
 
 

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปกีารศึกษา  2561 

วิชาภาษาไทย 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. การเขียนค าจากค าอ่าน 
2. การเติมค าให้ได้ใจความ 
3. เติมวรรณยุกต์   
4. เรียงค าใหม่ให้เป็นประโยค 

ป.2 

1. ค าอักษรน า 
2. ค าท่ีมี อ น า ย 
3. ค าท่ีมีตัวการันต์ 
4. ค าท่ีใช้  รร , บรร , บัน 
5. ค าท่ีประวิสรรชนีย์ 
6. ค าท่ีไม่ประวิสรรชนีย์ 

ป.3 

1. ค าควบกล  า 
2. ค าอักษรน า 
3. ค าท่ีประวิสรรชนีย์ 
4. ค าศัพท์ไทยที่มักใช้ผิด 
5. การพูด 
6. การอ่าน 

ป.4 

1. การอ่าน 
2. การเขียน 
3. การฟัง  การดูและการพูด 
4. ชนิดของค า 
5. ค าท่ีประวิสรรชนีย์ 
6. ค าศัพท์ยาก 

ป.5 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5  
- ค าบุพบท 
- ค าสันธาน 
- ค าอุทาน 
- ประโยค 
- ภาษาถ่ิน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  ส านวนไทย  

ป.6 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7 เรื่องชนิดของค า  
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กลุ่มค าและประโยค 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ส านวนไทย  



 

วิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. การบวกลบจ านวน 
2. การเรียงจ านวน   
3. จ านวนเลขค่ี  เลขคู่ 
4. โจทย์ปัญหาการบวกและลบ 
5. การวัดความยาว 

ป.2 

1. การบวก การลบ  
2. การคูณ  
3. การชั่ง 
4. โจทย์ปัญหาการชั่ง / การคูณ 

ป.3 

1. การบวก  การลบ  การคูณและการหาร 
2. การวัดความยาว  การชั่งและการตวง 
3. เวลา 
4. โจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ 

ป.4 

1. การบวก  การลบ  การคูณและการหาร 
2. การวัด  การชั่งและการตวง 
3. โจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ 

ป.5 

1. จ านวนนับและการด าเนินการ 
2. เศษส่วนและการด าเนินการ 
3. ทศนิยม 
4. การบวก  ลบทศนิยมและโจทย์ปัญหา 
5. คูณทศนิยมและโจทย์ปัญหา 
6. การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม 
7. โจทย์บวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม 

ป.6 

1. จ านวนนับและการประมาณค่าใกล้เคียงและโจทย์ 
2. ค.ร.น. / ห.ร.ม.  และโจทย์ปัญหา 
3. สมการและการแก้สมการ 
4. เศษส่วนและการด าเนินการ 
5. ทศนิยมและการด าเนินการ 

 

 



 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ 
2. การจ าแนกวัตถุท่ีเป็นของเล่นและของใช้ 
3. ประเภทของการออกแรง 

 

ป.2 

1. ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
2. อาหารหลัก  5  หมู่ 
3. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

 

ป.3 

1. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ชนิดและสมบัติของวัสดุ 
3. แรงและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 

 

ป.4 

1. แรงโน้มถ่วงของโลก 
2. ตัวกลางของแสง 
3. การหักเหของแสง 
4. การสะท้อนแสง 
5. การกระจายแสง 

 

ป.5 
1. สมบัติของวัสดุ 
2. การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม 

 

ป.6 

1. การจ าแนกสาร 
2. การเปลี่ยนแปลงของสาร 
3. สารในชีวิตประจ าวัน 
4. สภาวะ กรด – เบสของสาร 

 

 

 

 

 

 



 

วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

 

1. พุทธประวัติ 
2. หน้าที่ชาวพุทธ 
3. ครอบครัวของฉัน 
4. โรงเรียนของเรา 
5. วันส าคัญทางศาสนา 

 

ป.2 

 

1. ชาวพุทธที่ดี , การตักบาตร , บูชาพระรัตนตรัย 
2. มรรยาทชาวพุทธ 
3. การปฏิบัติตนในศาสนสถาน , ศาสนพิธี 
4. การฝึกสมาธิ  บริหารจิต 
5. กฎของการอยู่ร่วมกัน  ข้อตกลงในสถานที่ต่างๆ 
6. สิทธิและเสรีภาพ 
7. อาเซียนหน่วยที่ 1 – 2 

 

ป.3 

 

1. ศาสนสถาน , บุคคล , วัตถุ 
2. การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา 
3. แบบอย่างที่ดี  พุทธสาวก , ชาดก 
4. มรรยาทชาวพุทธ 
5. โต๊ะหมู่บูชา 
6. ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวท้องถิ่น 
7. อาเซียนของเรา  
8. การปกครองในประเทศอาเซียน 

 

ป.4 

 

1. ศาสนสถาน 
2. มรรยาทศาสนิกชนที่ดี 
3. ศาสนพิธี 
4. พลเมืองทีด่ีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ผู้น าและผู้ตามในสังคม , บทบาทหน้าที่ 
6. ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 
 



ชั้น เนื้อหา 

ป.5 

 

1. ศาสนิกชนที่ดี 
2. พิธีกรรมทางศาสนา 
3. มรรยาทศาสนิกชนที่ดี , มรรยาทชาวพุทธ 
4. การพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา 
5. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี , บทบาทหน้าที่ 
6. สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
7. การบริหารงานของอาเซียน 
8. ส านักเลขาธิการอาเซียน 

 

ป.6 

 

1. ศาสนิกชนที่ดี , การใช้ศาสนสถาน , มรรยาทชาวพุทธ 
2. พิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
3. งานมงคลและงานอวมงคล 
4. วันส าคัญทางศาสนา 
5. บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน 
6. หน่วยที่ 2  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิชาประวัติศาสตร์ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. วัน - เดือน - ป ี
2. ช่วงเวลา (อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต) 
3. เครือญาติของเรา 
4. ปีนักษัตร 
5. ความแตกต่างระหว่างอดีต - ปัจจุบัน   

 

ป.2 

1. อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต 
2. วันส าคัญ 
3. การศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัว 
4. เส้นเวลา 
5. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
6. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 

ป.3 • พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยและพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน 
 

ป.4 

1. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ 
2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
3. ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

 

ป.5 

1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
2. วิธีสืบค้นความป็นมาของท้องถิ่น 
3. ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
4. พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
5. พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี  
6. บุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  

 

ป.6 

1. บุคคลส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์  
2. อาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์และพัฒนาการ 
3. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 

 

 

 



 

วิชาสุขศึกษา 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรียนรู้ตัวเรา 
- อวัยวะภายนอก  ตา  หู  จมูก  ปากฟันและลิ น  ผิวหนัง  เส้นผม  มือ  เท้าและเล็บ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2   ชีวิตและครอบครัว 
- ครอบครัว 
- ความเข้าใจตนเอง 
- เพศชาย  เพศหญิง   

ป.2 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรียนรู้ตัวเรา 
- อวัยวะภายใน 
- ธรรมชาติของมนุษย์ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2   ชีวิตและครอบครัว 
- ครอบครัว 
- เพ่ือน 
- พฤติกรรมทางเพศ 

ป.3 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรียนรู้ตัวเรา 
- การเจริญเติบโต 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2   ชีวิตและครอบครัว 
- ลักษณะความแตกต่างของครอบครัว 
- การสร้างสัมพันธภาพ 

ป.4 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรียนรู้ตัวเรา 
- การเจริญเติบโตตามวัย 
- กล้ามเนื อ 
- กระดูกและข้อ 

ป.5 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรียนรู้ตัวเรา 
- ระบบต่างๆในร่างกาย (ระบบย่อยอาหาร , ระบบขับถ่าย) 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2   ชีวิตและครอบครัว 
- พัฒนาการทางเพศ 
- ครอบครัวอบอุ่น 
- การแก้ปัญหาขัดแย้ง 

ป.6 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรียนรู้ตัวเรา 
- ระบบต่างๆในร่างกาย (ระบบสืบพันธ์ , ระบบหายใจ , ระบบไหล่เวียนโลหิต) 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2   ชีวิตและครอบครัว 
- การสร้างสัมพันธภาพ 
- พฤติกรรมทางเพศ 



วิชาพลศึกษา 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 
1. ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว 
- ความหมายและความส าคัญ 
- รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน 

2. รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่าย 
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะใช้อุปกรณ์ 

ป.2 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 
1. การเคลื่อนไหวร่างกาย 
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ 
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะใช้อุปกรณ์ 

2. กรีฑาเบื องต้น 
- ประเภทของกรีฑา 
- กติกากรีฑาเบื องต้น 

ป.3 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 
- การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
- การเล่นเกม 
- การละเล่นพื นเมือง 
- กติกาเทเบิลเทนนิส 

ป.4 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 
- การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
- กายบริหาร 
- กติกาแชร์บอลเบื องต้น 

ป.5 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 
1. การเคลื่อนไหวตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- การใช้แรง 
- การรับแรง 
- ความสมดุล 

2. กติกาฟุตซอลเบื องต้น 

ป.6 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 
- การออกก าลังกาย 
- การบริหารประกอบเพลง 
- กฎกติกาแบดมินตัน 



วิชาศิลปะ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. เส้นในธรรมชาติ 
2. เส้นในสิ่งแวดล้อม 
3. เส้นในงานศิลปะ 
4. สี (แม่สี) การผสมสี 
5. การระบายสีอ่อน , สีเข้ม 
6. ระยะใกล้ ไกล 
7. รูปร่าง รูปทรง 

ป.2 

1. เส้น 
2. รูปร่าง รูปทรง 
3. พื นผิว 
4. ขนาด   
5. ระยะใกล้ ไกล 
6. สี  (การผสมสี) 
7. แสงเงา 

ป.3 

1. เส้น 
2. รูปร่าง รูปทรง 
3. พื นที่ว่าง 
4. พื นผิว 
5. แสงเงา 
6. สี  , การผสมส ี
7. การระบายสีระยะใกล้ ไกล 
8. ค่าน  าหนัก 
9. อิทธิพลของสีที่มีต่อมนุษย์ 

ป.4 

1. วงจรสีธรรมชาต ิ
2. องค์ประกอบภาพ 
- จุดเด่น                                -  รูปร่าง รูปทรง 
- พื นผิว                                 -  พื นที่ว่าง 
- ขนาด                                 -  ระยะใกล้ ไกล 
- แสง + เงา 

ป.5 

1. วงจรสี  
2. การผสมสี 
3. องค์ประกอบภาพศิลป์ 
- เอกภาพ                                -  จุดเด่น 
- ความสมดุล                            -  แสงเงา 
- ค่าน  าหนัก                              -  ระยะใกล้ ไกล 
- รูปร่าง รูปทรง 



ชั้น เนื้อหา 

ป.6 

1. วงจรสี  
2. การผสมสี 
3. องค์ประกอบภาพศิลป์ 
- เอกภาพ 
- จุดเด่น 
- ความสมดุล 
- แสงเงา 
- ระยะใกล้ ไกล 

4. สีมีอิทธิพลกับมนุษย์ 
5. เส้นมีอิทธิพลกับความรู้สึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิชานาฏศิลป์ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. การแสดงท่าทางเลียนแบบ 

2. นาฏยศัพท์ 

3. ภาษาท่า 

ป.2 
1. ภาษาท่า 

2. นาฏยศัพท์ 

ป.3 
1. ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

2. การแสดงพื นบ้าน 

ป.4 
1. นาฏยศัพท์ 

2. ร าวงมาตรฐาน 

ป.5 
1. นาฏศิลป์ในท้องถิ่น 

2. เปรียบเทียบการแสดงพื นบ้าน 

ป.6 
1. นาฏศิลป์และการละคร 

2. เครื่องแต่งกายละครพระ - นาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิชาดนตรีไทย 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. การก าเนิดของเสียง 

2. ลักษณะของเสียง  

3. จังหวะ 

ป.2 

1. เสียงของมนุษย์ 

2. ลักษณะของเสียง  

3. วิธีการบรรเลงเครื่องดนตรี 

ป.3 

1. วิธีการเกิดเครื่องดนตรี 

2. ลักษณะเสียงของเครื่องดนตรี 

3. จังหวะ 

ป.4 
1. ลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 

2. การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

ป.5 
1. การเขียนโน้ตดนตรีไทย 

2. เพลงในพิธีกรรม 

ป.6 
1. องค์ประกอบของดนตรีไทย 

2. ประวัติความป็นมาของเพลงไทยเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิชาคีย์บอร์ด 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. ก าเนิดเสียง 

2. เพลงส าคัญ      1. เพลงชาติ      2. เพลงสรรเสริญพระบารมี 

3. เสียงของตัวโน้ตทั ง  7  เสียง 

4. ลักษณะตัวโน้ต  

5. ประเภทเครื่องดนตรี  ดีด  สี  ตี  เป่า  ลิ มนิ วกด 

ป.2 

1. การแยกประเภทเสียง 

2. เสียงของตัวโน้ตทั ง  7  เสียง 

3. สัญลักษณ์ใช้แทนเสียงตัวโน้ต 

4. เพลงส าคัญ   

5. องค์ประกอบดนตรี  จังหวะ , ท านอง , เนื อร้อง 

6. ประเภทเครื่องดนตรี   

ป.3 

1. เสียง  

2. การอ่านโน้ต  

3. ลักษณะตัวโน้ต 

4. แยกประเภทเครื่องดนตรี   

5. การวางนิ วบน key board เพลงหนูมาลี 

6. เพลงส าคัญ   

 

 

 

 

 

 

 



 

วิชาการงานอาชีพ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ   

ป.2 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ   

ป.3 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ   

ป.4 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ   

4. หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร   

ป.5 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ   

4. หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร   

ป.6 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ   

4. หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร   

 

 

 



 

วิชาคอมพิวเตอร์ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 
1. เครื่องมือเกี่ยวกับโปรแกรม Paint 

2. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ป.2 
1. หน้าที่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ 

2. เครื่องมือและหลักการใช้งานของโปรแกรม Paint 

ป.3 
1. การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2. การใช้เครื่องมือต่างๆของโปรแกรม Paint 

ป.4 
1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

2. เครื่องมือในการใช้วาด Mind  Map  ด้วยโปรแกรม  Mind  Maple 

ป.5 
1. การใช้โปรแกรมน าเสนอ  Microsoft  Powerpoint 

2. เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม  Microsoft  Powerpoint 

ป.6 
1. เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม  Microsoft  Excel 

2. การใช้สูตรค านวณในโปรแกรม  Microsoft  Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วิชาภาษาอังกฤษ 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 
1. Verb  to  be   
2. These / Those 
3. ประโยคค าถาม  Is / Am / Are  

ป.2 
1. ประโยคปฏิเสธ 
2. This  is / That  is 
3. These   are  / Those  are 

ป.3 

1. How  many  …? 
2. How  much  …? 
3. Who  ,  What  ,  Where 
4. some  /  any 

ป.4 

1. Have  to  /  has  to  /  had  to 
2. Superlative  Adjective 
3. All  of  /  Many  /  A  few  /  None 
4. Grandpa  Stories 

ป.5 

1. Unit : 8     Simple  future  tense 
2. Unit : 9     Wh-question  1 
3. Unit : 10    Wh-question  2 
4. Unit : 11    Preposition  of  place  and  direction 
5. หนังสือ PW  Inter  Primary  Grammar 

ป.6 

1. Unit : 7     How  Thai  food  is  made 
2. Passive  Voice  (Present  Simple) 
3. Balanced  diet 
4. ASEAN  diet 
5. Unit : 8     Inventions 
6. Passive  Voice  (Past  Simple) 
7. Adjectives  with - ed  -  ing 
8. Famous  inventions 
9. หนังสือ PW  Inter  Primary  English 

 

 



 

English (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 
1. Can  Do  Student  Book  1  
2. Unit : 6     My  Friend’s  House     
3. Unit : 7     Animals 

ป.2 
1. Can  Do  Student  Book  2 
2. Unit : 6     Old  City     
3. Unit : 7     Chinatown 

ป.3 

1. Unit : 5     Can  Do  Book 
2. Should  and  Shouldn’t 
3. Countable noun 
4. Plural  form 
5. Comparative 

ป.4 

1. Unit : 6 - 7     Can  Do  Book 
2. Comparative   adjectives 
3. Unit : 8    Can  Do  Student  Book  and Workbook 

ป.5 

• IDIOMS 
- Tdiomatic 
- Expressions 

• DICTATION 
- Spellings 
- Punctuations 
- Grammer 

• Touristic  Places  in  Bangkok 
 

 

 

 

 

 



 

วิชาภาษาจีน 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. ภาษาจีน - ไทย (แผนที่) 
2. ค าทักทาย , ขอบคุณ , บอกลา 
3. บุคคลใกล้ตัว , ครอบครัว (ค าศัพท์) คุณครู , เพื่อน 
4. พินอิน  ประกอบด้วย  พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต์ 

 

ป.2 

1. ตัวเลขภาษาจีน 
2. แปลประโยคง่ายๆเป็นภาษาจีน       
3. เติมประโยคให้สมบูรณ์ 
4. การประสมค า (พินอิน  พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต์) 
5. ค าศัพทท์ั่วไป (ประเทศไทย – จีน) 

 

ป.3 

1. ค าศัพทใ์นห้องเรียน 
2. การให้ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ ,ชั น , โรงเรียน , อายุ) 
3. สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
4. สีสัน 

 

ป.4 

1. ร่างกาย (อวัยวะต่างๆในร่างกาย) 
2. ลักษณะนาม (อยู่หลังจ านวนตัวเลข) 
3. ค าคุณศัพท์ (บอกลักษณะของคน , สัตว์) 
4. เรื่องสั น (ฉันรักลูกแมวของฉัน) 
5. การเขียนวัน เดือน ปี ในภาษาจีน 

 

ป.5 

1. กิจวัตรประจ าวัน 
- เวลากับกิจกรรมต่างๆในหนึ่งวัน 

2. การออกไปท ากิจกรรมต่างๆ 
- ชื่อสถานที่ 
- ทิศทาง 

3. โรงเรียน 
- ชื่อห้องสถานที่ต่างๆในโรงเรียน 
- สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
- ครู - นักเรียน 

4. นิทานท้ายบท 
5. การเขียนแนะน าตัวเอง 
 

จากค ากลอนท้ายบท 



ชั้น เนื้อหา 

ป.6 

1. สภาพอากาศของประเทศไทย – จีน 
- อุณหภูมิตัวเลข (องศา) 
- สภาพแวดล้อม ลม ฟ้า อากาศ 
- ความรู้สึก ร้อน หนาวกับสภาพอากาศ 

2. ฤดูของประเทศไทย – จีน 
- สภาพแวดล้อมในแต่ละฤดู 
- กิจกรรมต่างๆที่ท าในแต่ละฤดู 
- บทเพลง 4 ฤดู 

3. บ้านของฉัน 
- ห้องต่างๆในบ้าน 
- สถานที่ตั ง 
- ลักษณะนาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิชาหน้าที่พลเมือง 

ชั้น เนื้อหา 

ป.1 

1. การไหว้ 
2. การทักทาย 
3. การรับประทานอาหาร 
4. ความส าคัญของภาษาไทย 

ป.2 

1. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
2. ความกตัญญูกตเวที 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. วันส าคัญของ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

ป.3 

1. คุณลักษณะที่ดีของคนไทย 
2. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
3. ความเป็นพลเมืองที่ดี 
4. การปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท 

ป.4 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1. พระบรมราโชวาท 
- การมีวินัย 
- การข่มใจ 
- ความพอเพียง 

2. สาธารณะสมบัติ 

ป.5 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- การรักษาสาธารณะสมบัติ 
- พระบรมราโชวาท 
- หลักการทรงงาน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เราเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
- กฎระเบียบในโรงเรียน 
- บทบาทหน้าที่ 

ป.6 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ภูมิใจในความเป็นไทย 
- มารยาท 
- การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

• หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรารักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- สินค้าไทย 
- การดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ศาสนิกชน 
- พระบรมราโชวาท 
- การทรงงาน 
- พระราชจริยวัตร 



 


