Americana Chinese International School
Course Outline 2020/2021 for Pre - School
Instructor : Khuanjai Kerakrittidetkamtorn
Course Description
Thai Language for Pre – School
เนื้อหาของวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับชั้นเตรี ยมอนุบาล มุ่งสร้างความรู ้เข้าใจ
เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวฉัน การอยูร่ ่ วมกันกับพี่นอ้ งและเพื่อน รู ้จกั การเก็บรักษาและแบ่งปันของเล่น
เสริ มทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยนักเรี ยนอ่านนิทานภาพสาหรับเด็กร่ วมกับครู พูด
ประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่ งที่ทา ฟังคาสั่งและปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ รวมทั้งมีมารยาทในการดู ฟัง พูด
ด้วยถ้อยคาที่เหมาะสมทาเสี ยง และท่าทางประกอบเพลงได้ อ่านภาพประกอบบทเพลง อ่านรู ป
อ่านออกเสี ยงพยัญชนะ และฝึ กทักษะการเขียนด้วยการคัดลอกตัวอักษร
นักเรี ยนเรี ยนรู ้ที่จะปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรม และประเพณีของไทยในเรื่ องการ
เคารพผูใ้ หญ่ การมีสัมมาคารวะ สามารถระบุได้วา่ ใครคือพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชินีของไทย
ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติและสรรเสริ ญพระบารมี
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 ทธิภาพ
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 เข้าใจและปฏิบตั ิ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 ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาความหมาย และความสาคัญของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมต่างๆที่ปรากฏในสังคมไทย

Course Outline
มีการจัดสาระการเรี ยนรู ้โดยจะทาการสอดแทรกในการจัดสาระการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
สาคัญจากสิ่ งที่ใกล้ตวั เด็กไปยังสิ่ งที่ไกลตัวเด็ก เรี ยงตามสาระการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้
1. พยัญชนะไทย (Learning about Thai Alphabets) (ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1)
- ร้องเพลง ก – ฮ (Learn to sing Thai alphabet song) (ท 4.1)
- เรี ยนและเขียนพยัญชนะง่ายๆ ตามเส้นประ ได้แก่ ก/จ/ด/ต/บ/ป/อ/ฮ (Learn about
the simple alphabets) (ท 1.1, ท 2.1)
2. ตัวเด็ก (Learning All about me) (ท 3.1, ส 2.1, ส 2.2)
- ตัวฉัน (Learn about myself (ท 3.1)
- การทักทาย สวัสดี การไหว้ (Greeting) (ท 3.1, ส 2.1)
- ร่ างกายของฉัน (Learn about parts of body) (ท 3.1)
3. บุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก (Learning about People and Places) (ท 3.1, ส 2.1)
- บ้านของฉัน (Learn about house) (ท 3.1, ส 2.1)
- ครอบครัวของฉัน (Learn about Gender and family members) (ท 3.1, ส 2.1)
4. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก (Learning about nature) (ท 3.1, ส 5.2)
- ผัก ผลไม้ (Learn about vegetable and fruit) (ส 5.2)
- เวลากลางวันและกลางคืน (Learn about day and night) (ท 3.1)
5. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก (Learning about surrounded environment) (ท 1.1, ท 3.1)
- นับเลขไทย ๑ – ๕ (Learn about count in Thai number 1-5) (ท 1.1)
- สี และรู ปทรง (Learn about color and shape) (ท 3.1)
- การเปรี ยบเทียบขนาดสิ่ งของต่างๆ (Learn about size) (ท 3.1)
6. ศิ ลปวัฒนธรรมไทย (Learn about Thai culture and wisdom) (ท 5.1, ส 1.1, ส 2.1, ส
2.2, ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3, ศ 1.2, ศ 2.2, ศ 3.2, มาตราฐานการเรียนรู้ เพิม่ เติม)
- ประเพณี ล อยกระทง (Learn about Thai festival “Loy Krathong”) (ส 4.3, ส 1.1, ศ
1.2, ศ 3.2)
- ประเพณี สงกรานต์ (Learn about Thai festival “Songkran”) (ส 2.1, ส 4.3, ส1.1, ศ
2.2, ศ 3.2)

- พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และวันพ่อแห่ งชาติ (Learn about King and Father’s day) (ส
2.1, ส 4.3)
- 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 – เพลงชาติ (Thai flagม Thai National Anthem.) (ส 2.2, ส 4.1, ส 4.2)
- นิ ทานพื้นบ้าน และนิ ทานอี สป (Learn about Thai folk tales and Aesop Fables) (ท
5.1, ศ 1.2, 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 ยงและเขียนตามเส้นประ Pronounce and trace alphabets
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 อ แบบฝึ กหัด และใบงาน Workbooks, worksheets and exercises
3. บัตรคา บัตรพยัญชนะ โปสเตอร์ Word cards, Alphabets cards, Poster
4. หนังสื อนิ ทาน และอุปกรณ์ประกอบการเล่านิ ทาน Story books and materials for
telling story

5.
6.
7.
8.

สื่ อการสอนวีดีทศั น์ Instructional media
เกม Games
ของจาลอง Model materials
ของจริ ง Real materials
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Evaluation : using exam paper
Writing
Reading
Listening
Speaking
Thai Study
Grades and Grade Point Average {GPA}
Percentage
90 - 100
80 – 89
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64

10 %
20 %
20 %
30 %
20 %
Points
90 - 100
80 – 89
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64

Grade
A+
A
B+
B
C+
C

