
        
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎ ีช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2561) 
 
 

วัน เดือน ป เวลา นาที ชุดวิชา 
 
 
 
 
 

16 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานฯ และ Computer  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.45 – 15.25 น. 40 Science IE  
 
 
 
 
 

18 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร 
09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป  ดนตรี และ นาฏศลิป 
   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศกึษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Math IE  

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ  
 เชน ใบรับรองแพทยหรือเอกสารประกอบการลาตางๆ ทีห่องงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2560 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันเสารที ่25 ส.ค. 2561 
 
 
           ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท) 
                ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื�อหาการทดสอบ ครั�งที� 1 / ���� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  � 
 

วิชา เนื�อหาวิชาที�ทดสอบ 

ภาษาไทย - ใบโบก ใบบัว ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน ความหมายของคาํศพัท ์คาํที�ประสมดว้ยสระอา, สระอี, สระอิ และสระอึ  
วรรณยกุตเ์อก วรรณยกุตโ์ท การแจกลูกคาํและประสมคาํที�ไม่มีวรรณยกุต ์ เรียงคาํใหเ้ป็นประโยค คาํที�อยูใ่นมาตรา แม่ ก.กา 
- ภูผา ตอบคาํถามจากเนื�อเรื� องนอกบทเรียน ความหมายของคาํศพัท์ คาํที�ประสมด้วยสระ อุ, สระ อู, สระอือ, สระอะ วรรณยุกต์ตรี
วรรณยกุตจ์ตัวา การแจกลูกคาํและประสมคาํที�ไม่มีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด คาํมาตราตวัสะกดตรงมาตรา แมก่ง  
- เพื�อนกัน ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน ความหมายของคาํศพัท ์คาํที�ประสมดว้ยสระเอ, สระเอะ, สระแอ, สระแอะ การแจกลูกคาํ
และประสมคาํที�มีวรรณยกุตแ์ละมีตวัสะกด คาํมาตราตวัสะกดตรงมาตรา แมก่ม 

คณิตศาสตร์ - จํานวนนับ 1 ถงึ 20 และ 0 จาํนวนของสิ�งต่างๆ ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยแสดงจาํนวนนบัไม่เกิน 20 และ 0 การเขียนในรูปกระจาย-
หลกั คา่ประจาํหลกั คา่ตวัเลข การเปรียบเทียบจาํนวนและการใชเ้ครื�องหมาย = ≠ > < การเรียงลาํดบัจาํนวนไม่เกิน 5 จาํนวน อนัดบัที�  
- การบวกจํานวนสองจํานวนที�มีผลบวกไม่เกิน 9 ความหมายการบวก การหาผลบวก โจทยปั์ญหาการบวก   
- การลบจํานวนสองจํานวนที�มีตัวตั�งไม่เกิน 9 ความหมายการลบ การหาผลลบ โจทยปั์ญหาการลบ 

- การบวก และการลบที�มีผลลัพธ์ และตัวตั�งไม่เกิน 20 การหาผลบวก และผลลบ โจทยปั์ญหาการบวกการลบ 

วิทยาศาสตร์ - วสัดุ ชนิดของวสัดุ คุณสมบติัของวสัดุ คุณสมบติัภายนอกที�สังเกตไดข้องวสัดุ ไดแ้ก่ รูปร่าง สี ขนาด พื�นผิว การจดักลุ่มวตัถุและวสัดุตาม
สมบติัที�สังเกตได ้

สังคมฯ - ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนา1) ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และการ
ปฏิบัติตน (วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันอัฎฐมีบูชา) ศรัทธา พระรัตนตรัย (พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์)  
การบูชาพระรัตนตรัย 
- สมาชิกที�ดีของครอบครัว โครงสร้างครอบครัว บทบาทและหน้าที�ของสมาชิกครอบครัว บทบาท สิทธิและหน้าที�ของตนเองในครอบครัว 
การใช้อาํนาจในครอบครัวตามบทบาท สิทธิและหน้าที� การเป็นสมาชิกที� ดีของครอบครัว ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที� ดีของ
ครอบครัว 
- สมาชิกที�ดีของโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียน บทบาทและหน้าที�ของสมาชิกที� ดีในโรงเรียน บทบาท สิทธิ และหน้าที�ของนักเรียนใน
โรงเรียน กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน การเป็นสมาชิกที�ดีของโรงเรียน ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที� ดี
ของโรงเรียน 

ประวัติศาสตร์ - ประวตัิความเป็นมาของตนเองและครอบครัว วนั เดือน ปี และการนบัช่วงเวลาตามระบบสุริยคติและจนัทรคติในปฏิทิน  
การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนั ประวติัความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว  

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ลักษณะและหน้าที�ของอวัยวะภายนอกและภายในช่องปาก วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกและภายในช่องปาก 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายนํ�าขั�นพื�นฐาน 1 ทักษะการเตะขา ทักษะการดาํนํ�าและเป่านํ�า ความสาํคัญและประโยชน์ของการเรียนว่ายนํ�า 

ทัศนศิลป์ - ทัศนธาต ุทัศนธาตุทางศิลปะในเรื�องรูปร่าง รูปทรงและรูปทรงอิสระ ลักษณะ สี และขนาดของสิ� งของต่างๆ ความรู้สึกที� มีต่อธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมรอบตัว 

ดนตรีสากล - เส้นสายลายเสียง การกาํเนิดเสียง แหล่งกาํเนิดเสียง สีสันและลักษณะของเสียง โน้ต โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 

นาฏศิลป์ - บทบาทสมมุติ ลักษณะการเคลื�อนไหวเลียนแบบสัตว์ต่างๆ เช่น กระต่าย นก การเคลื�อนไหวเลียนแบบธรรมชาติสิ�งที�อยู่รอบตัว เช่น  

ลมพัด ดอกไม้บาน การเคลื�อนไหวเลียนแบบพฤติกรรมของคน เช่น กวาดบ้าน ขับรถ การเคลื�อนไหวเลียนแบบบุคคลในอาชีพต่างๆ เช่น 

ทหาร หมอ และคนในวัยต่างๆ เช่น วัยเด็ก วัยชรา เป็นต้น 

การงานฯ - งานอาชีพ ความหมายของงานอาชีพ ความสาํคัญของอาชีพต่างๆ เช่น เชฟ วิศวกร เกษตรกร ช่างตัดผม เป็นต้น การจาํแนกประเภทของ
อาชีพ (อาชีพอิสระ, อาชีพรับจ้าง) 

Computer - Computer the smart machine: Part of a computer (Monitor,CPU,Mouse,Keyboard) ส่วนประกอบเบื�องต้นของคอมพิวเตอร์/หน้าที�และ

การใช้งาน, Button on keyboard (Enter,Arrow keys,Delete,Backspace, Spacebar,Esc) หน้าที�ของปุ่ มต่างๆ บนคีย์บอร์ด, Basic typing 

หลักการพิมพ์เบื�องต้น 

ภาษาอังกฤษ - My Body: Part of body, Greeting, Introducing yourself, Singular and Plural nouns, have/has . 
- My Family: Family members, Gender (male/female), Pronouns (He/She/We/They), Verb to be. 

ภาษาจีน - พินอิน คาํศัพท์บทที�  � และ � เกี�ยวกับ สัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง นก เป็นต้น คาํศัพท์ที�ใช้ในห้องเรียน เช่น สวัสดีคุณครู ยืนขึ �น เป็นต้น

ส่วนประกอบพินอิน � ส่วน (พยัญชนะ สระ วรรณยกุต์) ประโยคที�ใช้ในบทเรียน เช่น นี�คืออะไร นั�นคืออะไร เป็นต้น 

Math IE - numbers up to ��: Count, Read and write numbers up to ��, Recognize the place values of numbers (tens and ones),  
Comparing numbers, Arrange numbers in ascending or descending order.   

- Addition: Addition with and without carrying, Solve word problems.   

- Subtraction: Subtraction with and without regrouping, solve word problems.   

Science IE - Sense Organs: Sense organs and functions of five senses.   

- Things around Us: Living or non-living, Characteristics of living things and what do living things need. 

Social IE - Community: Places in community, Jobs in community.   

- Resources for daily life: Personal Resources and Public Resources, How to manage resources. 

 

 

 

 



 
 

       ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2561) 

 
 

วัน เดือน ป เวลา นาที ชุดวิชา 
 
 
 
 
 

17 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานฯ และ Computer  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.45 – 15.25 น. 40 Science IE  
 
 
 
 
 

19 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร 
09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป  ดนตรี และ นาฏศลิป 
   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศกึษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Math IE  

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ  
 เชน ใบรับรองแพทยหรือเอกสารประกอบการลาตางๆ ทีห่องงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2560 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันเสารท่ี 25 ส.ค. 2561 
 
 
           ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท) 
                ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื�อหาการทดสอบ ครั�งที� 1 / ���� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  � 
 

วิชา เนื�อหาวิชาที�ทดสอบ 

ภาษาไทย - นํ�าใส คาํศพัทแ์ละความหมายบทที� ๑ มาตราแม่ ก.กา และ สระ อะ/อือ/โอะ (มีตวัสะกด)  
- ใจหาย คาํศพัทแ์ละความหมายบทที� ๒ สระ เอียะ/เอีย มาตราตวัสะกด แม่กง กม เกย เกอว (ตรงมาตรา) และประโยคบอกเล่า  
ประโยคปฏิเสธ ประโยคคาํถาม 
- ครัวป่า คาํศพัทแ์ละความหมายบทที� ๓ สระ เอือะ/เอือ คาํที�มีความหมายตรงขา้ม และมารยาทในการอ่าน 

คณิตศาสตร์ - จํานวนนับไม่เกิน �,��� ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงปริมาณของสิ�งของหรือจาํนวนนบัที�ไม่เกินหนึ� งพนั และศูนย ์
การเขียนในรูปกระจาย จาํนวนคู่และจาํนวนคี� เปรียบเทียบและเรียงลาํดับจาํนวนนับไม่เกินหนึ� งพนัและศูนย ์แบบรูปและความสัมพนัธ์
ของจาํนวนที�นบัเพิ�มทีละ � ทีละ �� ทีละ ��� และ นบัลดทีละ � ทีละ �� ทีละ ���  
- การบวกและลบจํานวนที�มีผลลัพธ์ และตัวตั�งไม่เกิน ��� การบวกและการลบจาํนวนที�มีผลลพัธ์และตวัตั�งไม่เกิน ���  
โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบจาํนวนที�มีผลลพัธ์ และตวัตั�งไม่เกิน ���  
- การบวกและลบจํานวนที�มีผลลัพธ์ และตัวตั�งไม่เกิน �,��� การบวกและการลบจาํนวนที�มีผลลพัธ์และตวัตั�งไม่เกิน �,���  
โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบจาํนวนที�มีผลลพัธ์ และตวัตั�งไม่เกิน �,���  

วิทยาศาสตร์ - พืช ส่วนประกอบและหน้าที� ปัจจยัที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการดูแล การตอบสนองต่อสิ�งเร้า ประโยชน์ของพืช  
- สัตว์ ปัจจยัที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการเจริญเติบโต การดูแลรักษา การตอบสนองต่อสิ�งเร้า ประโยชน์ของสัตว ์

สังคมฯ - ประวตัิและความสําคัญของพระพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนา 1) ความสําคญัของพระพุทธศาสนา พุทธประวติั การประสูติจนถึงการ-
ออกผนวช ประวติั และขอ้คิดที�ไดจ้ากการศึกษาประวติัของสามเณรราหุล   
- หน้าที�เด็กด ีการปฏิบติัตน และหนา้ที�ที�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎระเบียบในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มารยาทไทย  
มารยาทในการแสดงความเคารพ การเดิน การนั�ง การยืน การพดู การทกัทาย และการแต่งกาย 

ประวัติศาสตร์ - วันเวลา คาํและการใช้คาํบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต วันสาํคัญในปฏิทิน การสืบค้นข้อมูลของตนเอง ครอบครัวและเส้นเวลา- 
ในการลาํดับเหตุการณ์ของตนเองและครอบครัว 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา อวัยวะภายในของเรา การดูแลรักษา ช่วงชีวิต พัฒนาการในช่วงชีวิต 

พลศึกษา - เกม กีฬาพื�นบ้าน วิธีการเล่นเกม การสรุปผลการเล่นเกม ประโยชน์ที�ได้รับจากการเล่นเกม สิ�งที�ควรเรียนรู้ก่อนการเล่น สิ�งที�ควรคาํนึงถึง-
ขณะเล่น และหลังเล่นเกม วิธีการป้องกันการบาดเจ็บที�อาจเกิดขึ �นจากการเล่นเกม กีฬาพื�นบ้าน 

ทัศนศิลป์ - ทัศนธาตุ ทัศนธาตุทางศิลปะในเรื�องรูปร่าง รูปทรง รูปทรงอิสระ ลักษณะ สี ความรู้สึกที�มีต่อธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมรอบตัว การสร้าง-
ภาพผลงาน วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างงานทัศนศิลป์และการใช้สีเทคนิคต่างๆสร้างผลงาน 

ดนตรีสากล - กําเนิดเสียง ประเภทของเครื�องดนตรี (ดีด สี ตี เป่า) คณุสมบัติของเสียง ของดนตรี (สูง-ตํ�า ดัง-เบา ยาว-สั�น) 

นาฏศิลป์ - เคลื�อนไหวหรรษาพาเพลิน ลักษณะการเคลื�อนไหวขณะอยู่กับที� และเคลื�อนที�ในท่าทางต่างๆ เช่น ท่านั�ง ยืน กระโดด วิ�ง ความหมายการ-
เคลื�อนไหวอย่างอิสระ และการเคลื�อนไหวประกอบจังหวะ เพลงกราว เพลงมาร์ช เพลงเซิ�ง การเคลื�อนไหวอย่างมีรูปแบบในทางนาฏศิลป์
ที�สามารถคิดประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงสัตว์ต่างๆ เช่น นก ม้า เป็นต้น ประโยชน์ที�ได้รับจากการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง 

การงานฯ - งานอาชีพ ความหมายและความสาํคัญของการประกอบอาชีพ ในด้านต่างๆ (ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อประเทศชาติ การชําระภาษี) 
การจาํแนกประเภทของอาชีพ (อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง และอาชีพงานฝีมือ) 

Computer - Internet: Network, Web browser, Search engine. 

- Document Software (MS. Word): Font Format/Font Size/Font Colors, Font Styles (bold, italic, underline). 

ภาษาอังกฤษ - All About Me: Greetings: Saying Goodbye, Saying Thank you, Personal Information.   

- Animals: Animals' body parts, can/can't, has/have. 

ภาษาจีน - 时间 เวลา บทที� � เวลา คาํศัพท์เวลา พินอิน การเรียงประโยค บทสนทนาถาม ตอบเกี�ยวกับเวลา(现在几点了?) 
จาํนวนขีดและชื�อของเส้นลาํดับขีด เทศกาล การทักทาย ตัวเลข �-�� เป็นอักษรจีน 

Math IE - numbers up to ����: Count read and write numbers up to ����, Recognize the place values of numbers (hundreds,tens and ones), 

Compare numbers, Arrange numbers in ascending or descending order.   

- Addition: Addition with and without carrying, Solve the word problems.   

- Subtraction: Subtraction with and without regrouping, Solve word problems. 

Science IE - Plant and animal systems: The different parts of plants and state functions, Life cycle of plant, How plants grow from seeds over a 
period of time, The names of plants that make own food. 

Social IE - Traditional Thai Culture: Traditional Thai festival in Thailand, Thai culture/Regions.  
- Communication: Types of general and information technology, General Communication & Information Technology. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



       ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2561) 

 
 

วัน เดือน ป เวลา นาที ชุดวิชา 
 
 
 
 
 

16 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 
09.25 – 10.05 น. 40 การงานฯ และ Computer  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.45 – 15.25 น. 40 Science IE  
 
 
 
 
 

18 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร 
09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป  ดนตรี และ นาฏศลิป 
   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศกึษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Math IE  

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ  
 เชน ใบรับรองแพทยหรือเอกสารประกอบการลาตางๆ ทีห่องงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2560 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันเสารท่ี 25 ส.ค. 2561 
 
 
           ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท) 
                ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื�อหาการทดสอบ ครั�งที� 1 / ���� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  � 
 

วิชา เนื�อหาวิชาที�ทดสอบ 

ภาษาไทย - ปฏิบัติการสายลับจิ�ว พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์อกัษรสามหมู ่คาํที�มีพยญัชนะและสระไม่ออกเสียง รูปและเสียงวรรณยกุต ์การผนัวรรณยกุต ์

พยญัชนะ ฑ การใชถ้อ้ยคาํสุภาพ   
- แต่เดก็ซื�อไว้ สระเปลี�ยนรูป คาํที�ประวิสรรชนีย ์และไม่ประวิสรรชนีย ์   

- ป่านี�มีคุณ มาตราตวัสะกด ความหมายคาํศพัท ์

คณิตศาสตร์ - จํานวนนับไม่เกิน ���,��� ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงจาํนวน หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั และการใช ้๐ เพื�อ

ยึดตาํแหน่งของหลกั การเขียนตวัเลขแสดงจาํนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจาํนวนและการใชเ้ครื�องหมาย =  > <  
การเรียงลาํดบัจาํนวนไม่เกนิห้าจาํนวน แบบรูปของจาํนวนที�เพิ�มขึ�นทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ แบบรูปของจาํนวนที�ลดลงทีละ ๓  
ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ แบบรูปซํ� า  
- การบวกและการลบจํานวนนับที�มีผลลัพธ์และตัวตั�งไม่เกิน ���,��� การบวกจาํนวนที�มีผลลพัธ์และตวัตั�งไม่เกิน���,��� การลบจาํนวนที�มี

ผลลพัธ์และตวัตั�งไม่เกนิ ���,��� การบวกลบระคน โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวกจาํนวนที�มีผลลพัธ์ และตวัตั�งไม่เกนิ ���,��� 
โจทยปั์ญหาและการสร้างโจทยปั์ญหาการลบจาํนวนที�มีผลลพัธ์ และตวัตั�งไม่เกนิ ���,��� โจทยปั์ญหาการบวกลบระคน  
- แผนภมูิรูปภาพและแผนภูมแิท่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการจาํแนกขอ้มูลที�เกี�ยวกบัตนเองและสิ�งแวดลอ้มใกลต้วัที�พบเห็นในชีวิตประจาํวนั 

การอา่นแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง่  
วิทยาศาสตร์ - ชีวิตสัมพันธ์ ลกัษณะของสิ�งมีชีวิตที�ปรากฎคล้ายคลึงกบัพ่อแม่ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีต่อ

สิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม การดาํรงพนัธุ์และการสูญพนัธุ ์การปรับตวัของสิ�งมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของสิ�งมีชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม  
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรในทอ้งถิ�น (ดิน นํ� า อากาศ ป่าไม ้หิน แร่ธาตุ สัตวป่์า) 
ประโยชน์ของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

สังคมฯ - ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พระพทุธศาสนากบัการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรม  พทุธประวติั (เหตุการณ์ออกผนวช 
การบาํเพญ็เพียร ผจญมาร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน)  
- หน้าที�ของการเป็นพลเมืองดแีละการธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัวและทอ้งถิ�น พฤติกรรมของ

ตนเองและเพื�อนๆ ในชีวิตประจาํวนั วนัหยุดราชการที�สําคญัเกี�ยวกบัชาติ พระมหากษตัริย ์และศาสนา  ประโยชน์และคุณค่าทางวฒันธรรม  
บทบาทและหน้าที�ของสมาชิกในชุมชน  กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน 

ประวัติศาสตร์ - วันเวลาและยคุสมัยทางประวัติศาสตร์ ศักราชที�สําคัญตามปฏิทิน ที�มาของศักราช วิธีการเทียบ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เหตุการณ์สําคัญของโรงเรียน
และชุมชน วิธีการสืบค้นเหตกุารณ์สําคัญของโรงเรียน 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ พัฒนาการตามวัย ปัจจัยที�มีผลต่อการเจริญเติบโต เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของ
เดก็ไทย 

พลศึกษา - ทักษะการว่ายนํ�าขั�นพื�นฐาน  ทกัษะการหมุนแขนฟรีสไตล ์ ทกัษะการดาํนํ� าหมุนแขนฟรีสไตล ์

ทัศนศิลป์ - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงที�มีในธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ส่วนประกอบของทัศนธาต ุเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื�นผิว  การจัดกลุ่มภาพตาม-
ทัศนธาต ุการออกแบบสิ�งของเครื�องใช้ในบ้านและโรงเรียน 

ดนตรีสากล - รักในเสียงเพลง ประเภทของเครื�องดนตรี (เครื� องสาย เครื� องเป่าลมไม้ เครื� องเป่าทองเหลือง เครื� องคีย์บอร์ด เครื� องประกอบจังหวะ)  
ค่าโน้ตสากล (โน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดาํ) 

นาฏศิลป์ - หลักการและประโยชน์การชมการแสดงนาฏศิลป์ หลักการชมการแสดงและประโยชน์ของการชมนาฏศิลป์  

การงานฯ - งานเกษตร งานประดษิฐ์ การเพาะเมล็ด อปุกรณ์ เครื�องมือในการเกษตร ประเภทของผกัสวนครัว ประเภทของงานประดิษฐ์ อปุกรณ์ที�ใชใ้น

งานประดิษฐ์ 

Computer - Learning Internet and Document Software: Meaning of Internet, Uses of Internet, Website, URL(Uniform Resource Locator),Search 
Engines, Web Browsers, Email, Document Software, Commands: new, open, save, save as, close. Tools: font color, font size, font format, text 
highlight color, bold, italic, underline. 

ภาษาอังกฤษ - Getting started: Classroom Commands/Greetings/Classroom objects/Places in school/Common and proper nouns/Singular and plural 
nouns/ Subject Pronouns/ Possessive Adjectives.  
- Who am I?:Introducing yourself and other people/Giving your personal information/Family members/Occupations/Countries and 

nationalities/Wh-questions. 

ภาษาจีน - ร่างกายของเรา บทที� � และ บทที� � คาํศัพท์ พยัญชนะ พินอิน  

Math IE - Number up to ��,��� : Read and write number in numeral and words, Identify place value and value, Compare and order number,  

Write number in expanded form, Write number patterns. 

- Addition and Subtraction: find the sum of number up to � digits, Find the difference of number up to � digits, Solve word problem 

involving addition and subtraction. 

- Graph: Read and interpret a bar graph. 

Science IE - Living things and Non-Living Things: Classifications of non-living things (once alive/never alive), characteristics of living things 

- Similarities and Differences of living things based on common observable characteristics: Plants (flowering/non-flowering),  

Animals (mammals/birds/fish/insects/reptiles/amphibians), Fungi and  Micro-organisms. 

Social IE - Relationship between Buyers and Sellers: Buyers/Consumer Sellers/Producer  Role in buying things.   
- The Population and the Environment: Population and problems of too many people, How to live together in our community? 

 

 

 



 

 

       ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2561) 

 
 

วัน เดือน ป เวลา นาที ชุดวิชา 
 
 
 
 
 

17 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานฯ และ Computer  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.45 – 15.25 น. 40 Science IE  
 
 
 
 
 

19 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร 
09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป  ดนตรี และ นาฏศลิป 
   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศกึษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Math IE  

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ  
 เชน ใบรับรองแพทยหรือเอกสารประกอบการลาตางๆ ทีห่องงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2560 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันเสารท่ี 25 ส.ค. 2561 
 
 
           ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท) 
                ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื�อหาการทดสอบ ครั�งที� 1 / ���� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  � 
 

วิชา เนื�อหาวิชาที�ทดสอบ 

ภาษาไทย - ขนมไทยไร้เทียมทาน เนื�อหาจากบทเรียน ดรุณศึกษาเรื�อง ลิงกินมงัคุด การอ่านในใจ การอ่านจบัใจความ มารยาทในการอ่าน คาํที�มี ร ล  
เป็นพยญัชนะตน้ คาํประสม 
- ออมไว้กําไรชีวติ  เนื�อหาจากบทเรียน มารยาทการฟัง การดู การพดู สํานวน สุภาษิต ปริศนาคาํทาย 

- การผจญภัยของสุดสาคร เนื�อหาจากบทเรียน ดรุณศึกษาเรื�อง ทรัพยส์มบติั มาตราตวัสะกด และแม่ก กา คาํที�ประวิสรรชนีย ์และ 
ไม่ประวิสรรชนีย ์คาํที�ใชไ้มย้มก 

คณิตศาสตร์ - จํานวนนับที�มากกว่า ���,��� ทบทวนจาํนวนนับที�ไม่เกิน ���,��� ตวัเลขและตวัหนงัสือแสดงจาํนวนนบัที�มากกวา่ ���,���  
การเปรียบเทียบจาํนวน การเรียงลาํดบัจาํนวน การหาค่าประมาณใกลเ้คียงจาํนวนเต็มหลกัต่าง ๆ ของจาํนวน   
- การบวกและการลบ ความสัมพนัธ์ของการบวกและลบ การบวกลบระคนและโจทยปั์ญหา   
- สถติิ ขอ้มูลและการจาํแนกขอ้มูล การอ่านแผนภมิูแท่ง การเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านตารางขอ้มูล 

วิทยาศาสตร์ - สิ�งมีชีวติกับกระบวนการดํารงชีวติ (�) หนา้ที�ของราก ลาํตน้ ใบ และดอกของพืช ลกัษณะของสิ�งมีชีวิตกลุ่มพชื สัตว ์พืชดอกและพืชไม่มีดอก 
- สิ�งมีชีวติกับกระบวนการดํารงชีวติ (�) สตัวมี์กระดูกสันหลงัและไม่มีกระดูกสันหลงั ลกัษณะเฉพาะที�สังเกตไดข้องสัตวมี์กระดูกสันหลงั 

สังคมฯ - พระพุทธศาสนา ๑ ความสําคญัของพระพทุธศาสนา พุทธประวติั (ตอนประกาศธรรม) พทุธสาวก (อุรุเวลกสัสปะ) ชาดก  
ศาสดาของศาสนาในประเทศไทย 
- พลเมืองดีตามวถิปีระชาธิปไตย การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบติัตนเป็นผูน้าํ ผูต้ามที�ดี การลดปัญหาความขดัแยง้ 
สิทธิเด็ก วฒันธรรมไทย   
- การเมืองการปกครอง ความสําคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (อาํนาจอธิปไตย ความสําคญั-
ของพระมหากษตัริยต์ามระบอบประชาธิปไตย) บทบาทหนา้ที�ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั�ง 

ประวัติศาสตร์ - เวลาและเหตุการณ์ ความสาํคัญของเวลา การนับเวลาแบบทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ ยคุสมัยทางประวัติศาสตร์ (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
สมัยประวัติศาสตร์) สมัยประวัติศาสตร์ของไทย ประเภทของหลักฐาน (หลักฐานชั�นต้น หลักฐานชั�นรอง) 

สุขศึกษา - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์และ-
สังคม การทาํงานและหน้าที�ของกล้ามเนื�อ การดูแลรักษากล้ามเนื�อ การทาํงานและหน้าที�ของกระดูกและข้อ การดูแลรักษากระดูกและข้อ 

พลศึกษา - กรีฑา ประวัติกรีฑา กิจกรรมนันทนาการ ทักษะกรีฑา ทักษะการวิ�ง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ทัศนศิลป์ - ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงที�มีในธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ส่วนประกอบของทัศนธาตุ (เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื�นผิว และพื�นที� ว่าง) 

ดนตรีสากล - โครงสร้างของบทเพลง ประโยคเพลง ความหมายของประโยคเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคลื�อนที�ของทาํนอง รูปแบบจังหวะ ความเร็ว-
ของจังหวะ ความหมายของเนื�อหาในบทเพลง การร้องเพลงในช่วงเสียงที�เหมาะสมกับตัวเอง โน้ตดนตรีสากล 

นาฏศิลป์ - พื�นฐานนาฏศิลป์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ การเคลื�อนไหวประกอบจังหวะเพลงฟ้อนเงี �ยว การแสดงประเภทคู่และหมู่

รําวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย 

การงานฯ - งานบ้าน เอกสารสําคญัต่างๆ การดูแลรักษาเสื�อผา้เครื�องแต่งกาย การซักผา้และขจดัรอยเปื� อน การซ่อมแซมเสื�อผา้ วิธีใชแ้ละการดูแลรักษา-
เครื�องมือช่างพื�นฐาน 

Computer - Machine Learning: What is Machine Learning? Machine Learning Algorithm, Supervised learning unsupervised learning, Tools in- 

Spreadsheet Program (AutoSum, Conditional, Charts, Formulas, Mailing). 

ภาษาอังกฤษ - Getting Around: Greetings (Introducing People, Expressing Thanks, Saying Goodbye), Wh-Questions, Describing pictures, There is.../ 
There are...., Singular-Plural Nouns.   
- My school: Commands, Requests, Asking for permission, Asking for help, Excuses and Apologies, Using dictionary,  
Reading Comprehension, Appearance, Personality, Clothes. 

ภาษาจีน - สถานที�ภายในบ้าน ตัวสะกดพินอิน เสียงวรรณยกุต์ ชื�อลาํดับขีด จาํนวนลาํดับขีด คาํศัพท์ ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนา  
ตอบคาํถามจากเนื�อเรื� อง 

Math IE - Numbers up to ���,���: Determine Place values of numbers,Writing Expanded form of a number, Comparing and Ordering numbers up 
to ���,��� and Rounding off numbers to the nearest �� and ���.     
- Lines: Identifying Horizontal, Vertical lines, Perpendicular and Parallel lines.   

- Tables and Graphs: Reading, Interpreting and Solving problems using information presented on the tables/bar graphs. 

- Symmetry: Determine the line(s) of symmetry of a symmetrical figure and Identifying symmetrical figures. 

Science IE - Air and Respiratory System: Properties of Air, Components of Air, Respiration in Plants and Animals, Human respiratory System.  

- Photosynthesis and Respiration: Photosynthesis, The primary food and energy source of animals, Respiration. 

Social IE - Way of living: Information about a province in term of the natural environment and people’s needs, The problems and how to solve the 
problems in a province, Ways to make the community a good place to live.   
- The People and Environment of Bangkok and Thailand: The people and environment of Thailand, People changed the environment in 
community How to keep our community and city clean. 

 
 

 

 

 



 
 

       ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2561) 

 
 

วัน เดือน ป เวลา นาที ชุดวิชา 
 
 
 
 
 

16 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานฯ และ Computer  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.45 – 15.25 น. 40 Science IE  
 
 
 
 
 

18 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร 
09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป  ดนตรี และ นาฏศลิป 
   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศกึษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Math IE  

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ  
 เชน ใบรับรองแพทยหรือเอกสารประกอบการลาตางๆ ทีห่องงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2560 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันเสารท่ี 25 ส.ค. 2561 
 
 
           ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท) 
                ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื�อหาการทดสอบ ครั�งที� � / ���� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  � 
 

วิชา เนื�อหาวิชาที�ทดสอบ 
ภาษาไทย - กาํเนิดผิดพ้นคนทั�งหลาย การตั�งคาํถาม การตอบคาํถาม การอ่านบทร้อยกรอง มารยาทในการเขียน นิทานพื�นบา้นลา้นนาเรื�อง ผีปกกะโหลง้  

- ครอบครัวพอเพียง การอ่านบทร้อยแกว้ ขอ้ความที�เป็นบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร การอธิบายภาษาโดยตรง ภาษาโดยนยั การอ่านจบัใจความสาํคญั 
(บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ)  การวิเคราะหแ์ยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น มารยาทในการอ่าน การฟัง การพดู   
- กระเช้าของนางสีดา ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ�น คาํคลอ้งจอง 

คณิตศาสตร์ - จํานวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร การอ่านและการเขียนตวัเลขแสดงจาํนวน การเรียงลาํดบั หลกั ค่าประจาํหลกัและค่าของเลขโดดตามค่าประจาํหลกั  
การเขียนตวัเลขแสดงจาํนวนในรูปกระจาย การประมาณ  แบบรูปของจาํนวน การบวก ลบ คณู หารจาํนวนที�มีหลายหลกั การบวก ลบ คูณ หารระคน  
โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คณู หารระคน   
- มุม ชนิดของมุม การวดัขนาดของมุม การสร้างมุมโดยใช้ไมโ้ปรแทรกเตอร์   
- เส้นขนาน ความหมายของเส้นขนานและสัญลกัษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนาน   
- รูปวงกลม ส่วนประกอบของรูปวงกลม การสร้างรูปวงกลม 

วิทยาศาสตร์ - สิ�งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ  คน: ลกัษณะของตนเองกบัคนในครอบครัว การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของคน  พืช: ส่วนประกอบและหนา้ที�-
ต่างๆของพืชดอก  การสืบพนัธุ์ของพืชดอก  การจาํแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก  ลกัษณะของพืชดอกที�เป็นใบเลี�ยงเดี�ยวและใบเลี�ยงคู่ วฏัจกัรชีวิต-
ของพืชดอก  การขยายพนัธุ์พืชและการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์สัตว์: การจาํแนกสัตว ์ วฏัจกัรชีวิตของสัตว ์ การสืบพนัธุ์และการขยายพนัธุ์สัตว ์

สังคมฯ - พุทธศาสนา 1 (ประวัติและความสําคญัของพระพุทธศาสนา) ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา  พุทธประวัติเสดจ็โปรดพระพุทธบิดา  
พุทธกิจสําคัญ พุทธจริยา พุทธคุณ 3 พระโสณโกฬิวิสะ ชาดกจูฬเสฏฐิชาดก วัณณาโรหชาดก   
- หน้าที�ของการเป็นพลเมืองดีและการธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที�ของพลเมืองที�ดี คุณลักษณะของ- 
พลเมืองดี  การป้องกันการละเมิดสิทธิเดก็ วัฒนธรรมไทยกบัการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมไทย  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ�น  
- การเมืองการปกครอง (การปกครองส่วนท้องถิ�น) โครงสร้างและอาํนาจการปกครองส่วนท้องถิ�น หน้าที�และวิธีการเข้าดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารท้องถิ�น  
ประโยชน์ที�ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

ประวัติศาสตร์ - เรื�องราวของท้องถิ�นกบัหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ�นโดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที�หลากหลาย  วิธีการทางประวัติศาสตร์  
การตั�งคาํถาม การตอบคาํถามทางประวัติศาสตร์เกี�ยวกับความเป็นมาของท้องถิ�น ความแตกต่างระหว่างความจริง กบัข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ท้องถิ�น 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา อวัยวะต่างๆ ของระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่าย หน้าที� การทาํงานของอวัยวะของระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่าย ความสําคัญของ-
ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายที�มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

พลศึกษา - ทกัษะว่ายนํ�าขั�นพื�นฐาน � ทักษะการเลี�ยงตัวในนํ�า การเอาตัวรอดจากกิจกรรมหรืออุบัติเหตุทางนํ�า  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางนํ�า  การป้องกันอุบัติเหต-ุ
ทางนํ�า วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ�า  ความสําคัญของการลอยตวั ทักษะการว่ายนํ�าท่าฟรีสไตล์ ทักษะการกระโดดพุ่งตัวใต้นํ�า การดาํนํ�า 

ทัศนศิลป์ - การจัดองค์ประกอบศิลป์ ความสมดุล ขนาดของภาพ  ส่วนประกอบของทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื�นผิว พื�นที�ว่าง นํ�าหนักแสงเงา 

ดนตรีสากล - องค์ประกอบดนตรีสากล การสื�ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี หลักการวิเคราะห์บทเพลง วิเคราะห์เนื�อหา องค์ประกอบดนตรี คุณภาพเสียงใน-
บทเพลง เครื� องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

นาฏศิลป์ - ลีลานาฏศิลป์ องค์ประกอบนาฏศิลป์ การใช้ภาษาท่าประกอบเพลงและเรื� องราว รําวงมาตรฐาน เพลงรํามาซิมารํา การสร้างละครสั�นจากองค์ประกอบละคร 

การงานฯ - งานบ้าน ห้องครัวที�ถูกสุขลักษณะ รูปแบบห้องครัว ห้องนํ�าที�ถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์ในการทาํความสะอาดห้องนํ�าห้องส้วม การดูแลรักษาสมบัติส่วนตัว  

การจัดเกบ็เอกสารสําคัญ การใช้เสื�อผ้า การซ่อมแซมเสื�อผ้า การด้นถอยหลัง 

Computer - Cloud computing & Google Apps: Advantages of Electronic mail, How to use Electronic mail, Google Applications and Keyboard shortcuts  
(Google Docs, Google Drive, Google Translates, Google Slides, Google Search). 

ภาษาองักฤษ - Getting to know our Environment: Main Idea, Sequencing, Greeting and Bidding Farewell, Imperative, Using Dictionary, Nouns, Pronouns.  
- Best Planning for yourself : Cause and Effect, Fact and Opinion, Meeting People, Comparison,Adjectives, Adverbs. 

ภาษาจีน - ประเทศ ลาํดับขีด พินอิน คาํศัพท์ ตอบคาํถามจากรูปภาพ ประโยค บทสนทนา คาํศัพท์จากเรื� องประเทศ และเรื� องสัตว์ 

Math IE - Whole Number �: Read & write whole numbers up to ��� million places (� – digit numbers). Recognize the place value of ones, tens, hundreds, thousands, 
ten thousands, hundred thousands, millions, ten millions & hundred millions. Compare & order whole numbers up to ��� million places.  
Round off numbers up to ��� million places.  

- Whole Number �: Multiply a number by ��, ��� & �,���. Divide a number by ��, ��� & �,���. Multiply number up to � - digit number by � – digit 
number. Simplify numerical expressions.   

- Angles: Recognize the sum of angles on a straight line. Recognize the sum of angles at a point. Find the unknown angle(s) on a straight line or at a point. 

- Line Graphs: Read & interpret line graph. Create and label their own line graph. 

Science IE - The Unit of Life: The cells, Microscope, Plant cells, Animal cells, Cell Division, Budding in Hydra. 
- The Web of Life: Food Chains, Food web, Decomposers. 

Social IE - The Social and Cultural Environments in the Central Region: The Way of Life in Central Region, Main Jobs of the Population in Central Region, 
Culture and Customs in Central Region, Conservation of Socio-Cultural Environment in Central Region. 
- Population and the Environment in Central Region: The Natural Environment, The Human Environment, Conserving the Natural Resources and the 
Environment, Participate in Protecting the Environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2561) 

 
 

วัน เดือน ป เวลา นาที ชุดวิชา 
 
 
 
 
 

17 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.20 น. 60 ภาษาไทย 

09.25 – 10.05 น. 40 การงานฯ และ Computer  
 20                        พัก 

10.25 – 11.35 น. 70 สังคมฯ และ ประวัติศาสตร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร 
14.05 – 14.35 น. 30 ภาษาจีน 

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.45 – 15.25 น. 40 Science IE  
 
 
 
 
 

19 / ก.ค. / 2561 
 

08.20 – 09.30 น. 70 คณิตศาสตร 
09.35 – 10.05 น. 30 ทัศนศิลป  ดนตรี และ นาฏศลิป 
   20                        พัก 

10.25 – 11.25 น. 60 ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. 30 สุขศึกษา และ พลศกึษา 
13.35 – 14.15 น. 40 Math IE  

พักดื่มนมบนหองสอบ 

14.25 – 15.05 น. 40 Social IE 
 
หมายเหต ุ
 

1. งดการเรียนสอนโครงการดูแลนักเรียนหลงัเลิกเรียน(เสรมิเย็น)ในวันที่มกีารสอบ ขอความกรุณาทานผูปกครอง 
 มารับนกัเรียนใหตรงเวลา 
2. นักเรียนที่ขาดสอบทุกกรณี ขอความกรุณาทานผูปกครองมายื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมเอกสารประกอบ  
 เชน ใบรับรองแพทยหรือเอกสารประกอบการลาตางๆ ทีห่องงานทะเบียนและวัดผล ช้ัน 2 อาคารสามัคคีนฤมิต 
3. งานวัดผลฯ จะจัดสอบใหกับนักเรียนขาดสอบที่มีใบขอเลือ่นสอบเทานั้น ในวันที่ 20 และ 23 ก.ค. 2561 
4. ประกาศรายช่ือนกัเรียนไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) ทางเว็บไซต และในหองเรียน วันที่ 26 ก.ค. 2561 
5. ครูประจําวิชาสอนและสอบซอมนักเรียน ไมผานเกณฑภาคทฤษฎี (มผ) วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2561 
6. แจกผลการเรียน(สมุดพก) ครัง้ที่ 1/2560 ใหกับผูปกครองในหองเรียน วันเสารท่ี 25 ส.ค. 2561 
 
 
           ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
 
 
 
         (ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท) 
                ผูชวยผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



สรุปเนื�อหาการทดสอบ ครั�งที� 1 / ���� 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  � 
 

วิชา เนื�อหาวิชาที�ทดสอบ 
ภาษาไทย - จากผาแต้มสู่..อยีิปต์ ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน คาํควบกลํ�า อกัษรนาํ ตวัการันต ์วนั เดือน ปีแบบไทย คาํมูล คาํประสม คาํซํ� า คาํซ้อน 

- อ่านป้ายได้สาระ ตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน คาํ วลี ประโยค สาํนวนเปรียบเทียบ มารยาทในการเขียน ภาษาพดู ภาษาเขียน  
ส่วนประกอบของประโยค 
- กทลตีาน ีตอบคาํถามจากเนื�อเรื�องนอกบทเรียน คาํนาม คาํสรรพนาม คาํกริยา คาํที�มาจากภาษาต่างประเทศ  

คณิตศาสตร์ - จํานวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร โจทยปั์ญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทยปั์ญหาระคนของจาํนวนนบัค่าประมาณใกลเ้คียงจาํนวน
เต็มหลกัต่างๆ แสดงวิธีทาํและหาคาํตอบการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทยร์ะคน แกปั้ญหาเกี�ยวกบัแบบรูป  
- ตัวประกอบของจํานวนนับ ตวัประกอบของจาํนวนนบั จาํนวนเฉพาะ ตวัประกอบเฉพาะ การแยกตวัประกอบ การหาห.ร.ม และ ค.ร.น  
แกโ้จทยปั์ญหาดว้ย ห.ร.ม. และ ค.ร.น.   
- เส้นขนาน เส้นขนานและมุมแยง้ มุมภายในที�อยู่บนขา้งเดียวกนัของเส้นตดั การสร้างเส้นขนาน   
- สมการและการแก้สมการ สมการ สมการที�เป็นจริง สมการที�เป็นเท็จ สมการที�มีตวัไม่ทราบค่า คาํตอบของสมการ การแกส้มการ แกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ 

วิทยาศาสตร์ - สิ�งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต สารอาหารและการเจริญเติบโตของมนุษย ์หนา้ที�ของระบบต่างๆ ของสิ�งมีชีวิตที�ทาํงานสัมพนัธ์กนั ระบบย่อยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบขบัถ่าย ระบบหายใจ ความสัมพนัธ์ของระบบ   
- ชีวิตกบัสิ�งแวดล้อม กลุ่มสิ�งมีชีวิตในแหล่งที�อยู่ต่างๆ ความสัมพนัธ์ของสิ�งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร รูปแบบความสัมพนัธ์ของสิ�งมีชีวิต  
การดูแลและจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรมนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้ม 

สังคมฯ  - พุทธประวัติและการปฏบิัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที�ดีตามแบบอย่าง (พระพุทธศาสนา �) ความสําคัญของพระพุทธศาสนา สรุปพุทธประวัติ (ปัจฉิมสาวก ปลง

อายุสังขาร ปรินิพพาน การถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ) สังเวชนียสถาน � ทีฆีติโกสลชาดก สัพพทาฐิชาดก พระราธะ   

- หน้าที�ของการเป็นพลเมืองดีและการธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย (หน้าที�พลเมือง �) กฎหมายกับชีวิตประจาํวัน กฎหมายจราจร กฎหมายทะเบียน-

ราษฎร์ กฎหมายยาเสพติดให้โทษ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ  

ในชีวิตประจาํวัน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่างๆ สถานการณ์จริง ประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสาร  

จากสื�อต่างๆ รวมทั�งสื�อที�ไร้พรมแดน ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม การเปลี�ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา มารยาทไทยและมารยาทสังคม  

คุณค่าทางวัฒนธรรมที�แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม แนวทางธาํรงรักษาวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ - ความสําคญัของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความหมายและความสาํคญัของวิธีการทางประวติัศาสตร์อย่างง่าย การนาํวิธีการไปศึกษาเรื�องราวในทอ้งถิ�น  

ขอ้มูลเรื�องราวสาํคญัในอดีต  ตวัอย่างหลกัฐาน การสรุปขอ้เท็จจริงจากหลกัฐาน วิธีการนาํเสนอขอ้มูลจากหลกัฐานที�หลากหลาย 

สุขศึกษา - ร่างกายของเรา ความสําคัญ หน้าที�และการทาํงานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และวิธีดูแลรักษาอวัยวะให้ทํางาน-
ตามปกติ 

พลศึกษา - กฬีาบาสเกตบอล � ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ การเคลื�อนไหวเบื�องต้นในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล แหล่งที�มาของแรงในการฝึกทักษะการเลี�ยง และการ
รับส่ง (การรับส่งสองมือระดับตํ�า  ระดับสูง ระดบัอก กระดอนพื�น เหนือศีรษะ การรับส่งมือเดียวเหนือไหล่) สมรรถภาพทางกาย 

ทัศนศิลป์ - การจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุล เอกภาพ ความกลมกลืน  รูปและพื�นที�ว่าง  การจัดองค์ประกอบศิลป์ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง 
พื�นผิว นํ�าหลักแสงเงา 

ดนตรีสากล - องค์ประกอบดนตรีสากล องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต อ่าน เขียนโน้ตดนตรีสากล ทาํนองง่ายๆ เครื� องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  

ดนตรีไทย - ทฤษฎดีนตรีไทย ประเภท บทบาทและหน้าที�ของเครื� องดนตรีไทยแต่ละภาค ศัพท์สังคีต เครื� องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะ-
สองชั�น เนื�อหา องค์ประกอบ คุณภาพของบทเพลง การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทาํนองด้วยเครื� องดนตรี ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ 

การงานฯ - งานบ้าน การดูแลรักษาทาํความสะอาดเครื� องเรือน  เครื� องใช้ไฟฟ้า  การจัดเกบ็เอกสารการเงิน มารยาทในการทาํงาน การทาํงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว-
และผู้อื�น การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลักษณะ คุณสมบัติ และประเภทของผ้า การเลือกซื�อเสื�อผ้าสําเร็จรูป ป้ายสัญลักษณ์บนเสื�อผ้า การซ่อมแซม-
เสื�อผ้า 

Computer -  Introduction of Macintosh: Macintosh Products, Parts of Desktop (Mac OS), Basic Keyboard shortcuts and search engine website. 

ภาษาอังกฤษ - Travel and Places: Travel Information, Travel Programs, Bus Timetable, Plane Timetable and Sequencing.   

- Daily Routine: Fact and Opinion, Connecting Idea and Paragraph Writing (My Daily Routine). 

ภาษาจีน - ต้อนรับแขก  ประโยคคาํสั�ง คาํขอร้องที�ใช้ในห้องเรียน  แปลประโยคไทย-จีน  จีน-ไทย  ตอบคาํถามจากรูปภาพ  บทสนทนา  คาํศัพท์ พินอิน ลาํดับขีด  
ตอบคาํถามจากเนื�อเรื� อง 

Math IE - Algebra: Finding the value of an algebraic expression, Translating word problems to algebraic expressions and Simplifying algebraic expressions.  

- Angles in Geometric Figures: Identifying the types of triangles and four-sided figures and Finding the unknown angles in triangles and four-sided figures. 

- Factors and Multiples: Determine the factors and multiples of a number,Differentiate prime and composite numbers, Determine the prime factors of a 
number and Finding the highest common factor and the lowest common multiples of two or more numbers.   

Science IE -  Classification of Organisms: Introduction of Classification of organisms, � Kingdoms (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia).   

- Adaptation: Plants Adaptation, Animal Adaptations(Polar Bears, Camels, Dolphin) Structural and Behavioral Adaptation, Adaptation for obtaining food,  
for escaping predators, and for reproduction. 

Social IE - Physical Features of Thailand: General physical feature of Thailand (Area and Borders), The Geography of Regions (Northern, Northeastern, Western, 
Eastern, Southern and Central),Compare the natural environment of regions in Thailand.  
- Sufficiency Economy: The Sufficiency Economy Principle Model, How Sufficiency Economy methods are practised, How the Sufficiency Economy 
Philosophy is applied to everyday life. 

 

 


