
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูสุทธิกานต์ การินทร์ (Toy) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan) วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History) ครูพัชชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)
หน่วยที่ 3 อาณาจักรรัตนโกสินทร์

หน่วยที่ 7 บทร้อยกรอง บทที่ 2 บุคคลส าคัญสมยัรัตนโกสินทร์
- การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ
- การยอ่ความ บทที่ 11 บทประยุกต์  - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
- การใชพ้จนานุกรม - บญัญติัไตรยางศ,์ โจทยปั์ญหาการหาก าไร ขาดทุนและทุน การหา , 
หน่วยที่ 8 ภาษาถิ่น ราคาซ้ือหรือทุน การลดราคา, โจทยปั์ญหาการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
- ภาษาถ่ินเหนือ อีสาน ใต ้กลาง โจทยปั์ญหาร้อยละกบัดอกเบ้ีย
- สญัลกัษณ์ แผนท่ี แผนภูมิ บทที่ 12 รูปเรขาคณติสามมติิและปริมาตรของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก
- การโตว้าที
●หนังสือวรรณคดี วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพัชชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)
หน่วยที่ 7 ราชาธิราชตอนก าเนิดมะกะโท หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมศิาสตร์น่ารู้
หน่วยที่ 8 อ าลาอาลัย

วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) - การอ่านแผนภูมิแท่ง กราฟเสน้และแผนภูมิรูปวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่ 1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลต่อส่ิงแวดล้อม Math

2.มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม
  regular polygons,  and composite figures.


หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์และเทคโนโลยอีวกาศ 1. Name three-Dimensional figures and nets
2. Find surface area of prisms and pyramids

- ฤดูของโลกและฤดูของประเทศไทย 3. Find volume of rectangular prisms
Ch. 12 Data Displays and Measures of Center
1. Create and read dot plots and frequency tables
2. Make histograms from given data set
3. Find mean, median, mode, and range
Ch. 13 Variability and Data Distributions
1. Create and read box plots 
2. Find Mean Absolute Deviation (MAD)

 - สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท

บทที่ 10 รูปวงกลม
- ส่วนประกอบของรูปวงกลม, การหาความยาวรอบรูป, การหาพ้ืนท่ี, 
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 - พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกโจทยปั์ญหา

บทที่ 1. ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก ดวงจันทร์และดวงอาทติย์                          

- สุริยปุราคาและจนัทรุปราคา

บทที่ 2 . เทคโนโลยอีวกาศ

บทที่ 3 ภูมปัิญญาสมยัรัตนโกสินทร์

- การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติละการเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม

บทที่ 3. ภยัพิบัติทางธรรมชาติ : ภยัพิบัติทางธรรมชาติที่ควรรู้จัก

●หนังสือหลักภาษา

บทที่ 2. รู้จักหิน : หินในท้องถิ่น

- ลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทยไปวดัความดนั
- ภูมิลกัษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อภูมิสงัคมของประเทศไทย
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพกบัภยัธรรมชาติ 

 - ผลกระทบท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
- แนวทางการใชแ้ละการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

**(ขา้งข้ึนขา้งแรม ไม่ออกสอบ)**

1.  ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
- เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

- ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ, รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ,
ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก, โจทยปั์ญหา, ส่วนประกอบ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ, รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ, ปริมาตร

- รู้จกัเทคโนโลยอีวกาศ

Ch. 11 Surface Area and Volume

และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก, โจทยปั์ญหา
บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบือ้งต้น

- การเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบและกราฟเสน้

Ch. 10 Area 1. Find areas of parallelograms, triangles, trapezoids,

- การเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย และ



English Social Studies Social Studies (cont.)
Ancient Civilizations:  studied in class

- Rulers – basic idea of how the cities functioned
- Relate to today’s society – Cities are chaos without a leader.

- Understand the seven parts of each civilization Religion / Social Structure / Written Language
Paragraphs and sentences - Compare the civilizations studied in class through each component - Identify the religious beliefs, social structure and written language
- Able to identify a sentence that does not belong in a given paragraph  listed above.    of each civilization studied in class
- Can write a paragraph of their own which uses a topic sentence Food Supply: - Identify common occupations in ancient times and where each 
    followed by at least two related sentences
 - Understand the link between location and food supply  including water    would fall in the social pyramid
- Can identify which groups of words constitute a sentence and source, climate, and physical landscape features

- The first component to settlement
The Continuous Tense
- Can identify sentences written in the past, present and future 
   continuous tense Science Health 
- Able to give the structure used to form the past, present and future Unit 3 Lesson 3: Nonrenewable Energy Resources The Respiratory System
   continuous tense How coal and nuclear power plants work., Advantages and - Can label parts of respiratory system diagram correctly
- Can write own sentences in past, present and future continuous tense  disadvantages of fossil fuels and nuclear energy. - Can fill in text about respiratory system using words from word bank
- Can edit given sentences to change into past, present and future Lesson 4: Renewable Energy Resources - Can describe the functions of different parts of the respiratory system
   continuous tense Solar and Wind Energy Plants., Advantages and disadvantages of solar - Understands the difference between nose breathing
Comparing and Contrasting and wind energy sources., Other types of renewable energy resources Pollution
- Can pick out words from given text which show that the text is Unit 4 Lesson 1: Human Impact on Water - Understands health impact of pollution, Can explain why PM2.5

   comparing/contrasting Importance of Water and Types of Water Resources, Types is so harmful to human health, Can explain why it is more dangerous
- Can write own sentences comparing and contrasting two things  and Sources of Water Pollution, Methods of Water Quality Testing, to breathe heavily ,   when air pollution is high than to breathe
Contractions  Water Treatment Processes
- Can correct incorrect contractions and shorten two words into Lesson 2: Human Impact on Land an AQI chart and understands how behavior , should be altered
   contracted form correctly Importance and Uses of Land and Soil
Vivid and Sensory Words Human Activities on Land and Soil Disease and The Body
- Can use vivid and sensory words and phrases to describe things Lesson 3: Human Impact on the Atmosphere
Spelling and Vocabulary Importance of the Atmosphere, Types and sources of air pollution, - Has a general understanding of how the immune system works
- Can fill in missing spelling words from last term in given text Measurement of air quality, Human Activities and Atmosphere - Can label a diagram showing different parts of the immune system
- Can link a selection of spelling words to the correct meanings - Knows how many types of germs there are and can give

   examples of each

Transitional phrases
- Can Write their own paragraphs Which use transitional phrases to
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    link sentences
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- Can pick out transitional words and phrases from given sentences

- Understands the difference between viruses and bacteria

depending on the reading.

normally, Can explain what AQI and PM stand for,  Can read 

- The last components to development –once the civilization is thriving
- List 3 new inventions/discoveries from each society

   which do not

- Label each of the ancient civilizations studied in class  on a world map
- Identify physical landscape features that allowed early settlement

Government: 
- Understand the fundamental government structure of each civilization

Technology & Arts
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