
 

 

 

Americana Chinese International School 

โครงสรา้งรายวชิาภาษาไทย  ปีการศกึษา 2020 – 2021  

 

          ชือ่วชิา: Thai Language (Thai / Thai) ระดบัช ัน้    G.2 

ระดบั            Advanced    ผูส้อน   นางสาว พมิพว์ลัญช ์สทุธการ 

 

ค าอธบิายรายวชิา 

         การเรยีนการสอนภาษาไทยระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 (Grade 2)  เนื้อหาของวชิาภาษาและ

วฒันธรรมไทย มุง่สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งฤดกูาลวธิดีแูลตนเองและสิง่แวดลอ้มรอบตัว ทัง้ในเรือ่งการ

บรโิภคอาหาร การออกก าลังกายและสทิธติา่งๆ ทีนั่กเรยีนพงึไดรั้บในโรงเรยีนเพี่อสามารถดแูลตนเอง

ไดอ้ยา่งปลอดภัย และมสีขุภาพด ีศกึษาวฒันธรรมประเพณีไทยทีด่งีามเพีอ่ใหเ้ห็นคณุคา่ของความเป็น

ไทยเรยีนรูเ้รือ่งสัตวส์งวนสัตวใ์กลส้ญูพันธ ์เพื่อปลูกจติส านกึในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยการพูด

บอกความรูส้กึจากเรือ่งเล่านิทานการันตบ์ทรอ้งเล่นส าหรับเด็ก ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม สรุปเรื่องได ้

สามารถฟังค าสัง่ทีซ่ับซอ้นและปฏบิัตติาม พูดขอรอ้งดว้ยถอ้ยค าทีเ่หมาะสมและมมีารยาทในการฟัง ด ู

และพูด ใชทั้กษะการอ่าน การออกเสยีงค า ค าคลอ้งจอง ประโยค บทรอ้ยกรองง่ายๆ และอธบิาย

ความหมาย ระบขุอ้คดิ สามารถท าตามค าสัง่หรอืขอ้แนะน าจากเรือ่งทีอ่า่นเพือ่น าไปใชใ้นชวีติประจ าวัน

ฝึกการเขยีนค าเป็นประโยคง่ายๆ เขยีนบรรยายประกอบภาพเขยีนเล่าเรือ่งสัน้เกีย่วกับประสบการณ์

เขยีนสือ่สารงา่ยๆกับเพือ่นและครแูละแตง่ค าคลอ้งจองงา่ยๆได ้

 นักเรียนเรียนรูท้ี่จะปฏบิัตติน เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและเกดิความภูมใิจในตนเองในฐานะที่เป็น

สมาชกิที่ดีของสังคมปฏบิัต ิตนอย่างมีมารยาทตามประเพณี วัฒนธรรม อธิบายความหมายและ

ความส าคัญของธงชาตไิทย ปฏบิัตตินไดถู้กตอ้งเมือ่ไดย้นิเพลงชาตแิละสรรเสรญิพระบารม ีรวมทัง้

บอกต าแหน่ง และบทบาทของสมาชกิในโรงเรยีนได ้

 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สาระที ่1 การอา่น 

ท1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรู ้และ

ความคดิ เพือ่น าไปใชต้ัดสนิใจแกปั้ญหาใน

การด าเนนิชวีติและมนีสิยัรักการอา่น 

 

1.อา่นออกเสยีงค าทีไ่มคุ่น้เคยโดยใชห้ลักการประสมค า

รว่มกับการจ ารปูค าและประโยคหรอืขอ้ความสัน้ๆ ได ้

2.อธบิายความหมายของค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความและบท

รอ้ยกรอง งา่ยๆ ไดถ้กูตอ้ง 

3.ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม สรปุใจความส าคัญ 

4.แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเรือ่งอา่น 

5.มมีารยาทและนสิยัรักการอา่น 



สาระท2ี การเขยีน 

ท2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีนสือ่สาร 

เขยีนเรยีงความ ยอ่ความ และเขยีนเรือ่งราว

ในรปูแบบตา่งๆ เขยีนรายงานขอ้มลู

สารสนเทศ และรายงานการศกึษาคน้ควา้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.คัดลายมอืตัวบรรจงอยา่งถกูตอ้งตามอักขรวธิ ี

2.เขยีนเลา่สัน้ๆ โดยมรีายละเอยีดสนับสนุน 

3.เริม่ลองใชค้ าใหม่ๆ  แมจ้ะไมค่อ่ยเหมาะกับเรือ่งนัน้ และเริม่

ใชค้ านาม ค ากรยิา ทีห่ลากหลายขึน้ และใชค้ าวเิศษณ์เพือ่

ขยายความ 

4.มมีารยาทและนสิยัรักการเขยีน 

สาระท ี3 การฟงั การด ูและการพดู 

ท.3.1  สามารถเลอืกฟังและดอูยา่งมี

วจิารณญาณและพดูแสดงความรู ้ความคดิ 

ความ รูส้กึในโอกาสตา่ง ๆ อยา่งมี

วจิารณญาณและ สรา้งสรรค ์

1.ฟังค าแนะน า ค าสัง่ทีซ่บัซอ้น และปฏบิัตติาม 

2.เลา่เรือ่งทีฟั่งและดทัูง้ทีเ่ป็นความรูแ้ละความบันเทงิ        

3.บอกสาระส าคัญของเรือ่งทีฟั่งและด ู

4.ตัง้ค าถามและตอบค าถามเกีย่วกับเรือ่งทีฟั่งและด ู   

5.พดูแสดงความคดิเห็นและความรูส้กึจากเรือ่งทีฟั่งและด ู

6.พดูสือ่สารใหช้ดัเจนตรงตามวตัถปุระสงค ์

7.พดูน าเสนอผลงานอยา่งงา่ย 

8.มมีารยาทในการฟัง การด ูและการพดู 

สาระท ี4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

ท.4.1  เขา้ใจธรรมชาตขิองภาษาและหลัก

ภาษาไทยการเปลีย่นแปลง ของภาษาและ

พลังของภาษาภมูปัิญญาและรักษา

ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ

1.บอกและเขยีนพยัญชนะ  สระ วรรณยกุต ์และเลขไทย 

2.สะกดค าและบอกความ หมายของค า  

3.เรยีบเรยีงค าเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของการสือ่สาร 

4.บอกและตอ่ค าคลอ้งจอง 

5.ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกับวยั 

สาระที ่5 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

ท.5.1 เขา้ใจและแสดงความคดิเห็นวจิารณ์

วรรณคดแีละวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น

คณุคา่และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

 

1. เลา่และสรปุเรือ่งหลังจากการอา่นหรอืฟังวรรณคดแีละ

วรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยั 

2.ระบขุอ้คดิทีไ่ดจ้ากการอา่นหรอืการฟังวรรณคดแีละ

วรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยัเพือ่น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

3.รูจั้กบทอาขยานและเพลงพืน้บา้นประเภทตา่งๆ ที่

เหมาะสมกับวยัและบรบิท 

 

 



กลุม่สาระการเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย 

ตอนที ่1 ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม 

ส.1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิความส าคัญ 

ศาสดา หลักธรรมของพระพทุธศาสนาหรอื

ศาสนาทีต่นนับถอืและศาสนาอืน่ๆ มศีรัทธา

ทีถ่กูตอ้ง ยดึมั่น และปฏบิตัติามหลัก

จรยิธรรม เพือ่อยูร่ว่มกันอยา่งสนัตสิขุ 

1.อธบิายหลักธรรม และปฏบิัตตินตามหลกัธรรมของศาสนา

ทีต่นนับถอืหรอืหลกัคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่การพัฒนาตนเอง

และสิง่แวดลอ้ม 

2.ภาคภมูใิจในการท าความดขีองตนเองและชืน่ชนการท า

ความดขีองบคุคลในครอบครัว โรงเรยีน ชมุชน และ

ระดับประเทศ ตามหลักศาสนาทีต่นนับถอืหรอืหลกัคณุธรรม

จรยิธรรม พรอ้มทัง้บอกแนวปฏบิัตใินการด าเนนิชวีติ 

3.วเิคราะหค์วามส าคัญของพทุธศาสนาและศาสนาทีต่นนับ

ถอืในฐานะทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมและหลักในการพัฒนา

ชาตไิทย 

4.อธบิายลักษณะส าคัญของศาสนพธิ ีพธิกีรรมตา่งๆ ใน

ประเทศไทย และปฏบิตัตินไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่ตอ้งเขา้รว่ม

พธิ ี

 

ตอนที ่2 ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตรไ์ทย และหนา้ทีพ่ลเมอืงของประเทศไทย 

ก. ภมูศิาสตรไ์ทย 

ส.5.2 เขา้ใจความส าพันธม์นุษยก์ับ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของประเทศ

ไทยทีก่อ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม

รวมทัง้มจีติส านกึอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

1.อธบิายเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศไทย ไดแ้ก ่

สตัวแ์ละพชื แรธ่าต ุภมูทัิศน ์ฯลฯ 

ข.ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความส าคัญของ

เวลาและยคุสมัยทางประวตัศิาสตร ์สามารถ

ใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าวเิคราะหเ์หตุ

กาลตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ 

1.บอกวนั เดอืน ปี และการนับชว่งเวลาตามปฏทินิทีใ่ชใ้น

อดตี ปัจจบุัน และอนาคต 

2.เรยีงล าดับเหตกุารณ์ในชวีติประจ าวนัตามวนัเวลาทีเ่กดิขึน้ 

3.บอกประวตัคิวามเป็นมาของตนและครอบครัวโดยสอบถาม

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของสงัคมในทอ้งถิน่ 

ชมุชน ภมูภิาคและชาตไิทยจากอดตีจนถงึ

ปัจจบุัน ในดา้นความสมัพันธแ์ละการ

เปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เนือ่ง 

ตระหนักถงึความส าคัญ และสามารถ

วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

1.บอกความเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม สิง่ของ เครือ่งใช ้

หรอืการด าเนนิชวีติของตนเองกับสมัยของพอ่แม ่ปู่ ยา่ ตา

ยาย 

2.บอกเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีทีม่ผีลกระทบตอ่ตนเองใน

ปัจจบุัน 

 



ส.4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาตไิทย

วฒันธรรม ภมูปัิญญาไทย มคีวามรัก ความ

ภมูใิจและธ ารงความเป็นไทย 

1.อธบิายความหมาย และความส าคัญของสญัลักษณ์ส าคัญ

ของชาตไิทย และปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง 

ค.หนา้ทีพ่ลเมอืง 

ส.2.1  เขา้ใจและปฏบิัตติามประเพณีและ

วฒันธรรมไทย  ด ารง ชวีติอยูร่ว่ม กันใน

สงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัตสิขุ 

1. บอกประโยชนแ์ละปฏบิัตตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 

2.ปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาท ตามประเพณีและวฒันธรรมไทย

ในชวีติประจ าวนั     

ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมอืงการปกครองใน

สงัคมปัจจบุัน ยดึมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา

ไวซ้ ึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

1.ใชว้ธิกีารแบบประชาธปิไตยในการพจิารณาตัดสนิใจ

รว่มกันและด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ในชัน้เรยีน 

2. แสดงออกถงึความภาคภมูใิจในความเป็นคนไทยและ

ผสมผสานคณุลักษณะทีด่งีามของวฒันธรรมไทยและ

วฒันธรรมอืน่ๆทีเ่รยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพันธใ์นสงัคม

นานาชาต ิ

ตอนที ่3 ศลิปะ วฒันธรรม และการด าเนนิชวีติในสงัคมไทย 

ก.ศลิปะไทย 

สาระที ่1 ทศันศลิป์ 

ศ.1.2 เขา้ใจความ สมัพันธร์ะหวา่ง

ทัศนศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และ

วฒันธรรมไทย เห็นคณุคา่งานทัศศลิป์ทีเ่ป็น

มรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และ

ภมูปัิญญาไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก

โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึ

คดิของตนเอง การแสดงอัตลกัษณ์ของตนเอง และ/หรอื 

การเป็นตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของ

โรงเรยีนนานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่ง ๆ 

สาระที ่2 ดนตร ี 

ศ.2.2 เขา้ใจความ สมัพันธร์ะหวา่งดนตรี

ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และวฒันธรรมไทย 

เห็นคณุคา่งานทัศศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทาง

วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญา

ไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก

โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึ

คดิของตนเอง การแสดงอัตลกัษณ์ของตนเอง และ/หรอื 

การเป็นตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของ

โรงเรยีนนานาชาต ิ



4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่ง ๆ 

สาระที ่3 นาฏศลิป์ 

ศ.3.2 เขา้ใจความ สมัพันธร์ะหวา่งนาฏศลิป์

ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย และวฒันธรรมไทย 

เห็นคณุคา่งานทัศศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทาง

วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญา

ไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก

โรงเรยีน 

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึ

คดิของตนเอง การแสดงอัตลกัษณ์ของตนเอง และ/หรอื 

การเป็นตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของ

โรงเรยีนนานาชาต ิ

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่งๆ 

มาตรฐานการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิ 

*เขา้ใจปัจจัยทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเชือ่ใน

สงัคมไทย ลกัษณะส าคัญของสงัคมไทย 

ภมูปัิญญาไทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ทีม่า 

ความหมาย และความส าคัญของ

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี คา่นยิมตา่ง ๆ ใน

สงัคม 

1.เขา้รว่มในกจิกรรมเกีย่วกับขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

พธิกีรรม หรอืพธิกีารเฉลมิฉลองของไทย 

2.บอกความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินชวีติ 

เชน่ สตัวท์ีส่ าคัญ อาท ิกระบอื ชา้ง สนัุข แมว นก เป็นตน้ 

พชืทีส่ าคัญ เชน่ ออ้ย กลว้ย มะพรา้ว ฯลฯ กับคา่นยิม ความ

เชือ่ และวถิชีวีติของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน 

3.อธบิายอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิทีก่อ่ใหเ้กดิวถิชีวีติและการสรา้งสรรค์

วฒันธรรม ตลอดจนการเกดิคต ิความเชือ่ ต านาน หรอืเทพ

นยิายทีเ่กีย่วขอ้กับสิง่แวดลอ้มหรอืปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ตา่ง ๆ 

4.ระบหุรอืบอกเลา่เกีย่วกบัลักษณะส าคัญบางประการของ

สงัคมไทย วถิชีวีติ ภมูปัิญญาไทย เชน่ ความสมัพันธแ์บบ

เครอืญาตเิป็นตน้ 

5.อภปิรายบทบาทของขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย ทีม่ตีอ่

การประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติของไทยในอดตี และ

ผลตอ่จติใจของคนในสงัคมไทยในปัจจบุัน 

 

 

 

 

 

 



หนว่ยการเรยีนรู ้

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

ตวัฉนั 
 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
สิง่แวดลอ้ม 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

กาลเวลา 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
วรรณกรรม 

 
กนิดมีสีขุ 

 
สตัวป่์าคุม้ครอง 

 
ฤดกูาลและเวลา 

 
วรรณกรรมส าหรับเด็ก 

 

 

สาระการเรยีนรู ้

            การอา่น 

1. การอา่นและสะกดค า 

2. แตง่เรือ่งตามจนิตนาการ 

3. นทิานทีม่คี าศัพทง์า่ยๆ  

4. เครือ่งหมายสญัลักษณ์ตา่ง ๆ (เรยีนเพิม่ - เครือ่งหมายตกใจ-อัศเจรยี ์, จดุไขป่ลา) 

การเขยีน 

1. การเขยีนตามค าบอก (ดว้ยค าศัพทง์า่ยๆ ) 

2. การเขยีนค าและขอ้ความงา่ยๆ ประกอบภาพ 

3. คัดลายมอื 

4. สว่นประกอบของประโยค 

การฟงัและพดู 

1. บอกความหมายของค าจากเรือ่งทีอ่า่น 

2. ตอบค าถามจากเรือ่งทีอ่า่น 

3. เรยีงล าดับเรือ่ง 

4. การพดูเลา่เรือ่ง 

5. นทิาน เรือ่งเลา่ เพลงส าหรับเด็ก 

6. ค าสัง่และระเบยีบปฏบิัตใินหอ้งเรยีน 

หลกัภาษา 

1. ค าศัพทง์า่ยๆ แม ่ก กา 

2. การผันเสยีงวรรณยกุต ์

3. มาตราตัวสะกด 

4. การสะกดค า แจกลกู การอา่นเป็นค า 

5. พยางค ์และ ค า 

6. ค าคลอ้งจอง 

 

 



วรรณคดแีละวรรณกรรม 

1. นทิานพืน้บา้น 

2. นทิานนานาชาต ิ

3. บทรอ้งเลน่ 

4. วรรณกรรมเด็ก 

ประเพณีและวฒันธรรม 

1. การแสดงความเคารพผูใ้หญ ่การพดูจาสภุาพ การมมีารยาททีด่ ี

2. เรยีนรูค้วามสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินชวีติ เชน่ สตัวท์ีส่ าคญั อาท ิ 

กระบอื ชา้ง สนัุข แมว นก เป็นตน้ พชืทีส่ าคัญ เชน่ ออ้ย กลว้ย มะพรา้ว ฯลฯ  

3. เรยีนรูเ้กีย่วกับคา่นยิม ความเชือ่ และวถิชีวีติของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

4. เพลงชาตไิทย และ เพลงสรรเสรญิพระบารม ี

5. เรยีนรูป้ระเพณีวนัส าคัญตา่งๆ ของไทย และปฏบิัตติามประเพณีและวฒันธรรมไทย  

ด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัตสิขุ 

6. เขา้รว่มในกจิกรรมเกีย่วกบัขนบธรรมเนยีม ประเพณี พธิกีรรม หรอืพธิกีารเฉลมิฉลองของ

ไทย 

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 

 


