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PINGU’S ENGLISH TOTS Program Guide 

หน่วยการเรียนรู้ของ  น ามาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุระดับ 1 
โดยกิจกรรมต่างๆ ถูกพัฒนาและปรับให้เหมาะสมกับเด็กเตรียมอนุบาล อายุระหว่าง 2-3 ปี จุดเน้นของการเรียน
การสอนอยู่ที่การเรียนรู้ภาษาอย่างสนุกสนาน โดยใช้ตัวละครพิงกุและครอบครัวอันเป็นที่รักของเด็กๆ มาช่วย
กระตุ้นให้การท ากิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข โปรแกรมดังกล่าวนี้คือแนวทางที่ดีในการน าเสนอภาษาอังกฤษ
แก่เด็กเตรียมอนุบาล และหากผู้ปกครองจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการสอนอย่างสมบูรณ์ บุตรหลานของท่านจะซึม
ซับภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว 

จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กกล่าวว่า เด็กทารกอายุเพียง 4 เดือนสามารถแยกแยะภาษาได้ 2 ภาษา โดย
เด็กทารกและเด็กเตรียมอนุบาลนั้นจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายกับผู้คนรอบข้างเป็นอันดับแรก  
ไม่ใช่จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ 

 จึงจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยผู้ปกครองที่สมัครเรียน 
เพ่ือจัดกิจกรรมกับบุตรหลานภายในบ้านด้วยตนเอง จะได้รับสื่อการเรียนรู้  โดยผ่านการออกแบบและ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยค านึงถึงสาระการเรียนรู้ ลักษณะกิจกรรม รวมไปถึงขอบเขตของ
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัยดังกล่าวเป็นส าคัญ และสามารถสแกน  เพื่อดาวน์โหลด
สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากด้านข้างของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คู่มือฉบับนี้ได้จัดเตรียมแบบตัวอย่างและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับกิจกรรมประดิษฐ์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ซึ่งผู้ปกครองสามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมและ
แต่งเติมความคิดสร้างสรรค์ของตนเองเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์
สูงสุดจาก 

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กให้รู้จักพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ

2) เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

3) เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ให้เด็กมีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

4) เพ่ือพัฒนาด้านสังคม ให้เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

5) เพ่ือฝึกพัฒนาด้านสติปัญญา ให้เด็กใช้ภาษาสื่อความหมายให้เหมาะสมกับวัย
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PINGU’S ENGLISH TOTS Lessons 

หน่วยเรียนรู้ส าหรับเด็กเตรียมอนุบาลอายุ 2-3 ปี โดยจะแบ่งออกเป็น 12 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก ่

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ค าอธิบาย 
เรียนรู้การทักทาย และแนะน าตัวเองไปพร้อมกับ
เพนกวินน้อยแสนน่ารัก  และ 
รู้จักค าเรียกชื่อสมาชิกในครอบครัว และท าความรู้จักกับ
ครอบครัวแสนอบอุ่นของ 
เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับของเล่นชนิดต่างๆ และสนุกกับ
ความสัมพันธ์ที่น่ารักของ  และ 

เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และวิธีท าแพนเค้กแสน
อร่อยจากครอบครัว 
เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวสิ่งต่างๆ ภายในบ้านและรู้จักห้อง
ต่างๆภายในบ้านของครอบครัว 
ทบทวนเร่ืองราวและภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้ในบทที่1-5 
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน 
เรียนรู้การนับจ านวนของตัวเลขไปกับ  และคุ้กกี้
แสนอร่อย 
เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับการแสดงท่าทางต่างๆ และท า
ความรู้จักเจ้ากระต่ายน้อยของ 
เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสี และทายกันว่าครอบครัวจะชอบ
หมวกสีอะไรกันบ้าง 
เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย กับ Monster เพื่อน
ใหม่ตัวโตของ  และ 
เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และทายว่าเงาที่
เห็นเป็นใครบ้าง 
ทบทวนเรื่องราวและภาษาอังกฤษที่ ได้ เรียนรู้ ใน       
บทที่ 7-11 ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน 
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วิธีการจัดกิจกรรม 
- ผู้ปกครองจัดกิจกรรม 1 หน่วยการเรียนรู้ /สัปดาห์ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ครั้ง / 1 

หน่วยการเรียนรู้ โดยก าหนดให้จัดกิจกรรมครั้งละ 20 นาที รวมทั้งหมด 36 ครั้ง ภายใน 12 สัปดาห์ 
- ผู้ปกครองสามารถแบ่งการจัดกิจกรรมใน 1 หน่วยการเรียนรู้ได้มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ หากต้องการ

ให้เด็กเล่นเพ่ือทบทวนซ้ าหรือขยายระยะเวลาในการท ากิจกรรมใดเพ่ิมเติม สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
- เด็กเล็กในช่วงอายุระหว่าง 2 -3 ปี จะเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่นสนุกในกิจกรรมที่กระชับ มีขั้นตอนไม่

ซับซ้อน และไม่ใช้เวลานานจนเกินไป จึงควรหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมเป็นเวลานาน 

การวัดและประเมินผล 
- ผู้ปกครองสังเกตการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การ

ออกเสียงหรือพูดตาม การตอบค าถาม การท างานประดิษฐ์หรือใบงานต่าง ๆ เป็นต้น  
- หากจัดกิจกรรมครบถ้วนทั้ง 12 หน่วยการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 12 สัปดาห์แล้ว พบว่าเด็กมี

ความพร้อมที่จะเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุมากขึ้น ผู้ปกครองสามารถน าเด็กเข้าสู่บทเรียนที่ 1 ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ 1 โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร  และคู่มือการเล่นสนุกกับ
ภาษาอังกฤษพิงกุ ระดับ 1 ได้ 
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Pingu’s English TOTS Program Study Pack 
ส่ือการเรียนรู้  ประกอบการจัดกิจกรรม 

ประกอบด้วย - หนังสือนิทานพิงกุ 
- แผ่นซีดีรอมเสียงบรรยาย ) ประกอบนิทาน 

วัตถุประสงค ์ - พัฒนาภาษาองักฤษด้านการฟัง การอ่าน และการพูดผ่านนทิานประกอบ 
เสียงบรรยายจากเจ้าของภาษา 
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
- ปลูกฝังให้เด็กมนีิสัยรักการอ่าน 

วิธีใช้ - ผู้ปกครองจัดเตรียมหนังสือนิทานและแผ่นซีดีรอมในหน่วยการเรียนรู้  
(Units) ที่ต้องการเล่าเรื่องให้พร้อม 
- เปิดหนังสือนิทานและเตรียมความพร้อมเด็ก โดยการซักถามถึงภาพที่เห็น 
- กดเล่นเสียงบรรยายจากซีดีรอมไปพร้อมกับหนังสือนิทาน เมื่อเสียงบรรยายพูด ให้
ผู้ปกครองชี้ค าศัพท์ตามที่ละค าเพื่อให้เด็กได้สังเกตตัวอักษร ค าศัพท์ วลี และประโยค
ตามเสียงบรรยาย 
- ผู้ปกครองเล่นนิทานซ้ า หรือท ากิจกรรมเพิ่มเติม เช่น ถาม/ตอบ แสดงบทบาทสมมุติ 
หรือมอบหมายให้เด็กเป็นผู้เล่า เป็นต้น 

ประกอบด้วย - หนังสือเนื้อเพลง 
- ซีดีเพลง ประกอบด้วยเพลงพร้อมค าร้องและเพลงบรรเลง  รวมทั้งหมด 

วัตถุประสงค์ - พัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด และการอ่านผ่านบทเพลงพิงกุ 
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

วิธีใช้ - ผู้ปกครองเปิดซีดีเพลงในหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการ 
- ผู้ปกครองและเด็กเต้น แสดงท่าทางประกอบเพลง หรือท ากิจกรรมประกอบเพลงตาม
ขั้นตอนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ระบุ 
- ผู้ปกครองสามารถน าหนังสือเนื้อเพลงมาอ่าน หรือท ากิจกรรมเพิ่มเติมร่วมกับเด็กได้ 
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คือ บัตรค าศัพท์ประกอบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ - พัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด และการอ่าน 
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

วิธีใช้ - ผู้ปกครองเลือกบัตรค าศัพท์ตามที่กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก าหนด  
โดยสามารถตรวจสอบว่าบัตรค าศัพท์ใดอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ใดได้จากเอกสารอ้างอิง 
- ผู้ปกครองสามารถน าบัตรค าศัพท์มาท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเพิ่มเติมได้ เช่น เกมจับคู่
ภาพ เกมทายค าศัพท์ หรืออื่นๆ เป็นต้น 

หมายเหต ุ สื่อการเรยีนรู้ 
คือ สื่อประกอบการจัดกิจกรรมในระดับ 1 เหมาะส าหรับเดก็อายุ 3 ปี

ขึ้นไป 



Alphabet Worksheet

Lesson 1: A, B

Aa

Aa

Bb

Bb



bB

aA



Dancing Penguin

Lesson 1

Body

Head

Beak

Foot Foot

Tummy

Flipper Flipper
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LESSON 1: GREETINGS 
Week 1 

วัตถุประสงค ์
1. เรียนรู้การทักทาย และรู้จักการใช้คำถาม และ 
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่านภาษาองักฤษ

คำศัพท์ 

สื่อการเรียนรู้ 
ซีดีเพลง บัตรคำศัพท์ (ระดับ 1 บทที่ 1), 
กล่องปริศนา, ผ้าคลุม,  ใบงาน 

 บัตรตัวอักษร 

ครั้งที่ 1 

(5 นาที) 
- ผู้ปกครองเปิดซีดีเพลง ให้เด็กฟังและปล่อยให้เด็กแสดงท่าทางหรือเคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างอิสระตามจินตนาการ จากนั้นให้กดหยุด  เพลงก่อนจะถึงเนื้อร้อง
- ผู้ปกครองแนะนำตัวเองให้เด็กฟัง โดยพูดประโยค  แล้วถามเด็กกลับว่า 

 และให้เด็กตอบกลับว่า 

(5 นาที)

- ผู้ปกครองนำบัตรคำศัพท์  ใส่ลงไปในกล่องปริศนา หรือภาชนะอื่นๆ แล้วเขย่ากล่องกระตุ้นให้เด็ก
สนใจ แล้วถามว่า 

- ผู้ปกครองแสดงบัตรคำศัพท์  ให้ เด็กดูและแนะนำ  แล้วทักทายว่า 
 พร้อมกับให้เด็กพูดตาม จากนั้นแนะนำ  คือ ‘เพนกวิน’ อาศัยอยู่ในที่หนาวเย็นแถบขั้ว

โลกใต้  
- ผู้ปกครองใช้บัตรคำศัพท์  ทำกิจกรรมเดิมซ้ำอีกครั้ง 

(10 นาที)

- ผู้ปกครองนำผ้าคลุมบนบัตรคำศัพท์  แล้วถามเด็กว่า 
- เมื่อเด็กชี้ตำแหน่งของบัตรคำศัพท์ได้ถูกต้อง ให้ผู้ปกครองเปิดออกแล้วปรบมือพร้อมกับกล่าวชมเชยเด็ก

ว่า  จากนั้นชี้ไปที่บัตรคำศัพท์และพูดว่า  นำให้เด็กพูดตาม 
- หยิบบัตรคำศัพท์  ขึ้นมาอีกครั้งและใช้คำถาม  เมื่อเด็กตอบได้ว่า  ให้

ผู้ปกครองวางบัตรคำศัพท์ตรงหน้าและถามเด็กซ้ำอีกครั้งว่า  จากนั้นให้เด็กชี้ไปที่บัตร
คำศัพท์และพูดพร้อมกันว่า  เมื่อเด็กจดจำ  ได้แล้ว ผู้ปกครองจึงนำบัตรคำศัพท์ 

 มาทำกิจกรรมในขั้นตอนเดียวกันอีกครั้ง 

ตัวอยาง TOTS Ma nual บทที่ 1
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ครั้งที่ 2 

(5 นาที)
- ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรม โดยสามารถศึกษาเนื้อเพลงได้ใน  และ

ตัวอย่างท่าเต้นประกอบเพลงจาก  ด้านหลังกล่องสื่อการเรียนรู้ 
- เปิดเพลง  แล้วกระตุ้นให้เด็กแสดงท่าทางทักทายบุคคลภายในบ้านและเต้น

ประกอบเพลงร่วมกัน หากเด็กร้องหรือฮัมเพลงไปพร้อมกัน ให้ผู้ปกครองนำร้องเพื่อให้เด็กได้ใช้ประสาท
สัมผัสในการรับรู้เสียงภาษาอังกฤษได้เต็มศักยภาพ  

(10 นาที)

- ผู้ปกครองเปิดหนังสือนิทาน  เรื่อง  ให้เด็กสังเกตทีละหน้า แล้วพูดคุยร่วมกับเด็กถึง
ภาพที่เห็นเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กก่อนฟังเสียงบรรยาย 

- เปิดแผ่น   แล้วพูดตามเสียงบรรยายให้เด็กได้พูดตามและรู้จักการออกเสียง
จากเจ้าของภาษา โดยแสดงท่าทางตื่นเต้นระหว่างการเล่า 

- เปิดซ้ำอีกรอบ หรือสลับให้เด็กเป็นฝ่ายเล่าให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านท่านอื่นฟังได้ (เล่าจากสิ่งที่
ได้ยิน หรือเล่าจากจินตนาการของตนเอง) 

- ใช้คำถาม  และคอยกระตุ้นให้ เด็กพูดตอบ      
 (หากเด็กตอบด้วยวลีสั้นๆ ให้ผู้ปกครองช่วยพูดประโยคสมบูรณ์เพ่ือทบทวนให้เด็กเกิดความ

คุ้นชิน) 
- ให้เด็กช่วยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิทาน จากนั้นกล่าวชมเด็กด้วยคำว่า 

(5 นาที)

- ผู้ปกครองนำบัตรตัวอักษร  มาแสดงให้เด็กดู (ผู้ปกครองจัดพิมพ์แบบตัวอักษร 
ในไฟล์แนบท้ายกิจกรรมและตัดตามรอยประออกเป็นบัตรตัวอักษร 4 ใบเตรียมไว้ก่อนทำกิจกรรม) และให้
เด็กออกเสียงตาม จากนั้นนำบัตรตัวอักษรไปวางอยู่มุมใดมุมหนึ่ง 

- ผู้ปกครองนำใบงาน มาแสดงและนำออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน ได้แก่ 
 ออกเสียง อะ – แอพเพิล  ออกเสียง เบอะ – บอลล์ แล้วให้เด็กสังเกตว่า

ตัวอักษรแต่ละตัวเหมือนกับบัตรตัวอักษรใดบ้าง 
- ให้เด็กนำบัตรตัวอักษรมาวางทับตัวอักษรบนใบงานที่มีลักษณะเหมือนกันทีละตัว โดยมีผู้ปกครองคอย

ช่วยเหลือ จากนั้นให้เด็กระบายสีใบงานตามจินตนาการ 
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ครั้งที่ 3

 (10 นาที) 

- แนะนำใบงาน  ให้เด็กสังเกต และถามเด็กว่าเพนกวินมีอวัยวะอะไรบ้าง
จากนั้นให้เด็กเป็นผู้ช่วยในการสร้างเพ่ือนให้  และ 

- ให้เด็กระบายสีส่วนต่างๆ ของเพนกวินตามจินตนาการ 
- ผู้ปกครองตัดกระดาษแยกส่วนอวัยวะต่างๆ ของเพนกวินออกจากกัน แล้วให้เด็กช่วยใช้กาวติดส่วนต่างๆ 

ประกอบเป็นเพนกวินติดลงบนกระดาษเปล่าที่วาดรูป/ระบายสีเสร็จแล้ว หรือกระดาษรีไซเคิล จากนั้นให้เด็ก
ตั้งชื่อเพนกวินและผู้ปกครองเขียนชื่อให้ พร้อมกับฝึกกล่าวคำทักทายร่วมกัน 

(10 นาที)

- ทบทวนกับเด็กว่าเพนกวินน้อยน่ารักทั้งสองชื่ออะไรบ้าง ( ) 

- คว่ำบัตรคำศัพท์กับพื้นหรือโต๊ะ แล้วให้เด็กเลือกหงายบัตรคำศัพท์ใดก็ได้ด้วยตัวเอง เมื่อเด็กเห็นภาพใครให้
กล่าวคำทักทาย เช่น เป็นต้น ผู้ปกครองแสดงบทบาทสมมุติเป็น 

 ตอบกลับ  [ชื่อเด็ก]. จากนั้นให้ เด็กคว่ำบัตรคำศัพท์แล้วกล่าวอำลา 

- ร้องและเต้นเพลง  ร่วมกับเด็ก โดยเปิดโอกาสให้เด็กคิดท่าเต้นด้วยตนเอง 

ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ภายในบา้นสามารถใช้ประโยค  กับชีวิตประจำวันได้ เช่น ถาม
เด็กว่าลูกบอลอยู่ที่ไหน  แล้วให้เด็กตอบโดยการช้ีหรือพูดประโยคไปพร้อมกัน คือ 

หรือใช้คำชมเชย  เมื่อเดก็ทำสิ่งดีๆ เป็นต้น หากปฏิบัติสมำ่เสมอ จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจใน
การส่ือสารทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
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