แนวข้ อสอบเก็บคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ภาษาไทย
ชั้น
ป.1

ป.2

ป.3

เนือ้ หา
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.

ป.4

ป.5

ป.6

2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

อ่านข้อความ ตอบคาถาม
การเติมคา เรี ยงคาในประโยค
เติมวรรณยุกต์ ( ,
, , )
เขียนคาจากคาอ่าน (เขียนไทย)
คาที่มีอกั ษรนา
คาที่มี อ นา ย
คาที่มีตวั การันต์
คาที่มี รร , คาที่ใช้ บรร , บัน
คาที่ประวิสรรชนีย ์ , คาที่ไม่ประวิสรรชนีย ์
การอ่านเรื่ องแล้วสามารถคิดวิเคราะห์นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
การเขียนและการพูดสื่ อความ
อ่านเนื้อเรื่ อง จับใจความจากเรื่ องพร้อมสรุ ปเพื่อตอบคาถามจากเรื่ องได้ถูกต้อง
เข้าใจชนิดของคาในภาษาไทย และสามารถบอกคานั้นว่าเป็ นคาชนิดใด เช่น
- คาพ้องรู ป คาพ้องเสี ยง
- ตัวการันต์
อ่านเนื้อเรื่ องสั้นๆและตอบคาถามจากเรื่ องแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องได้
แปลความหมายจากเรื่ อง เข้าใจคาศัพท์ คาเปรี ยบเทียบ สานวนเปรี ยบเปรยได้
คาสรรพนาม
คากริ ยา
คาวิเศษณ์
การเขียนย่อความ
คาสันธาน
แยกส่ วนประกอบของประโยค
คาราชาศัพท์
การอ่านจับใจความ

คณิตศาสตร์
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
1. การบวก ลบจานวนไม่เกิน 100
2. การเรี ยงจานวน
3. การใช้เครื่ องหมาย > , < หรื อ =
3. เขียนเป็ นตัวหนังสื อ
5. โจทย์ปัญหาการบวกลบ
1. การบวกและการลบ
2. การคูณ
4. การชัง่
5. โจทย์ปัญหาการชัง่ – การคูณ
1. การบวกและการลบ , จานวนนับ
2. เวลา
3. การชัง่ และการตวง
1. จานวนนับ
2. การบวก , ลบ , และหาร
3. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
4. การวัด
1. การบวก ลบ คูณระคน
2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่ วน
3. แบบรู ปของเศษส่ วน
4. ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่งและจานวนนับ
5. หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลักของทศนิยม
6. การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
7. การเขียนทศนิยมในรู ปเศษส่ วน / การเขียนเศษส่ วนเป็ นทศนิยม
8. การบวก ลบ คูณทศนิยมและโจทย์ปัญหา
9. การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
10. แบบรู ปของทศนิยม
1. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่ วนและจานวนคละ
2. หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจาหลัก
3. การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งในรู ปกระจาย
4. การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
5. การทาทศนิยมให้เป็ นเศษส่ วนและทาเศษส่ วนให้เป็ นทศนิยม
6. การหาค่าประมาณของทศนิยม
7. การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมและโจทย์ปัญหา
8. การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคนของทศนิยมและโจทย์ปัญหา

วิทยาศาสตร์
ชั้น

เนือ้ หา
1. อวัยวะภายนอกของร่ างกาย

ป.1

2. หน้าที่ต่างๆของอวัยวะ
3. ความสัมพันธ์ของอวัยวะในร่ างกาย
1. อาหารหลัก 5 หมู่

ป.2

2. สุ ขลักษณะในการรับประทานอาหาร
3. การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของมนุษย์
1. แรงที่กระทากับวัตถุ

ป.3

2. แรงเสี ยดทาน
3. แรงโน้มถ่วง
4. เครื่ องผ่อนแรง
1. แสงกับการมองเห็น

ป.4

2. เมื่อแสงเปลี่ยนรู ป
3. การกระจายของแสงขาว

ป.5

 วัสดุในชีวติ ประจาวัน

ป.6

 สารรอบตัว

สั งคมศึกษา
ชั้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
1.
2.
3.
4.
5.
1.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาเซี ยนน่ารู ้
พุทธศาสนา
โครงสร้างครอบครัว
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
สิ ทธิของตนเองในครอบครัว
พุทธศาสนาน่ารู ้
2. การปฏิบตั ิตามกติกา กฎระเบียบ
มารยาทไทย
4. การเคารพสิ ทธิและเสรี ภาพ
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
สิ นค้าและบริ การ
พระพุทธศาสนา
วันหยุดราชการวันสาคัญ
สิ ทธิ พ้นื ฐานของเด็ก 4 ประการ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
อานาจอธิปไตย
วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ
- วัฒนธรรมด้านการรับประทานอาหาร
- วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย
- วัฒนธรรมด้านภาษา
- วัฒนธรรมด้านประเพณี
สิ ทธิ พ้นื ฐานของเด็ก 4 ประการ
การละเมิดสิ ทธิเด็ก
แนวทางการปกป้ องคุม้ ครองตนเองจากการละเมิดสิ ทธิเด็ก
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆของไทย
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
กฎหมายในการปกครองส่ วนท้องถิ่น
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคม
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย
มารยาทไทย
ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์
การเลือกรับข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ

ประวัติศาสตร์
ชั้น

เนือ้ หา
1. การดาเนินชีวติ ในอดีต ปัจจุบนั

ป.1

2. การค้นหาข้อมูลส่ วนตัว
3. แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
1. วิธีสืบค้นเรื่ องราวของตนเองและครอบครัว

ป.2

2. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในอดีต
3. วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
1. การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาการของชุมชน

ป.3

2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. วัฒนธรรมในชุมชน
1. การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ป.4

2. การเรี ยงลาดับสมัยทางประวัติศาสตร์
3. พระมหากษัตริ ยใ์ นสมัยสุ โขทัย
1. ปั จจัยที่ส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องในสมัยอยุธยา

ป.5

2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา
3. การปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้น
4. ลักษณะทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา
1. การสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์

ป.6

2. ลาดับของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยสมัยรัตนโกสิ นทร์
3. ปั จจัยในการย้ายราชธานีจากกรุ งธนบุรีไปฝั่งกรุ งเทพฯ (พระนคร)
4. ระดับชนชั้นการปกครองในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น

สุ ขศึกษา
ชั้น
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

อวัยวะภายนอก
ความรักและความผูกพันในครอบครัว
ความภาคภูมิใจในตนเอง
อวัยวะภายในร่ างกายที่สาคัญ
ธรรมชาติของมนุษย์
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
พฤติกรรมทางเพศ
การเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี (การเลือกรับประทานอาหาร)
การเจริ ญเติบโต
คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน
การป้ องกันโรค (โรคไข้หวัด , โรคไข้เลือดออก)
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน
พฤติกรรมทางเพศ
ระบบย่อยอาหารและขับถ่ายปั สสาวะ
ครอบครัวอบอุ่น
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
ความสาคัญของระบบภายในร่ างกาย
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
เพศศึกษา

พลศึกษา
ชั้น

เนือ้ หา
 การเคลื่อนไหวร่ างกายขั้นพื้นฐาน

ป.1

- ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
- ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่ างกายในชีวติ ประจาวัน
- การบริ หารร่ างกาย
 การเคลื่อนไหวร่ างกายเบื้องต้น

ป.2

- หลักการเคลื่อนไหวร่ างกายเบื้องต้น
 การออกกาลังกายและกิจกรรมทางกาย
- กายบริ หารร่ างกาย
 การเคลื่อนไหวร่ างกายขั้นพื้นฐาน
- การควบคุมร่ างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้อง

ป.3

 เล่นเกมสนุกสร้างสุ ขทางใจ
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
- การละเล่นพื้นเมือง
- หลักสาคัญในการเล่นเกม
 การเคลื่อนไหวร่ างกายในชีวิตประจาวัน
- การเคลื่อนไหวร่ างกายเบื้องต้น
- การเคลื่อนไหวร่ างกายขั้นพื้นฐาน

ป.4

 กายบริ หารประกอบจังหวะ
- รู ปแบบการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะ
- กายบริ หาร
 การเล่นเกมและกิจกรรมทางกาย
- สนุกกับเกมเลียนแบบ

ชั้น

เนือ้ หา
 การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
- ยืดหยุน่ ขั้นพื้นฐาน
- หลักการเคลื่อนไหวร่ างกาย
 การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ

ป.5

- หลักการออกกาลังกาย
- รู ปแบบการออกกาลังกาย
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
- การละเล่นพื้นเมือง
- กิจกรรมนันทนาการ
 หลักการเคลื่อนไหวร่ างกาย
 กิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
- กิจกรรมแบบผลัด

ป.6

- ยืดหยุน่ ขั้นพื้นฐาน
 การออกกาลังกายแบบแอโรบิก
 กิจกรรมนันทนาการ
 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ

ศิลปะ
ชั้น
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
 หน่ วยที่ 1
- การสังเกต สี , รู ปร่ างรู ปทรงในธรรมชาติและในสิ่ งแวดล้อม
 หน่ วยที่ 2
- การวาดภาพระบายสี วัสดุอุปกรณ์ และสี ที่ใช้ในงานศิลปะ
 หน่ วยที่ 1
- เส้น , รู ปร่ างรู ปทรง , สี
 หน่ วยที่ 2
- สร้างสรรค์งานศิลป์ การวาดภาพระบายสี ภาพปะติด
 หน่ วยที่ 1
- เส้น , สี , รู ปร่ างรู ปทรง , พื้นผิว , วัสดุอุปกรณ์และการสร้างสรรค์ผลงาน
 หน่ วยที่ 2
- สร้างสรรค์งานศิลป์ งานปั้ น การวาดภาพระบายสี สิ่งรอบตัว
 หน่ วยที่ 1
- ทัศนธาตุ การจัดภาพและอิทธิพลของสี
 หน่ วยที่ 2
- การวาดภาพระบายสี วรรณะสี วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการขั้นตอน
 หน่ วยที่ 1
- การจัดองค์ประกอบศิลป์ เอกภาพ ความสมดุล จุดเด่นความขัดแย้ง ความกลมกลืน
ประโยชน์คุณค่าทางจิตใจด้านการใช้สอย
 หน่ วยที่ 2
- การวาดภาพระบายสี วรรณะสี การพิมพ์ภาพ
 หน่ วยที่ 1
- วงจรสี สี คู่ตรงข้าม หลักการจัดภาพ ขนาด สัดส่ วน ความสมดุล
 หน่ วยที่ 2
- สร้างสรรค์งานศิลป์ ทัศนธาตุ

ดนตรีไทย
ชั้น

เนือ้ หา
1. การกาเนิดของเสี ยง

ป.1

2. ลักษณะของเสี ยง
3. จังหวะ
1. การเกิดเสี ยงของมนุษย์

ป.2

2. เสี ยงของเครื่ องดนตรี
3. ลักษณะของเสี ยง
1. รู ปร่ างลักษณะและการเกิดเสี ยงของเครื่ องดนตรี

ป.3

2. ลักษณะของเสี ยงดนตรี
3. สัญลักษณ์ทางดนตรี
4. จังหวะ
1. ประเภทของเครื่ องดนตรี ไทย

ป.4

2. ลักษณะเสี ยงของเครื่ องดนตรี แต่ละประเภท
3. วิธีการเก็บและดูแลรักษาเครื่ องดนตรี ไทย
1. วงดนตรี พ้นื บ้าน

ป.5

2. ลักษณะเสี ยงของวงดนตรี พ้นื บ้านแต่ละภาค
3. วงดนตรี ไทย

ป.6

1. ค่าและจังหวะของโน้ตดนตรี ไทย
2. การเขียนโน้ตไทยให้เป็ นโน้ตสากล

นาฏศิลป์
ชั้น
ป.1

ป.2

เนือ้ หา
1. การละเล่นของเด็กไทย
2. นาฏยศัพท์
1. การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
2. การละเล่นเด็กไทย 4 ภาค
1. ความสาคัญของนาฏศิลป์ ไทย

ป.3

2. สิ่ งที่เคารพ
3. การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค

ป.4

ป.5

1. ราวงมาตรฐาน
2. การแสดงพื้นเมือง ( ระบาดอกบัว , รารองเง็ง )
1. ราวงมาตรฐาน
2. การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค
1. ที่มาของนาฏศิลป์ ไทย

ป.6

2. วิวฒั นาการของนาฏศิลป์ ไทย
3. ราวงมาตรฐาน 10 เพลง

คีย์บอร์ ด
ชั้น

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
 หน่ วยที่ 4 : ลักษณะดนตรี
- เครื่ องดนตรี
- สัญลักษณ์ทางดนตรี เสี ยง สู ง – ต่า , ดัง – เบา , ยาว – สั้น
 หน่ วยที่ 5 : สร้างสรรค์ดนตรี
- การบรรเลงเครื่ องดนตรี
 หน่ วยที่ 4 : เครื่ องดนตรี สากล
- ลักษณะของเสี ยง
 หน่ วยที่ 5 : ทักษะดนตรี
- ทานองเพลง
- จังหวะ
- เครื่ องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี สากล
 หน่ วยที่ 4 : เครื่ องดนตรี
- จังหวะ
- ทานอง
 หน่ วยที่ 5 : วงดนตรี
- การบรรเลงดนตรี
- สัญลักษณ์
 หน่ วยที่ 4 : องค์ประกอบดนตรี สากล
- ศัพท์ทางดนตรี สากล
- จังหวะ
- ทานอง
 หน่ วยที่ 5 : สร้างสรรค์ดนตรี
- เครื่ องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี สากล

การงานอาชีพ
ชั้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
1. ความหมายและประโยชน์ของงานบ้าน
2. การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การจัดเก็บของใช้
3. ความหมายและประโยชน์ของเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย
4. การแต่งกายด้วยตนเอง
5. ความหมายและประโยชน์ของอาหาร
6. การประกอบอาหาร
1. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน
2. การล้างทาความสะอาดเครื่ องใช้ในการรับประทานอาหาร
3. การแต่งตัวไปโรงเรี ยน
4. การจัดวาง การเก็บเสื้ อผ้าและรองเท้า
5. การล้างผักและผลไม้
6. การจัดเตรี ยมผักและผลไม้
1. การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
2. การเลือกใช้เสื้ อผ้าและซ่อมแซมเสื้ อ
3. การเก็บรักษาอาหารและความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
4. อนามัยของผูป้ ระกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร
1. การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว
2. การจัดเก็บสิ่ งของเครื่ องใช้
3. มารยาทในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
4. การประกอบอาหารและเครื่ องดื่ม
5. มารยาทในการรับประทานอาหาร
6. ความหมายและประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ
7. การซ่อมแซมเสื้ อผ้าและการขจัดรอยเปื้ อนบนเสื้ อผ้า
1. การทางานกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็ นระบบ
2. การซ่อมแซมเสื้ อผ้า การซัก การตาก การรี ด การเก็บและการพับเสื้ อผ้า
3. การเลือกซื้ ออาหารและเครื่ องดื่ม
4. การปลูกพืชและประเภทของพืช
1. การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
2. เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย
3. อาหารและโภชนาการ
4. การเลี้ยงปลาสวยงาม
5. มารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอ้ ื่น

คอมพิวเตอร์
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. ฟังชัน่ ต่างๆในโปรแกรมPaint
2. ฟังชัน่ ต่างๆในโปรแกรมPaint (การวาดภาพ)
2. โปรแกรมTyping การวางนิ้ว

1. หลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
- หน่วยรับเข้า
- หน่วยประมวลผลกลาง
- หน่วยความจา
- หน่วยแสดงผลข้อมูล
2. ประเภทของซอฟต์แวร์
- ซอฟต์แวร์ระบบ
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์
2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
3. โทษของคอมพิวเตอร์
4. การพิมพ์สัมผัสโปรแกรมTyping
1. การใช้งานของโปรแกรม Power Point
2. แถบแสดงคาสั่งต่างๆของโปรแกรม Power Point
3. เครื่ องมือขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม Power Point
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. ความหมายของฮาร์ดแวร์ (Hardware)
6. ความหมายของซอฟต์แวร์ (Software)
1. หลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
2. สื่ อบันทึกข้อมูล
3. ประโยชน์การเก็บรักษาข้อมูล
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. หลักการทางานเบื้องต้นของโปรแกรมMicrosoft Excel
- สู ตรการคานวณ
- ผลรวม
- ค่าเฉลี่ย
- ค่ามากที่สุด , ค่าน้อยที่สุด

ภาษาอังกฤษ
ชั้น
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เนือ้ หา
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

a , an
Verb to be
This is , That is
Pronoun
Verb to do
ประโยคปฏิเสธ
คาบุพบท ( Preposition)
คากริ ยา (Verb)
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
ประโยคคาตอบ Yes / No
Opposite Word
Weather
Occupation
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Past Simple Tense
Question Word
Nationality
การใช้นาฬิกา (Clock)
โจทย์คละ(Tenses)
Question Words
Comprehention
Quantity
การเปรี ยบเทียบ (Comparison)

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
ชั้น

เนือ้ หา
 Can DO Primary 1 Student Book Unit 3 , 4 , 5
- Can or Can’t

ป.1

- Body Parts
- Counting 1-10
- Food / Three meals a day
- At School / Classes to learn
 Can DO Primary 2 Student Book Unit 4 , 5 , 6

ป.2

- At the Zoo
- Ant kingdom
- Old city

ป.3

ป.4

1. Verb

2. Noun

3. Adjective

4. Opposite Word

5. Present Tense

6. Future Tense

7. Past Tense

8. Reading P.W

9. Weather

10. Conversation

1. Yes or No Question

2. Long / Short Sentence

3. Past Tense

4. WH / Question

5. Opposite Word

6. Present Continuous

7. Verb

8. Noun

9. Adjective

10. Future

11. Past

12. Present

ภาษาจีน
ชั้น

เนือ้ หา
1. คาศัพท์เกี่ยวกับประเทศจีน , ประเทศไทย (แผนที่ประเทศจีน , ไทย)

ป.1

2. คาศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
3. คาทักทาย , ขอบคุณ , บอกลา
4. พินอิน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
1. ความรู ้เกี่ยวกับตัวเลข เช่น การเขียนเบอร์ โทรศัพท์ , วันที่

ป.2

2. เติมประโยคให้สมบูรณ์ตามบทท่องในหนังสื อ
3. แปลคาศัพท์ทา้ ยบทที่ 2-5
4. เติมเสี ยงวรรณยุกต์บนคาศัพท์ที่ให้มา
1. ภาษาที่ใช้ในโรงเรี ยน , ห้องเรี ยน ( เติมคา , ตัวเลือก)

ป.3

2. แนะนาตัวเอง ชื่ อ อายุ ชั้น โรงเรี ยน
3. การตอบคาถาม คาศัพท์เกี่ยวกับ “ สี สัน ”
4. เรี ยงและคัดบทกลอนให้สมบูรณ์และสวยงาม
1. คาศัพท์เกี่ยวกับร่ างกาย
2. เลือกคาศัพท์มาเติมให้ประโยคสมบูรณ์ (กิจกรรมที่ชอบทาเช่น ร้องเพลง , เต้นรา , ดู

ป.4

หนังสื อ , เล่นเกม , กีฬาต่างๆ)
3. ตอบคาถามเรื่ องวัน เดือน ปี
4. เรี ยงและคัดบทกลอนให้สมบูรณ์และสวยงาม
1. ตอบคาถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันในช่วงเวลาต่างๆ

ป.5

2. คาศัพท์เกี่ยวกับเรื่ องทิศทาง
3. เติมคาให้ประโยคสมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนและการแนะนาตัว
4. เรี ยงและคัดบทนิทานอีกาดื่มน้ าให้สมบูรณ์และสวยงาม
1. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องสภาพอากาศ ฤดูกาล

ป.6

2. แปลประโยคภาษาจีนเป็ นไทยเกี่ยวกับบ้านและห้องต่างๆภายในบ้าน
3. คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องใช้ภายในบ้าน
4. เรี ยงและคัดบทกลอนให้สมบูรณ์และสวยงาม(บทเพลงแห่งฤดูกาล)

หน้ าทีพ่ ลเมือง
ชั้น

เนือ้ หา
1. ความเป็ นไทย , มารยาทไทย , ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

ป.1

2. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
3. พระบรมราโชวาท
1. มารยาทไทย , ความกตัญญูกตเวทีต่อครู

ป.2

2. การแต่งกายด้วยผ้าไทย
3. หลักการทรงงานของในหลวง
1. ความเป็ นไทย , มารยาทไทย , ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน

ป.3

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. กิจกรรมวันสาคัญ
1. มารยาทไทย
2. ความกตัญญูต่อผูท้ าประโยชน์ในสังคม

ป.4

3. ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยในท้องถิ่น
4. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
5. พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของในหลวง
1. มารยาทไทย
2. การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ป.5

3. ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
5. พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของในหลวง
1. มารยาทไทย
2. การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ป.6

3. ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
4. รักชาติ ยึดมัน่ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
5. พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของในหลวง

