
 
 

 
 

          Americana Chinese International School 
 

        โครงสรา้งรายวชิาภาษาไทย ปีการศกึษา 2020-2021 
 
 
  ชือ่วชิา   Thai Language (Thai/Thai)   ระดบัช ัน้ G.1 
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 ค าอธบิายรายวชิา 
 
  เนือ้หาของวชิาภาษาและวฒันธรรมไทยระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 (Grade 1) มุง่สรา้งความ
 เขา้ใจในเรือ่งประวตัศิาสตรแ์ละความผกูพันของนักเรยีน รูจั้กบอกประโยชนแ์ละปฏบิัตเิป็นสมาชกิทีด่ ี
 ของชมุชน นักเรยีนอา่นนทิาน การต์นู เพลง ส าหรับเด็ก รว่มกันเพือ่เสรมิสรา้งความรูเ้รือ่งประวตัสิถานที่
 ชมุชนของตนเอง และอาชพีของบคุคลในชมุชนเสรมิทักษะดา้นการฟัง ด ูพดู โดยนักเรยีนสามารถพดู
 เลา่เรือ่งตัง้ค าถามและตอบค าถามจากเรือ่งทีฟั่งและดไูดส้ามารถอา่นออกเสยีงค า คลอ้งจอง ขอ้ความ
 สัน้ๆ และอา่นปฏทินิได ้ สามารถเขยีนสะกดค า เขยีนตามค าบอก เขยีนค า และขอ้ความงา่ยๆ 
 ประกอบภาพได ้
 
  นักเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะปฏบิัตตินเพือ่ใหเ้ห็นคณุคา่และเกดิความภาคภมูใิจในตนเองในฐานะทีเ่ป็น
 สมาชกิดขีองสงัคมปฏบิัตอิยา่งมมีารยาทประเพณีวัฒนธรรมสามารถบอกไดว้า่พระมหากษัตรยิท์รงเป็น
 ประมขุของชาต ิ ยนืตรงเมือ่ไดย้นิเพลงชาตแิละเพลงสรรเสรญิพระบารมแีละรูจั้กสถานทีส่ าคัญซึง่เป็น
 แหลง่วฒันธรรมไทย  
 
 
 มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สาระที ่1 การอา่น 

ท1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้ง
ความรูแ้ละความคดิเพือ่น าไปใช ้

ตัดสนิใจแกปั้ญหาในการด าเนนิชวีติ
และมนีสิยัรักการอา่น 
 

1.อา่นออกเสยีงค าโดยใชห้ลักการประสมค าและการจ ารปูค า 

2.บอกความหมายของค าคลอ้งจอง และขอ้ความสัน้ๆ 

3.ตอบค าถามจากเรือ่งทีอ่า่น 

4.บอกความรูส้กึ ชอบ ไมช่อบ ฯลฯ เกีย่วกับเรือ่งทีอ่า่น 

5.มมีารยาทและนสิยัรักการอา่น 
 

สาระที2่ การเขยีน 

ท2.1 ใชก้ระบวนการเขยีนเขยีน
สือ่สาร เขยีนเรยีงความ ยอ่ความ 
และเขยีนเรือ่งราวในรปูแบบตา่งๆ 
เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศ และ
รายงานการศกึษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 

1.คัดลายมอืตัวบรรจงอยา่งถกูตอ้งตามอักขรวธิ ี

2.เขยีนสือ่สารดว้ยค าและประโยคงา่ยๆ ทีต่นคุน้เคย 

3.ใชค้ าศัพทง์า่ยๆ และเลอืกใชค้ าทีต่นชอบใช ้เวลาพดู แมจ้ะ
ไมใ่ชค้ าทีเ่หมาะสมกับเรือ่งนัน้ 

4.มมีารยาทและนสิยัรักการเขยีน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สาระที ่3 การฟงั การด ูและการพดู 

ท3.1 สามารถเลอืกฟังและดอูยา่งมี
วจิารณญาณและพดูแสดงความรู ้
ความคดิ ความรูส้กึในโอกาสตา่งๆ 
อยา่งมวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์
 

1.ฟังค าแนะน า ค าสัง่งา่ยๆ และปฏบิัตติาม 

2.ตอบค าถามและเลา่เรือ่งทีฟั่งและดทัูง้ทีเ่ป้นความรูแ้ละ
ความบันเทงิ 

3.พดูแสดงความคดิเห็นและความรูส้กึจากเรือ่งทีฟั่งและด ู

4.พดูสือ่สารไดต้ามวตัถปุระสงค ์

5. มมีารยาทในการฟัง การดแูละการพดู 

สาระที4่ หลกัการใชภ้าษาไทย 

ท4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษา และ
หลักภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภมูปัิญญา
ทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็น
สมบัตขิองชาต ิ
 

1.บอกและเขยีนพยัญชนะ สระและวรรณยกุตแ์ละเลขไทย 

2. .สะกดค าและเขยีนความหมายของค า 

3.เรยีบเรยีงค าเป็นประโยคงา่ยๆ  

4.รูจั้กค าคลอ้งจองงา่ยๆ  

สาระที5่ วรรณคดแีละวรรณกรรม 

ทท.5.1 เขา้ใจและแสดงความคดิเห็น
วจิารณ์ วรรณคดแีละวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคณุคา่และ น ามาประยกุตใ์ช ้

ในชวีติจรงิ 

1. เลา่เรือ่งหลังจากอา่นหรอืฟังวรรณคดแีละวรรณกรรมที ่
เหมาะสมกับวยั 

2.บอกขอ้คดิและความเพลดิเพลนิทีไ่ดจ้ากการอา่นหรอืฟัง 
วรรณคดแีละวรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยั 

3.รูจั้กบทอาขยานและเพลงพืน้บา้นประเภทตา่งๆ ที่
เหมาะสม กับวยัและบรบิท 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย 

ตอนที1่ ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม 

ส.1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิความส าคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพทุธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่นนับถอืและศาสนาอืน่ 
มศีรัทธาทีถ่กูตอ้ง ยดึมั่น และปฏบิัต ิ
ตามหลักจรยิธรรม เพือ่อยูร่ว่มกันอยา่ง
สนัตสิขุ 

1.อธบิายหลักธรรม และปฏบิัตตินตามหลกัธรรมของศาสนา
ที ่ตนนับถอืหรอืหลกัคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่การพัฒนา
ตนเองและสิง่ แวดลอ้ม 

2.ภาคภมูใิจในการท าความดขีองตนเองและชืน่ชมการท า
ความ ดขีองบคุคลในครอบครัว โรงเรยีน ชมุชน และ
ระดับประเทศ ตามหลักศาสนาทีต่นนับถอืหรอืหลกัคณุธรรม
จรยิธรรม พรอ้มทัง้บอกแนวปฏบิัตใินการด าเนนิชวีติ 

3.วเิคราะหค์วามส าคัญของพทุธศาสนาและศาสนาทีต่นนับ
ถอื ในฐานะทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมและหลักในการ
พัฒนาชาต ิไทย 

4.อธบิายลักษณะส าคัญของศาสนพธิ ี พธิกีรรมตา่งๆ ใน
ประเทศไทย และปฏบิตัตินไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่ตอ้งเขา้
รว่มพธิ ี

ตอนที ่2 ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตรไ์ทย และหนา้ทีพ่ลเมอืงของประเทศไทย 

ก.ภมูศิาสตรไ์ทย 

ส.5.2 เขา้ใจปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษย์
กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ
ประเทศไทยทีก่อ่ใหเ้กดิการ 
สรา้งสรรคว์ฒันธรรมมจีติส านกึและมี
สว่นรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 
 

1.อธบิายเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศไทย ไดแ้ก ่
สตัวแ์ละพชื แรธ่าต ุภมูทัิศน ์ฯลฯ 

 
  
 



 มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

ข.ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคัญ
ของเวลาและ ยคุสมัยทางประวตัศิาสตร์
สามารถใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรม์า
วเิคราะหเ์หตกุาลตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ 

1.บอกวนั เดอืน ปีและการนับชว่งเวลาตามปฏทินิทีใ่ชใ้น
อดตี ปัจจบุัน และอนาคต 

2.เรยีงล าดับเหตกุารณ์ในชวีติประจ าวนัตามวนัเวลาที่
เกดิขึน้ 

3.บอกประวตัคิวามเป็นมาของตนและครอบครัวโดย
สอบถาม ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของสงัคมใน
ทอ้งถิน่ ชมุชน ภมูภิาคและชาตไิทย
จากอดตีจนถงึปัจจบุัน ในดา้น
ความสมัพันธแ์ละการเปลีย่นแปลงของ
เหตกุารณ์อยา่งตอ่เนือ่ง ตระหนักถงึ
ความส าคัญ และสามารถวเิคราะห์
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

1.อธบิายความหมาย และความส าคัญของสญัลักษณ์
ส าคัญของชาตไิทย และปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง 

ส.4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาตไิทย
วฒันธรรม ภมูปัิญญาไทย มคีวามรัก 
ความภาคภมูใิจและธ ารงความเป็นไทย 

1.อธบิายความหมายและความส าคัญของสญัลักษณ์ส าคัญ
ของ ชาตไิทยและปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง 

2.บอกสถานทีส่ าคัญซึง่เป็นแหลง่วฒันธรรมในชมุชน 

3.ระบสุ ิง่ทีต่นรักและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ 

ค.หนา้ทพีลเมอืง 

ส.2.2 เขา้ใจระบบการเมอืงการปกครอง
ในสงัคมปัจจบุัน ยดึมั่น ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไวซ้ ึง่การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมขุ  

1. ใชว้ธิกีารแบบประชาธปิไตยในการพจิารณาตัดสนิใจ
รว่มกันและด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ในชัน้เรยีน 

2. แสดงออกถงึความภาคภมูใิจในความเป็นไทยและ
ผสมผสานคณุลักษณะทีด่งีามของวฒันธรรมไทยและ
วฒันธรรมอืน่ๆทีเ่รยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพันธใ์นสงัคม
นานาชาต ิ

ตอนที ่3 ศลิปะ วฒันธรรม และการด าเนนิชวีติในสงัคมไทย 

ก.ศลิปะไทย 

สาระที1่ ทศันศลิป์ 

ศ.1.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง
ทัศนศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และ
วฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่ งาน
ทัศนศลิป์ไทยทีเ่ป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูิ
ปัญญาไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 
และ การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก
โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึ
ของตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และ/หรอื การ
เป็น ตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของ
โรงเรยีน นานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ 
คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ 

สาระที ่2 ดนตร ี

ศ.2.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งดนตรี
ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และวฒันธรรม
ไทย เห็นคณุคา่งานทัศนศลิป์ทีเ่ป็น
มรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
และภมูปัิญญาไทย  

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็ก ไทย 
และ การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก
โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึ
คดิขอบตนเอง การแสดงอัตลกัษณ์ของตนเอง และ/หรอื 
การเป็น ตัวแทนของชาตไิทยในบรบิทพหวุฒันธรรมของ
โรงเรยีน นานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ
คดิเห็นเกีย่วกับศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ 

 
 



 มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สาระที3่ นาฏศลิป์ 
 

ศ.3.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง
นาฏศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย 
และวฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่ งาน
ทัศนศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญา
ไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็ก ไทย 
และ การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก
โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึคดิ
ขอบตนเอง การแสดงอตัลักษณ์ของตนเอง และ/หรอื การเป็น 
ตัวแทนของชาตไิทยในบรบิทพหวุฒันธรรมของโรงเรยีน 
นานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ
คดิเห็นเกีย่วกับศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ 
 

 
มาตรฐานการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิ 
 

 
*เขา้ใจปัจจัยทีเ่ป็นพืน้ฐานของความ
เชือ่ในสงัคมไทย ลกัษณะส าคัญ
ของสงัคมไทย ภมูปัิญญาไทยและ
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ทีม่า ความหมาย 
และความส าคัญของขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี คา่นยิมตา่งๆในสงัคม 

1.เขา้รว่มในกจิกรรมเกีย่วกับขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
พธิกีรรม หรอืพธิกีารเฉลมิฉลองและกจิกรรมทางสงัคม 
การเมอืงการปกครองของไทย 
 

2.บอกความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินชวีติ 
เชน่  สตัวท์ีส่ าคัญ อาท ิกระบอื ชา้ง ชมุชน สนัุข แมว นก 
เป็นตน้ พชืทีส่ าคัญ เชน่ ออ้ย กลว้ย มะพรา้ว ฯลฯ กับคา่นยิม 
ความเชือ่ และวถิชีวีติของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน 

 
 หนว่ยการเรยีนรู ้

หนว่ยการเรยีนรู ้
ตวัฉนั 

หนว่ยการเรยีนรู ้
สิง่แวดลอ้ม 

หนว่ยการเรยีนรู ้
กาลเวลา 

หนว่ยการเรยีนรู ้
วรรณกรรม 

 
ความรูส้กึของฉัน 

 
ชมุชนของเรา 

 
ตัวฉันส าคัญไฉน 

 
ฟังนทิานวนัละนดิจติ

แจม่ใส 

 
  
 สาระการเรยีนรู ้
 การอา่น 

1. ค าศัพทง์า่ยๆ และขอ้ความทีป่ระกอบดว้ยค าพืน้ฐาน 
2. ค าคลอ้งจองงา่ยๆ ส าหรับเด็ก 
3. นทิานทีม่คี าศัพทง์า่ยๆ 
4. ประโยคสัน้ๆ งา่ยๆ 
5. เครือ่งหมายสญัลักษณ์ตา่งๆ (เครือ่งหมายความปลอดภัย) 

 
 การเขยีน 

1. เขยีนพยัญชนะไทย สระและวรรณยกุต ์
2. การเขยีนสะกดค าและเรยีนรูค้วามหมายของค า 
3. การเขยีนตามค าบอกค าศพัทพ์ืน้ฐาน ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
4. การเขยีนขอ้ความหรอืประโยคงา่ยๆ  

 
 การฟงัและการพดู 

1. บอกพยัญชนะไทย สระ และวรรณยกุตแ์ละมาตราตวัสะกด 
2. บอกความหมายของค าจากเรือ่งทีอ่า่น 
3. ตอบค าถามจากเรือ่งทีอ่า่น 



4. การพดูเลา่เรือ่ง 
5. นทิานพืน้บา้น นทิานอสีป เรือ่งเลา่ เพลงส าหรับเด็ก 
6. ค าสัง่และระเบยีบปฏบิัตใินหอ้งเรยีน 

 
 หลกัภาษา 

1. พยัญชนะไทย สระ  
2. อักษรกลาง  
3. วรรณยกุต ์การผันเสยีง 
4. มาตราตัวสะกด ตรงมาตรา 
5. การสะกดค า แจกลกู การอา่นเป็นค า 

 
 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

1. นทิานพืน้บา้น 
2. นทิานนานาชาต ิ
3. บทรอ้งเลน่ 
4. วรรณกรรมส าหรับเด็ก 

 
 ประเพณี วฒันธรรม 

1. การท าหนา้ทีเ่ป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครัวและโรงเรยีนดว้ยการปฏบิัตติามขอ้ตกลง กตกิา 
กฎระเบยีบของครอบครัว หอ้งเรยีนและโรงเรยีน มสีว่นรว่มในกจิกรรมของครอบครัวและโรงเรยีน   
มเีหตผุลและยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ 

2. ปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาทตามประเพณี และวฒันธรรมไทยในชวีติประจ าวนั 
3. เพลงชาตแิละเพลงสรรเสรญิพระบารม ี
4. โครงสรา้งและบทบาทของสมาชกิในครอบครัว 
5. บา้นโบราณ วดั โบราณสถาน พพิธิภัณฑ ์
6. ลักษณะภมูปิระเทศ ภมูอิากาศมผีลตอ่การประกอบอาชพี การเพาะปลกู เลีย้งสตัว ์ ทีอ่ยูอ่าศัย   

เครือ่งแตง่กาย อาหาร 
 
 วธิกีารจดัการเรยีนการสอน 

1. Mind Mapping 
2. บทบาทสมมตุ ิ
3. การอภปิราย 
4. การสนทนารว่มกัน 
5. การมสีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 
 แหลง่เรยีนรู ้

1. แบบเรยีน แบบฝึกหัด 
2. หนังสอือา่นเพิม่เตมิ หนังสอืภาพ 
3. อนิเตอรเ์น็ต วดีโีอ 
4. นทิาน 
5. สือ่บัตรค า สือ่บทความ  
6. เกมการศกึษา 

 
 การวดัประเมนิผล 

1. แบบฝึกหัด แฟ้มสะสมผลงาน  50% 
2. แบบทดสอบทา้ยบทเรยีน   20% 
3. สอบปลายภาค    20% 
4. การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน   10% 

 
  
 
 
 



 การคดิคะแนน 

Points Grade 

90-100   A+ 

80-89 A 

75-79   B+ 

70-74 B 

65-69   C+ 

60-64 C 

50-59 D 

 


