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บทนํา  

นักเรียนจะเรียนรู้อะไรจากหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ  

องค์ประกอบของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ  

รูปแบบการสอน  

บทบาทของผู้ปกครองต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ      

เคล็ดลับในการเรียนรู้รวมกับนักเรียน  

เคล็ดลับในการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาของนักเรียน  

คําศัพท์ที่ผู้ปกครองควรใช้ในการสอนและการชมเชยนักเรียน 

เกี่ยวกับพิงกุส์อิงลิช 

Pingu’s English Progress Chart  

ตัวอย่างคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 1 บทที่ 1 

ตัวอย่างคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 2 บทที่ 1 

ตัวอย่างคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 3 บทที่ 1 

ตัวอย่างคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 4 บทที่ 1 

ตัวอย่างคู่มือแบบฝึกภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ 1 บทที่ 1  

ตัวอย่างคู่มือแบบฝึกภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ 2 บทที่ 1  

ตัวอย่างคู่มือแบบฝึกภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ 3 บทที่ 1  87-93
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ตัวอยางคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 1 

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิงกกุับเด็กๆที่บ้าน โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้  ประกอบกับคู่มือ  และคำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละชั่วโมง  
โดยมีรายละเอียด 12 บท ดังนี้ 

ลำดับ เร่ือง 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

หนึ่งบทใช้เวลา 6 ชั่วโมง ( 2 สัปดาห์) 

โดยแบ่งชั่วโมงตามลำดบัขึ้นตอนดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2  1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 3-5  3 ชั่วโมง  (แบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 6  1 ชั่วโมง 
ระยะเวลาทั้งหมดรวม 72 ชั่วโมง  
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ตัวอยางคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 1 

กจิกรรมที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1) 

จุดประสงค์ แนะนำคำศัพท์ใหม่ 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สิ่งที่ต้องเตรียม , ดินสอ

เร่ืองย่อ 

พิงก้า  และพิงกุ  เล่นไล่จับกันในบ้าน พิงก้าหาพิงกุเจอ และร้องทักทาย  ทั้งสองออกไป
เล่นสนุกกันต่อทีน่อกบา้น พิงกุปีนขึ้นไปแอบบนก้อนนำ้แข็ง พิงก้าหาพิงกุไม่เจอ พิงกุบอกลาพิงก้า  ได้
เวลาอาหารเย็นแล้ว พิงกุยังไม่กลับมา พิงกา้ขอให้คุณพ่อ  และคุณแม่  ช่วยออกไปตามหาพิงกุ 
คุณแม่ได้ยินเสียงพิงกุร้องเรียก คุณแม่ร้องตามหาพิงกุ  ในที่สุดก็พบพิงกุอยู่ด้านบนก้อน
น้ำแข็ง คุณพ่อช่วยพิงกุลงมา เมื่อทุกคนพบพิงกุ ก็ทักทาย ทุกคนกอดกันด้วยความเป็นห่วงพิงกุ 

ขั้นตอน 

เปิดแผ่นดีวีดี เลือก ซึ่งจะมีเนื้อหาดงันี้ (ทีไ่ม่มคีำบรรยาย)

(มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ)

และ ให้เด็กๆดูดีวีดีและทำกิจกรรมตามคำสั่งในดีวีดี หากฟังไมท่ันสามารถกด
หยุด  และย้อนกลับได ้

ชวนให้เด็กๆดู พร้อมชวนพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองราว 
ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
ชวนให้เด็กๆดู พร้อมฝึกฟังคำบรรยาย 
ให้เด็กฟังเพลง พร้อมปรบมือประกอบจังหวะ 
นำ  มาใช้ประกอบ โดยเริ่มจากหนา้ 4 

LEVEL 1 UNIT 1 GREETINGS 
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ฟังดีวีดี ชี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 1 (ผู้ปกครองแสดงตัวอย่าง)  
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 2  

ฟังดีวีดี ขี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 1 (ผู้ปกครองแสดงตัวอย่าง)  
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 2  
 

ฟังดีวีดี ขี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 

 
 

ฟังดีวีดี ขี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 

 
 

ฟังดีวีดี ขี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
-

-
 

  
ฝึกการเขียนเส้นแนวนอน  ---- 

 ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
(ศึกษาเนื้อเพลงไดใ้น  และตัวอย่างท่าเต้นประกอบจาก        

 ข้างกล่อง  
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กิจกรรมที่ 2 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ ฝึกกล้ามเนื้อมือ และฝึกทักษะการพูด 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

 
สิ่งที่ต้องเตรียม  ดนิสอสี 

 

ขั้นตอน 

1. นำ  ประจำบทเรียนมาทบทวนเด็กๆ 
2. ทำกิจกรรม  เร่ิมจากหน้า 7 

 

 
 

สังเกตภาพ ช้ีภาพที่ถกูต้องและฝึกพูด 
ผู้ปกครองพูด  ให้เดก็ชี้ภาพให้ถกูต้องและพูดตาม 
ผู้ปกครองพูด  ให้เดก็ชี้ภาพให้ถกูต้องและพูดตาม 

สังเกตภาพ ช้ีภาพที่ถกูต้องและฝึกพูด 

 

ระบายสีภาพพิงกุ และพิงก้า 
 

3. ทำกิจกรรมร้องเพลงประจำบทเรียนหรือทำท่าทางประกอบจังหวะ โดยเปิดเพลงจาก  
 
 
 
 
 

LEVEL 1 UNIT 1 GREETINGS 
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กิจกรรมที่ 3, 4 และ 5  (จัดกิจกรรมครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง) 
 
จุดประสงค์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกทักษะการพูด 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สื่อการเรียนรู้ 
, ดินสอสี 

 

ขั้นตอน 

เลือกจัดฐานกิจกรรรมให้เด็กๆ จากฐานกิจกรรมด้านล่าง ครัง้ละ 2 ฐาน 
 

1.กิจกรรม

  ผู้ปกครองใหค้ำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละหน้าและทบทวนคำศัพท์ในบทเรียน พร้อมกระตุ้นให้เด็กๆไดใ้ช้
ภาษาในแต่ละแบบฝึกหัด 

  หน้า 4-9  
.  ลากเส้นตามรอยประ และฝึกพูด  

 
 ลากเส้นตามรอยประ และฝึกพูด  

 
.  ลากเส้นตามรอยประ และฝึกพูด  

 
.  ลากเส้นตามรอยประ และฝึกพูด   

 
.  ลากเส้นตามรอยประ และฝึกพูด  

 
.

สอบถามเด็กๆให้ชี้ภาพตอบคำถาม เช่น  
ให้เด็กระบายสีภาพและลากเส้นตามรอยประ 

 
 

LEVEL 1 UNIT 1 GREETINGS 

29



2. กิจกรรม  
 เปิดแผ่น  เลือก  และให้เด็กๆเล่นเกม ดังนี้ 
 

 

3. กิจกรรม  

ฟังเพลง ร้องเพลงและทำกิจกรรมประกอบจังหวะ 

 

4. กิจกรรม  

 เปิดนิทานจาก  พร้อมให้เด็กๆ ฝึกอ่านในหนงัสือ 

 

5. กิจกรรม  

นำบัตรคำศัพท์มาทบทวน โดยผู้ปกครองนำบัตรภาพไปวางไว้ที่ต่างๆ และให้เด็กๆหาภาพที่กำหนด เช่น 

 

6. กิจกรรม  

 ทำกิจกรรมปั้นแปง้โดว์เป็นเส้นตรง (เหมือน ) หรือ ให้เด็กๆฝึกลากเส้นตรงในกระบะทราย  

*หากไม่มทีรายสามารถใช้ข้าวสาร หรือเมล็ดถั่วแทนได้ 
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กิจกรรมที่ 6 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ และประเมินพัฒนาการด้านภาษา 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สื่อการเรียนรู้ 
 

 

ขั้นตอน 

 ผู้ปกครองเปิดดีวีดี   ให้เด็กดูอีกครั้ง โดยพยายามกระตุ้นให้เดก็ฟังและพูดตามคำ
บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้สนทนาและสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองราวในบทเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง 

ผู้ปกครองทบทวนและประเมินพัฒนาการทางภาษาโดยสังเกตการเรียนรู้ของเด็กๆในระหว่างการทำกิจกรรม 
ซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากกิจกรรมที่ 3-5 คือ ให้ผู้ปกครองสังเกตและพูดคุย ตั้งคำถามระหว่างทำกิจกรรมเพ่ือดูความ
เข้าใจ รวมถึงทบทวนภาษาเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือ   

  

1. กิจกรรม  
 เปิดแผ่น  เลือก  และให้เด็กๆเล่นเกม ดังนี้ 
 

 สังเกตการฟัง และการเลือกตอบคำถามของเด็กๆว่าถกูต้องหรือไม่  
 
2. กิจกรรม  

ฟังเพลง ร้องเพลงและปรบมือประกอบจังหวะ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เดก็ๆร้องเพลงด้วยตนเอง สังเกตทักษะ
การฟังและการจดจำคำศัพท์ในบทเพลง  
 
3. กิจกรรม  
 เปิดนิทานจาก  พร้อมให้เด็กๆฝึกอ่านในหนังสือ และกระตุ้นให้เด็กๆลองอ่านด้วยตนเอง หรือ
สนทนาเกี่ยวกับความเข้าใจเร่ืองราวในนิทาน 
 
4. กิจกรรม  
 นำบัตรคำศัพท์มาทบทวน โดยผู้ปกครองนำบัตรภาพไปวางไว้ที่ต่างๆ และให้เด็กๆหาภาพที่กำหนด เช่น      

สอบถามคำศัพท์อืน่ๆในบทเรียนเพื่อสังเกตพัฒนาการด้านการจดจำคำศัพท์  

LEVEL 1 UNIT 1 GREETINGS 
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5. กิจกรรม  
 ทำกิจกรรมปั้นแปง้โดว์เป็นเส้นตรง เหมือน  หรือ ให้เด็กๆฝึกลากเส้นตรงในกระบะทราย  
ผู้ปกครองสังเกตการเชียนลายเส้นตามที่กำหนด และการใช้กล้ามเนื้อมือในการเขียน หรือการปั้น 
*หากไม่มทีรายสามารถใช้ข้าวสาร หรือเมล็ดถั่วแทนได้   
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คำบรรยายภาษาอังกฤษจากดวีีดี 
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ตัวอยางคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 2 

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิงกกุับเด็กๆที่บ้าน โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้  ประกอบกับคูม่ือ  และคำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละชั่วโมง 

โดยมีรายละเอียด  12 บท ดังนี้ 
ลำดับ เร่ือง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

หนึ่งบทใช้เวลา 6 ชั่วโมง  ( 2 สัปดาห์ ) 

โดยแบ่งชั่วโมงตามลำดบัขึ้นตอนดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2  1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 3-5  3 ชั่วโมง  (แบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 6  1 ชั่วโมง 
ระยะเวลาทั้งหมดรวม 72 ชั่วโมง  

34



ตัวอยางคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 2 

กิจกรรมที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1) 

จุดประสงค์ แนะนำคำศัพท์ใหม่ 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 
คำศัพท์เดิม 

สื่อการเรียนรู้ ดินสอ

เร่ืองย่อ  

พิงก้ามีลูกโป่งสีแดง 1 ใบ (   พิงกุจึงนำลูกโปง่มาเป่าให้พิงก้า  เมื่อลูกโป่งใหญ่ขึ้น ๆ 
พิงก้าและคุณพ่อปรบมือดีใจ  เมื่อลูกโป่งใหญ่ได้ขนาดแล้วทุกคนพูดโอเค แต่สุดท้ายลูกโป่งก็ใหญ่เกนิไปจน
หลุดปลิวไป พิงก้าจึงขอให้พิงกุหรือคุณพ่อช่วยเป่าลูกโป่งใหอ้ีกครั้ง พิงกุและคุณพ่อพยายามเป่าแต่กไ็ม่สามารถเป่าได้
จึงรู้สึกเสียใจ  ทั้ง 3 กลับบ้านมาเจอคุณแม่กำลังใช้เครื่องเป่าลมเป่าเตาทำอาหาร ทันใดนั้นพิงกุเกิดความคิดว่า
น่าจะใช้เป่าลูกโป่งได้  จึงนำมาเป่าโดยให้พิงก้ากระโดดบนเครื่องเป่าลม ในที่สุดทั้ง 3 ก็เป่าลูกโป่งได้แล้ว พิงกุช่วยพิงก้า
มัดลูกโปง่  พิงก้าดีใจมากและขอบคุณพิงกุ 

ขั้นตอน 

เปิดแผ่นดีวีดี  เลือก  ซึ่งจะมีเนื้อหาดังนี้   (ที่ไม่มีคำบรรยาย), 
 (มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ), 

และ  ให้เด็กๆดูดีวีดีและทำกิจกรรมตามคำสั่งในดีวีดี หากฟังไมท่ันสามารถกด
หยุด  และย้อนกลับได้ 

ชวนให้เด็กๆดู พร้อมชวนพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองราว 
ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
ชวนให้เด็กๆดู พร้อมฝึกฟังคำบรรยาย 
ให้เด็กฟังเพลง พร้อมปรบมือประกอบจังหวะ 
นำ  มาใช้ประกอบ โดยเริ่มจากหนา้ 4 
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ฟังดีวีดี ชี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
เมื่อได้ยิน  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 1 (ผู้ปกครองแสดงตัวอย่าง) 
เมื่อได้ยิน ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 2 

เมื่อได้ยิน ให้ชี้ไปที่ภาพที่  3
เมื่อได้ยิน ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 4 
 
 

ฟังดีวีดี ขี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
เมื่อได้ยิน  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 3 (ผู้ปกครองแสดงตัวอย่าง) 
เมื่อได้ยิน ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 2 
เมื่อได้ยิน ให้ชี้ไปทีภ่าพที ่4
เมื่อได้ยิน ให้ชี้ไปทีภ่าพที ่1 

 
 

ฟังดีวีดี ขี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 

 
  

ฝึกการเขียนตัวอักษร   และ 
 

 ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
ให้เด็กฟังเพลง หรือร้องเพลง พร้อมปรบมือประกอบจังหวะ 
(ศึกษาเนื้อเพลงไดใ้น และตัวอย่างท่าเต้นประกอบจาก 

ข้างกล่อง ) 
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กิจกรรมที่ 2 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ และคำศัพทเกี่ยวกับสี และคำศัพท์ในระดับ 1 

คำศัพท์ประจำบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ , , ดนิสอสี 

 

ขั้นตอน 

1. นำ Student’s Flashcards มาทบทวนเดก็ๆ  
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ทบทวน

-
-
-
-
-
-
-
  

2. ทำกิจกรรม  เร่ิมจากหนา้ 7 
 

 

สังเกตภาพ ช้ีภาพที่ถกูต้องและฝึกพูด 
ผู้ปกครองพูด ให้เด็กชี้ภาพให้ถูกตอ้งและพูดตาม
ผู้ปกครองพูด ให้เดก็ชี้ภาพให้ถกูต้องและพูดตาม
ผู้ปกครองพูด ให้เด็กชี้ภาพให้ถูกตอ้งและพูดตาม
ผู้ปกครองพูด ให้เดก็ชี้ภาพให้ถกูต้องและพูดตาม 
 

สังเกตภาพ ชี้ภาพที่ถกูต้องและฝึกพูด (ทบทวนเกี่ยกับเร่ืองสกี่อนทำกิจกรรม) 
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ผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก โดยให้หาภาพ  หรือตัวละครอื่นๆมาให้
เด็กๆเลือกเป็นตัวเดิน จากนั้นให้ทอยลูกเต๋า หรือ หมุนวงล้อตัวเลข (Spinner) เพ่ือดูว่าแต่ละคนจะได้เลขใด เมื่อผู้
เล่นได้เลขใดให้นำตัวละครเดินไปตามจำนวนเลขนั้นๆ และพูดประโยคตามภาพ พร้อมทำท่าประกอบ เช่น  

  

 
 

3. ทำกิจกรรมร้องเพลงประจำบทเรียนหรือทำท่าทางประกอบจังหวะ  
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กิจกรรมที่ 3, 4 และ 5  (จัดกิจกรรมครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง) 
 
จุดประสงค์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ และคำศัพทเกี่ยวกับสี และคำศัพท์ในระดับ 1 

พร้อมฝึกกล้ามเนื้อมัด
เล็กผ่านการเขียนและระบายสี 

คำศัพท์ประจำบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 

, ดินสอส ี
 

ขั้นตอน 

เลือกจัดฐานกิจกรรรมให้เด็กๆ จากฐานกิจกรรมด้านล่าง ครัง้ละ 2 ฐาน 
 

1. กิจกรรม  

  ผู้ปกครองใหค้ำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละหน้าและทบทวนคำศัพท์ในบทเรียน พร้อมกระตุ้นให้เด็กๆไดใ้ช้
ภาษาในแต่ละแบบฝึกหัด 

 หน้า 4-9 
  ลากเส้นตามรอยประ และฝึกพูด  

-
-
-
-

      ถามคำถามให้เด็กๆ ตอบว่า แต่ละคนมีบอลลูนสีอะไร  
-
-
-
-  

 
 ลากเส้นตามรอยประ และฝึกพูด  

 
 ลากเส้นจับคู่ และฝึกพูด  

-
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-
-
-

 
: ลากเส้นจับคู่ภาพบอลลูนที่มีขนาดเทา่กนั และระบายสีให้ตรงกัน และฝึกพูด  

-
-
-
-

 
 ลากเส้นตัวอักษรตามรอยประ  และ  

 
 ลากเล้นตัวอักษรที่หายไป ในคำว่า  และ  

 
 
2. กิจกรรม  
 เปิดแผ่น  เลือก  และให้เด็กๆเล่นเกม ดังนี้ 
 
 

3. กิจกรรม  

ฟังเพลง ร้องเพลงและทำกิจกรรมประกอบจังหวะ 

 

4. กิจกรรม  

 เปิดนิทานจาก  พร้อมให้เด็กๆ ฝึกอ่านในหนงัสือ ผู้ปกครองสนทนาหรือถามคำถามและกระตุ้นให้
เด็กๆช้ีภาพตาม เช่น ?  

 ชักชวนให้เด็กๆพูดประโยคตามเรื่องราวที่ได้ยิน เช่น  

 

 

 

 

40



5. กิจกรรม 

เตรียมบัตรคำ ดังนี้ ระดับที่ 2: (บทที่ 1) 

ระดับที่ 1: (บทที่ 5),  (บทที่ 7),  (บทที่ 9)   (บทที่ 11)  

เล่นเกมแสดงท่าทาง  โดยใช้บัตรคำศัพท์ ดังต่อไปนี้ 
 และ  นำบัตรคำศัพท์มารวมกันและให้เด็กเปิดภาพที่ละใบ เมื่อเปิดได้ภาพใดให้ทำท่าทางต่างๆ 

จากนั้นให้ผู้ปกครองทายคำโดยพูดประโยค เช่น  จากนั้นสลับกันเปน็คนทำ
ท่าทางและทายคำ 

*หมายเหตุ บัตรคำระดับ 1 สามารถดาวนโ์หลดเพื่อใช้งานได้โดยแสกน ข้างกล่อง 

 

6. กิจกรรม  

 ทำกิจกรรมปั้นแปง้โดว์เป็นตัวอกัษร  และ  (เหมือน ) หรือ ให้เด็กๆฝึกลากเขียน
ตัวอักษรในกระบะทราย  

*หากไม่มทีรายสามารถใช้ข้าวสาร หรือเมล็ดถั่วแทนได้ 
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กิจกรรมที่ 6 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ และประเมินพัฒนาการด้านภาษา 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 

 
 

ขั้นตอน 

 ผู้ปกครองเปิดดีวีดี   ให้เด็กดูอีกครั้ง โดยพยายามกระตุ้นให้เดก็ฟังและพูดตามคำ
บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้สนทนาและสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองราวในบทเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง 

ผู้ปกครองทบทวนและประเมินพัฒนาการทางภาษาโดยสังเกตการเรียนรู้ของเด็กๆในระหว่างการทำกิจกรรม 
ซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากกิจกรรมที่ 3-5 คือ ให้ผู้ปกครองสังเกตและพูดคุย ตั้งคำถามระหว่างทำกิจกรรมเพ่ือดูความ
เข้าใจ รวมถึงทบทวนภาษาเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือ   

  

1. กิจกรรม  
 ทำกิจกรรมเกมการศึกษาผ่านคอมพิวเตอร์ ดังนี้  

สังเกตทักษะการฟัง และการเลือกตอบคำถามของเด็กๆว่าถูกต้องหรือไม่  
 
2. กิจกรรม  

ร้องเพลงและทำกิจกรรมประกอบจังหวะ ผู้ปกครองกระตุ้นใหเ้ด็กๆร้องเพลงด้วยตนเอง สังเกตทักษะการฟัง
และการจดจำคำศัพท์ในบทเพลง  
 
3. กิจกรรม  
 เปิดนิทานจาก  พร้อมให้เด็กๆฝึกอ่านในหนังสือ และกระตุ้นให้เด็กๆลองอ่านด้วยตนเอง หรือ
สนทนาเกี่ยวกับความเข้าใจเร่ืองราวในนิทาน 
 
 
 
 
 

LEVEL 2 UNIT 1 POLITE EXPRESSIONS 

42



4. กิจกรรม  
 กิจกรรมฝึกแต่งประโยคจากบตัรคำศัพท์ โดย เตรียมบัตรคำศพัท์ระดับ 1 และ 2  ดังนี้ 

ตัวละคร ระดับที่ 1   (บทที่ 1)  (บทที่ 2)  (บทที่ 7)  

 (บทที่ 9) (บทที่ 12) 

คำกริยา ระดับที่ 1  (บทที่ 3)  (บทที่ 4)  (บทที่ 5)   (บทที่ 7)  

(บทที่ 9)  (บทที่ 11)

ระดับที่ 2  (บทที่ 1)

สิ่งของ  ระดับที่ 1  (บทที่ 2)  (บทที่ 3)  (บทที่ 4)  

 (บทที่ 5)  (บทที่ 11)

ระดับที่ 2   (บทที่ 1)

 แบ่งบัตรคำศัพท์ออกไป 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มตัวละคร กลุ่มคำกริยา และ กลุ่มสิ่งของ จากนั้นให้เด็กๆเปิดบัตร
คำศัพท์จากแต่ละกลุ่ม และแต่งประโยค เช่น 

-
-
-

*หมายเหตุ บัตรคำระดับ 1 สามารถดาวนโ์หลดเพื่อใช้งานได้โดยแสกน ข้างกล่อง 

 

5. กิจกรรม  
 ทำกิจกรรมปั้นแปง้โดว์เป็นตัวอกัษรภาษาอังกฤษ  และ  (เหมือน ) หรือ ให้เด็กๆฝึก
เขียนในกระบะทราย ผู้ปกครองสังเกตการเชียนลายเส้นตามที่กำหนด และการใช้กล้ามเนื้อมือในการเขียน หรือการปั้น 
*หากไม่มทีรายสามารถใช้ข้าวสาร หรือเมล็ดถั่วแทนได้   
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คำบรรยายภาษาอังกฤษจากดวีีดี 
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วิธีการ  1. ตัดวงล้อตัวเลขและติดบนกระดาษแข็ง 

2. เจาะรูตรงกลาง

3. นำหลอดเสียบตรงกลางเปน็ก้านพร้อมตดิยึดด้วยเทปกาว

4. ระบายสีตกแต่ง

วิธีเล่น  - ใช้มือหมุนกา้นและปล่อยวงล้อตัวเลขลงพื้น – หากตัวเลขใดสัมผัสพื้นคือผลตัวเลขที่ไปทำกิจกรรม 

วงล้อตัวเลข 
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ตัวอยาง  อ า ย ส ั า าอัง ิง ่ า ั  

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิงกุกับเด็กๆที่บ้าน โดยใช้ส่ือ
การเรียนรู้  ประกอบกับคู่มือ  และคำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละชั่วโมง 

โดยมีรายละเอียด 12 บท ดังนี้ 
ลำดับ เร่ือง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

หนึ่งบทใช้เวลา 6 ชั่วโมง  ( 2 สัปดาห์ ) 

โดยแบ่งชั่วโมงตามลำดบัขึ้นตอนดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2  1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 3-5  3 ชั่วโมง  (แบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 6  1 ชั่วโมง 
ระยะเวลาทั้งหมดรวม 72 ชั่วโมง  
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ตัวอยาง  อ า ย ส ั า าอัง ิง ่ า ั  

กิจกรรมที่ 1 (ช่ัวโมงที่ 1) 

จุดประสงค ์ เรียนรู้การเปรียบเทียบขั้นกว่า 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สิ่งที่ตอ้งเตรียม , ดินสอ 

เร่ืองย่อ  

ในขณะที่พิงกุ  กำลังเล่นลูกบอลหิมะอยู่นั้น พิงโก้ เข้ามาร่วมเล่นและปา  ลูกบอลหิมะ
ใส่กัน ทั้งคู่เริ่มกลิ้ง  ลูกบอลหิมะให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  และช่วยกันผลัก  ขึ้นบนเนินหิมะ แต่ลูกบอล
หิมะขนาดใหญ่กลับกลิ้งลงด้วยความเร็วจนทำให้พิงโก้เข้าไปติดอยู่ด้านในและวิ่งเร็วขึ้น  จนไปทำให้คนอื่นๆ
เสียหาย พิงกุวิ่งไล่จับ  ลูกบอลหิมะตลอดทางพร้อมตะโกนว่า “ขอโทษครับ” และ “ระวัง” 

 ในท้ายเรื่อง พิงกุรู้สึกเสียใจและพิงโก้รู้สึกหนาว พิงกุช่วยทำให้พิงโก้อุ่นขี้น  และเล่นสนุก
กันต่อไปในบ้านของพิงกุ 

ขั้นตอน 

เปิดแผ่นดีวีดี  เลือก  ซึ่งจะมีเนื้อหาดังนี้  (ที่ไม่มีคำบรรยาย), 
 (มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ), 

 และ  ให้เด็กๆดูดีวีดีและทำกิจกรรมตามคำสั่งในดีวีดี หากฟังไม่ทันสามารถกด
หยุด  และย้อนกลับได้ 

ชวนให้เด็กๆดู พร้อมชวนพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองราว 
ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
ชวนให้เด็กๆดู พร้อมฝึกฟังคำบรรยาย 
ให้เด็กฟังเพลง พร้อมปรบมือประกอบจังหวะ 
นำ  มาใช้ประกอบ โดยเริ่มจากหนา้ 4 
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ฟังดีวีดี ชี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 1 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 3 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที ่4 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที ่5 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที ่6 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 2 

ฟังดีวีดี ขี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 1 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที ่2 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 3 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปทีภ่าพที่ 4 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 5 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 6 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 7 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้ชี้ไปที่ภาพที่ 8 
 

ฟังดีวีดี ลากเส้นโยงภาพที่สัมพันธ์กันและพูดตาม 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้โยงภาพ ‘พิงกุอุ่น’ ไปหา ‘พิงกุหนาว’ 
เมื่อได้ยินคำว่า  ใหโ้ยงภาพ ‘พิงกุเศร้า’ ไปหา ‘พิงกุมคีวามสุข’ 
เมื่อได้ยินคำว่า  ให้โยงภาพ ‘บอลหมิะลูกใหญ่’ ไปหา 
‘บอลหิมะลูกเล็ก’ 
  
ฝึกการเขียนคำว่า และ  

 ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
ให้เด็กฟังเพลง หรือร้องเพลง พร้อมปรบมือประกอบจังหวะ 
ศึกษาเนื้อเพลงได้ใน  และตัวอย่างท่าเต้นประกอบเพลงจาก        

 ด้านหลังกล่องสื่อการเรียนรู้ ) 
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กิจกรรมที่ 2 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค ์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ และฝึกทักษะการพูด  
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

 
สิ่งที่ตอ้งเตรียม  ดินสอ, ดินสอสี 

 

ขั้นตอน 

1. นำ  ประจำบทเรียนมาทบทวนเด็กๆ 
 ตัวอย่างประโยคที่ใช้ทบทวน 

 
2. ทำกิจกรรม  เร่ิมจากหน้า 7 

 

ฟัง โยงเส้นที่สัมพันธ์กันและฝึกพูด 
ผู้ปกครองพูด  และ  ให้เดก็โยงภาพ   
ให้ตรงกบัเงาและพูดตาม 
ผู้ปกครองพูด  และ  ให้เด็กโยงภาพ   
ให้ตรงกบัเงาและพูดตาม 
ผู้ปกครองพูด  และ  ให้เดก็โยงภาพ   
ให้ตรงกบัเงาและพูดตาม 
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ระบายสี ชี้ภาพที่ถูกต้องและพูดตาม 
ผู้ปกครองถามว่า  ให้เด็กชี้ภาพพิงกุและพูดว่า 

 
ผู้ปกครองถามว่า  ให้เด็กชี้ภาพพิงกุและพูดว่า 

 

ผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ในหน้า 9 โดยให้หาภาพ หรือตัวละคร
อื่นๆมาให้เด็กเลือกเป็นตัวเดิน จากนั้นให้ทอยลูกเต๋า หรือหมุนวงล้อตัวเลข เพ่ือดูว่าแต่ละคนจะได้เลขใด 
เมื่อผู้เล่นได้เลขใดให้นำตัวละครเดินไปบนช่องตามจำนวนเลขนั้นๆ และพูดประโยคตามภาพที่ได้ เช่น พูดว่า 

 เมื่อหยุดที่ภาพแพนเค้ก หรือพูดว่า  เมื่อหยุดที่ภาพแพนเค้กขนาด
ใหญ่กว่า  
ตัวอย่างประโยค   

  

  

 
 

3. ทำกิจกรรมร้องเพลงประจำบทเรียนหรือทำท่าทางประกอบจังหวะ โดยเปิดเพลงจาก  
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กิจกรรมที่ 3, 4 และ 5  (จัดกิจกรรมครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง) 
 
จุดประสงค ์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการพูด และการเขียน 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

 
สื่อการเรียนรู้ 

 

 

ขั้นตอน 

เลือกจัดฐานกิจกรรรมให้เด็กๆ จากฐานกิจกรรมด้านล่าง ครัง้ละ 2 ฐาน 
 

  ผู้ปกครองให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละหน้าและทบทวนคำศัพท์ในบทเรียน พร้อมกระตุ้นให้เด็กๆได้ใช้
ภาษาในแต่ละแบบฝึกหัด 

  หน้า 4-9  
.  โยงเส้นจับคู่ภาพ ระบายสีภาพ และฝึกพูด 

 โยงเส้นไปภาพไปหาช่องว่างที่สัมพันธ์กัน ระบายสีภาพ และฝึกพูด  

 
  เขียนตัวเลขลงในช่องว่างให้ตรงกับลำดับเหตุการณ์ใน  ระบายสีภาพ และ

ฝึกพูด 
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.  ลากเส้นฟ้าพาสิ่งที่มีความเย็นไปหาคำว่า  ลากเส้นสีแดงพาสิ่งที่มีความร้อนไปหาคำ
ว่า  ระบายสีภาพ และฝึกพูด 

.  โยงเส้นจับคู่ ระบายสีภาพ และฝึกพูด 

.  เขียนตามรอยประ และเขียนประโยคตามตัวอย่าง 
ให้เด็กฝึกพูดประโยค และผู้ปกครองให้เด็กดูภาพประกอบเพ่ือเข้าใจความหมายของประโยคนัน้ๆ 

 
2. กิจกรรม 
 เปิดแผ่น  เลือก  และให้เด็กๆเล่นเกม ดังนี้ 
 

 
3. กิจกรรม  

ฟังเพลง ร้องเพลงและทำกิจกรรมประกอบจังหวะ 

 
4. กิจกรรม  

 เปิดนิทานจาก  เร่ือง  พร้อมให้เด็กๆ ฝึกอ่านในหนงัสือ 

 

5. กิจกรรม  

ผู้ปกครองนำบัตรคำศัพท์วางคว่ำด้านภาพไว้ และสลับกันเปิดกับเด็กทีละใบ โดยกำหนดใหค้ำว่า  คูก่ับ  
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 และ  คู่กับ  หากเปิดไม่เจอคู่ที่กำหนด ให้เปิดใหม่จนกว่าจะจับคู่สำเร็จ และฝึกแต่งประโยคจากภาพ 
เช่น เป็นต้น 

 

6. กิจกรรม  

 ผู้ปกครองเขียนหรือจัดพิมพ์คำว่า  และ  ให้ เด็กปั้นแป้งโดว์ตามแบบ หรือ ให้ฝึกเขียน          
ในกระบะทราย  
*หากไม่มทีรายสามารถใช้ข้าวสาร หรือเมล็ดถั่วแทนได้   
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กิจกรรมที่ 6 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค ์ ทบทวนคำศัพท์ใหม่ และประเมินพัฒนาการด้านภาษา 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

 
สื่อการเรียนรู้ 

 

 

ขั้นตอน 

 ผู้ปกครองเปิดดีวีดี  ให้เดก็ดูอีกครั้ง โดยพยายามกระตุ้นให้เดก็ฟังและพูดตามคำ
บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้สนทนาและสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองราวในบทเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง 

ผู้ปกครองทบทวนและประเมินพัฒนาการทางภาษาโดยสังเกตการเรียนรู้ของเด็กๆในระหว่างการทำกิจกรรม 
ซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากกิจกรรมที่ 3-5  คือ ให้ผู้ปกครองสังเกตและพูดคุย ตั้งคำถามระหว่างทำกิจกรรมเพ่ือดูความ
เข้าใจ รวมถึงทบทวนภาษาเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือ   

 

1. กิจกรรม  

 เปิดแผ่น  เลือก  และให้เด็กๆ เล่นเกม ดังนี้ 

สังเกตการฟัง และการเลือกตอบคำถามของเด็กๆ ว่าถกูต้องหรือไม่  
 
2. กิจกรรม  

ฟังเพลง ร้องเพลงและปรบมือประกอบจังหวะ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เดก็ๆร้องเพลงด้วยตนเอง สังเกตทักษะ
การฟังและการจดจำคำศัพท์ในบทเพลง  
 
3. กิจกรรม  
 เปิดนิทานจาก  เร่ือง  พร้อมให้เด็กๆฝึกอ่านในหนังสือ และกระตุ้นให้
เด็กๆลองอ่านด้วยตนเอง หรือสนทนาเกี่ยวกับความเข้าใจเร่ืองราวในนิทาน 
4. กิจกรรม  
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ผู้ปกครองนำบัตรคำศัพท์  มาวาง และให้เด็กๆเลือก
หยิบ แล้วพูดประโยคที่ปรากฏใน  หรือประโยคอื่นๆ ในบทเรียนที่มีคำศัพท์ที่เลือกไว้ประกอบในประโยค 
จากนั้นผู้ปกครองและเด็กช่วยกันเรียงบัตรคำศัพท์พร้อมกับพูดประโยคตามลำดับเหตกุารณ์ร่วมกัน เช่น  

  
  
  
  
  
  

ผู้ปกครองสังเกตการพูดประโยค และเรียงบัตรคำศัพท์ตามลำดับเหตุการณ์ของเด็กๆ 

 

5. กิจกรรม  
 ผู้ปกครองเขียนหรือจัดพิมพ์คำว่า  และ  เป็นตัวอย่างให้เด็กปั้นแป้งโดว์ตามแบบ หรือ ให้ฝึก
เขียนในกระบะทราย ผู้ปกครองสังเกตการเขียนลายเส้นตามที่กำหนด และการใช้กล้ามเนื้อมือในการเขียน หรือการปั้น 
*หากไม่มทีรายสามารถใช้ข้าวสาร หรือเมล็ดถั่วแทนได้   
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คำบรรยายภาษาอังกฤษจากดีวีดี 
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วิธีการ  1. ตัดวงล้อตัวเลขและติดบนกระดาษแข็ง 

2. เจาะรูตรงกลาง

3. นำหลอดเสียบตรงกลางเปน็ก้านพร้อมตดิยึดด้วยเทปกาว

4. ระบายสีตกแต่ง

วิธีเล่น  - ใช้มือหมุนกา้นและปล่อยวงล้อตัวเลขลงพื้น – หากตัวเลขใดสัมผัสพื้นคือผลตัวเลขที่ไปทำกิจกรรม 

วงล้อตัวเลข 
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ตัวอยางคู่มือการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 4 

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิงกกุับเด็กๆที่บ้าน โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้ ประกอบกับคู่มือ  และคำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละชั่วโมง  

โดยมีรายละเอียด 12 บท ดังนี้ 
ลำดับ เร่ือง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

หนึ่งเร่ืองใช้เวลา 7 ชั่วโมง ( 2 สัปดาห์) 

โดยแบ่งชั่วโมงตามลำดบัขึ้นตอนดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 3 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 4-6  3 ชั่วโมง  (แบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 7  1 ชั่วโมง 
ระยะเวลาทั้งหมดรวม 84 ชั่วโมง  
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ตัวอยางคู่ อการเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน ระดับ 4 

กจิกรรมที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1) 

จุดประสงค์ แนะนำคำศัพท์ใหม่ 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สิ่งที่ต้องเตรียม , ดินสอ 

เร่ืองย่อ  

พิงกุกับพิงกา้อยู่ที่บ้านของคณุปู่ซึ่งกำลังทำเครื่องปัน้ดินเผา  เป็นงานอดิเรก  โดยพิงกุ
อ้อนวอนขอทำบ้าง  คุณปู่จึงได้แสดง  ให้พิงกุดูเป็นตัวอย่างและพิงกุก็อยากจะทำด้วย 

 แต่พิงกุใช้ดินจำนวนมาก  จนทำให้เปรอะเปื้อน ไปทัว่บริเวณ ในท้ายที่สุด พิงกุ
เกิดความคดิใหม่ๆถึงสิ่งที่จะทำต่อไป   คือทำฝาปดิที่มีรูปร่างแตกต่างจากทั่วไปมากใช้ 
ซึ่งทำให้คุณปูก่ล่าวชมว่า ยอดเย่ียมจริงๆ

ขั้นตอน 

เปิดแผ่นดีวีดี เลือก  ซึ่งจะมีเนื้อหาดังนี้  (ที่ไม่มีคำบรรยาย), 
(มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ), 

 และ  ให้เด็กๆดูดีวีดีและทำกิจกรรมตามคำสั่งในดีวีดี หากฟังไมท่ันสามารถกด
หยุด  และย้อนกลับได ้

ชวนให้เด็กๆดู พร้อมชวนพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองราว 
ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
ชวนให้เด็กๆดู พร้อมฝึกฟังคำบรรยาย 
ให้เด็กฟังเพลง พร้อมปรบมือประกอบจังหวะ 
นำ  มาใช้ประกอบ โดยเริ่มจากหนา้ 4 

LEVEL 4 UNIT 1 BEING A GOOD CITIZEN 
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ฟังดีวีดี สังเกตภาพ อ่านประโยค และเลือก 

-
-
-
-
-
-
-
-
 

 

ฟังดีวีดี สังเกตภาพ อ่านประโยค และเลือกข้อความที่ถูกต้อง  
-
-
-
-
-
-
-  
 

ฟังดีวีดี และเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 
-
-
-
-
-
-
-  

 ชักชวนให้เด็กๆตั้งใจฟังคำศัพท ์พร้อมพูดตาม 
ให้เด็กฟังเพลง หรือร้องเพลง พร้อมปรบมือประกอบจังหวะ 
ศึกษาเนื้อเพลงได้ใน  
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กิจกรรมที่ 2 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค์ ฝึกการถามคำถาม 
การใช้ 
การใช้สำนวนต่างๆ อย่างเหมาะสม 

คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ดนิสอสี 

ขั้นตอน 

1. นำ Student’s Flashcards ประจำบทเรียนมาทบทวนเด็กๆ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. ทำกิจกรรม  เร่ิมจากหนา้ 7 

ผู้ปกครองพูดประโยค และให้เดก็ๆวงกลมล้อมรอบภาพ และเขียนคำศัพท์ พร้อมพูดประโยคดงักล่าว 
-
-
-
-
-
-
-
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ผู้ปกครองพูดประโยคในแต่ละภาพ และให้เด็กๆแต่งประโยคคำถามโดยใช้ 
-
-
-
-
-
-
-
-

- ผู้ปกครองให้เดก็สังเกตคำศัพท์เกี่ยวกับสำนวนต่างๆและสนทนาว่าแต่ละคำใช้อย่างไร  
- ให้เด็กเลือกคำมาใส่ในตารางใหส้มบูรณ์ 

 

3. ผู้ปกครองสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำ ให้เดก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละกิจกรรม 
4. ทำกิจกรรมร้องเพลงประจำบทเรียนหรือทำท่าทางประกอบจังหวะ โดยเปิดเพลงจาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62



กิจกรรมที่ 3 (1 ชั่วโมง) 
 
จุดประสงค์ ฝึกหัดการใช้ภาษาที่เรียนรู้อย่างเข้าใจ 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สื่อการเรียนรู้  ดินสอ 
 

ขั้นตอน 

1. นำ Student’s Flashcards ประจำบทเรียนมาทบทวนเด็กๆ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. แนะนำคำศัพท์เพิ่มเติม ดังนี้ 
ตัวอย่างประโยค 

-
-
-
-
-
-
-
-  
 

3. ทำกิจกรรม  เร่ิมจากหนา้ 4 
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เติมคำในช่องว่างเพ่ือให้ประโยคสมบูรณ์ 

 

เลือกคำศัพท์ วาดภาพและเขียนประโยคประกอบภาพ 
 

สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เกดิขึ้นในดวีีดี เร่ืองใดดี หรือ เรื่องไม่ดี และพยายามให้เด็กๆคิดกลับใหเเปน็เร่ืองที่ดี เช่น 
-
-  

 
วงกลมล้อมรอบคำที่มคีวามหมายแตกต่างจากพวก และนำคำนั้นมาแต่งประโยค เช่น  

-
-
-
-
-
-
-
-

 
สังเกตภาพ อ่านประโยค และเขียนคำตอบ หรือ คำถาม 

-
-
-
-
-
-
-
-  

 
เลือกคำศัพท์ใหต้รงกับภาพและแต่งประโยค 
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กิจกรรมที่ 4, 5 และ 6  (จัดกิจกรรมครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง) 
 
จุดประสงค์ ฝึกหัดการใช้ภาษาที่เรียนรู้อย่างเข้าใจ ฝึกการถาม-ตอบ ฝึกการฟังและปฏิบัติตาม 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สื่อการเรียนรู้ 
 

 

ขั้นตอน 

เลือกจัดฐานกิจกรรรมให้เด็กๆ จากฐานกิจกรรมด้านล่าง ครัง้ละ 2 ฐาน 

1. กิจกรรม  

  ผู้ปกครองใหค้ำแนะนำในการทำกิจกรรมแต่ละหน้าและทบทวนคำศัพท์ในบทเรียน พร้อมกระตุ้นให้เด็กๆไดใ้ช้
ภาษาในแต่ละแบบฝึกหัด 

 หน้า 4-9  
. อ่านประโยค เลือกคำทีม่ีความหมายเดียวกับคำศัพท์สีม่วง และเขียนประโยคอีกครั้ง 

2.  สังเกตภาพ อ่านประโยค และเลือกประโยคให้ตรงกับภาพพร้อมเติมคำในประโยค

ให้สมบูรณ์ 
-
-
-
-
-
-

 

3. : ลากเส้นตัวละครไปยังภาพหม้อ หรือ ฝาหม้อจำนวนต่างๆ และระบายสี 
พร้อมเขียนประโยคให้สมบูรณ์ เช่น 

-
. ลากเส้นตามลำดับตัวเลข 1-30 และระบายสีภาพ พร้อมแต่งประโยคใต้ภาพให้

สมบูรณ์
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. เขียนตามรอยประ และเขียนประโยคให้สมบูรณ์
-
-
-
-

.

ทบทวนคำศัพท์ดา้นล่างของหนงัสือ และเลือกคำศัพท์ 4 คำ มาวาดภาพและแต่งประโยค 
 
2. กิจกรรม  

 เปิดนิทานจาก Story Book พร้อมให้เด็กๆ ฝึกอ่านในหนงัสือ ชักชวนให้เด็กๆพูด หรือช้ีตาม โดยผู้ปกครอง
ถามคำถามจากเร่ือง เช่น 

-
-
-
-
-
-

 

3. กิจกรรม  

ทบทวนเร่ืองราวในดีวีดี ชักชวนให้เด็กทำทา่ทางประกอบเร่ืองราว พร้อมทั้งตั้งคำถาม เช่น ในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นถ้าเป็นบุคคลอื่นจะทำอยา่งไร     
เตรียมบัตรคำศัพท์  ระดับที่ 1  (บทที่ 1)  

(บทที่ 2)  (บทที่ 7) (บทที่ 9)  (บทที่ 12)

ผู้ปกครองทำบัตรคำทา้ (Challenge cards) โดยเขียน/พิมพ์โจทย์คำถาม ดังนี้ 

-
-
-
-

ให้เด็กสุ่มเลือก และปฏิบัติตามคำท้า พร้อมสนทนาร่วมกัน 
*หมายเหตุ บัตรคำระดับ 1 สามารถดาวนโ์หลดเพื่อใช้งานได้โดยแสกน ข้างกล่อง 
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4. กิจกรรม Conversation Personalization 

 ฝึกตั้งคำถามโดยใช้บัตรคำ โดยผู้ปกครองจัดเตรียมบัตรภาพหรือบัตรคำศัพท์ตา่งๆเพื่อใช้แต่งประโยค ดังนี้ 

- รูปภาพหรือชื่อของตัวละครหรือชื่อเด็กๆ 
- รูปภาพหรือชื่องานอดิเรกต่างๆ หรือ กิจกรรมที่เด็กๆชอบทำ 
- รูปภาพหรือชื่อคำศัพท์ที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้ว เช่น

ระดับที่ 1: (บทที่ 2) (บทที่ 3)  (บทที่ 4)  (บทที่ 5)  (บทที่ 6)
 (บทที่ 7)  (บทที่ 9)    (บทที่ 11)  (บทที่ 12)

ระดับที่ 2   (บทที่ 1),  (บทที่ 2)  (บทที่ 3)  (บทที่ 4)  

(บทที่ 5)  (บทที่ 6)  บทที่ 7)  (บทที่ 8)  บทที่ 9)

 บทที่ 11) (บทที่ 12)

ระดับที่ 3  (บทที่ 1),  (บทที่ 2)  (บทที่ 3),  (บทที่ 4)  (บทที่ 5)

(บทที่ 7),  (บทที่ 8)  (บทที่ 9)  (บทที่ 10),
(บทที่ 11),  (บทที่ 12)

ระดับที่ 4ระดับที่ 4  (บทที่ 1)

นำภาพและบัตรคำมาวางแตง่ประโยคด้วยตนเอง และสนทนาคำถาม คำตอบร่วมกัน  
คำถามที่เกี่ยวกับเร่ืองราวในบทเรียนสำหรับสนทนาเพ่ิมเติม เช่น 

-
-
-
-
-  

-
-
-

*หมายเหตุ บัตรคำระดับ 1, 2 และ 3 สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้โดยแสกน ข้างกล่อง 

 

5. กิจกรรม  

 จัดทำบตัรคำโดยเขียน/พิมพ์คำศัพท์จากบทที่ 1 ดังนี้ : 
 แสดงบัตรคำศัพท์และให้

เด็กสังเกตว่าคำใดทีต่นเองรู้จัก จากนั้นนำคำศัพท์ทั้งหมดมาทบทวนและฝึกพูดประโยค จัดทำบัตรคำเพ่ิมเติมดงันี้ 
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 ให้เด็กๆ ออกแบบบตัรเชิญไปร่วมงานแสดงงานปัน้ต่างๆ หรือจดหมายขอโทษ Grandpa โดยวาดภาพและ
เขียนข้อความและด้วยการใช้คำที่กำหนดดา้นบนใหไ้ด้มากที่สุด 

 

6. กิจกรรม  

 ให้เด็กๆปั้นดินนำ้มัน หรือใช้ วัสดุอื่นๆ ประดิษฐ์และตกแต่งเครื่องปั้นดนิเผาของตนเอง และออกแบบทำฝาดิน
เผาที่สวยงาม พร้อมเขียนคำบรรยายผลงานของตนเอง และนำไปจดัแสดงภายในบ้าน 

 

7.กิจกรรม     

จัดเตรียมกระดาษพร้อมตาราง 9 หรือ 16 ช่องตามความเหมาะสม ใหน้ักเรียนเลือกเขียนคำศัพท์ดังต่อไปนี้ลง
ในตารางตำแหน่งใดก็ได้ (

)  จากนั้นสุ่มหยิบ
บัตรคำ และอ่านคำทีละคำ หากได้คำศัพทท์ี่ตรงกบัที่เขียนในตารางให้ขีด X ทบัคำดังกล่าว หากใครไดค้ำศัพทค์รบหมด
ก่อน เป็นผู้ชนะ 

8. กิจกรรม  

จัดเตรียมภาพเกี่ยวกับงานอดิเรกต่างๆทั่วโลก และสนทนาถงึกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กเลือกกิจกรรมที่ตนเอง
สนใจ ติดภาพใส่กระดาษพร้อมเขียนเหตุผลที่เลือกกิจกรรมนั้น 

9. กิจกรรม  

 ทบทวนและเลือกคำศัพท์ในบทเรียน 

 ที่เด็กๆยังต้องการทบทวน โดยพิมพ์คำศัพท์นั้นใส่กระดาษทีม่ีขนาดใหญ่พอสมควร และให้เด็ก
ตัดเป็นชิ้นส่วนตัวต่อ 6 ชิ้น จากนั้นนำมำทำกิจกรรมต่อภาพคำศัพท์ 

10. กิจกรรม  

ฟังเพลง ร้องเพลง ทำกิจกรรมประกอบจังหวะ หรือเล่นดนตรีประกอบเพลง โน๊ตดนตรีประกอบในหนังสือ 
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กิจกรรมที่ 7 (1 ช่ัวโมง) 

จุดประสงค์ ฝึกหัดการใช้ภาษาที่เรียนรู้อย่างเข้าใจ ฝึกการถาม-ตอบ ฝึกการฟังและปฏิบัติตาม 
คำศัพท์ประจำบทเรียน 

สื่อการเรียนรู้  

 

ขั้นตอน 

 ผู้ปกครองเปิดดีวีดี   ให้เด็กดูอีกครั้ง โดยพยายามกระตุ้นให้เดก็ฟังและพูดตามคำ
บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้สนทนาและสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองราวในบทเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง 

ผู้ปกครองทบทวนและประเมินพัฒนาการทางภาษาโดยสังเกตการเรียนรู้ของเด็กๆในระหว่างการทำกิจกรรม 
ซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากกิจกรรมที่ 3-5 คือ ให้ผู้ปกครองสังเกตและพูดคุย ตั้งคำถามระหว่างทำกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ รวมถึงทบทวนภาษาเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือ   

 

1. กิจกรรม  

 เปิดนิทานจาก  พร้อมให้เด็กๆ ฝึกอ่านในหนงัสือ ชักชวนให้เด็กๆพูด หรือช้ีตาม โดยผู้ปกครอง
ถามคำถามจากเร่ือง เช่น 

-
-
-
-
-
-

 

2. กิจกรรม  

ทบทวนเร่ืองราวในดีวีดี ชักชวนให้เด็กทำทา่ทางประกอบเร่ืองราว พร้อมทั้งตั้งคำถาม เช่น ในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นถ้าเป็นบุคคลอื่นจะทำอยา่งไร     

เตรียมบัตรคำศัพท์  ระดับที่ 1  (บทที่ 1)  

(บทที่ 2)  (บทที่ 7) (บทที่ 9)  (บทที่ 12)

LEVEL 4 UNIT 1 BEING A GOOD CITIZEN 

69



ผู้ปกครองทำบัตรคำทา้ (Challenge cards) โดยเขียน/พิมพ์โจทย์คำถาม ดังนี้ 

-
-
-
-

ให้เด็กสุ่มเลือก และปฏิบัติตามคำท้า พร้อมสนทนาร่วมกัน 

*หมายเหตุ บัตรคำระดับ 1, 2 และ 3 สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้โดยแสกน ข้างกล่อง 

 

3. กิจกรรม  
 จัดทำบตัรคำโดยเขียน/พิมพ์คำศัพท์จากบทที่ 1 ดังนี้: 

  แสดงบัตรคำศัพท์และ
ให้เด็กสังเกตว่าคำใดที่ตนเองรู้จัก จากนั้นนำคำศัพท์ทัง้หมดมาทบทวนและฝึกพูดประโยค  จัดทำบตัรคำเพ่ิมเติมดงันี้ 

  
4. กิจกรรม  
 เลือกภาพเรื่องราวจาก  หรือ  หรือภาพจากนิทานที่เด็กคุ้นเคย ให้เด็กๆ
พูดบรรยายภาพและให้ผู้ปกครองวาดสิ่งที่เด็กบรรยาย จากนั้นนำภาพทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน และสนทนาถงึความ
เหมือนและความแตกตา่งของทัง้สองภาพ  
 
5. กิจกรรม  
 ทบทวนประโยคและคำศัพทใ์นกจิกรรม  และ  
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คำบรรยายภาษาอังกฤษจากดวีีดี 
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บทนำ 

ก่อนจะเร่ิมต้นทำแบบฝึกภาษาองักฤษพิงกุ ระดับ 1 บทที่ 1 นั้น นักเรียนจะสนุกสนานกบัการเรียน
ภาษาอังกฤษพิงกมุากขึ้นหากทราบเร่ืองราวโดยย่อของพิงกุดังต่อไปนี้ 

พิงก้า และพิงกุ  เล่นไล่จับกันในบ้าน พิงก้าหาพิงกุเจอและร้องทักทาย  ทั้งสอง
ออกไปเล่นสนุกกนัต่อทีน่อกบา้น พิงกุปีนขึ้นไปแอบบนก้อนนำ้แข็ง พิงก้าหาพิงกไุม่เจอ พิงกบุอกลา 

ทั้งสอง

พิงก้า ได้เวลาอาหารเย็นแล้ว พิงกุยังไม่กลับมา พิงกา้ขอใหคุ้ณพ่อ  และคุณแม่ 

 ช่วยออกไป

ตามหาพิงกุ คุณแมไ่ด้ยินเสียงพิงกุร้องเรียก คุณแม่ร้องหาตามพิงกุ  พิงกุอยู่ด้านบนนั้น คุณพ่อ
ช่วยพิงกุลงมา เมื่อได้พบพิงกแุล้ว คุณแม่ร้องทักทาย ทั้งคู่กอดกันด้วยความเป็นหว่ง 

ตัวอยางคู่ อ ภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ ่  
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ให้นักเรียนเขียนชื่อของตนเองหรือของเพ่ือนทั้งเพ่ือนผู้ชายในช่องว่าง โดยส่งเสริมให้พูดทกัทายว่า 
แล้วตามด้วยชื่อเช่น หรือ ด้วยเสียงที่ดัง 

ให้นักเรียนเขียนชื่อของตนเองหรือของเพ่ือนผู้หญิงในช่องว่าง โดยส่งเสริมให้พูดทักทายว่า  แล้ว
ตามด้วยชื่อเช่น หรือ ด้วยเสียงที่ดัง 

PE Workbook Level 1 Unit 1 Greetings (คำทกัทายต่างๆ) 
กิจกรรมที่ 1 การเขียนชื่อต่างๆ 
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PE Workbook Level 1 Unit 1 Greetings (คำทกัทายต่างๆ) 
กิจกรรมที่ 2 การเขียนขื่อเฉพาะบุคคล 

ให้นักเรียนเขียนคำว่า ในช่องว่างดา้นข้างของเดก็ผู้ชายและส่งเสริมให้พูดทักทายว่า 
หรือ

ให้นักเรียนเขียนคำว่า  ในช่องว่างด้านข้างของเด็กผูห้ญิงและส่งเสริมให้พูดทักทายว่า 
หรือ 

74



PE Workbook Level 1 Unit 1 Greetings (คำทกัทายต่างๆ) 
กิจกรรมที่ 3 ค้นหาคำศัพท์ 5 คำ 

ให้นักเรียนค้นหาและวงคำศัพทท์ี่รู้จักในตาราง โดยมีคำศัพทต์า่งๆ ดังนีค้ือ 
 ส่งเสริมให้นักเรียนพูดคำต่างๆทีค่้นเจอด้วยเสียงดัง 
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ให้นักเรียนเขียนคำต่างๆ ที่รู้จักในตารางที่เตรียมไว้ให้ โดยอาจต้องใหค้ำแนะนำต่างๆ หรือการติดบัตร
คำศัพท์รอบๆห้องเช่น คำว่า  ส่งเสริมให้นกัเรียนพูดคำ
ต่างๆที่เขียนด้วยเสียงดัง 

PE Workbook Level 1 Unit 1 Greetings (คำทกัทายต่างๆ) 
กิจกรรมที่ 4 เขียนคำศัพท์ต่างๆ 
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PE Workbook Level 1 Unit 1 Greetings (ค ำทกัทำยต่ำงๆ) 
กิจกรรมที่ 5 จับคู่ ระบายสีและเขียน 

ให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์และให้เลือกสีต่างๆ จำนวน 7 สีเพื่อระบายคำศัพท์แต่ละคำที่เหมือนกันด้วยสี
เดียวกัน ในพื้นที่ช่องว่างนัน้ ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์แต่ละคำที่มีสีเดียวกัน 

สำหรับช่องว่าง 7 ช่องให้เลือกเขียนคำศัพท์ 7 คำลงในแต่ละช่อง แล้วเลือกสีที่เหมือนกับคำที่จับคู่กันไว้
มาระบาย 
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PE Workbook Level 1 Unit 1 Greetings (คำทกัทายต่างๆ) 
กิจกรรมที่ 6 อ่านและเช่ือมโยง 

ให้นักเรียนมองดูภาพเกี่ยวกับบ้านและโรงเรียนของพิงกุจำนวน 5 ชิ้น โดยสนับสนุนให้อ่านคำถามตา่งๆใน
กล่องข้อความด้วยเสียงอันดัง จากนั้น ให้โยงเส้นเชื่อมโยงระหว่างคำถามและภาพตา่งๆที่ถกูต้องโดยให้อ่านคำถาม
อีกครั้งหนึง่ เมื่ออ่านเสร็จ ให้วาดรูปตนเองซ่อนอยู่ในภาพโรงเรียน หากทำได้ ควรส่งเสริมให้ตอบคำถามตา่งๆที่
อ่านเป็นตัวอย่างดังนี้ 

•
•
•
•
•
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PE Workbook Level 1 Unit 1 Greetings (คำทกัทายต่างๆ) 
กิจกรรมที่ 7 เกี่ยวกับฉัน: พิงกุกับฉัน 

เด็กนักเรียนต้องการสมุดบันทกึหนึ่งเล่มสำหรับกิจกรรมนี้เพ่ือวาดรูปและบันทึกกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ระดับ 
1 จนถึงระดับ 3 โดยควรส่งเสริมให้นักเรียนตบแต่งและเพ่ิมเติมข้อมูลรวมทั้งภาพวาดในแต่ละบทต่างๆด้วย 

ในครั้งนี้ ให้จัดหาสมุดบนัทึกและให้นักเรียนเขียนคำว่า  ที่หน้าปก จากนั้นให้วาดรูป
ของตนเองและพิงกุที่หนา้แรกพร้อมกับเขียนคำว่า  ในกล่องคำพูดของตนเองตาม
ตัวอย่าง 
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น

ก่อนจะเร่ิมต้นทำแบบฝึกภาษาองักฤษพิงกุ ระดับ 2 บทที่ 1 นั้น นักเรียนจะสนุกสนานกบัการเรียน
ภาษาอังกฤษพิงกมุากขึ้นหากทราบเร่ืองราวโดยย่อของพิงกุดังต่อไปนี้ 

พิงกุมีลูกโปง่สีแดง 1 ใบ  พิงกุค้นห้องเก็บของเจอเครื่องสูบลม พิงกุเป่าลูกโปง่ 
 ให้พิงกา เมื่อลูกโป่งใหญข่ึ้นๆ พิงก้าและคุณพ่อปรบมือดีใจ  ลูกโป่งใหญ่ได้ขนาดแล้ว  ลูกโป่ง

ใหญ่เกินไปจนหลุดปลิวไปแล้ว พิงก้าขอให้พิงกหุรือคุณพ่อช่วยเป่าลูกโป่งให้อีกครั้ง พิงกุและคุณพ่อเสียใจ 
ที่เป่าลูกโปง่ให้พิงก้าไม่ได้ ทั้งสามกลับบา้นมาเจอคุณแม่กำลังใช้เครื่องเป่าลมเป่าเตาทำอาหาร พิงกุจึงเกิดความคิด
ว่า ใช้เป่าลูกโป่งได้ พิงก้ากระโดดบนเครื่องเป่าลมเพื่อเป่าลูกโปง่ ลูกโป่งใหญ่ได้ขนาดแล้ว พิงกุช่วย  พิงก้า
มัดลูกโปง่ พิงก้าขอบคุณพิงก ุ

ตัวอยางคู่ อ ภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ ่  
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ให้นักเรียนมองที่หัวข้อต่างๆ คอื  และ  และค้นหาคำศัพท์ที่อยู่ในแต่
ละหมวดหมู่ทัง้สี่นี้ภายในตารางที่ปรากฎซึง่จะมีคำศัพท์จำนวนสี่คำของแต่ละหัวข้อกล่าวคือ 

• หัวข้อ/หมวดหมู่  ได้แกค่ำว่า 
• หัวข้อ/หมวดหมู่  ได้แกค่ำว่า 
• หัวข้อ/หมวดหมู่  ได้แก่คำว่า 
• หัวข้อ/หมวดหมู่  ไดแ้ก่คำว่า 

เมื่อนักเรียนค้นหาเจอคำศัพท์ตา่งๆเหล่านี้แล้ว ให้เขียนคำศัพทไ์ว้ด้านข้างของชื่อหมวดหมู่ตา่งๆนั้น 
นอกจากนี้ หากกระทำได้ ก็อาจจะมองหาคำศัพทใ์นหัวข้อหรือหมวดหมู่อืน่ๆที่ปรากฎในตารางก็ได้ 

PE Workbook Level 2 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 1 ค้นหาและเขียน 
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ให้นักเรียนมองที่หัวข้อต่างๆทีป่รากฎในกรอบรูปภาพคือ  และ  และ
ค้นหาคำศัพทท์ี่อยู่ในรอยเท้าเพนกวิน จากนัน้ ให้ระบายสีของรอยเท้าต่างๆให้ตรงกนักับสีของกรอบรูปภาพใน
หมวดหมูน่ั้นๆกล่าวคือ 

• หัวข้อ/หมวดหมู่  ได้แกค่ำว่า  จะระบายด้วยสีแดง 
• หัวข้อ/หมวดหมู่ ไดแ้ก่คำว่า  จะระบายด้วยสีน้ำเงิน 
• หัวข้อ/หมวดหมู่  ได้แก่คำว่า  จะระบายด้วยสีเขียว 
• หัวข้อ/หมวดหมู่  ได้แก่คำว่า  จะระบายด้วยสีเหลือง 

หากสามารถกระทำได้ ส่งเสริมให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เพิ่มเติมภายใต้หัวข้อต่างๆนี้ในรอยเท้าที่ยังว่างอยู่ 

PE Workbook Level 2 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 2 จับคู่ ระบายสีและเขียน 
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ให้นักเรียนอ่านประโยคในแต่ละช่องภาพและให้ทำเครื่องหมาย “ถูก” สำหรับภาพที่ตรงกับความหมายของ
ประโยค จากนั้น ส่งเสริมให้นกัเรียนอ่านประโยคเหล่านี้ด้วยเสียงอันดัง  

ประโยคว่า ทำเครื่องหมาย "ถูก” ที่ภาพด้านซ้ายมือ  
ประโยคว่า ทำเครื่องหมาย "ถูก” ที่ภาพด้านซ้ายมือ 
ประโยคว่า ทำเครื่องหมาย "ถูก” ที่ภาพด้านขวามือ 
ประโยคว่า ทำเครื่องหมาย "ถูก” ที่ภาพด้านชวามือ 
ประโยคว่า ทำเครื่องหมาย "ถูก” ที่ภาพด้านขวามือ 
ประโยคว่า ทำเครื่องหมาย "ถูก” ที่ภาพด้านซ้ายมือ 

PE Workbook Level 2 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 3 อ่าน ตรวจทานและพูด 
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ให้นักเรียนมองที่รูปภาพต่างๆและอ่านคำแสดงความสุภาพทั้งหมด จากนัน้ ให้เขียนคัดลอกคำสุภาพ
ดังกล่าวที่เหมาะสมในช่องว่างของภาพต่างๆ 

PE Workbook Level 2 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 4 จับคู่และเขียน 

ในรูปที่ 1  พิงก้า กล่าวว่า และ กล่าวว่า 
ในรูปที่ 2 พิงกุ กล่าวว่า และ  กล่าวว่า . 
ในรูปที่ 3 พิงกุ กล่าวว่า และ กล่าวว่า 
ในรูปที่ 4 พิงกุ กล่าวว่า 
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ให้นักเรียนมองที่รูปภาพต่างๆและอ่านวลีต่างๆที่ปรากฎ จากนัน้ ให้ลากเส้นโยงวลีต่างๆไปยังรูปภาพที่มี
ความหมายตรงกัน  

วลีของรูปแรก (บนสุด)  พิงกุกล่าวว่า  คุณครูตอบว่า 
วลีของรูปที่สอง พิงกุกล่าวว่า  พิงกี้ตอบว่า   
วลีของรูปที่สาม  พิงกุกล่าวว่า คุณครูตอบว่า 
วลีของรูปล่างสุด พิงกุกล่าวว่า  คุณครูตอบว่า “

PE Workbook Level 2 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 5 ค้นหาและเช่ือมโยง 
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ให้นักเรียนมองดูตารางที่ปรากฎภาพคือ รูปหนงัสือ พิงกุและเพ่ือนๆ คุณครู ห้องเรียน กระดานดำ โต๊ะ
เรียน ชั้นหนังสือ และคำศัพท์ คือ 
โดยให้นกัเรียนวาดภาพของคำศัพท์ไว้ในช่องว่างดา้นขวามือของคำศัพท์ เช่น คำว่า  กใ็ห้นักเรียนวาดรูป
ปากกาในช่องว่างด้านขวามือของคำว่า  และให้เขียนคำศพัท์ที่แสดงถึงรูปภาพในช่องว่างด้านซา้ยมือของภาพ
นั้น เช่น รูปพิงกุกับเพ่ือนๆ ก็ให้เขียนคำว่า  ในช่องว่างด้านซา้ยมือของภาพพิงกุและเพื่อนๆ เป็นต้น 

PE Workbook Level 2 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 6 พจนานุกรมภาพ 
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บทนำ 

ก่อนจะเร่ิมต้นทำแบบฝึกภาษาองักฤษพิงกุ ระดับ 3 บทที่ 1 นั้น นักเรียนจะสนุกสนานกบัการเรียน
ภาษาอังกฤษพิงกมุากขึ้นหากทราบเร่ืองราวโดยย่อของพิงกุดังต่อไปนี้ 

ในขณะที่พิงกุกำลังเล่นลูกบอลหิมะอยู่นั้น พิงโกเข้ามาร่วมเล่นและปา  ลูกบอลหิมะใสก่ัน ทั้งคู่เร่ิม
กลิ้ง (  ลูกบอลหิมะให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  และช่วยกันผลัก (  ขึ้นบนเนินหิมะ แต่ลูกบอลหิมะขนาด
ใหญ่กลับกลิ้งลงด้วยความเร็วจนทำให้พิงโก้เข้าไปติดอยู่ดา้นในและวิ่งเร็วข้ึน  จนไปทำใหค้นอื่นๆเสียหาย 
พิงกุวิ่งไล่จับ  ลูกบอลหิมะตลอดทางพร้อมตระโกนว่า “ขอโทษครับ” (  และ “ระวัง” 

จนไปทำใหค้นอื่นๆเสียหาย 

 ในทา้ยเรื่อง พิงกุรู้สึกเสียใจและพิงโกก็รู้สึกหนาว (cold) พิงกุช่วยทำให้พิงโก้อุ่นขึ้นและเล่นสนุกกันต่อไปใน
บ้านของพิงก ุ

ตัวอยางคู่ อ ภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ ่  
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ให้นักเรียนมองที่ตารางที่มีพยัญชนะปรากฎในช่องต่างๆและให้เขียนคำศัพท์ที่ขึ้นตน้ด้วยตัวอักษรนั้นๆให้
มากที่สุดภายในกล่องต่างๆ โดยหากนักเรียนมีพจนานกุรมภาพที่เคยทำไว้ในแบบฝึกภาษาองักฤษพิงกุ ระดับ 2 ก็
สามารถนำมาทบทวนและใช้เขียนได้เช่นกัน หากสามารถกระทำได้ ให้จับคูห่รือจัดกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบคำศัพทใ์นแต่
ช่องว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

PE Workbook Level 3 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 1 เขียนคำศัพท์ต่างๆที่รู้จัก 
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ให้นักเรียนมองดูรูปภาพทั้งสี่ช้ินด้านซา้ยมือของกระดาษและใหอ้่านประโยคทางดา้นขวามือ โดยให้วาด
วงกลมล้อมรอบคำศัพท์ที่ขึ้นตน้ด้วยเสียงสระ ซึ่งต้องการคำขึ้นต้นคือ  คือคำว่า 

และ

PE Workbook Level 3 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 2 อ่านและวาดวงกลมล้อมรอบ 

89



ให้นักเรียนมองที่รูปภาพและอ่านประโยคคำถามหรือคำตอบ โดยให้เขียนเติมลงในช่องว่างใหม้ีความหมายที่
สอดคล้องกับรูปภาพนั้น กล่าวคือ 

ตำแหน่งภาพ ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ 
รูปด้านบนสุด 
รูปถัดลงมา 
รูปถัดลงมา 
รูปถัดลงมา 
รูปถัดลงมา 
รูปถัดลงมา 
รูปถัดลงมา 
รูปล่างสุด 

 หากเขียนเสร็จแล้ว ควรส่งเสริมให้นกัเรียน
จับคู่กันเพ่ือพูดกล่าวประโยคคำถามและประโยค
คำตอบทั้งหมด 

PE Workbook Level 3 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 3 มองดูและเขียน 
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ให้นักเรียนมองที่รูปภาพต่างๆและอ่านคำศัพทก์ริยาต่างๆดา้นลา่งของกระดาษ โดยให้เขียนประโยคต่างๆ
เพ่ือเล่าเรื่องราวที่จะสามารถใช้คำกริยาได้อย่างเหมาะสมเช่น 

รูปบนสุดซ้ายมือคือ 

รูปบนสุดขวามือคือ 

รูปกลางซ้ายมือคือ 

รูปกลางขวามือคือ 

รูปล่างซ้ายมือคือ 

รูปล่างขวามือคือ 

PE Workbook Level 3 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 4 มองดู ค้นหาและเขียน 
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ให้นักเรียนมองที่รูปภาพต่างๆและอ่านประโยคต่างๆในกระดาษ โดยให้ลากเส้นโยงภาพและประโยคที่มี
ความหมายตรงกันเช่น ประโยคด้านบนขวาสุดคือ  มีความหมายตรงกับ
ภาพด้านบนขวาสุด ก็ให้นักเรียนลากเส้นประโยคและภาพดังกลา่วเข้าหากัน เป็นต้น 

PE Workbook Level 3 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 5 มองดู อ่านและเช่ือมโยง 
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ให้นักเรียนอ่านคำศัพทต์่างๆทีอ่ยู่ด้านซ้ายมือของกระดาษทั้งหมดและให้เขียนคำศัพทท์ี่ตนเองคิดว่า 
“ง่าย” ต่อการสะกดคำและจดจำด้วยปากกา “สีเขียว” และ “สีม่วง” สำหรับคำศัพท์ที่ยาก จากนั้น ให้นำมาแสดงให้
เพ่ือนๆได้ชมกัน เมื่อเสร็จแล้ว ให้นักเรียนระบายสีตัวละครพิงกุ พิงโกและลูกบอลหิมะให้สวยงาม 

PE Workbook Level 3 Unit 1: Polite Expression (การแสดงความสุภาพ) 
กิจกรรมที่ 6 การสะท้อนคิด 
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