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Course Description
Thai Language for Kindergarten 3
เนื้อหาของวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับชั้นอนุบาล 3 มุ่งสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องบ้าน ชุมชน ที่อยูอ่ าศัย ความสัมพันธ์ของคน พืช สัตว์ ในสภาพแวดล้อมของ
นักเรี ยน ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมรอบตัว สามารถบอก
เวลากลางวันกลางคืนได้ เสริ มสร้างทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนโดยนักเรี ยนอ่านนิทาน
สาหรับเด็กร่ วมกับครู เล่าเรื่ องสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ให้ผอู ้ ื่นรับรู ้และเข้าใจได้เหมาะสม
ตามวัย ฟังคาสัง่ และสามารถปฏิบตั ิตามได้ มีมารยาทในการดู ฟัง พูดด้วยถ้อยคาที่เหมาะสม
สามารถร้องและทาท่าทางประกอบเพลง คาคล้องจองและนิทาน อ่านภาพประกอบบทเพลง
บอกความหมายของเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ที่มกั พบเห็นในชีวิตประจาวัน อ่านรู ป อ่าน
ออกเสี ยงพยัญชนะต้น อ่านเลข ๑-๑๐ได้ พร้อมทั้งฝึ กทักษะการเขียนด้วยการคัดลอกตัวอักษร
ชื่อและเลขไทย ๑-๑๐
นักเรี ยนรู ้จกั สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และเรี ยนรู ้ที่
จะปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทย มีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่รู้จกั การ
ไหว้ผใู ้ หญ่ที่ถูกต้อง ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
Standards and Indicator
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการ
ดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราวใน
รู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ

ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
ส 1.1 รู ้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญของศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และครองตนด้วยคุณธรรม และจริ ยธรรม
ตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซ่ ึง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ส 4.1 เข้าใจความหมายความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสาคัญ

และสามารถวิเคราะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ
และธารงความเป็ นไทย
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพของประเทศไทยที่

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึก และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยและสากล
ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยและสากล
ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยและสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่เพิม่ เติม เข้าใจลักษณะสาคัญของสังคมไทย ปัจจัยที่เป็ นพื้นฐานของ
ความเชื่อในสังคมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาความหมาย และความสาคัญ
ของขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมต่างๆที่ปรากฏในสังคมไทย

Course Outline
1. ทักษะภาษาไทย (Learning about Thai language skill) (ท1.1, ท2.1, ท3.1, ท4.1)
- จดจาและเขียนพยัญชนะนอกเส้นประ (Learn about to recognize and write all
Thai alphabets)(ท 1.1) ,(ท 1.2), (ท 4.1)
- เรี ยนสระเสี ยงยาว อา อี อือ อู เอ แอ ออ โอ (Learn about Thai Long-Vowels –ah
-ee – oo –ay -air) (ท 1.1) ,(ท 1.2)
- เรี ยนสระเสี ยงสั้น อะ อิ อึ อุ ใอ ไอ อา เอา (Learn about Thai Short-Vowels –a -i
– oo –ai -ai -um) (ท 1.1) ,(ท 1.2)
- เรี ยนเกี่ยวกับประโยคสั้นๆ (Learn about Simple Sentences) (ท 3.1)
2. ตัวเด็ก (Learning All about me) (ท 3.1, ส 2.1, ส 4.3, ส 1.1)
- ตัวฉัน (Learn about myself (ท 3.1)
- การทักทาย สวัสดี การไหว้(Greeting and Thai manners) (ท3.1, ส2.1,ส4.3,ส1.1)
- ร่ างกายของฉัน (Learn about parts of body) (ท 3.1)
3. บุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก (Learning about People and Places) (ท 3.1, ส 2.1,
ส 2.2, ส 4.3,ส 5.2)
- บ้านของฉัน (Learn about house) (ท 3.1, ส 2.1)
- ครอบครัวของฉัน (Learn about family members) (ท 3.1, ส 2.1, ส 2.2)
- โรงเรี ยนของฉัน (Learn about school) (ส 2.1, ส 2.2)
- สถานที่ในชุมชน (Learn about community place) (ส 2.1, ส 5.2)
- อาชีพที่ฉนั รู ้จกั (Learn about occupation) (ส 2.1)
4. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก (Learning about nature) (ส5.2)
- สัตว์ (Learn about animals) (ส 5.2)
- พืช (Learn about animals) (ส 5.2)
- อาหารดีมีประโยชน์ (Learn about healthy foods) (ส 5.2)
5. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก (Learning about surrounded environment) (ท1.1, ท2.1, ท3.1)
- นับและเขียนเลขไทย ๑ – ๓๐ (Learn about count and write in Thai number
1-10) (ท 1.1), (ท 2.1)
- วัน (Learn about days of the week) (ท3.1)
- สี และรู ปทรง (Learn about color and shape) (ท3.1)
- ยานพาหนะ (Learn about transport) (ท3.1)
- ฤดูต่างๆ (Learn about seasons) (ส 5.2)

6. ศิลปวัฒ นธรรมไทย (Learn about Thai culture and wisdom) (ส2.1, ส2.2, ส 4.1,
ส 4.2, ส4.3, ท4.1, ท5.1, ศ 1.2, ศ 2.2, ศ 3.2)
- ประเพณีลอยกระทง (Learn about Thai festival “Loy Krathong”) (ส4.3, ส1.1, ศ1.2, ศ3.2)
- ประเพณี สงกรานต์ (Learn about Thai festival “Songkran”) (ส2.1, ส4.3, ส1.1, ศ2.2, ศ3.2)
- พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และวันพ่อแห่งชาติ(Learn about King and Father’s day)(ส2.1,ส4.3)
- พระราชินี และวันแม่แห่งชาติ (Learn about Queen and Mother’s day) (ส2.1,ส4.3)
- วันเด็กแห่งชาติ (Learn about Thai Children’s day) (ส 2.1)
- ธงชาติไทย-เพลงชาติไทย (Learn about Thai flag, Thai National Anthem)(ส2.2,ส4.1,ส4.2)
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน : ผ้าทอ (Learn about local wisdom : Textile) (ส 4.3)
- การละเล่นไทย: งูกินหาง (Learn about Thai game ; Snatching a baby from the
mother snake) (ท 4.1, ส 4.3, ศ 1.2, ศ 2.2)
- นิทานพื้นบ้าน และนิทานอีสป(Learn about Thai folk tales and Aesop Fables)
(ท 5.1, ศ 3.2, มาตราฐานการเรี ยนรู ้เพิม่ เติม)
7. มารยาทไทย (Learn about Thai manner) (ส2.1, ส4.3)
- การไหว้ (Learn about How to pay respect “Wai” ) (ส 2.1, ส 4.3)
- มารยาทในห้องเรี ยน (Learn about classroom rules) (ส 2.1)
Teaching Method
1. เพลง Sing a song
2. บทบาทสมมุติ Role play
3. การอ่านออกเสี ยงและเขียน Pronounce and write
4. นิทาน Story telling
5. กิจกรรมเกี่ยวกับการลงมือปฏิบตั ิ Hands on activities
6. การอภิปรายพูดคุย ถามตอบ Discussing
7. พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ Sharing experience
8. การสาธิต Demonstration

Resources
1. สื่ อโสตทัศนะ ICT ; CD VDO
2. หนังสื อเรี ยน Text books and work books
- แบบฝึ กหัดทักษะภาษาไทยสาหรับเด็กปฐมวัย
- แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทยขั้นพื้นฐาน
- หนังสื อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ปฐมวัย
3. แบบฝึ กหัด และใบงาน Worksheets and exercises
4. บัตรคา บัตรพยัญชนะ โปสเตอร์ Word cards, Alphabets cards, Poster
5. หนั ง สื อนิ ทาน และอุ ป กรณ์ ประกอบการเล่ า นิ ทาน Story books and
materials for telling story
6. สื่ อการสอนวีดีทศั น์ Instructional media
7. เกม Games
8. ของจาลอง Model materials
9. ของจริ ง Real materials
คาศัพท์พื้นฐาน
Term1 (อะ อา อิ อี อึ อือ อู อู )
ตา
ขา
มะระ

Term2 (เอ แอ ออ โอ ไอ ใอ อา เอา)
กะลา
ใบ
ใน
ชะนี
ใจ
ใส

มา
ปู

ทา
งู

กระทะ
มะลิ

กะทิ

ไป

ไฟ

รู
สี

ดู
ตี

กะปิ

บิดา

ไก่

ไข่
ขา

ปี

เกา
เทา

รา

มี

จุ
ผุ

ยา

ตารา

ปูนา

ฝาชี

มานี

เตาถ่าน

ไถนา

ใบไม้

ทาสี

รู งู

พายุ

กาแฟ

สี กา

ไฟฟ้า

อีกา

ทายา

จาปี

เกเร

ลิเก
ดูแล

กาไล

เวลา

ทะเล
ทะลุ

มะไฟ

ลาไย

กะลา

ชะนี

กะทิ

แม่

โบ

โมโห

Evaluation: using exam paper
Writing
Reading
Listening
Speaking
Thai Study

40 %
30 %
10 %
10 %
10 %

Grades and Grade Point Average {GPA}
Percentage
90 - 100
80 – 89
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64

Points
90 - 100
80 – 89
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64

Grade
A+
A
B+
B
C+
C

