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Thai Language for Pre – School  

เน้ือหาของวิชาภาษาและวฒันธรรมไทยในระดบัชั้นเตรียมอนุบาล มุ่งสร้างความรู้เขา้ใจ
เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัฉนั การอยูร่่วมกนักบัพี่นอ้งและเพื่อน รู้จกัการเก็บรักษาและแบ่งปันของเล่น 
เสริมทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยนกัเรียนอ่านนิทานภาพส าหรับเด็กร่วมกบัครู พูด
ประโยคสั้นๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีท า ฟังค าสั่งและปฏิบติัตามค าสั่งได ้รวมทั้งมีมารยาทในการดู ฟัง  พูด
ดว้ยถอ้ยค าท่ีเหมาะสมท าเสียง และท่าทางประกอบเพลงได ้ อ่านภาพประกอบบทเพลง อ่านรูป 
อ่านออกเสียงพยญัชนะ และฝึกทกัษะการเขียนดว้ยการคดัลอกตวัอกัษร 
 นกัเรียนเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบัวฒันธรรม และประเพณีของไทยในเร่ืองการ
เคารพผูใ้หญ่ การมีสัมมาคารวะ สามารถระบุไดว้า่ใครคือพระมหากษตัริยแ์ละพระราชินีของไทย 
ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติและสรรเสริญพระบารมี 
 
Standards and Indicator  
ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค ์ 
ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  
ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  



ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั ความส าคญัของศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และครองตนดว้ยคุณธรรม และจริยธรรมตาม
หลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  
ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข  
ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
ส 4.1  เขา้ใจความหมาย ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทย สามารถใชว้ิธีการ
ทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ  
ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของชนชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียน 
แปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย  
ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของประเทศไทยท่ีก่อใหเ้กิด
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ไทย ประวติัศาสตร์ไทย และวฒันธรรมไทย เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทยและสากล  
ศ 2.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีไทย ประวติัศาสตร์ไทย และวฒันธรรมไทย เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทยและสากล  
ศ 3.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ไทย ประวติัศาสตร์ไทย และวฒันธรรมไทย เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทยและสากล  
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเพิม่เติม เขา้ใจลกัษณะส าคญัของสังคมไทย ปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐานของความ
เช่ือในสังคมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมาความหมาย และความส าคญัของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมต่างๆท่ีปรากฏในสังคมไทย  
 
 
 
 



Course Outline 
มีการจดัสาระการเรียนรู้โดยจะท าการสอดแทรกในการจดัสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์

ส าคญัจากส่ิงท่ีใกลต้วัเด็กไปยงัส่ิงท่ีไกลตวัเด็ก เรียงตามสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั  ดงัน้ี 

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) 
- เรียนและเขียนพยญัชนะง่ายๆ ตามเส้นประ ไดแ้ก่  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) 

- ตวัฉนั  (Learn about myself   (ท 3.1) 
- การทกัทาย สวสัดี การไหว ้ (Greeting)  (ท 3.1, ส 2.1) 
- ร่างกายของฉนั  (Learn about parts of  body) (ท 3.1) 

3. บุคคลและสถานท่ีรอบตัวเด็ก (Learning about People and Places)   (ท 3.1, ส 2.1) 
- บา้นของฉนั (Learn about  house) (ท 3.1, ส 2.1) 
- ครอบครัวของฉนั  (Learn about Gender and family members) (ท 3.1, ส 2.1) 

4. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก (Learning about nature)  (ท 3.1, ส 5.2) 
- ผกั ผลไม ้ (Learn about vegetable and fruit) (ส 5.2) 
- เวลากลางวนัและกลางคืน (Learn about day and night) (ท 3.1) 

5. ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก (Learning about surrounded environment)  (ท 1.1, ท 3.1) 
- นบัเลขไทย ๑ – ๕ (Learn about count in Thai number 1-5) (ท 1.1) 
- สี และรูปทรง   (Learn about color and shape)  (ท 3.1) 
- การเปรียบเทียบขนาดส่ิงของต่างๆ (Learn about size)  (ท 3.1) 

6. ศิลปวัฒนธรรมไทย  (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, มาตราฐานการเรียนรู้เพิม่เติม) 
-     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, ส1.1, ศ 
2.2, ศ 3.2) 



-     พระมหากษตัริยไ์ทย และวนัพ่อแห่งชาติ  (Learn about King and Father’s day) (ส 
2.1, ส 4.3) 

-     พระราชินี และวนัแม่แห่งชาติ  (Learn about Queen and Mother’s day) (ส 2.1, ส 4.3) 
-     วนัเด็กแห่งชาติ   (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) 
-      นิทานพื้นบา้น และนิทานอีสป (Learn about Thai folk tales and Aesop Fables) (ท 
5.1, ศ 1.2, มาตราฐานการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

       7.    มารยาทไทย (Learn about Thai manner)  (ส 2.1, ส 4.3) 
-      การไหว ้  (Learn about How to pay respect “Wai” ) (ส 2.1, ส 4.3) 
-     มารยาทในห้องเรียน  (Learn about classroom rules) (ส 2.1) 

Teaching Method 
1. เพลง  Sing a song 
2. บทบาทสมมุติ   Role play 
3. การอ่านออกเสียงและเขียนตามเส้นประ  Pronounce and trace alphabets  
4. นิทาน  Story telling  
5. กิจกรรมเก่ียวกบัการลงมือปฏิบติั   Hands on activities  
6. การอภิปรายพูดคุย ถามตอบ  Discussing  
7. พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์  Sharing experience 
8. การสาธิต  Demonstration  

Resources 
1. ส่ือโสตทศันะ  ICT ; CD VDO  
2. หนงัสือ  แบบฝึกหดั และใบงาน  Workbooks,  worksheets and exercises 
3. บตัรค า  บตัรพยญัชนะ  โปสเตอร์  Word cards, Alphabets cards, Poster 
4. หนังสือนิทาน และอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน  Story books and materials for 

telling story  
5. ส่ือการสอนวีดีทศัน์  Instructional media 
6. เกม  Games 
7. ของจ าลอง  Model materials 
8. ของจริง Real materials 



ค าศัพท์พื้นฐาน 

Term1 Term2 

ไหว ้ คุณครู เด็ก ดี บา้น พี่ 

แขน ขา ฟัง ดู นอ้ง รัก 

ตา หู ผกั ไข่ โรงเรียน เพื่อน 

พ่อ แม ่ ชอ้น ส้อม กระโดด หา้ม 

ชา้ง เลก็ จาน ลา้ง ด่ืมน ้า อาบน ้า 

ใหญ่ กิน เก็บ ใบไม ้ ลา้งหนา้ แปรงฟัน 

ขา้ว เต่า ตน้ไม ้ สี นอน ทหาร 

ลิง กลว้ย ธง รถ หมอ ยกัษ ์

นัง่ เดิน เรือ ให ้ น่ิง บิน 

ยนื ว่ิง เล่น แบ่ง ไม่ดี นบั 

 
Evaluation : using exam paper 

Writing 10 % 
Reading 20 % 
Listening 20 % 
Speaking 30 % 
Thai Study 20 % 

Grades and Grade Point Average {GPA}  
Percentage Points Grade 

90 - 100 90 - 100 A+ 

 80 – 89   80 – 89  A 

75 – 79 75 – 79 B+ 

70 – 74 70 – 74 B 

65 – 69 65 – 69 C+ 

60 – 64  60 – 64  C 



 


