
 

 

Americana Chinese International School 

โครงสรา้งรายวชิาภาษาไทยปีการศกึษา 2020 – 2021  

  

          ชือ่วชิา: Thai Language (Thai / Thai) ระดบัช ัน้    G.6 

ระดบั            Advanced    ผูส้อน นางสาวพมิพว์ลัญช ์สทุธการ 

                   

ค าอธบิายรายวชิา 

การเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Grade 6) ใชว้รรณคดีและ

วรรณกรรมเป็นฐานในการพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขยีน การดู การฟัง และ การพูด ในลักษณะ

บูรณาการ และเชื่อมโยงกับมาตรฐานสังคมและวัฒนธรรมของส านักบรหิารงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการศกึษาเอกชน ทีไ่ดก้ าหนดไวส้ าหรับ การเรยีนการสอนในโรงเรยีนนานาชาต ิ

ประเภทของวรรณกรรมที่น ามาเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยไดแ้ก่ รอ้ยแกว้                

(เช่น บทความ เรื่องสัน้ นวนิยาย เป็นตน้), รอ้ยกรอง (เช่น กลอน กาพย์ โคลง เป็นตน้), สือ่

ส ิง่พมิพ ์และ สือ่อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ หนังสอืพมิพ ์อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้) 

นักเรียนเรยีนรูว้รรณกรรมพืน้บา้นทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพันธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มกับวถิี

ชวีติของคนในชุมชน เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมในเทศกาล ประเพณีและวันส าคัญของไทยไดอ้ย่าง

เหมาะสมและเป็นการสบืสานวัฒนธรรมทอ้งถิน่  นักเรียนฝึกอ่านออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภท

ตา่งๆ ไดถ้กูตอ้งตามฉันทลักษณ์ และรอ้ยแกว้ไดถ้กูตอ้งตามหลักภาษาไทย 

นักเรยีนเรยีนบทความ หรอื วรรณกรรมเยาวชนประเภทเรือ่งสัน้ และขา่วสงัคม ซึง่สะทอ้นให ้

เห็นปัญหาของเยาวชนในสังคม เพือ่น าค าสอนทางศาสนาหรอืค่านยิมของคนไทยมาเป็นสว่นหนึง่

ของการพจิารณาหาสาเหตุและแกปั้ญหา รวมทัง้การอ่านจับใจความส าคัญจากงานเขยีนประเภท

เรื่องสัน้ บทความ บทโฆษณา ผูเ้รียนเขยีนบันทกึจากการอ่านวรรณกรรมเยาวชน เพื่อสามารถ

วเิคราะห ์และจับสาระทีห่ลากหลาย เขยีนเรือ่งตามจนิตนาการ โดยใชข้อ้มลูจากบทรอ้ยกรอง เขยีน

ยอ่ความจากขา่วสังคม ขา่วกฑีา ขา่วบันเทงิ เพือ่แยกขอ้เท็จจรงิ จากความคดิเห็น  นอกจากนี้ยัง

เขยีนแผนภาพโครงเรือ่ง และแผนภาพความคดิอันแสดงใหเ้ห็นถงึสาเหตแุละทางออกของปัญหา 

สว่นทักษะการด ูฟัง และ พูด เนน้เรือ่งมารยาทในการตัง้ค าถามอันน ามาซึง่การหาค าตอบหรอืแก ้

ขอ้สงสยั เพือ่พดูถ่ายทอดแสดงความคดิเห็นอยา่งชดัเจนและมเีนื้อหาทีส่รา้งสรรคจ์ากขา่วทีฟั่งได ้

ตามล าดับ การพัฒนาทักษะทัง้สีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนรูจั้กเลอืกใชถ้อ้ยค าส านวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 



มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สาระที ่1 การอา่น 

ท1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรู ้
และความคดิ เพือ่น าไปใชต้ัดสนิใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนนิชวีติและมนีสิยั
รักการอา่น 

1. อา่นออกเสยีงและอธบิายความหมายของค า ประโยคขอ้ความที่
เป็นโวหารบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง 

2. อา่นเรือ่งสัน้ๆ อยา่งหลากหลาย แลว้ ถาม/ตอบ เกีย่วกับเรือ่งที่
อา่น 

3. แยกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากเรือ่งทีอ่า่น 

4. มมีารยาทและนสิยัรักการอา่น 

สาระที ่2 การเขยีน 

ท2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีนสือ่สาร 
เขยีนเรยีงความ ยอ่ความ และเขยีน
เรือ่งราวใน รปูแบบตา่ง ๆ เขยีนรายงาน
ขอ้มลูสารสนเทศ และรายงาน
การศกึษาคน้ควา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1. เขยีนดว้ยลายมอืทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์และวตัถปุระสงค์
เพือ่การสือ่สาร 

2. เขยีนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคดิเพือ่ใชพั้ฒนา
งานเขยีน 

3. เขยีนบรรยายแสดงความคดิเห็นหรอืโนม้นา้วตามความหมาย 
โดยตรงโดยมลี าดับความคดิทีต่อ่เนือ่งกันระหวา่งยอ่หนา้ 

4. เริม่ใชค้ าศัพทท์ีเ่ป็นภาษาเขยีนแมจ้ะยังไมค่อ่ยเหมาะสมนัก 
และเริม่ใชส้ านวนในงานเขยีนเพือ่ชว่ย ใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ แม ้
บางครัง้ยังไมค่อ่ยถกูตอ้ง 

5. อา่นงานเขยีนของเพือ่นแลว้น าความคดิทีไ่ดม้าปรับปรงุงาน
เขยีนของตนเอง 

6. มมีารยาทและนสิยัรักการเขยีน 

สาระที ่3 การฟงั การด ูและการพดู 

ท3.1  สามารถเลอืกฟังและดอูยา่งมี
วจิารณญาณและพดูแสดงความรู ้
ความคดิ และความรูส้กึในโอกาสตา่งๆ 
อยา่งมวีจิารณญาณและ สรา้งสรรค ์

1. เขา้ใจเรือ่งทีเ่ป็นความรูแ้ละความบันเทงิจากการฟังและการด ู

2. ตัง้ขอ้สงัเกต ความน่าเชือ่ถอืจากการฟังและดสูือ่ตา่งๆ อยา่งมี
เหตผุล 

3. จ าแนกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากเรือ่งทีฟั่งและด ู

4. ตัง้ค าถามและตอบค าถามเชงิเหตผุลจากเรือ่งทีฟั่งและด ู

5. พดูแสดงความรูค้วามเขา้ใจจดุประสงคข์องเรือ่งทีฟั่งและด ู

6. พดูโนม้นา้วอยา่งมเีหตผุล และน่าเชือ่ถอื 

7. พดูรายงานเรือ่งหรอืประเด็นทีศ่กึษา คน้ควา้จากการฟัง การด ู
การสนทนา และการสมัภาษณ์ 

8. มมีารยาทในการฟัง การด ูและการพดู 

สาระที ่4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

ท.4.1  เขา้ใจธรรม ชาตขิองภาษา และ
หลักภาษาไทยการเปลีย่นแปลง ของ
ภาษาและพลังของภาษา ภมูปัิญญา
ทางภาษาและ รักษาภาษาไทยไวเ้ป็น
สมบัตขิองชาต ิ

1. สะกดค าและบอกความหมายของค าในบรบิทตา่งๆ 

2. จ าแนกสว่นประกอบของโครงสรา้งประโยคทีม่สีว่นขยาย 

3. แตง่ประโยคไดถ้กูตอ้งตามหลักภาษาตรงตามเจตนาและบรบิท 

4. ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของค า 

5. ใชส้ านวนไทยไดถ้กูตอ้ง 

6. แตง่บทรอ้ยกรองประเภทกลอนสีส่ภุาพได ้

7. เลอืกใชภ้าษาในการสือ่สารไดเ้หมาะสมกับกาลเทศะ 

8. วเิคราะหแ์ละประเมนิการใชภ้าษาจากสือ่ตา่งๆ 



สาระที ่5 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

ท.5.1 เขา้ใจและแสดงความคดิเห็น
วจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคณุคา่และน ามาประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติจรงิ 

1. สรปุเรือ่งหลังจากการอา่นหรอืฟังวรรณคดแีละวรรณกรรมที่
เหมาะสมกับวยั 

2. ระบแุละอธบิายขอ้คดิจากการอา่นหรอืการฟังวรรณคดแีละ
วรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยัและสามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิ 

3. รูจั้กบทอาขยานและเพลงพืน้บา้นประเภทตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกับ
วยัและบรบิท 

4. แสดงความคดิเห็นจากวรรณคดหีรอืวรรณกรรมทีอ่า่น 

5. อธบิายคณุคา่ของวรรณคดหีรอืวรรณกรรมทีอ่า่น 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย 

ตอนที ่1 ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม       
ตอนที ่2 ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตรไ์ทย และหนา้ทีพ่ลเมอืงของประเทศไทย 

ส.1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิความส าคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพทุธศาสนา
หรอืศาสนาทีต่นนับถอืและศาสนาอืน่ มี
ศรัทธาทีถ่กูตอ้ง ยดึมั่น และปฏบิัตติาม
หลักจรยิธรรม เพือ่อยูร่ว่มกันอยา่งสนัติ
สขุ 
 
 

1. อธบิายหลัก 
ธรรมและปฏบิัตตินตามหลักธรรมของศาสนาทีต่นนับถอื หรอื หลัก
คณุธรรมจรยิธรรม เพือ่การพัฒนาตนเองและสิง่แวด 
ลอ้ม 

2. ภาคภมูใิจในการท าความดขีอง ตนเองและชืน่ชมการท าความดี
ของ บคุคลในครอบครัว โรงเรยีน ชมุชน และระดับประเทศ ตาม
หลักศาสนาที ่ตนนับถอืหรอืหลักคณุธรรมจรยิธรรม พรอ้มทัง้บอก
แนวปฏบิัตใินการด าเนนิชวีติ 

3. วเิคราะหค์วาม 
ส าคัญของพทุธศาสนาและศาสนาทีต่นนับถอื ในฐานะทีเ่ป็นมรดก
ทางวฒันธรรมและหลักในการพัฒนาชาตไิทย 

4. อธบิายลักษณะ 
ส าคัญของศาสนพธิ ีพธิกีรรมตา่งๆ ในประเทศไทย และปฏบิัตติน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่ตอ้งเขา้ร่วมพธิ ี
 

ก. ภมูศิาสตรไ์ทย 

ส.5.2 เขา้ใจปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษย์
กับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ
ประเทศไทยทีก่อ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรค์
วฒันธรรม มจีติส านกึและมสีว่นรว่มใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

1.อธบิายเกีย่วกับ ทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศ ไทย ไดแ้ก ่สตัว์
และพชื แรธ่าต ุภมูทัิศน ์ฯลฯ 

2. ระบลุักษณะส าคัญทางกายภาพและสภาพภมูศิาสตรข์องจังหวดั
ตนเอง ภมูภิาคและประเทศไทยและความสมัพันธก์บัการประกอบ
อาชพีและการด าเนนิชวีติ 

3. อธบิายการเปลีย่นแปลงสภาพ ธรรมชาตใินระดับจังหวดั ระดับ
ภมูภิาคหรอืระดับประเทศไทย จากอดตีถงึปัจจบุัน และผลที่
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้ น าเสนอตัวอยา่งทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น
ผลจากการท าลายสภาพแวดลอ้มและเสนอแนะในการรักษา 
สภาพแวดลอ้ม ในระดับจังหวดั ระดับภมูภิาค หรอืระดับประเทศ 

4. บอกอธบิาย เปรยีบเทยีบความ คลา้ยคลงึและความแตกตา่ง
ทาง กายภาพ ทางสงัคม และวฒันธรรม ระหวา่งประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชกิ ในกลุม่อาเซยีน 
 
 
 



ข.ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส 4.2 เขา้ใจพัฒนา 
การของสงัคมในทอ้งถิน่ ชมุชน ภมูภิาค
และชาตไิทยจากอดตีจนถงึปัจจบุัน ใน
ดา้น ความสมัพันธแ์ละการเปลีย่นแปลง
ของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เนือ่ง ตระหนัก
ถงึความส าคัญและสามารถวเิคราะห์
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้  
 
ส.4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาตไิทย 
วฒันธรรม ภมูปัิญญาไทย มคีวามรัก 
ความภมูใิจและธ ารงความ เป็นไทย 

1. อธบิายความหมายและความส าคัญของสญัลักษณ์ 
ส าคัญของชาตไิทย และปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง 

2. อธบิายพัฒนาการของอาณาจักร สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ี
และ รัตนโกสนิทร ์และปัจจัยทีส่ง่เสรมิความเจรญิรุง่เรอืงดา้นตา่ง 
ๆ โดยสงัเขป 

3. ตระหนักเห็นคณุคา่และแสดงออกถงึความซาบซึง้ในบทบาท
ของพระมหากษัตรยิใ์นฐานะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและการพัฒนา 
ในแตล่ะยคุสมัย ทัง้สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์

4. อธบิายภมูปัิญญาไทยทีส่ าคัญ สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ีและ 
รัตนโกสนิทรท์ีน่่าภาคภมูใิจและควร คา่แกก่ารอนุรักษ์ 

5. บอกประวตัแิละผลงานของบคุคล ส าคัญสมัยสโุขทัย อยธุยา 
ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์

ค.หนา้ทีพ่ลเมอืง 

ส.2.1  เขา้ใจและปฏบิัตตินตาม
ประเพณีและวฒันธรรมไทยด ารงชวีติ
อยูร่ว่มกันในสงัคมไทยและสงัคมโลก
อยา่งสนัตสิขุ 

1. ตดิตามขา่วสารและเหตกุารณ์ โดยแยกแยะขอ้เท็จจรงิ 

ส.2.2  เขา้ใจระบบการเมอืงการ
ปกครองในสงัคมปัจจบุัน ยดึมั่น ศรัทธา 
และธ ารงรักษาไวซ้ ึง่การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิ ์ทรง
เป็นประมขุ 

1. ใชว้ธิกีารแบบ ประชาธปิไตยในการพจิารณา ตัดสนิใจรว่มกัน
และ ด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ในชัน้เรยีน 

2. แสดงออกถงึความภาคภมูใิจในความเป็นคนไทย และ
ผสมผสานคณุ 
ลักษณะทีด่งีามของวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอืน่ ๆ ทีเ่รยีนรู ้
จาก การมปีฏสิมัพันธ ์ในสงัคมนานาชาต ิ

3. เปรยีบเทยีบโครงสรา้งความสมัพันธใ์นครอบครัว และใน
โรงเรยีน สทิธหินา้ที ่ของสมาชกิ และสิง่ทีช่ว่ยใหก้ารอยูร่ว่มกัน
เป็นไปดว้ย 
ดกีับโครงสรา้งการปกครองของประเทศไทย ทัง้สว่นกลางและการ
ปก 
ครองสว่นทอ้งถิน่ สทิธหินา้ทีข่องแตล่ะฝ่ายและสิง่ทีช่ว่ยให ้
ประเทศไทยมคีวามรม่เย็นและ เจรญิกา้วหนา้ 

4. อธบิายอ านาจอธปิไตย (นติบิัญญัตบิรหิารและตลุาการ) และ
ความส าคัญของ ระบอบประชาธปิไตยตอ่การ พัฒนาประเทศ และ
อภปิรายบทบาท ความส าคัญในการใช ้สทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ตาม 
ระบอบประชาธปิไตย 

5. ตระหนักถงึความส าคัญของ สถาบันพระมหากษัตรยิใ์นการปก 
ครองของประเทศไทย ตามระบอบประชาธปิไตยอันม ี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ และยกตัวอยา่ง พระราชด ารแิละ
พระราชกรณียกจิในการแกปั้ญหา วกิฤตกิารณ์และการพัฒนา
ประเทศ 

6. น าเสนอกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับตนเองในชวีติประจ าวนั เชน่ 
ทะเบยีนบา้น สทิธเิด็ก กฎหมาย จราจร เป็นตน้ ในรปูแบบตา่งๆ 

7. แยกแยะขอ้เท็จจรงิกับความคดิเห็นทีป่รากฏในสือ่ ตา่งๆ 
เกีย่วกับเหต ุ



การณ ์บา้นเมอืง วเิคราะหปั์ญหาที ่เกดิขึน้ และเสนอแนะแนวทาง
ในการแกปั้ญหา 
 

ตอนที ่3 ศลิปะ วฒันธรรม และการด าเนนิชวีติในสงัคมไทย 

ก. ศลิปะไทย 

สาระที ่1 ทศันศลิป์ 

ศ.1.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง
ทัศนศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และ
วฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่งาน
ทัศนศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญาไทย 

1. เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัศลิปะ ไทย การเลน่ของเด็กไทยและ
การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายใน และ/หรอืภายนอกโรงเรยีน 

2. บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับ ศลิปะไทย 

3. น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ใน การสือ่สารความรูส้กึนกึคดิ
ของตน 
เอง การแสดงอัตลกัษณ์ของ ตนเอง และ / หรอื การเป็นตัวแทน
ของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรม ของโรงเรยีนนานาชาต ิ

4. น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยายและ / หรอื อภปิราย แสดงความ 
คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทย ในแงม่มุตา่งๆ 
 

สาระที ่2 ดนตร ี

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

1. เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัศลิปะ ไทย การเลน่ของเด็ก 
ไทยและการละ 
เลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายใน และ/หรอืภายนอกโรง 
เรยีน 

2. บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับ ศลิปะไทย 

3. น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ใน การสือ่สารความ 
รูส้กึนกึคดิของตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของ ตนเอง และ / หรอื 
การเป็นตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรม ของโรงเรยีน
นานาชาต ิ

4. น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยายและ / หรอื อภปิราย แสดงความ 
คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทย ในแงม่มุตา่งๆ 
 

สาระที ่3 นาฏศลิป์ 

ศ.3.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง
นาฏศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และ
วฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่งาน
ทัศนศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญาไทย 

1. เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัศลิปะ ไทย การเลน่ของเด็กไทยและ
การละ 
เลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายใน และ/หรอืภายนอกโรงเรยีน 

2. บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับ ศลิปะไทย 

3. น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ใน การสือ่สารความรูส้กึนกึคดิ
ของตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของ ตนเอง และ / หรอื การเป็น
ตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรม ของโรงเรยีน
นานาชาต ิ

4. น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยายและ / หรอื อภปิราย แสดงความ 
คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทย ในแงม่มุตา่งๆ 
 
 
 
 



ข. วฒันธรรม และการด าเนนิชวีติในสงัคมไทย 

มาตรฐานการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิ 

 
* เขา้ใจปัจจัยทีเ่ป็นพืน้ฐานของความ
เชือ่ในสงัคมไทย ลกัษณะส าคัญของ
สงัคมไทย ภมูปัิญญาไทยและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ทีม่าความหมาย และ
ความส าคัญของขนบธรรม 
เนยีม ประเพณี คา่นยิมตา่งๆ ในสงัคม 

1. เขา้ร่วมในกจิกรรมเกีย่วกับ ขนบธรรมเนยีม ประเพณี พธิกีรรม 
หรอืพธิ ีการเฉลมิฉลองและกจิกรรมทางสงัคมการเมอืงการ
ปกครองของไทย 

2. บอกความสมัพันธร์ะหวา่ง สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินชวีติ เชน่ 
สตัวท์ีส่ าคัญ อาท ิกระบอื ชา้ง สนัุข แมว นก เป็นตน้ พชื ทีส่ าคัญ 
เชน่ ออ้ย กลว้ย มะพรา้ว ฯลฯ กับคา่นยิมความเชือ่ และวถิชีวีติ
ของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน 

3. อธบิายอทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม ทางธรรมชาต ิปรากฏการณ์
ธรรมชาตทิีก่อ่ใหเ้กดิวถิชีวีติและ การสรา้งสรรคว์ฒันธรรม 
ตลอดจน การเกดิคต ิความเชือ่ต านาน หรอืเทพนยิายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับสิง่แวดลอ้มหรอืปรากฏการณ์ธรรมชาตติา่งๆ 

4. ระบหุรอืบอกเลา่เกีย่วกบั ลักษณะส าคัญบางประการของ
สงัคมไทย   วถิชีวีติ ภมูปัิญญาไทย เชน่ ความสมัพันธแ์บบเครอื
ญาต ิเป็นตน้ 

5. อภปิรายบทบาทของขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ทีม่ตีอ่การ
ประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติของไทยในอดตี และผลตอ่
จติใจของคนในสงัคมไทยใน ปัจจบุัน 

 

 

หนว่ยการเรยีนรู ้

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

 

 
 

การอา่นและการเขยีน
ขา่ว 

 
 
 

 
 

ก าเนดิชาตไิทย 
 

 
 

ภมูศิาสตรข์องชาตไิทย
สมยัสโุขทยั

เปรยีบเทยีบกบัปจัจบุนั 
 

 
 

นทิานพืน้บา้น 

 

สาระการเรยีนรู ้

การอา่น 

1. อา่นประโยคหรอืขอ้ความ บทความ เรือ่งสัน้ทัง้รอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง 

2. ค าคลอ้งจองส านวนโวหาร 

3. ประโยคค าสัง่ ขอ้ความ ขา่ว ประกาศ สือ่โฆษณา 

4. ปฏทินิ  

5. เครือ่งหมายสญัลักษณ์ แผนที ่แผนภมู ิ



การเขยีน 

1. ค าศัพทพ์ืน้ฐาน ค าคลอ้งจอง 

2. ประโยคตา่งๆ ประกาศ ค าสอน 

3. ค าขวญั ค าอวยพร แผนภาพความคดิ 

4. จดหมายประเภทตา่งๆ  

5. การเขยีนบันทกึประจ าวนั ความเรยีง ยอ่ความ  

6. นทิานจากจนิตนาการ 

การฟงัและด ู

1.  สญัลักษณ์ รปูภาพ เรือ่งเลา่ 

2. เรือ่งราวจากบทเรยีน สือ่โฆษณา สารคด ี

3. ประกาศ ตัวอยา่งการพดูในโอกาสตา่งๆ นทิรรศการ 

4. นาฏศลิป์ไทยดา้นตา่งๆ 

หลกัภาษา 

1. พยัญชนะ สระ วรรณยกุต ์ไตรยางค ์ค า วล ี

2. การสะกดค า การประสมค า ชนดิของค า ค าคลอ้งจอง ค าเป็นค าตาย  

3. มาตราตัวสะกด 

4. สว่นประกอบของประโยค การยอ่หนา้ เครือ่งหมายวรรคตอน 

5. พจนานุกรมไทย 

6. ฉันทลักษณ์ของบทรอ้ยกรอง 

7. ค าราชาศัพท ์ 

วรรณคดแีละวรรณกรรม 

1. บทรอ้ยแกว้ 

2. บทรอ้ยกรอง 

3. บทอาขยาน 

4. เรือ่งสัน้ 

5. นวนยิาย 

6. วรรณกรรมพืน้บา้น 

ประเพณี วฒันธรรม 

1. ขนบธรรมเนยีมและวฒันธรรมในภาคตา่ง ๆของไทยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิชวีติของคนใน

สงัคม 

2. บทบาท คณุลักษณะและสทิธเิสรภีาพหนา้ทีข่องพลเมอืงทีด่ ีเชน่ เคารพและเทดิทนู

สถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละศลิปวฒันธรรมใหค้งอยูคู่ช่าตไิทย 

4. มคีวามภาคภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในชมุชนของตน 

5. ประวตับิคุคลส าคัญในประวตัศิาสตรไ์ทย 

6. ภมูศิาสตรข์องไทยในอดตีถงึปัจจบุัน  



วธิจีดัการเรยีนการสอน 

1. Mind Mapping 

2. บทบาทสมมตุ ิ

3. การอภปิราย 

4. การสนทนารว่มกัน 

5. การมสีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

แหลง่การเรยีนรู ้

1. แบบเรยีน , แบบฝึกหัด 

2. หนังสอือา่นเพิม่เตมิ ,หนังสอืภาพ 

3. อนิเตอรเ์น็ต , วดีโีอ 

4. นทิาน 

5. บัตรค า 

6. เกมการศกึษา 

การวดัประเมนิผล 

1. แบบฝึกหัดและแฟ้มสะสมงาน    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 

 

 


