Unit of Learning for Thai Language, History and Culture at CRIS
Our curriculum follows the Ministry of Education standards and divided in to 2 programs
1. Thai for native speakers to develop proficiency in reading, writing, listening and speaking
and build awareness of good citizenship in all students. And to emphasize the students
understanding of cultural heritage, national pride and identity and civic consciousness as
a part of personal development by using various activities in the classroom.
Here are the Unit of Learning:
Unit of Learning for Kindergarten
K.1 ฉันคือใคร
-

การอยู่ร่วมกัน

ฉันแต่งกายเองได้

โลกของนิทาน

K.2 ครอบครัวของฉัน

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

กลางวัน กลางคืน

นิทานไทยแสนสนุก

K.3 โรงเรียนแสนสนุก
-

บ้านคือวิมานของเรา

ของเล่นของเรา
-

มาอ่านนิทานกันดีกว่า

Unit of Learning for Primary
G.1 ความรู้สึกของฉัน

ชุมชนของเรา

ตัวฉันสำคัญไฉน

ฟังนิทานวันละนิด
จิตแจ่มใน

G.2 กินดีมีสุข-มาออกกำลัง
กายกันเถอะ

สัตว์ป่า
คุ้มครอง

ฤดูกาลและเวลา

วรรณกรรมเด็ก

G.3 ครอบครัวของฉัน

การนำกลับมา 1.ประเทศไทยของฉัน เหตุการณ์
ใช้ใหม่
สำคัญ และความเป็นมา

นิทานพื้นบ้าน
เรื่องเก่า-เล่าใหม่

2.วันสำคัญของไทย 12 เดือน
G.4 ศาสนาและภาษาของฉัน
และของเพื่อน

แม่นำ้ลำคลอง อาณาจักรสุโขทัย/การอ่านปฏิทิน

เพลงพื้นบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก

G.5 วัยรุ่น วัยวุ่นจริงหรือ

อากาศบนโลก ความสามัคคี สร้างชาติ
จุดเริ่มอาณาจักรชาติไทย

เด็กไทยเล่นอะไรกัน

Unit of Learning for Middle School
G.6 นิทานพื้นบ้าน การอ่านและการเขียน ขุนแผน กำเนิดพลายงาม
ข่าว

ประวัติศาสตร์สุโขทัย

G.7 วรรณศิลป์

เศรษฐศาสตร์ใน
ครัวเรือน

วรรณกรรมเรื่องสั้น

G.8 เรื่องสั้น
เยาวชน

ข่าวกับการดำเนินชีวิต วรรณกรรมมรดก
ฃ
-รามเกียรติ์ตอนนารายณ์
ปราบนนทก

ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
ตอนต้น

Unit of Learning for High School
G.9 วรรณกรรมคำสอน

วัยรุ่นไทยกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

หนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

สถาบันของชาติ

G.10 สมุนไพรไทย

พหุวัฒนธรรม

วรรณกรรมมรดก ประวัติศาสตร์สมัย
-อิเหนาตอนศึกกะห ปฏิรูปในร.๕
มังกุหนิง

G.11 ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

การเปลี่ยนแปลง
เนื่องมาจากโลกาภิวัตน์

วรรณกรรมร่วมสมัย น้ำและการจัดการ
ทรัพยากร

G.12 การเมืองการปกครองไทย ไทยและอาเซียน
หลังพ.ศ.๒๔๗๕

วรรณกรรมแปล
-กามนิต

ค้นคว้าอิสระ

2. Thai as foreign language provides opportunities for students to develop a broad
understanding and knowledge of Thailand through topics relating to customs, beliefs,
social norms and Thai etiquette to appreciation for the host country. And basic
communication skills for survival.
Unit of Learning for Thai as Foreign Language
Level All about me
1 -Greeting
-Personal
Information
-Family members
-Pets
-Thai Etiquette

My People
-People in home
and their jobs
-People at school
and their work
-Thai Etiquette

My community
-Places in
communities
Location, mapping
-Do’s and Don’t,
dressing

Let’s celebrate
-Celebrations in
School: Wai Khu
Day, Loy
Krathong
Festival ,
Songkarn Day
-Thai art and
craft

Games and
Songs
-Thai Games
-Thai Nursery
Rhymes
-Thai games;
now and
then
-International
games

Level All about me
2 -house
-House chores
and routine
-Family members
--Thai Etiquette

Career in
community
-Work places
-Thai Etiquette in
public places
-More occupations

Exploring Chiang
Rai
-Setting itinerary
-What and How
-Time
management and
setting program
-Do’s and Don’t in
Chiang rai

Thai Dance
-Basic
information
-Regional dance
-Practice

Children
stories
-Story Plot
-Moral
-Beliefs
-Occupation
-Idioms &
expressions

-Compare
with other
Level My School
3 -People
-Rooms
Objects
-Subjects
Location
-Wai Khru

Let’s go to the
market
-Market
-Products
-The art of
negotiation
-Descriptive writing

Four Regions; Let’s
go to the famous
places of our
regions
-Location
-Local Product
(OTOP)
-Attraction places
in each region

Musical
Instruments in
Thailand
-Northern
-Central
-North eastern
-South

Thai &
International
Folk Tales
-Thai folk
tales
-Culture
Values
-Performing
art and
drama

Level Healthy Living
4 -Food & Nutrition
-Sports
-Body & Mind

Go to the doctor
Symptoms/injuries/i
llness
-Health care
-Emergency
-First Aid
-Clinic & Hospital

Welcome to Lanna
Past & Present
-Lanna Political
-People who
influence in Lanna
-Lanna Heritage
-Thai etiquette
-Historical places
-Royal family

Thai Ceremonies
-Recreation
Ceremonies
-Funeral
Ceremonies
-Thai beliefs and
Ceremonies

Thai &
International
Folk Tales
-What are
folktales?
Characteristic
of Thai
folktales.
Characteristic
of folktales
from the
other
countries
-What do we
learn from

Thai
folktales?
-Conservation
of Thai
folktales
Level Choices: Needs &
5 Wants
-The four basic
human needs
-The royal
philosophy
“Sufficient
Economy”

Thai important
people
-My ambitions and
future plan

Northern
Royal
Performing Arts
Celebration and
เพลงคำเมือง
activities
-Song lyrics
-Reflect thoughts,
points of view and
lifestyle
-Country music
and pop song
-Musical
Instrument
-Song conservation

in Thailand.

Our curriculum emphasizes three main disciplines: Thai language, Culture, and History.

Our curriculum emphasizes three main disciplines: Thai language, Culture, and History.

Phra
Mahachanok
-The writer’s
purposes
-Three main
themes of
the story
-Buddhist
Stories
-The
audiences

