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Course Description
Thai Language for Kindergarten 2
เนื้ อ หาของวิ ช าภาษาและวัฒ นธรรมไทยในระดับ ชั้น อนุ บ าล 2 มุ่ ง สร้ า งความเข้า ใจ
เกี่ยวกับเรื่ องโรงเรี ยนของฉัน การอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในโรงเรี ยน รู ้จกั ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรี ยนตามหน้าที่ของตน เสริ มสร้างทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนโดยนักเรี ยนตั้งคาถาม
ตอบคาถาม และเล่าเรื่ องที่ฟังและดูได้ ฟังเพื่อติดตามเรื่ องราวและสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวที่พบ
เห็นให้ผอู ้ ื่นรับรู ้และเข้าใจได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีมารยาทในการดู ฟัง พูด อ่านนิทานสาหรับ
เด็กร่ วมกับครู เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ในเรื่ องที่ต้ งั และสถานที่ต่างๆ ในโรงเรี ยน ร้องและทาท่าทาง
ประกอบเพลงคาคล้องจองและนิทาน รวมทั้งฝึ กทักษะการเขียนด้วยการเขียนคาและประโยคง่ายๆ
ตามแบบได้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้ที่จะปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดีตามข้อตกลง กติกา กฏระเบียบของการอยู่
ร่ วมกัน ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณี ของไทยในเรื่ องการเคารพผูใ้ หญ่ การมี
สั ม มาคารวะ ไหว้ท ั ก ทายผู ้ใ หญ่ ไ ด้ ถู ก วิ ธี ต ามมารยาทไทย สามารถระบุ ไ ด้ ว่ า ใครคื อ
พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชินีของไทย ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
รวมถึงการปฏิบตั ิตนตามระเบียบของห้องเรี ยนและโรงเรี ยน
Standards and Indicator
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
ส 1.1 รู ้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญของศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และครองตนด้วยคุณธรรม และจริ ยธรรมตาม
หลักธรรม เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
ส 2.1 เข้าใจ และปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซ่ ึงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยน
แปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและ
ธารงความเป็ นไทย
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทยที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึก และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยและสากล
ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยและสากล
ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ไทย ประวัติศาสตร์ไทย และวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ ที่เพิม่ เติม เข้าใจลักษณะสาคัญของสังคมไทย ปัจจัยที่เป็ นพื้นฐานของความ
เชื่อในสังคมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มา ความหมาย และความสาคัญของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมต่างๆที่ปรากฏในสังคมไทย
Course Outline
1. ทักษะภาษาไทย (Learning about Thai language skill) (ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1)
- จดจาและเขียนพยัญชนะนอกเส้นประ (Learn to recognize and write Thai characters.
ก จ ด ต บ ป อ ง) (ท 1.1, ท 1.2, ท 4.1)
- เรี ยนสระเสี ยงยาว อา อี อู เอ แอ (Learn about Thai Long Vowels ah ee oo ae air) (ท
1.1, ท 1.2)
- เรี ยนสระเสี ยงสั้น อะ อิ อุ ใอ ไอ อา อา (Learn about Thai Short Vowels a i oo ai ai
um) (ท 1.1, ท 1.2)
2. ตัวเด็ก (Learning All about me) (ท 3.1, ส 2.1, ส 4.3, ท 5.1, ส 1.1, ส 4.1, ส 5.2 )
- การทักทาย สวัสดี การไหว้ (Greeting and Thai manners.) (ท 3.1, ส 2.1, ส 4.3)
- ครอบครัวของฉัน (Learn about Gender and family members.) (ท 3.1, ส 2.1)
- บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (Learn about family member roles.) (ท
5.1, ส 1.1, ส 2.1, ส 4.1, ส 5.2 )
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (Learn about relationship of family
members.) (ท 5.1,ส 1.1, ส 2.1, ส 5.2 )
3. บุ ค คลและสถานที่ ร อบตั ว เด็ ก (Learning about People and Places) (ส 2.1, ส 2.2, ส
5.2)
- โรงเรี ยนของฉัน (Learn about school.) (ส 2.1, ส 2.2)
- สถานที่ในชุมชน (Learn about community place.) (ส 2.1, ส 5.2)
- สถานที่ท่องเที่ยว (Learn about tourist attractions.) (ส 2.1, ส 5.2)
- อาชีพที่ฉนั รู ้จกั (Learn about occupation.) (ส 2.1)

4. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก (Learning about nature) (ส 5.2, ท 1.1, ท 3.1)
- สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต (Learn about life and non-living things.) (ท 1.1,ท 3.1,ส5.2)
- สัตว์ (Learn about animals) (ส 5.2)
- พืช (Learn about animals) (ส 5.2)
5. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก (Learning about surrounded environment)(ท 1.1,ท 2.1,ท 3.1,ส 5.2)
- นับและเขียนเลขไทย ๑๑ – ๒๐ (Learn about count and write in Thai number 11-20)
(ท 1.1,ท 2.1)
- ยานพาหนะ (Learn about transport) (ท 3.1)
- ฤดูต่างๆ (Learn about seasons) (ส 5.2)
- วัน (Learn about days of the week) (ท 3.1)
- สี และรู ปทรง (Learn about color and shape) (ท 3.1)
6. ศิลปวัฒนธรรมไทย (Learn about Thai culture and wisdom) (ส 2.1, ส 1.1, ส 2.2,
ส 4.3, ส 4.1, ส 4.2, ท 4.1, ท 5.1, ศ 1.2, ศ 2.2, ศ 3.2)
- ประเพณีลอยกระทง (Learn about Thai festival “Loy Krathong”)(ส 4.3, ส 1.1, ศ 1.2, ศ 3.2)
- ประเพณีสงกรานต์ (Learn about Thai festival “Songkran”)(ส 2.1, ส 4.3, ส 1.1, ศ 2.2, ศ 3.2)
- พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และวันพ่อแห่งชาติ(Learn about King and Father’s day) (ส2.1,ส4.3)
- พระราชินี และวันแม่แห่งชาติ (Learn about Queen and Mother’s day) (ส 2.1, ส 4.3)
- วันเด็กแห่งชาติ (Learn about Thai Children’s day) (ส 2.1)
- ธงชาติไทย – เพลงชาติไทย (Learn about I am Thai , Thai flag, Thai National
Anthem) (ส 2.2, ส 4.1, ส 4.2)
- ภูมิปัญญาชาวบ้าน:อาหารท้องถิ่น(Learn about local wisdom : Local food)(ส4.3, ศ1.2,ศ2.2)
- การละเล่นไทย : มอญซ่อนผ้า (Learn about Thai game ; Hiding a cloth behind one’s back)
(ท4.1, ส 4.3, ศ 1.2, ศ 2.2 )
- นิทานพื้นบ้าน(Learn about Thai folk tales)( ท5.1, ศ3.2, มาตราฐานการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม)
7. มารยาทไทย (Learn about Thai manner) (ส 2.1, ส 4.3)
- 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สื่ อโสตทัศนะ ICT ; CD VDO
หนังสื อเรี ยน แบบฝึ กทักษะภาษาไทยสาหรับเด็กปฐมวัย
แบบฝึ กหัด และใบงาน Worksheets and exercises
บัตรคา บัตรพยัญชนะ โปสเตอร์ Word cards, Alphabets cards, Poster
หนังสื อนิทาน และอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน Story books and materials for
telling story
สื่ อการสอนวีดีทศั น์ Instructional media
เกม Games
ของจาลอง Model materials
ของจริ ง Real materials

คาศัพท์พื้นฐาน
Term2
(สระเสี ยงสั้ น อะ อิ อุ ใอ ไอ อา)

Term1
( สระเสี ยงยาว อา อี อู เอ แอ )
หาง

ขา

ชู

ถู

ลูบ

แกว่ง

ใส

ไข่

ไก่

ใน

กะทะ

มะระ

สี แดง

แมว

ปาก

ขี่

ข่าว

ร่ างกาย ให้ได้

วิ่ง

ต้นไม้

บิน

กะละมัง

ยิม้

ตา

ปู

ข้าว

แปรง
เกเร

แม่

งา
ผูก

หู

แย่ง
ภูเขา

ป่ า
หา

ดีใจ

หิ้ว

ไหว้

กาไล

ลาธาร

กะปิ

ลาก

มะลิ

ใจ

ไป

ดุ

ปุปะ

มังคุด

เท

มี

ดี

เวลา

ตา

นุ่ม

สาลี

ลาไย

รา

ไฟ

Evaluation : using exam paper
Writing
Reading
Listening
Speaking
Thai Study

10 %
20 %
20 %
30 %
20 %

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

