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ASEAN  

Global Citizen 



ความจรงิของเด็กไทย 

-  เด็กอาย ุ1-5 ปี พดูชา้ ประมาณ รอ้ยละ 8.3 

-  เด็กพดูชา้ ทํานายว่าเชาวน์ปัญญาต่ํา  

-  เด็กท่ีช่วยเหลือตนเองไดช่้วงปฐมวยั จะทํานายผลสมัฤทธ์
ทางการเรยีนเม่ือเด็กโตข้ึน 

- เด็กไทยมีโอกาสเลน่ มีปฏิสมัพนัธก์บัผ ูอ่ื้นนอ้ยกว่า 

   เด็กในหลายประเทศ 



เรียนเมือ่ไรด?ี 

Critical period เรียนภาษา

กอ่นวยัร ุ่น 

เด็กสนกุ มแีรงจงูใจ เรียนร ู้

เกี่ยวกบัตา่งวฒันธรรม 

 

 

ครมูสีว่นสาํคญั  

ครคูวรร ูภ้าษาองักฤษ และ

การออกเสยีง 

ครคูวรร ูพ้ฒันาการเด็ก

ปฐมวยั 

หลกัสตูร?   



โอกาสแห่งการเรยีนร ู ้(Window of Opportunity) 

พฒันาการกลา้มเน้ือ 

พฒันาการดา้นภาษา 

ดนตร ี

คณิตศาสตรแ์ละตรรกะ 

พฒันาดา้นอารมณ ์

พฒันาคําศพัท ์

การมองเห็น 



การเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง  

หรือภาษาตา่งประเทศ 

ภาษาแรก คือ ภาษาไทย 

(Native language, Primary language,  

Mother tongue) 

English = Foreign language 

การเรยีนร ูแ้บบ 4 แบบ 

 The Structural approach 
 The Functional approach(การสื่อ

ความหมายและการสื่อสาร) 

 The Interactional approach 
 The Communicative language 

Approach 



Part of oral and sign language system 

ธํา้  

Meaning and 
vocabulary 
(Semantics) 

The sound system 
(Phonology) 

Language Use in 
Social context 
(Pragmatics, 

Communicative 
Competence) 

The Rule of grammar 
(Syntax) 

The structure of 
words 

(Morphology)  





สมองเดก็ 

แรกเกดิ 

อาย ุ3 ปี 5 ปี 

1/4 

80% 
  90% 



ศกัยภาพสมอง 

สมองพฒันาสูงสุดตั้งแต่ในครรภ์ จนกระทัง่ 3 ปี 

(สร้างเซลประสาท เส้นใยประสาท รอต่อเส้นใยประสาท) 

เดก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทีไ่ด้รับ  

เดก็เลก็เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสั 

เดก็โตเรียนรู้จากการฟัง การอ่าน การเขียน และการเล่น 

ถ้าเดก็ถูกทอดทิง้ เส้นใยประสาทจะถูกตดัทาํลาย 



ถา้ไดร้บัประสบการณก์ารเรยีนร ู ้เสน้ใยประสาทจะเจรญิงอกงาม 

ความงอกงามของเสน้ใยประสาทและรอยต่อบ่งบอกการเรยีนร ู้
(ความฉลาด) 

  การเรยีนร ู ้    =    การสรา้งวงจรของเซลในสมอง 



การเติบโตและการทาํลายใยประสาท 



สมองกบัการเรยีนรู ้

  การเรยีนรู ้ =   กรรมพนัธุ ์+ การเลี้ยงดู + ประสบการณ์ 
 
ยนี           เป็นตวักาํหนดเซลประสาท โครงสรา้งสมอง 
การเลี้ยงดู        จะกระตุน้สมองสรา้ง เสน้ใยประสาท 
&ประสบการณ์                  เครอืข่ายเสน้ใยประสาท  
                      ไขมนัรอบใยประสาท 
ประสบการณ์ซํ้า  เสน้ใยประสาทมัน่คง 
             ป้องกนัไม่ใหถ้กูกาํจดั 
                      ทาํงานมีประสทิธิภาพ 



ความจํา 

 Long-term  memory                Retrieval 
                                                + 
                                       working  memory   

 
 

                                                    ความรูใ้หม ่
  

-เพ่ือความอย ูร่อดปลอดภยั 

-เพ่ือความสขุ หนีทกุข ์

-เพ่ือการเรยีนร ูใ้หม ่



เด็กเรยีนร ูจ้ากอะไร ??? 

สมองพฒันาสงูสดุตัง้แต่ในครรภ ์จนกระทัง่ 3 ปี 

เด็กไดเ้รยีนร ูจ้ากประสบการณท่ี์ไดร้บั  

เด็กเล็กเรยีนร ูผ้า่นประสาทสมัผสั 

เด็กโตเรยีนร ูจ้ากการฟัง การอ่าน การเขียน และการเลน่ 

ถา้เด็กถกูทอดท้ิง เสน้ใยประสาทจะถกูตดัทําลาย   



Smell 

touch 

taste 

hearing coordination 

vision 

spatial 

awareness 



การพฒันาทางภาษา(จํานวนคํา) 
  หลงั babbling เด็กจะพดูคําพยางคเ์ดียว สว่นมากเป็นนาม 

   อาย ุ16  เดือน      พดู   30 คํา 

   อาย ุ 20 เดือน     พดู   130 คํา 

   อาย ุ  24 เดือน    พดู   300 คํา 

   อาย ุ 2  ปี    พดูคําวลี  telegraphic 

   อาย ุ 3 ปี    พดูเป็นประโยค  สว่นมากพดูไดถ้กูตอ้ง 

           แมพ่ดูมาก VS แมพ่ดูนอ้ย    

      ลกูพดูคําศพัทไ์ดม้ากกว่า10 เท่า  

                        (7,000 VS 700) 



การเรยีนร ูด้า้นภาษา 

กรรมพนัธ ์:  เด็กเกิดมาพรอ้มโครงสรา้งของแกรมมา่(wiring) 

0-12 เดือน เด็กเรยีนร ูเ้สียงของภาษาแม่ 

1-10 ปี เด็กเรยีนร ูศ้พัทท์ัว่ไป วลีเก่ียวกบัเรือ่งอารมณ ์

   เป็นช่วงท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัเรยีนร ูภ้าษาต่างประเทศ 

> 10 ปี  เป็นช่วงท่ีดีท่ีสดุในการเรยีนร ูร้ปูแบบท่ีซบัซอ้น  

   แกรมมา่   การสะกดคํา และคําศพัทเ์ฉพาะ 



พฒันาการดา้นภาษา 

Peter Jusezyk  กลา่วว่าพฒันาการดา้นภาษา เป็นตามขัน้ตอน 

อาย ุ6-10 เดือน  สนใจเสียงภาษาแม ่ไมส่นใจเสียงภาษาอ่ืน 

อาย ุ7 เดือน     สามารถแยกเสียง tram- tr / clam-cl 

อาย ุ1 ปี               เช่ือมโยงคํา และความหมายของคํา 

อาย1ุ8เดือน          ความสามารถทางภาษาอยา่งรวดเรว็ 



พฒันาการดา้นภาษา 

อาย ุ2 ปี           พดูไดห้ลายรอ้ยคํา   

อาย ุ2-2 ½  ปี    พดูเป็นประโยคได ้

  2 ½  -3 ปี   ร ูจ้กัใชไ้วยกรณ ์ 

2 ปี           พดูว่า “มือ” ก็จะยกมือดว้ย 

 เด็กเล็ก พฒันาการทางภาษา เช่ือมโยงกบั R- brain และ Limbic 
brain 

ความสมัพนัธแ์ม-่ลกู มีผลต่อพฒันาการดา้นภาษา 



  Language enrichment 

1. ภาษาควรไดร้บัการสง่เสรมิตัง้แต่แรกเกิด 

      สมองทารกแรกเกิดพรอ้มท่ีattunedต่อเสียง

มนษุย ์

     Fowler พบว่าถา้เด็กเขา้โปรแกรมระหว่าง 6-8 

เดือน ไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าเด็กอาย ุ3 ด. 

2.  จํานวนของภาษามีความสาํคญั 



The neural segregation between meaning 
and grammar has important implications 
of language development 
A child brain is maximally capable of 
absorbing language, particularly the rule 
and grammar, until six or seven years of 
age. 
 
 



พฒันาการในเดก็เลก็ 
การเรียนรู้เป็นจากการกระตุ้นประสาทท้ังห้า 
Dr. Roderick Power พบว่า 

การมองเห็นและการได้ยินสาํคัญท่ีสดุ 
การสัมผสั กล่ิน รส รองลงมา 
เด็กท่ีขาดสัมผสั  ชอบฟังเพลงร๊อค เพราะรับรู้การ
ส่ันสะเทือนท่ีเด็กขาดไปในอดีต      



เด็กจะฉลาดไดจ้ากการอ่าน 

 งานวิจยัพบว่า......... 

เด็กชอบฟังเสียงแต่ตัง้แต่ในครรภ ์

เด็กจะจํานิทานท่ีแมเ่คยเลา่ช่วงอย ูใ่นครรภ ์

พ่อแมส่ามารถใหเ้ด็กมีสว่นรว่มในการอ่านนิทานตัง้แต่เด็ก
นัง่ได ้

เด็กท่ีไดฟั้งนิทานจะมีพฒันาการทางภาษาและสงัคมดีข้ึน 

เด็กมกัรอคอยใหพ่้อแมก่ลบัมาอ่านนิทานใหฟั้ง 

เด็ก อาย ุ2-3 ปี มกัจะชอบอ่านนิทานซํ้า ๆหลายๆ ครัง้ 

เด็กจะรกัการอ่านถา้พ่อแม ่ เลา่/อ่านนิทานใหเ้ด็กฟัง 



พฒันาการท่ีสาํคญัเด็กปฐมวยั 



อาย ุ ๖ ด.     แยกเสียงแมไ่ด ้   กลวัคนแปลกหนา้ 

อาย ุ9-12 ด. ผกูพนัคนเล้ียง   ติดคนเล้ียง 

              รอ้งตาม 

อาย1ุ2-18 ด. หดัเดิน – ชอบสาํรวจ 

อาย ุ2-3 ปี  ชอบต่อตา้น 

อาย ุ3-5 ปี ทกุอยา่งมีชีวิต   

อาย ุ1-5 ปี ติดส่ิงของ เช่น ผา้ห่ม ต ุก๊ตา 

อาย ุ1-4 ปี    กงัวลกบัการพลดัพราก 

 

   



การเคล่ือนไหว 
จังหวะชีวภาพ 
การปรับตัว 
การเข้าหา-ถอยห่าง 
ความรนุแรงของปฏิกริยา 
อารมณ์ 
สมาธิ 
การหันเหความสนใจ 



เด็กเล้ียงยาก 10-15  % 

เด็กเล้ียงง่าย 40 % 
เด็กเอาใจยาก 10-15 % 
เด็กผสมผสาน 35 %  



พื�นอารมณ ์ ชาย หญิง รวม 

ทารกเลี�ยงง่าย 45.6 43.2 44.4 

ทารกเลี�ยงยาก 6.6 7.2 6.9 

ทารกเอาใจยาก 15.1 7.2 6.9 

กลุ่มผสมผสาน 32.7 31.8 32.3 
 

 



เดก็เลีย้งยาก ..ร้องให้ 3 เดือน 

 ซน   กนิ-นอนไม่เป็นเวลา 

 ใจร้อน /อารมณ์รุนแรง จู้จี ้ ร้องไห้เก่ง 

 หันเหความสนใจง่าย สมาธิส้ัน 

 เดก็เอาใจยาก 

 เคล่ือนไหวช้า ปรับตวัช้า 

 ถอยห่างกบัคนแปลกหน้า อ่อนไหวง่าย 

 ปฏิกริิยาไม่รุนแรง 

 อารมณ์ด ี สมาธิด ี

 



 ทฤษฎกีารเรยีนรู(้1) 
Retention theory  

Transfer theory  

Motivation Theory 

Active Participation Theory 

Information Processing Theory 

Constructionism 

Cognitive theory ( Piaget’s) 

ทฤษฎีของวฒันธรรมและสงัคม (Lev Vygoky) 

 

 

 

 

 

 

            

 



BBL 
การเรยีนร ูแ้ละการคน้หาความหมายเป็นสญัชาติญาณ 

การเรยีนร ูเ้กิดข้ึนอยา่งมีรปูแบบ  (Map, categories) 

อารมณมี์ผลต่อรปูแบบการเรยีนร ู ้

สมองรบัร ูแ้ละสรา้งเป็นสว่นและภาพรวมข้ึนพรอ้มๆ กนั( part and whole.) 

การเรยีนร ูมี้ทัง้การจดจ่อเฉพาะท่ีและการรบัร ูภ้าพกวา้ง. 

การเรยีนร ูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ระดบัมีสติและใตส้าํนึก 

มนษุยมี์การจดจําใน 2 ทิศทาง  (taxon and locale) 

การเรยีนร ูจ้ะพฒันาตลอด (brain is plasticity) 

ความทา้ทายจะสง่เสรมิการเรยีนร ู ้การขม่ข ูแ่ละความกลวัจะขดัขวางการ

เรยีนร ู.้ 

 



 

   วยั 3-7 ปี เป็นการบรูณาการความดีกบัการพฒันากลา้มเน้ือ
ทกุดา้น  โดยเฉพาะกลา้มเน้ือ(สมอง) ใหญ่ เป็นกลา้มเน้ือท่ี
สาํคญัและตอ้งมีสขุภาพแข็งแรง เนน้การปลกูฝังเรือ่งวินยั 

วยั 7-10 ปี เป็นเรือ่งของการบรูณาการทางใจ เป็นความงาม 
ฝึกและปลกูฝัง ศีล สมาธิ 

วยั 14-21ปี สามารถตดัสินใจ เลือกส่ิงต่างๆ ในสิ่งท่ีถกู-ผิด 
ได ้

ถา้สมดลุ 2  สว่นแรกดี ก็จะเกิดบรูณาการความจรงิ ก็คือ 
ปัญญา ซ่ึงตรงกบั ศีล ปัญญา ของศาสนาพทุธ 

 

 

ตามหลกัของวอลดอรฟ์ 

 



Early Literacy  0-3 years 
Language                         Reading            Writing 

       ( Story teller ,book-start ) เพลงกล่อมเด็ก เพลงคล้องจ้อง(rhyme) 

   ความเข้าใจผดิ 

    เด็กเรียนรู้อ่านเขยีนเม่ือเด็กเข้าเรียนในรร. อย่างเป็นระบบจากครู 

    การสอนตามแบบฉบับในรร. เม่ือเด็กไม่พร้อมจะทําให้เกดิ 

    ผลเสีย และอนัตรายต่อเด็ก (ล้มเหลวทางการศึกษา) 

- การสอนอ่าน/ภาษาในเด็ก  ไม่ใช่สอนอ่านแบบในผู้ใหญ่ 

- การสอนอ่านแบบค้นหาศักยภาพที่ซ้อนเร้น การสอนอ่านแบบ
สนุกสนาน มักสัมพนัธ์ทางบวก ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการอ่าน
(literacy rich experience) 

    



การเรยีนร ูเ้ด็กปฐมวยั  

Learning to learn skills 
Learning by playing 
Peer group learning 

 
Exploring  
Creativity 
Fantasy whist catering differing learning style 

and strategies  



การจดัประสบการณก์ารเรยีนร ู ้

การเลน่ เด็กเป็นจดุศนูยก์ลาง 

กิจกรรมเด็กริเร่ิม พฒันาตน พฒันาทกุดา้น 

Rich environment  



การเคลือ่นไหวและการเรยีนร ู ้

เคลื่อนไหวมีสว่นช่วยใหก้ารเรยีนร ูดี้ข้ึน  โดยเช่ือมโยงสมองสว่น  
cerebellum  กบัสมองสว่นอ่ืน ๆ และยงัเพ่ิมเลือดไปเลี้ยงสมอง  
สมองคนแบ่งเป็นซีกซา้ยและขวา 

สมองซีกซา้ยเกง่ในเรือ่งรายละเอียด  คิดแบบเหตผุล  ภาษา   

สมองซีกขวา  เกง่ในเรือ่งความคิดแบบองคร์วม  รวบยอด  กล
ยทุธ ์ แผนการ  ทิศทาง  รปูทรง  3  มิติ   

การเคลื่อนไหวท่ีแขนขา้มแนวกลางตวั  ทําใหก้ารเช่ือมโยงของ
สมอง  2  ซีกดีข้ึน  เช่น  การออกาํลงักายแขนขวาจบัขาซา้ย
สลบักนัไปมากบัแขนซา้ยจบัขาขวา 

 



ดนตร ีเตน้ ศิลปะช่วยสง่เสรมิการเรยีนร ู ้

ดนตรี     เป็น building block สาํหรบั คณิต/วิทย ์
การเต้น ช่วยในเรื่อง  cognitive โดยเฉพาะเดก็เลก็ 
ศิลปะ มีคณุค่าสาํหรบัส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ 
   น่าจะเป็นส่วนหน่ึงของทุกการเรียนรู้ 
 
 
 



 กรรมพนัธ ์:  เด็กเกดิมาพรอ้ม(receptivity for) และ 

                      มีความสามารถในการฟังดนตร ี

 0-36 เดือน เด็กเรยีนร ูเ้สียงหลกัของเพลงและ 

                      เสียงของเพลงพ้ืนเมือง 

 3-10 ปี  เป็นช่วงท่ีดีท่ีสดุสําหรบัเรยีนร ูก้ารเลน่ดนตร ี 

              ช่ืนชมดนตรแีละชอบรอ้งเพลง   

 > 10 ปี   เป็นช่วงท่ีดีท่ีสดุในการเรยีนร ูล้กัษณะทางเทคนิค 

     ของดนตร ีและดนตรท่ีีซบัซอ้น 

ดนตรกีบัการเรยีนรู ้



แต่ความเร็วของจงัหวะมีผลคลา้ย ๆ กนั  คือ  จงัหวะ  60 ครัง้ / นาที  (ซ่ึง

ตรงกบัการเตน้ของหวัใจ)  ทําใหเ้ด็กสงบพอท่ีจะเรียนร ูส่ิ้งใหม ่ เหมาะกบัใช้

เปิดเพ่ือเตรียมเขา้ส ูบ่ทเรียน   

จงัหวะเร็วกว่านัน้  เหมาะกบักิจกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังาน   

จงัหวะท่ีต่ํากว่า  60  ครัง้ / นาที  ช่วยสงบเด็กในสว่นท่ีว ุ่นวาย  เช่น  ในโรง

อาหาร   

แต่บางครัง้ดนตรีก็ทําใหเ้ด็กเสียสมาธิ  จึงไมค่วรใชผิ้ดท่ี  

 

ดนตรกีบัการเรยีนร ู ้



ประสบการณก์ารเรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 
    กิจวตัร และการทกัทาย(ฝึกเด็กชว่ยตนเอง) 

กิจกรรมเสรี มมุประสบการณ ์[บทบาทสมมต ิการเลยีนแบบ] 

กิจกรรมสรา้งสรรค ์ป้ัน ตดั แปะ รอ้ย (art and craft) 

กิจกรรมเคลือ่นไหว/ตามจงัหวะ (ดนตรี รอ้งเพลง คาํคลอ้งจอง) 

กิจกรรมสรา้งเสริมประสบการณ:์ ฟัง พดูอา่นเขยีน สนทนา สาธิต

ทดลอง กิจกรรมนอกสถานที่ (สงัเกต แกไ้ขปัญหา) 

กิจกรรมกลางแจง้ (ปีน ป่าย ทรงตวั) + เลน่ทราย 

เกมการศึกษา: จบัคู ่แยกประเภท จดัหมวดหมู ่โดมโิน โลโก เรียงล

ดบั ภาพตดัตอ่ 



สาระท่ีควรร ู ้(หลกัสตูรกระทรวงสธ. 2560) 

ตวัเด็ก: ช่ือ อวยัวะ กิจวตัร(กิน นอน ขบัถ่าย) การเลน่ การ
ทําสิ่งต่าง ๆ(รกัษาความสะอาดและสขุอนามยัความ
ปลอดภยั) ความร ูส้ึก มารยาท(สวสัดี ขอบคณุ ขอโทษ) 

บคุคลและสถานท่ีรอบตวั : ครอบครวั[พ่อแม ่ปู่ ยา่ตายาย 
ญาติ) บคุคลท่ีสมัพนัธใ์นชีวิตประจําวนั  

ธรรมชาติรอบตวั: พืช สตัว ์ดิน น้ํา ทอ้งฟ้า สภาพอากาศ  

สิ่งรอบ ๆตวัเด็ก: หนงัสือ ตวัหนง้สือ สี ผิวสมัผสั ขนาด 
รปูรา่ง รปูทรง จํานวน เวลา เงิน พาหนะ เครื่องใช ้
เทคโนโลยฯีลฯ   



การเรยีนภาษาทีส่องของเด็กปฐมวยั ภาคพืน้ยโุรป 
 
Core contents 
Me and my body  
Me as a person 
Me and others  
Me and the world  
เป้าหมาย 
Physical / psychological / social/ cognitive and 

emotional development of children 



Contents of Dennish preschool 
curriculum 

Personal competence 
Social Competence 
Language  
Body and movement  
Cultural forms of expression and values 

 



Letter 
identification 

Letter 
Objects  
Recognition 

Letter case 
Identification 
and 
Differentiation 

Letter 
identification 

Letter 
Objects  
Recognition 

Letter case 
Identification 
and 
Differentiation 

Letter  
formation by 
Finger tracing 

Letter  
formation by 
pencil tracing 

Letter  
formation by 
Finger tracing 

Letter  
formation by 
pencil tracing 

Reading 
Tracing and 
Writing CVC words 

Letter  
writing 

Letter 
identificatio
n 

Letter 
Objects  
Recognitio
n 

Letter case 
Identification 
and 
Differentiation 

Letter  
formation by 
Finger tracing 

Letter  
formation by 
pencil tracing 

Letter  
writing 

Reading 
Tracing and 
Writing CVC words 

Language  
Development 
Concepts 

NUR 

UKG 

LKG 

Literacy 



Understanding 
self 

Understanding 
Of family 

Understanding 
Of school 

Understanding 
Of world around  
us 
 

Understanding 
and identification 
of self 

Understanding 
Family members 
and Family 
activities  

Boarder Understanding 
Of community 
[school, neighborhood 
helpers etc] 

Boarder Understanding 
Of the world around us 
(Additional Aspects) 
 

Awareness 
of self and 
expression 

Understand
ing 
Family 
members 
and 
relations 

Boarder 
Understanding 
Of community 
and our 
Role in the 
community 

Boarder Understanding 
Of the world around us 
The environment and  
our role in protecting it 
 

Boarder Understanding 
Of our country . 
Its nationalsymbols,  
national day 
And its people 

Awareness 



Basic letter 
sounds  

Short vowels 
(a,e.i,o,u) 
sounds 

Rhyming words 
Sight words 

Basic letter 
sounds  

Short vowels 
(a,e.i,o,u) 
sounds 

Rhyming 
words 

Long vowels 
(a,e.i,o,u) 
sounds 
 

Blends and 
 diagraphs 

Basic letter  
sounds  
 

Phonics 

NUR 

LKG 

UKG 

Phonic 
reader 



Nursery  

Cambridge  



Cambridge  



Pingu’s English 

สําหรับเด็ก 3-7 ปี  
หลกัสตูร มทีัง้ ฟัง พดู อา่น เขยีน  
หลกัสตูรรปูแบบบนัไดวน (spiral) เนา้ ย้ํา ซํา้ ทวน  
สาระการเรยีนรู ้topic based เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนั ใน

รปูแบบฐานกจิกรรม ประมาณ 1 ชัว่โมง 
ม ี4 ระดบั ๆ 12 units 72 ชัว่โมง   
มหีลกัสตูร การอบรมคร ูคูม่อืคร ูแบบฝึกหดัเด็ก การประเมนิผล 
Material: VDO, study Books, story book, Flashcard, mat  



การจดัประสบการณ ์

ขัน้นาํกิจกรรม (introduction) 

ขัน้ดาํเนนิการสอน (Expansion) 

ขัน้ขยายประสบการณ ์(Consolidation) 4-5 ฐานกิจกรรม 

ขัน้ทบทวนและประเมนิผล (Review and assessment) 



Level  1 

การทกัทาย แนะนําตวั 
รูคํ้านามทีใ่ชป้ระจําวนั  อาหาร สตัว ์สมาชกิครอบครัว คํา

เกีย่วกบับา้น(เตยีง หมอน เกา้อี)้  
คํากรยิา  
ตวัเลข ฝึกขยีน I L T F J U Y N M H R B P ตวัเล็กตวัใหญ ่
บอกอวยัวะ  ตา จมกู หนา้ มอื เทา้ เป็นตน้  

Pre writing strokes 



Level 2  

 แสดงออกแบบสภุาพ Sorry , Hello, bye-bye 
 เขยีนพยญัชนะเพิม่ C E O A, จํานวน 6-10 
 ใชว้ล ีBe careful, be quiet 
 รยีนคณุศัพทแ์สดงอารมณ ์sad scary fun old small big happy 
 รูคํ้านาม phone, radio, wheels, balloon, a girl, a boy, toys, a 

ball 
 คําเกีย่วขอ้งกบัโรงเรยีน: chair, schoolbag, snack, lunch 
 บอก location: Where is ? , Here is……. 
 คําเกีย่วขอ้งกบับา้น: a broom 
 สิง่ของของตน: his scooter 
 เกีย่วกบัรา่งกาย: head nose tummy 
 Shapes; a circle, a star, a line, triangle, a sqaure ส ี



การประเมนิความกา้วหนา้ 

แบบบนัทกึพฤตกิรรมรายบคุคล 
แบบบนัทกึผลพัฒนาการ 
กลอ่งสะสมผลงาน 
Cambridge parent report  
Cambridge Young Learner English Test(CYLET) 

 



Materials: 

หนังสอืภาพ /ภาพ/study book/activity book 
Flashcards  
VDO / เพลง/คําคลอ้งจอง 
Picture books (เลม่ใหญ ่เลม่เล็ก),story book 
อปุกรณ์การละเลน่  puppets หุน่มอื 
 



..การให้แรงเสริมทางบวก/รางวลั.. 

ส่ิงของ  ; ขนม ของเล่น เกม 

กจิกรรม ; เล่นกีฬา เล่นเกม พาเท่ียว สงัสรรค ์

สังคม ; การยอมรับ คาํชมเชย การสมัผสั การใหค้วามสนใจ 

แรงเสริมภายในตน ; ความสุข ความพอใจ ความภูมิใจ 

เบีย้อรรถกร(Token economy) ; คะแนน/แสตมป์/แตม้ดาว 



  หลกัการ 

1. ใหท้นัทีหลงัแสดงพฤติกรรม 

2. ใหท้กุครัง้ท่ีแสดงพฤติกรรม(บ่อย)  

     เพ่ือใหเ้กิดการเรยีนร ูเ้รว็ 

3. ใหเ้ป็นครัง้คราวเพ่ือใหพ้ฤติกรรมคงอย ู ่

4. ใหส้ิ่งของควบค ูก่บัใหแ้รงเสรมิทางสงัคม 



บทบาทครอบครัว 

 ตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน ดแูลเอาใจใส ่และใหค้วามค ุม้ครอง
ปลอดภยั 

 ตอบสนองและมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม และสรา้งความเป็นปัจเจกบคุคล 

 สง่เสรมิใหเ้ด็กพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง และการพ่ึงพาตนเอง 

 กระต ุน้ใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการเลน่และสมัพนัธก์บัผ ูอ่ื้น 

 ช่วยใหส้มาชิกครอบครวัร ูส้ึกถึงความเป็นห ุน้สว่นท่ีอบอ ุ่น 



สวสัดคีะ่ 
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