 

สังคมฯ 
 
 
 

- การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีด(ีมารยาทชาวพุทธ) หนา้ท่ีชาวพุทธ การอาราธนาศีล การสมาทานศีล เคร่ืองประกอบโต๊ะหมู่บูชา  
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ความส าคญัของศาสนวตัถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล(พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศ์าสนา 
ศาสนาฮินดู) การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมต่อ ศาสนวตัถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล  
- ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงรอบตัวและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ท่ีตั้งและลกัษณะทางกายภาพของชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่ง-
ลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางชุมชนของสังคม แผนผงั แผนท่ี ภาพถ่าย สภาพแวดลอ้มของชุมชนในอดีตและปัจจุบนั  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะประชากรกบัส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของเมืองและชนบท มลพิษ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

ประวติัศาสตร์ - บรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ วรีกรรมของบรรพบุรุษไทย  (สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ชาวบา้นบางระจนั  
พระยาพิชยัดาบหกั ทา้วเทพสตรี-ทา้วศรีสุนทร สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช) 

สุขศึกษา - ครอบครัวและสังคม  ครอบครัวของฉัน ความส าคญัของชีวิตครอบครัว ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี 
ความรู้เร่ืองเพศ พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กบัเพศตามวฒันธรรม 

พลศึกษา - กฬีาแชร์บอล กฏ กติกา กีฬาแชร์บอล การแข่งขนักีฬาแชร์บอล ประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล 
ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิค และวธีิการสร้างผลงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน ผลงานทศันศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน (ภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต)้ 
ดนตรีสากล - ดนตรีกบัชีวิต  เอกลกัษณ์ ภาษา วงดนตรี เคร่ืองดนตรีในทอ้งถ่ิน 4 ภาค ความส าคญัและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวติของคน- 

ในทอ้งถ่ิน 
นาฏศิลป์ - ลีลาท่านาฏศิลป์  ความหมายของภาษาท่าและนาฏยศพัท์  ภาษาท่าส่ืออารมณ์ของมนุษย ์ นาฏยศพัทใ์นส่วนของล าขา  การใช้ภาษาท่า

ประกอบเพลง ลาวต่อนก 
การงานฯ -  อาชีพกบังาน ความส าคญัและประเภทของอาชีพ ขอ้ควรค านึงในการประกอบอาชีพ 
Computer - Scratch Animation: Component of scratch, Command block, Paint new sprite, Scripts and Costumes. 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค าส่ังและค าขอร้องท่ีใชใ้นหอ้งเรียน ค าส่ัง เช่น Show me a/an.../ Open your book./ Don’t talk in class. 

etc. ค าขอร้อง เช่น Please come here./ Come here, please./ Don’t make a loud noise, please./ Please don’t make a loud noise. etc.  
การสะกดค า หลกัการอ่านออกเสียง ค าศพัทเ์ก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร เคร่ืองด่ืมและนนัทนาการ 
ประโยคค าถามและค าตอบ Yes/No Question เช่น Is this/that a/an..?  Yes, it is./No, it isn’t. etc. Wh-Question เช่น What is this/that/it?  
This/that/It is a/an…/ How many…?  There is/are…/ Where is the…?   It is in/on/under… etc. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา
ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เช่น Hi/ Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ How  are you?/ 
I’m fine./ I am…/  Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry.  etc. ค  าศพัท ์ส านวน และประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ เช่น I want…/ 
Please,… etc. ค  าศพัท ์ประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเอง เช่น What’s your name?  My name is…/I am…/ How are you?/  
I am fine. etc. ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก เช่น Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m happy./ I like cats./ I don’t like snake. etc. ค าศพัท์
เก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ เคร่ืองแต่งกาย 
อาหาร เคร่ืองด่ืม ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ดูภาพและเขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงของ-
เคร่ืองใชใ้นสถานท่ีต่างกนั เขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 

ภาษาจีน - ผลไม้ ล  าดบัขีด พินอิน แปลค าศพัทไ์ทยจีน แปลรูปประโยค  แต่งประโยคจากค าศพัทจี์น  
Math IE - Fractions: Name, Read and Write Fractions, Comparison of Fractions and Arrange Fractions, Addition and Subtraction Fractions with 

the same denominator, Solving Word Problem on Fractions. 
- Geometry: Identify Solid Shapes and Plane Figure, Identify Lines, Point, Line Segment and Ray. 
- Area and Perimeter: Find the Perimeter of Squares and Rectangle, Find the Area of Squares and Rectangles, Solve word problems on 
area and perimeter. 

Science IE - Materials: To recognise that there is a great variety of materials, To compare materials on the basic of the following physical 
properties: hardness, strength, flexibility and float/sink in water, To relate the properties of materials to their use. 
- Natural resources: To list the main natural resources and state how they are important to living things, To state the difference between 
renewable and non- renewable resources and give examples of each, To describe how air and water get polluted, To state how soil, 
forests and animals are useful to us, To state how the conservation of forests, soil and animals are interconnected. 

Social IE - Relationship Between Buyers and Sellers: Define buyers / Consumers Sellers / Producers, Understand Role in buying things. 
- ASEAN: Name Countries in ASEAN, Identify religions and currency in ASEAN. 

 
 



 

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 4 ปกีารศึกษา 2560) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที วิชา 

 
 
 
 
 

27 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป/์ดนตรีไทย 
    20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.05 น.  30 สุขศึกษา และพลศึกษา 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.00 น. 40 Math IE 

 
 
 
 
 

2 / ม.ีค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานอาชีพ และComputer 
 20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์  

14.15 – 14.55 น. 40 Social IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

15.05 – 15.45 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 5 และ 6 มี.ค. 2561 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2561 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2560 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน  ป.1(เช้า) – ป.2(บ่าย) : วันที ่21 มี.ค. 2561  

ป.3(เช้า) – ป.4(บ่าย) : วันที ่22 มี.ค. 2561  
ป.5(เช้า) – ป.6(บ่าย) : วันที ่23 มี.ค. 2561  

 

           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ชั้น ป. 3 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. พกั 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. พกั 14.05– 14.55 น. 14.55– 15.45 น. 

8 มี.ค.61 ภาษาไทย Math IE  ภาษาจีน  
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
สุขศึกษา,     
พลศึกษา 

 Social IE Science IE 

9 มี.ค.61 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาอังกฤษ  ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์  สงัคมฯ, ประวติัศาสตร ์



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 

 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย -ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค านามสามานยนาม ค านามวสิามานยนาม ค านามลกัษณนาม ค าสรรพนาม (บุรุษสรรพนาม) ค  ากริยา

อกรรมกริยา ค ากริยาสกรรมกริยา ภาษาพาทีบทท่ี 14, 15  ดรุณศึกษาบทท่ี 53, 58 วรรณคดีล าน าบทท่ี 7 และเน้ือหานอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ -ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ความหมายการเขียน-อ่านเศษส่วนและทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง การเปรียบเทียบ-เรียงล าดบัเศษส่วนท่ีมี- 

ตวัส่วนเท่ากนัและทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน การบวกและการลบเศษส่วน- 
ท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั 

วิทยาศาสตร์ -ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิด การสะทอ้นแสงท่ีตกกระทบของวตัถุ การจ าแนกวตัถุตามลกัษณะ- 
การมองเห็นจากแหล่งก าเนิดของแสง การหกัเหของแสงเม่ือผา่นตวักลางโปร่งใสสองชนิด การเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า แสงขาว 
การเลือกใชอุ้ปกรณ์/เลนส์/กระจก/ปริซึมและเซลลสุ์ริยะในชีวติประจ าวนั 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา๔ การบริหารจิตและเจริญปัญญา  การฝึกสติ สมาธิ  ศาสนพิธี วนัธรรมสวนะ 
- ภูมิศาสตร์น่ารู้ เคร่ืองมือภูมิศาสตร์(แผนท่ี ภาพถ่าย) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติ  การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
และผลของการเปล่ียนแปลง การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ประวติัศาสตร์ - เชียงใหม่ศึกษา ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเชียงใหม่  (ประวติัความเป็นมา ส่ิงส าคญั บุคคลส าคญัในอดีต) 
สุขศึกษา - ชีวิตและครอบครัว การเป็นเพ่ือนและสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ความส าคญัของการมีเพ่ือน การสร้างสัมพนัธภาพกบัเพ่ือน การปฏิบติัตนเป็น-

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว  การปฏิเสธการกระท าท่ีเป็นอนัตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่ออนัตรายทางเพศ การปฏิเสธ
และการขอความช่วยเหลือ  พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมตามวฒันธรรม มารยาททางสังคมของชายและหญิง 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน ้า 8 ทกัษะการจบัทา้ยโฟมวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล ์ทกัษะการวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล ์
ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์กบัประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและวธีิการสร้างผลงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน ผลงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน-

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียง และภาคใต)้ 
ดนตรีสากล - ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ให้รอบ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี กุญแจประจ าหลกั  บรรทดัหา้เส้น โนต้และเคร่ืองหมายหยดุ  

 เส้นกั้นหอ้ง เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ 
ดนตรีไทย - ทักษะการตีระนาดเอกเพลงฟ้อนเงีย้ว องคป์ระกอบของระนาดเอก ประวติัความเป็นมาและองคป์ระกอบของเพลงฟ้อนเง้ียว 
การงานฯ - งานเกษตร หนา้ท่ีและการดูแลรักษาเคร่ืองมือการเกษตร ความหมายและหนา้ท่ีของธาตุอาหารพืช  ประเภทของสัตวเ์ล้ียง การบ ารุงรักษาสัตว-์

เล้ียง การคดัเลือกพนัธ์ุสัตว ์ การให้อาหาร การจดัท่ีอยูอ่าศยัและอุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว ์
- งานประดษิฐ์ การประดิษฐข์องใช ้ของตกแต่งจากใบตอง 

Computer - Programming with Scratch Program: Basic tools in Scratch Program. Know, Design and use its basic commands, Shortcut keys in 
Scratch, Components of Scratch program. 

ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมาย และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม 
อาหารเคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./  
No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...?  Yes/No… etc. Wh-Question เช่น Who is/are…?  He/She is…/They are… / What…? 
/Where…? It is. … /They  are… What...doing? …is/am/are… etc. Or-Question เช่น Is this/it a/an...or a/an…?  It is a/an… etc. ค าศพัทแ์ละ
ประโยคท่ีใชแ้สดงความตอ้งการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น I want …/ Please…/ May…?/ I need your help./ 
 Please help me./ Help me! etc. ค าศพัท ์และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเอง ส่ิงใกลต้วั เพ่ือนและครอบครัว เช่น What’s your 
name? My name is…/ What time is it? It is one o’clock./ What is this? It is a/an…/ How many…are there? There is a/an…/There are… 
/Where is the…? It is in/on/under… etc. ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก เช่น I/You/We/They 
like…/ He/She likes…/ I/You/We/They love…/ He/She loves…/ I/You/We/They don’t like/love/feel…/ He/She doesn’t like/love/feel…  
/ I/You/We/They feel…etc. ค า กลุ่มค าท่ีมีความหมายสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆใกลต้วั เช่น การระบุ/เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของภาพกบัค า หรือ
กลุ่มค าโดยใชภ้าพ  ประโยคท่ีใชใ้นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใกลต้วั ค าศพัทแ์ละขอ้มลูเก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง 
และชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนัคริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่  วนัวาเลนไทน์  เคร่ืองแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  
ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ความเหมือน/ความแตกต่างระหวา่งเทศกาล  และงานฉลองตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย  
ดูภาพและเขียนบรรยายเก่ียวกบัอาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่ง ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดและแต่งประโยค เช่น sea, beach, island, wind, 
sunny, wave, sand เป็นตน้ 

ภาษาจีน - ปิดภาคเรียน ค  าศพัท ์พินอิน ความหมาย ประโยคจีน ประโยคพินอิน แปลความหมายประโยค บทสนทนาเก่ียวกบัตนเอง  
สถานท่ีท่องเท่ียวในเชียงใหม่ ประโยคส้ันๆ ในหอ้งเรียน 

Math IE - Fractions: Name the different types of fractions, Solve word problems involving fractions, Find the sum and the difference of like/unlike 
fractions. 
- Decimals: Determine the concept in rounding off decimal numbers, Add and subtract decimal numbers, Solve word problems involving 
decimals. 
- Tables and Graphs: Read and interpret the data on the tables / bar graphs, Solve problems using information presented on the tables/bar 
graphs. 

Science IE - Water: Heat and the states of water What happens when water is heats?, What happens when water is cooled?, The water cycle.Importance 
of the water cycle, Uses of water, Water pollution, Water conservation. 
- Soil: Composition soil, Properties of soil, Types of soil. 

Social IE - Consumer Behaviour: What a Consumer is?, Consumer Behavior, Influenced consumer behavior. 
- Quality Trademark Certification: What Quality Trademark Certification is?, Goods and services with quality trademark certification. 

 
 



 

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 4 ปกีารศึกษา 2560) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที วิชา 

 
 
 
 
 

26 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป/์ดนตรีไทย 
    20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.05 น.  30 สุขศึกษา และพลศึกษา 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.00 น. 40 Math IE 

 
 
 
 
 

28 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานอาชีพ และComputer 
 20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์  

14.15 – 14.55 น. 40 Social IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

15.05 – 15.45 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 5 และ 6 มี.ค. 2561 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2561 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2560 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน  ป.1(เช้า) – ป.2(บ่าย) : วันที ่21 มี.ค. 2561  

ป.3(เช้า) – ป.4(บ่าย) : วันที ่22 มี.ค. 2561  
ป.5(เช้า) – ป.6(บ่าย) : วันที ่23 มี.ค. 2561  

 

           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ชั้น ป. 4 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. 11.10-12.00 น. พกั 13.00-13.50น. 13.50-14.40 น. พกั 14.55– 15.45น. 

8 มี.ค.61 คณิตศาสตร ์ Math IE  Science IE Social IE  ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  สงัคมฯ 

9 มี.ค.61 ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์  ทศันศิลป์,ดนตรี, ดนตรีไทย  
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
ประวติัศาสตร ์

     
 

สุขศึกษา,     
พลศึกษา 



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 

 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อกัษรยอ่ (หนงัสือภาษาพาทีหนา้ 171 และท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั) เคร่ืองหมายวรรคตอน (หนงัสือภาษาพาทีหนา้ 49-50)  

กาพยย์านี 11 วรรณคดีล าน าบทท่ี 6, 7, 8 และเน้ือหานอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ 
 
 

- ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ความหมายการอ่านและการเขียนร้อยละ การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ 10 และ 100 ในรูปทศนิยมและร้อยละ 
การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งในรูปเศษส่วนและร้อยละ โจทยปั์ญหาท่ีใชบ้ญัญติัไตรยางค ์โจทยปั์ญหาร้อยละ
ในสถานการณ์ต่างๆ โจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการหาก าไร ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขาย ความสมัพนัธ์ของหน่วยการวดัปริมาตรหรือความจุ 
(ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลูกบาศกเ์มตร) การหาปริมาตรเป็นลูกบาศกห์น่วย ลูกบาศกเ์ซนติเมตร และลูกบาศกเ์มตร การหาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียม 
มุมฉากโดยใชสู้ตร ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 

วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การเกิดเมฆ หมอก น ้าคา้ง ฝน และลูกเห็บ การเกิดวฏัจกัรน ้า เคร่ืองมือในการวดัอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศ  การเกิด-
ลมและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั การเกิดทิศและปรากฎการณ์การข้ึนตกของดวงดาวโดยใชแ้ผนท่ีของดาว 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา 4 การบริหารจิตและเจริญปัญญา วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
(ฝึกการยนื การเดิน การนัง่ และการนอนอยา่งมีสติ) 
- ความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงรอบตัวและการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พิกดัทางภูมิศาสตร์ ระยะ ทิศทางในแผนท่ี ภูมิสัญลกัษณ์ในภูมิภาคของประเทศไทย  
ความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางกายภาพ ภูมิสญัลกัษณ์และภูมิอากาศ ลกัษณะทางสงัคมในภูมิภาค 
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะการตั้งถ่ินฐานและการยา้ยถ่ินของประชากร  
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพกบัการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  แนวทางอนุรักษ ์รักษาสภาพแวดลอ้ม 

ประวัติศาสตร์ - ประวตัิ ผลงานของบุคคลส าคญัและภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี ประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัในสมยัอยธุยาและธนบุรี  สมเด็จพระรามาธิบดี-
ท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง)  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ชาวบา้นบางระจนั  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  
ภูมิปัญญาไทยในสมยัอยธุยา  ศิลปกรรม การคา้ วรรณกรรม 

สุขศึกษา - ชีวติและครอบครัว  เพศของเรา การเปล่ียนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง การวางตวัให้เหมาะสมกบัเพศตามวฒันธรรมไทย  ครอบครัวและเพ่ือน การสร้าง-
สมัพนัธภาพกบัเพ่ือน พฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหา ปัญหาในครอบครัว  ลกัษณะของครอบครัวท่ีอบอุ่นตามวฒันธรรมไทย 

พลศึกษา - กฬีาแบดมินตัน 2  ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการ การเคล่ือนไหวในการตีลูก ทกัษะการตีลูก (ลูกตบ ลูกดาด ลูกหยอด)  
การแข่งขนั(การตีโต)้  กติกา กีฬาแบดมินตนัเบ้ืองตน้ 

ทัศนศิลป์ - งานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ลักษณะและรูปแบบของงานทศันศิลป์ในแต่ละท้องถ่ิน (ภาคเหนือ กลาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต)้ ประโยชน์ของงานทศันศิลป์ 

ดนตรีสากล - ดนตรีและการแสดง การใชด้นตรีร่วมกบักิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  ดนตรีกบังานประเพณี(ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน)  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง-
ดนตรี เคร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะและท านอง 

ดนตรีไทย - ทักษะการดดีซึงเพลงตารีกปัีส องคป์ระกอบของซึง  ประวติัความเป็นมาและองคป์ระกอบของเพลงตารีกีปัส 
การงานฯ - งานอาชีพ ความแตกต่างของอาชีพ (อาชีพอิสระและอาชีพรับจา้ง) ประโยชน์ของอาชีพในดา้นต่างๆ ปัจจยัในการเลือกอาชีพ 
Computer - Getting started with Micro controller:  Types of Arduino / Parts of Arduino UNO board / Components of Arduino Project. 
ภาษาองักฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค าสัง่และค าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียน ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค  าสัง่ เช่น Look at the…/here/over there./ Say it again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under/a/an…/ Don’t go over there. etc. ค าขอร้อง เช่น Please take a 
queue./ Take a queue, please./ Can/Could you help me, please?  etc. ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการ
เล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค าบอกล าดบัขั้นตอน  First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. 
กลุ่มค า ประโยคผสม ขอ้ความ  สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และความหมายเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกบัใจความ
ส าคญัของเร่ือง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร Yes/No Question เช่น Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...? 
Yes/No…etc. Wh-Question เช่น Who is/are…? He/She is…/They are… What…?/Where…?  It is …/They are… What...doing? …is/am/are…etc. 
 Or-Question เช่น Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… etc. บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย เช่น  Hi /Hello/ Good morning 
/Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am… This is my sister. Her name is… 
/Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you  too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank you very much./ You’re 
welcome./ It’s O.K. etc. ค าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/  
I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…etc. ค  าศพัทแ์ละประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั เช่น  
What do you do? I’m a/an… What is she/he?…is a/an (อาชีพ) How old/tall…? I am… Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…?…is/are 
going to… etc. ค  าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ เช่น I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She likes…because… I/You/We/They love…/He/She loves…because…I/You/We/They don’t like/love/feel…because… He/She 
doesn’t like/love/feel…because… I/You/We/They feel… because… etc. ค า กลุ่มค า ประโยคท่ีแสดงขอ้มูลและความหมายของเร่ืองต่างๆโดยใชภ้าพ ขอ้มูลและ
ความส าคญัของเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา (Passage : Christmas) ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ (Type of Sentence) การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค  าตามโครงสร้างประโยค (Quotation Mark-Apostrophe) Asking/Giving 
Direction ค าศพัท/์ประโยคเก่ียวกบั Asian. 

ภาษาจีน - ชุดรับประทานอาหาร餐具 ล  าดบัขีด ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัค  าสัง่ในห้องเรียน หลกัการอ่านออกเสียง การสะกดพินอิน แปลความหมายจากประโยคและ 
บทสนทนา วิเคราะห์เน้ือเร่ืองท่ีอ่านและตอบค าถาม ค  าศพัทต์ามรูปภาพในเร่ือง ชุดรับประทานอาหาร ผลไม ้ค  าลกัษณะนาม และตวัเลข 

Math IE - Percentages: Express a fraction as a percentage & vice versa, Express a decimal as a percentage & vice versa, Express money & metric measures as a 
percentage, Find percentage of a number, Solve word problems on percentages. 
- Quadrilaterals: Classify the different types of quadrilaterals, Recognize the sum of angles in a quadrilateral, Find the unknown marked angle(s) in a 
quadrilateral. 
- Volume: Classify the different types of solid figures, Find the volume of a cuboid and a cube, Solve word problems on volume.  

Science IE - Solar system: The Sun, The Earth, The Moon, Artificial satellites. 
Social IE - Manufacturer: The important roles of a manufacturer, How a good manufacturer should be. 

- Sufficiency Economy: The background and the importance of Sufficiency Economy, What makes up the idea of Sufficiency Economy, How the idea of 
sufficiency economy helps the people, The idea of sufficiency economy in people’s lives. 

 
 



 

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 4 ปกีารศึกษา 2560) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที วิชา 

 
 
 
 
 

27 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป/์ดนตรีไทย 
    20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.05 น.  30 สุขศึกษา และพลศึกษา 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.00 น. 40 Math IE 

 
 
 
 
 

2 / ม.ีค. / 2561 
 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานอาชีพ และComputer 
 20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์  

14.15 – 14.55 น. 40 Social IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

15.05 – 15.45 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 5 และ 6 มี.ค. 2561 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2561 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2560 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน  ป.1(เช้า) – ป.2(บ่าย) : วันที ่21 มี.ค. 2561  

ป.3(เช้า) – ป.4(บ่าย) : วันที ่22 มี.ค. 2561  
ป.5(เช้า) – ป.6(บ่าย) : วันที ่23 มี.ค. 2561  

 

           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

ชั้น ป. 5 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. 11.10-12.00 น. พกั 13.00-13.50น. 13.50-14.40 น. พกั 14.55– 15.45น. 

8 มี.ค.61 สังคมฯ คณิตศาสตร ์  Math IE Science IE  Social IE ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 

9 มี.ค.61 วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย  
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
สุขศึกษา,     
พลศึกษา 

 ทัศนศิลป์,ดนตรี,ดนตรีไทย  ประวติัศาสตร ์



สรุปเน้ือหาการทดสอบ คร้ังที่ 4 / 2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

 

วิชา เน้ือหาวิชาที่ทดสอบ 
ภาษาไทย - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ  อ่านจบัใจความ ภาษาพาทีบทท่ี 10 วรรณคดีล าน าบทท่ี 5 หลกัการใชโ้วหาร 5 ประเภท ค าวิเศษณ์ (ลกัษณวิเศษณ์, ประมาณวิเศษณ,์ 

กาลวิเศษณ์) ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน ประโยคสามญั ประโยครวม ประโยคซอ้น และเน้ือหานอกบทเรียน 
คณิตศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ โจทยปั์ญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ โจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการหาก าไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน 

และดอกเบ้ีย การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น 
วิทยาศาสตร์ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ การจ าแนกประเภทของหินโดยใชล้กัษณะของหิน สมบติัของหินเป็นเกณฑ ์การเปล่ียนแปลงของหิน ธรณีพิบติัภยัท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละ

สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน การเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา ความกา้วหนา้และประโยชนข์องเทคโนโลยอีวกาศ ดาราศาสตร์             
สังคมฯ - หลกัธรรมและพธีิกรรมของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย(พทุธศาสนา4) หลกัธรรมของศาสนาต่างๆในประเทศไทย ศาสนาอิสลาม(หลกัศรัทธา 6  หลกัปฏิบติั 5  

หลกัจริยธรรม) คริสตศ์าสนา(บญัญติั 10 ประการ) พราหมณ-์ฮินดู ศาสนาพิธีของศาสนาต่างๆในประเทศไทย  ศาสนาอิสลาม(การละหมาด การถือศีลอด การบ าเพญ็ฮจัญ์
ฯลฯ)  คริสตศ์าสนา(ศีลลา้งบาป ศีลอภยับาป  ศีลก าลงั  ศีลมหาสนิท  ฯลฯ)  ศาสนาฮินดู(พิธีศราทธ ์ พิธีบูชาเทวดา) 
- ภูมิศาสตร์ เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์(แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดต่างๆท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทย) ความสัมพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ภูมิลกัษณ์ท่ีมีต่อสังคมไทย ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทางสังคม  ความสัมพนัธแ์ละผลกระทบ ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง-ดดัแปลงสภาพธรรมชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบนัและผลท่ีเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดกบัประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ การจดัท าแผนอนุรักษท์รัพยากรในชุมชน(แผนอนุรักษ)์ 

ประวัติศาสตร์ - ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ความหมายของภูมิปัญญาไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ การสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา (ท่ีเกิดจากการด ารงชีวิต ความเช่ือและศาสนา  
สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม อิทธิพลภายนอก ประสบการณ)์ ภูมิปัญญาไทยดา้นศิลปกรรมและวรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์  

สุขศึกษา - ครอบครัวและสังคม มิตรสัมพนัธ ์ การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพในครอบครัวและเพ่ือน ปัจจยัท่ีท าใหง้านกลุ่มประสบผลส าเร็จ เพศศึกษา  ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศ
ชายและเพศหญิง พฤติกรรม ผลกระทบท่ีเส่ียงต่อการเกิดเพศสัมพนัธ ์การติดเช้ือเอดส์และการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร การหลีกเล่ียงและป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ ์

พลศึกษา - ทักษะการว่ายน า้ 2 ทกัษะการวา่ยน ้าท่ากรรเชียง ทกัษะการวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล(์การพุ่งตวัลงน ้า) กฏ กติกา การแข่งขนัวา่ยน ้าเบ้ืองตน้  
ทัศนศิลป์ - ทัศนศิลป์กับชีวิต งานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั อิทธิพลของความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทศัศิลป์ในทอ้งถ่ิน ประเภทและความแตกต่างของงาน

ทศันศิลป์ในแต่ละทอ้งถ่ิน รูปแบบงานทศันศิลป์ของแต่ละภาค 
ดนตรีสากล - ดนตรีกบัวัฒนธรรม ดนตรีกบัวฒันธรรม(ศิลปะพ้ืนบา้น ดนตรีพ้ืนบา้น) โนต้ดนตรีสากลท านองง่ายๆ เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงท่ีมีจงัหวะและท านอง

ง่ายๆ 
นาฏศิลป์ - ช่ืนชมการแสดงนาฏศิลป์ บทบาท หนา้ท่ีงานนาฏศิลป์และการละคร หลกัการชมการแสดงนาฏศิลป์ องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์และการละคร  ความส าคญั คุณค่าของ-

นาฏศิลป์และละคร ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการแสดงและการชมการแสดง 
การงานฯ - งานเกษตร หนา้ท่ีและลกัษณะของเคร่ืองมือในการขยายพนัธุพื์ช ขั้นตอนการขยายพนัธุพื์ชโดยการตอนก่ิง หนา้ท่ี ประโยชนข์องปุ๋ยและธาตุอาหารพืช วสัดุ อุปกรณ-์

และขั้นตอนการเล้ียงปลาสวยงาม 
- งานประดษิฐ์ ประเภทงานประดิษฐ ์ประโยชนข์องงานประดิษฐ ์ การประดิษฐพ์วงกญุแจ 

Computer - Storytelling with blog: Introduction of blog / Parts of MCP blog / How to use internet safety (SMART Rules)/ Computer Network / Virus computer. 
ภาษาอังกฤษ - ใช้ข้อสอบส่วนกลางของคณะฯ ค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในการเล่นเกม การวาดภาพ การท าอาหารและเคร่ืองด่ืม และการประดิษฐ์ ค าส่ัง เช่น  

Look at the…/here/over there./Say it again./Read and draw./Put a/an…in/on/under a/an…/Don’t go over there. etc. ค าขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a 
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can/Could you help me, please? etc. ค าแนะน า เช่น You should read every day./ Think before you speak./ 
ค าศัพท์ท่ีใช้ในการเล่นเกม Start./My turn./Your turn./Roll the dice./Count the number./Finish. ค าบอกล าดับขัน้ตอน First,… Second,… Next,… Then,… Finally,… etc. 
ประโยค หรือข้อความ สัญลักษณ์ เคร่ืองหมายและความหมายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เคร่ืองด่ืม ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเร่ือง 
เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร ท าไม Yes/No Question เช่น  Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t. Do/Does/Can/Is/Are...? 
Yes/No…etc. Wh-Question เช่น Who is/are…? He/She is…/They are…What…?/Where…?  It is …/They are… What...doing?…is/am/are…etc. Or-Question   
เช่น Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an… Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc. บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย เช่น Hi/ Hello/Good 
morning/Good afternoon/Good -evening/I am sorry. /How are you?/I’m fine./Very well./Thank you. And you?/Hello. I am… Hello,…I am…This is my sister.  
Her name is… Hello,…/Nice to see you. Nice- to see you, too./ Goodbye./Bye./ See you soon/later./Great!/Good./Very good. Thank you./ Thank you very much./  
You’re welcome./ It’s O.K./ That’s O.K./ That’s all right./ Not at all./ Don’t worry./Never mind./Excuse me./Excuse me, Sir./Miss./Madam. etc. ค าศัพท์และประโยค 
ท่ีใช้บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/May…?/ I need…/Help me!/Can/Could…?/Yes,.../No,…etc.  
ค าศัพท์และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว เช่น What do you do? I’m a/an…What is she/he?…is a/an (อาชีพ)  
How old/tall…? I am…Is/Are/Can…or…?…is/are/can… Is/Are…going to…or…? …is/are going to…  etc. ค าและประโยคท่ีใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผล
ประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เช่น I’m…/He/She/It is…/ You/We/They are… / I/You/We/They 
like…/ He/She likes…because… / I/You/We/They love…/ He/She loves…because… / I/You/We/They don’t like/love/feel…because…/  He/She doesn’t 
like/love/feel…because… / I/You/We/They feel…because… etc. ค า กลุ่มค า และประโยคท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับภาพ ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น ข้อมลู
และความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา (Passage : Valentine) ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ (Type of Sentence) การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค (Punctuation  Mark) Asking/Direction ประเทศ เชื้อชาติ  Europe. 

ภาษาจีน - อาชีพ ค าศพัท ์ล าดบัขีด บทสนทา ประโยคภาษาจีน ประโยคพินอิน อ่านเน้ือเร่ืองแลว้ตอบค าถาม แต่งประโยคจากค าท่ีก าหนดให ้เติมประโยคใหส้มบูรณ์ 
Math IE - Percentage: Convert Fractions to Equivalent Percentages, Express One Quantity as a Percentage of Another, Find the Whole Given a Part and the Percentage 

and Analyse and Solve Word Problems Related to Percentage. 
- Pie Charts: Read and Interpret Pie Charts with Percentages, Read and Interpret Pie Charts with Whole Numbers and Read and Interpret Pie Charts with 
Fractions. 

Science IE - Rock: The characteristic of igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. The formation of igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic 
rocks. The uses of rocks. 
- Light: The sources of light, The properties of light (transparent, translucent and opaque, Shadows. 
- Heat: Sources of heat, The temperature of an object, The heat flows, Expansion and Contraction, The heat conduction. 

Social IE - Earning Income, Spending, Saving and Investing: Saving and Earning Income, Advantages of saving money, Investing and the types of Investing,  
Making their own saving for the future. 
- Sufficiency Economy: The history of the Sufficiency Economy Philosophy Model, The Sufficiency Economy Principle, How to apply The Sufficiency 
Economy in our daily life. 

 
 
 



 

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 4 ปกีารศึกษา 2560) 

 
 

วัน เดือน ป ี เวลา นาที วิชา 

 
 
 
 
 

26 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร์ 

09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป/์ดนตรีไทย 
    20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 วิทยาศาสตร์ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 ภาษาจีน 

13.35 – 14.05 น.  30 สุขศึกษา และพลศึกษา 
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

14.20 – 15.00 น. 40 Math IE 

 
 
 
 
 

28 / ก.พ. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานอาชีพ และComputer 
 20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.10 น. 70 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์  

14.15 – 14.55 น. 40 Social IE  
พักดื่มนมบนห้องสอบ 

15.05 – 15.45 น. 40 Science IE 
หมายเหตุ 

1. งดการเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน(เสริมเย็น) ในวันที่มีการสอบ และขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมารับนักเรียน
ให้ตรงเวลา 

2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองมายื่นค าร้องขอเลื่อนสอบพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์หรือเอกสารประกอบการลาต่างๆ ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 

3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบให้กับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลื่อนสอบเท่านั้น ในวันที่ 5 และ 6 มี.ค. 2561 
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต์ และในห้องเรียน วันที่ 8 มี.ค. 2561 
5. ครูประจ าวิชาสอนและสอบซ่อมนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครั้งที่ 4/2560 ให้กับนักเรียนในห้องเรียน  ป.1(เช้า) – ป.2(บ่าย) : วันที ่21 มี.ค. 2561  

ป.3(เช้า) – ป.4(บ่าย) : วันที ่22 มี.ค. 2561  
ป.5(เช้า) – ป.6(บ่าย) : วันที ่23 มี.ค. 2561  

 

           ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 

         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์) 
                ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 

ตารางสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี 
การวัดและประเมินผลครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 

 

ชั้น ป. 6 08.15–09.15น. 09.15–10.05น. พกั 10.20–11.10น. 11.10-12.00 น. พกั 13.00-13.50น. 13.50-14.40 น. พกั 14.55– 15.45น. 

8 มี.ค.61 ภาษาจีน สังคมฯ  คณิตศาสตร ์ Math IE  Science IE Social IE  ภาษาอังกฤษ 

9 มี.ค.61 ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์  ประวติัศาสตร ์
การงานฯ, 

คอมพิวเตอร ์
 

สุขศึกษา,     
พลศึกษา 


