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หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

พัฒนาความพร้อม

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพการ์ตูน เกม เพลง เเละนิทานที่เด็กชื่นชอบ

พัฒนาทักษะทางภาษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน 
เเละการเขียน

เนื้อหาเเละกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การฟังเเละการออกเสียงคำศัพท์ การอ่าน
เเละเขียนคำศัพท์จากอักษร a-z เเละบทสนทนาสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์เเละความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา

สร้างเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษเเละเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

ชุด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
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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ดร.ชบา พันธ์ุศักดิ์
ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก
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 คํานํา
  ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือส่ือสารที่สําคัญสําหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 และการปูพ้ืนฐานใหเด็กได

เรียนรูภาษาอังกฤษตั้งแตปฐมวัย จะชวยใหเด็กมีความคุนเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ในขณะเดียวกันการ

ปูพื้นฐานใหเด็กไดเรียนรูการใชภาษาอยางถูกตอง ก็จะเปนประโยชนตอการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับที่

สูงขึ้นตอไป  

  หนังสือเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ ชุด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ออกแบบกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรู

ภาษาอังกฤษผานภาพการตูน เกม เพลง และนิทาน ที่เด็กชื่นชอบ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดานการฟง 

พดู การออกเสยีงคาํศพัท รวมทัง้สรางพืน้ฐานการอานและเขยีนจากภาพและบทสนทนาส้ันๆ เพือ่สรางความรู

ความเขาใจทางภาษาใหกับเด็ก 

  หนังสือเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ ชุด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชุดนี้ ประกอบดวย 3 เลม ไดแก

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ.3

เสริมสรางทักษะทางภาษาอังกฤษเรื่อง เสริมสรางทักษะทางภาษาอังกฤษเรื่อง เสริมสรางทักษะทางภาษาอังกฤษเรื่อง

เรียนรูตัวอักษร เรียนรูตัวอักษร เรียนรูตัวอักษรเรียนรูตัวอักษร
และคําศัพท

เรียนรูตัวอักษร
และคําศัพท

เรียนรูตัวอักษร
และคําศัพท

ความเขาใจภาษา เรียนรูการ
ออกเสียงคําศัพท

ความเขาใจภาษา ความเขาใจภาษา

เรียนรูคําศัพท เรียนรูคําศัพท เรียนรูคําศัพท เรียนรูการเขียน
ตัวอักษรและคําศัพท

  คณะผูจัดทํา ยังไดบูรณาการทักษะทางภาษาที่มีความหมายกับชีวิตประจําวันของเด็กใหสอดคลอง

กับสาระท่ีเด็กควรเรียนรู และประสบการณสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไวใหดวย หวังวา หนังสือ

เสริมประสบการณภาษาองักฤษ ชดุ ภาษาองักฤษพืน้ฐาน จะเปนประโยชนตอการจัดกจิกรรม เพือ่เสรมิสราง

ทักษะทางภาษาใหกับเด็กมากขึ้นตามเจตนารมณในการออกแบบสื่อชุดนี้

ดร. ชบา พันธุศักดิ์

ดร. อุไรวาส ปรีดีดิลก
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เรียนรูตัวอักษร

ตัวอักษร A,a-Z,z 
มีทั้งหมด 26 ตัว
นะครับเด็กๆ
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Today is

เรียนรูการเขียนตัวอักษรและคําศัพท
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เรียนรู ตัวอักษรและคําศัพท
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My Family

เรียนรูคําศัพท
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เรียนรู คําศัพท
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