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หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย

เตรียมความพร้อม

เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา โดยใช้บทร้องเล่น  คำคล้องจอง 
เเละนิทานเสริมสร้างความคิดเเละจินตนาการ

เนื้อหาเเละกิจกรรมครบถ้วนโดยบูรณาการความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะเเละคำศัพท์ต่างๆ 
ที่มีความหมายต่อเด็ก

เชื่อมโยงทักษะทางภาษา ในรูปแบบต่างๆ ให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อ
ระดับประถมศึกษา

สร้างเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนภาษาไทยเเละเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

ชุด ภาษาไทยพื้นฐาน
สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี

ผู้เขียน
ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก
(ค.ด. การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เขียน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   

คณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ครูประจำชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดพระธาตุ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดร.ชบา  พันธุ์ศักดิ์  
(ค.ด. การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา

คณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรียนรู้โดยใช้
ทักษะการคิด

สร้างความรู้พ้ืนฐาน
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
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ดร.ชบา พันธ์ุศักดิ์
ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ª×èÍ................................................................................¹ÒÁÊ¡ØÅ...................................................................................ªÑé¹.....................................àÅ¢·Õè........................

สร้างเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนภาษาไทยเเละเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

ยัวมฐปาษกึศรากรตูสกัลหมาต

ÀÒÉÒä·Â
1 ÅÒºØ¹Í

é×¾ ¹ ¹°Ò
ยัวมฐปาษกึศรากรตูสกัลหมาต

ÀÒÉÒäÀÒÉÒäÀÒÉÒ ·Â
1ÅÒºØ¹Í

é×¾ ¹ ¹°Ò

ดร.ชบา 

ดร. สาวรไุอ  กลิดีดีรป

Íè×ª ................................................................................ ÅØ¡ÊÁÒ¹ ................................................................................... ¹éÑª ..................................... èÕ·¢Åà ........................

ยัวมฐปาษกึศรากรตูสกัลหมาต

ÀÒÉÒä·Â
2ÅÒºØ¹Í  

é×¾ ¹ ¹°Ò
ยัวมฐปาษกึศรากรตูสกัลหมาต

ÀÒÉÒäÀÒÉÒäÀÒÉÒ ·Â
2ÅÒºØ¹Í

é×¾ ¹ ¹°Ò

ดร.ชบา 

ดร. สาวรไุอ  กลิดีดีรป

Íè×ª ................................................................................ ÅØ¡ÊÁÒ¹ ................................................................................... ¹éÑª ..................................... èÕ·¢Åà ........................

ยัวมฐปาษกึศรากรตูสกัลหมาต

ÀÒÉÒä·Â
3ÅÒºØ¹Í  

é×¾ ¹ ¹°Ò
ยัวมฐปาษกึศรากรตูสกัลหมาต

ÀÒÉÒäÀÒÉÒäÀÒÉÒ ·Â
3ÅÒºØ¹Í

¾¹ ¹°Ò

ดร.ชบา 

ดร. สาวรไุอ  กลิดีดีรป

Íè×ª ................................................................................ ÅØ¡ÊÁÒ¹ ................................................................................... ¹éÑª ..................................... èÕ·¢Åà ........................



  คณะผูจัดทําหนังสือชุดนี้ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดประสบการณดานภาษาสําหรับเด็ก 

ซึ่งสงผลโดยตรงตอพัฒนาการและการเรียนรู จึงมุงหวังวา สถานศึกษา ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง

และผูเก่ียวของจะนําหนังสือเสริมประสบการณภาษาไทย ชุด ภาษาไทยพ้ืนฐาน ไปใชประกอบการ

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะภาษาไทยใหกับเด็กไดอยางเหมาะสมตอไป

ดร. ชบา  พันธุศักดิ์

ดร. อุไรวาส  ปรีดีดิลก

 คํานํา
  การจัดประสบการณการเรียนรูทางภาษาใหกับเด็กในระดับอนุบาล ควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดมี

การฝกฝนดานการคิด การฟง การพูด การอาน และการเขียน ที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก

  หนังสือเสริมประสบการณภาษาไทย ชุด ภาษาไทยพื้นฐาน ออกแบบกิจกรรมใหเด็กไดคุนเคย

กับหนังสือ และพยัญชนะตางๆ โดยใหเด็กไดพูดคุย รองเพลง ทองคําคลองจองหรือบทรองเลน

และฟงนิทานตางๆ เพื่อสรางการเรียนรูที่เสริมสรางความคิดและจินตนาการใหกับเด็ก รวมท้ัง

ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงความรู และสงเสริมการเรียนรูทักษะภาษาไทย โดยเรียง

ลําดับการเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจทางภาษาใหกับเด็ก พรอมทั้งนําเสนอแนวทางการประเมิน

ทักษะทางภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัยทายเลม

  หนังสือเสริมประสบการณภาษาไทย ชุด ภาษาไทยพื้นฐาน ชุดนี้ ประกอบดวย ๓ เลม ไดแก

ภาษาไทยพื้นฐาน อ.๑ ภาษาไทยพื้นฐาน อ.๒ ภาษาไทยพื้นฐาน อ.๓

เรียนรูภาษาไทย
และการใชหนังสือ

เรียนรูภาษาไทย
และการใชหนังสือ

เรียนรูภาษาไทย
และการใชหนังสือ

เรียนรูพยัญชนะ
และคําศัพท

เรียนรูพยัญชนะ
และคําศัพท

เรียนรูพยัญชนะ
และคําศัพท

ความเขาใจภาษา

* ระดับ อ.๒ เนนการเรียนรู 

 คําศัพทตางๆ เพื่อสราง

 พื้นฐานการอานการเขียน

 และประสบการณทางภาษา

ความเขาใจภาษาเรียนรูเสนพื้นฐาน
กับการเขียนพยัญชนะ

เรียนรูสระ 
และวรรณยุกต
เรียนรูสระ เรียนรูสระ เรียนรูเสนพื้นฐาน

กับการเขียนพยัญชนะ

เรียนรูพยัญชนะเรียนรูพยัญชนะเรียนรูพยัญชนะ

เสริมสรางทักษะทางภาษาไทยเรื่อง เสริมสรางทักษะทางภาษาไทยเรื่อง เสริมสรางทักษะทางภาษาไทยเรื่อง
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