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Audio  &  VideoAudio  &  Video Audio  &  Video

สอดคล้้องกัับมาตรฐานคุณล้ักัษณะที่่�พึึงประสงค์ตามหล้ักัสูตรกัารศึึกัษาปฐมวััย พึุที่ธศึักัราช 2560

ผ่า่นพััฒนาการคิิด

ปููพ้ั�นฐานทัักษะการคิิด

หนัังสืือเสืริิมปริะสืบการิณ์์ 4 สืาริะ

ชุุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวััย

พิิมพ์ิคร้ั้�งท่ี่� 1
สงวนลิิขสิทธิิ์�ตามพระราชบััญญัติ
รหััสสินค้้า 0130043

ผู้้�เขีียน : ศู้นย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััย
ผู้้�ตรวัจ : อริสื่า  โสื่คำำาภา

อนบุาล  1
(อายุ ุ3-4 ปีู)

เสริิมการิเริียนริ้�ด้�วยเสริิมการิเริียนริ้�ด้�วย

เพีียงสืแกนั QR Code สืามาริถริับชม ริ่วมเล่่นัเกม แล่ะดููใบงานัไดู้ทัันัทั่ี

ใบงานศิิลปะสร้างสรรค์์เกมฝึึกค์ิดเสียงค์ำศิัพท์์ภาษาอัังกฤษ

(ตััวอย่่าง) รหััสสินค้้า 0100014

Audio  &  VideoAudio  &  Video Audio  &  Video

สอดคล้้องกัับมาตรฐานคุณคุณค ล้ักัษณะที่่�พึึงประสงค์ตามหค์ตามหค ล้ักัสูตรกัสูตรกัส กัารศึึกัษาปฐมวััย พึุที่ธศึักัราช 2560

ผ่่านพััฒนาการคิิด

ปููพ้ั�นฐานทัักษะการคิิด

ชุุด

พิิมพ์ิคร้ั้�งท่ี่� พ์ิคร้ั้�งท่ี่� พิ 1
สงวนลิิขสิทธิ์สิทธิ์สิทธิิ์ิทธิ์�ตามพระราชบััญิทธิ์�ตามพระราชบััญิทธิ์ิทธิิ์ิทธิ์�ตามพระราชบััญิทธิิ์ิทธิ์ ญัติั ิั
รหััส ินค้้า 0130043สินค้้า 0130043ส

ผู้้�เขีียน : ศู้ผู้้�เขีียน : ศู้ผู้้�เขีียน : ศูนย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััยย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััยย
ผู้้�ตรวัจ : อริสื่า  โสื่คำำาภา

อนนบุาลนบุาลน   1
(อายุ ุ3-4 (อายุ ุ3-4 ปีูปีูปู)
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เพีียงสืแกนั QR Code สืามาริถริับชม ริับชม ริ ริ่วมเล่่ริ่วมเล่่ริ นัเกม แล่ะดููใบงานัไนัไนั ดู้ทััดู้ทััดู นัทั่ี้ทัันัทั่ี้ทัั

ใบงานศิิลปะสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์รเกมฝึึกคิ์ดคิ์ดค์เ ียงสียงส ค์ำค์ำค์ ศิัพท์์ภาษาอัังกฤษศิัพท์์ภาษาอัังกฤษศิ

(ตััวอย่่าง) รหััส ินค้้า 0100014สินค้้า 0100014ส



2
รู้้�จัักดู้แลรู่้างกาย

หน่วยุทั่�

ฟัังชุ่�อัอัวััยวัะ แล้วัลากเส้นตามรอัยประจากค์ำไปหาภาพอัวััยวัะท์ี�สัมพันธ์์กัน และระบายสีภาพ

  รา่งกายุเรามีอ่วยัุวะอะไรบา้ง

ร่างกาย   body

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกชื่่�ออวัยัวัะในร่า่งกายได้้
	 	 2.	 สัังเกต และเชื่่�อมโยงคำำากบัภาพที่่�สััมพันธ์ก์นัได้้

มีฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติปัิูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สังเกติ เช้ื่�อมีโยุง
6

เด้ก็ ๆ มาฟัังเพลง	ตวััเร่าสัดุ้เจ๋ง๋

แลว้ัชื่ว่ัยบอกว่ัามอ่วััยวัะอะไร่อย่ใ่นเพลงบา้ง

Audio  &  Video

แขน มืือ

เท้้า ขา

ตา หูู

จมูืก ปาก

รู้้�จัักดูรู้้�จัักดู้รู้้�จัักดูแลรู่้างกายรู่้างกายรู้

ฟัังชุ่�ฟััง ่�ฟัังชุ่�ชุอัอัวััยวัะ แล้วัลากเส้นตามรส้นตามรส อัยประจากค์ำไปหาภาพค์ำไปหาภาพค์ อัวััยวัะท์ี�สัมสัมส พันธ์์พันธ์์พ กัน และระบายกัน และระบายก ีภาพสีภาพส

  รางกายุเรามีอวยุวะอะไรบาง

ร่างกาย ร่างกาย ร   body

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกชื่่�ออวัยัวัะในร่ะในร่่ะในร่างกายได้้างกายได้้างกายได้
	 	 2.	 สัั2.	 สัั2.	 สังเกต และเชื่่�อมโยงคำำอมโยงคำำอมโยงคำากบัภาพที่่�สััสััสัมพันธ์ก์นัได้้นได้้นได้

มีฐ.   ฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติิสติิสติปัูปัูปูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สัสัสงเกติ เช้ื่�อมีโยุง
6

เด้ก็ ๆ มาฟััมาฟััมาฟังเพลง	ตวััเร่าสัดุ้เจ๋ง๋

แลว้ัชื่ว่ัยบอกวัา่มอ่วััยวัะอะไร่อย่ใ่นเพลงบา้ง

Audio  &  Video

แขน มืือ

เท้้า ขา

ตา หูู

จมูืกมูืกมื ปาก



สนท์นาถึงหน้าท์ี�ขอังอัวััยวัะต่าง ๆ บนใบหน้า พร้อัมชุี�บอักตำแหน่งขอังอัวััยวัะนั�น

สังเกตภาพเด็กด้านบนกับด้านล่าง แล้วัระบายสีภาพเด็กท์ี�เป็นค์นเดียวักันกับภาพด้านบน

ใบหน้าเรามีอ่วยัุวะอะไร

 ใบหน�า   face

ตา

หูู

จมูืก

ปาก

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกชื่่�อและหน้าที่่�ของอวัยัวัะบนใบหน้าได้้
	 	 2.	 สัังเกต เปร่ย่บเที่ย่บภาพเด็้กที่่�สััมพันธ์ก์นั และร่ะบคุำำาตอบได้้

มีฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติปัิูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สังเกติ ระบุเปูรยุ่บเทัยุ่บ
7

สนท์นาถึงหถึงหถ น้าน้าน ท์ี�ขท์ี�ขท์ี อังอัวััยวัะต่างต่างต ๆ บนใบหน้า พน้า พน ร้อัมชุีมชุีม �บชุี�บชุี อักตำแหตำแหต น่งขน่งขน อังอัวััยวัะนั�นนั�นนั

สังเกตภาพเสังเกตภาพเส ด็กด็กด ด้านบนด้านบนด กับกับก ด้านด้านด ล่าง แล่าง แล ล้วัระบาย ีภาพเสีภาพเส ด็กด็กด ท์ี�เท์ี�เท์ี ป็นป็นป ค์นเดียดียด วักันวักันวัก กับภาพกับภาพก ด้านบนด้านบนด

ใบหนาเรามีอวยุวะอะไร

 ใบหน�า น�า น�   faace

ตา

หูู

จมูืกมูืกมื

ปาก

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกชื่่�อและหน้าที่่�ของอวัยัวัะบนใบหน้าได้้าได้้าได้
	 	 2.	 สัั2.	 สัั2.	 สังเกต เปร่ย่บเที่ย่บภาพเด้ก็ที่่�สััสััสัมพันธ์ก์นั และร่ะบคุำบคุำบ ำาตอบได้้ตอบได้้ตอบได้

มีฐ.   ฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติิสติิสติปัูปัูปูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุเปูร่ปูร่ปูรยุบเทัยุ่บ
7



สนท์นาและสังเกตภาพการดูแลอัวััยวัะบนใบหน้า แล้วัลากเส้นจับค์ู่ภาพเด็กกับภาพเงาท์ี�สัมพันธ์์กัน และระบายสีภาพ

เราดแูลอวยัุวะบนใบหน้าอยุา่งไร

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกการ่ด้แ่ลอวััยวัะบนใบหน้าได้้
	 	 2.	 สัังเกต เปร่ย่บเที่ย่บภาพกบัเงาที่่�สััมพันธ์ก์นั และร่ะบคุำำาตอบได้้

มีฐ.   1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติปัิูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สังเกติ ระบุเปูรยุ่บเทัยุ่บ
8

สนท์นาและสังเกตภาพการสังเกตภาพการส ดูแลดูแลด อัวััยวัะบนใบหน้า แน้า แน ล้วัลากเส้นส้นส จับจับจ ค์ูภ่าพเด็กด็กด กับภาพเงากับภาพเงาก ท์ี�สัมสัมส พันธ์์พันธ์์พ กัน และระบายกัน และระบายก ีภาพสีภาพส

เราดแูลอดแูลอด วยุวะบนใบหนาอยุางไร

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกการ่ด้แ่ลอวััยวัะบนใบหน้าได้้าได้้าได้
	 	 2.	 สัั2.	 สัั2.	 สังเกต เปร่ย่บเที่ย่บภาพกับเงาที่่�สััสััสัมพันธ์ก์นั และร่ะบคุำบคุำบ ำาตอบได้้ตอบได้้ตอบได้

มีฐ.   ฐ.   1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติิสติิสติปัูปัูปูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุเปูร่ปูร่ปูรยุบเทัยุ่บ
8



สนท์นาถึงการดูแลท์ำค์วัามสะอัาดร่างกาย แล้วัระบายสีภาพเด็กท์ี�ท์ำค์วัามสะอัาดร่างกาย

เราทัำาคิวามีสะอาดร่างกายุอยุา่งไร

มิืกก้�ล้้างเท้้าใหู้สะอาด

ปันอาบนำ�า สระผมื

บิ�วเดินย่ำำ�านำ�าโคล้นเล่้น

ม้ืนาล้้างมืือบ่อย่ำๆ

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกการ่ด้แ่ลที่ำาคำวัามสัะอาด้ร่า่งกายได้้
	 	 2.	 สัังเกต	จ๋ำาแนกและจ๋ดั้กลุม่ภาพที่่�คำวัร่ปฏิบิตัิ
	 	 	 และร่ะบคุำำาตอบได้้

การคิิด

สติปัิูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สังเกติ ระบุจุำาแนก/จุดักลุม่ี

มีฐ.   1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

9

Audio  &  Video

เด้ก็ ๆ มาฟัังเพลง อวััยวัะของเร่าสัะอาด้

แลว้ับอกวิัธ์ท่ี่ำาคำวัามสัะอาด้ร่า่งกายด้้วัยนะคำะ

สนท์นาถึงการถึงการถ ดูแลดูแลด ท์ำท์ำท์ ค์วัามสะอัาดร่างกาย แร่างกาย แร ล้วัระบาย ีภาพเสีภาพเส ด็กด็กด ท์ี�ท์ำท์ำท์ ค์วัามสะอัาดร่างกายร่างกายร

เราทัาคิวามีสะอาดรางกายุอยุางไร

มิืกมิืกมื ้�ล้้างเท้้าใก้�ล้้างเท้้าใก หู้สะอาดหู้สะอาดหู

ปันอาบปันอาบป นำ�า สระผมื

บิ�วเบิ�วเบิ ินย่ำำ�ดินย่ำำ�ด านำ�าโคล้นเล่้นล่้นล้

ม้ืนาล้้างมืือบ่อบ่อบ ย่ำๆ

จุดุปูระสงค์ิ 1.	 บอกการ่ด้แ่ลที่ำาคำวัามสัะอาด้ร่า่งกายได้้างกายได้้างกายได้
	 	 2.	 สัั2.	 สัั2.	 สังเกต	จ๋ำาแนกและจ๋ดั้กลุม่ภาพที่่�คำวัร่ปฏิิปฏิิปฏิบตัิ
	 	 	 และร่ะบุคำบุคำบ ำาตอบได้้ตอบได้้ตอบได้

การคิิด

สติิสติิสติปัูปัูปูญญา

สัมร่ร่ถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุจุำาแนก/จุดักลุม่ี

มีฐ.   ฐ.   1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

9

Audio  &  Video

เด็้ก ๆ มาฟััมาฟััมาฟังเพลง อวััยวัะของเร่าสัะอาด้

แลว้ับอกวัธิ์ท่ี่ำาคำวัามสัะอาด้ร่า่งกายด้ว้ัยนะคำะ



Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ (4 ÊÒÃÐ) ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

ÃÐ´ÑºªÑé¹Í¹ØºÒÅ 1 (ÍÒÂØ 3-4 »‚)

à¹×éÍËÒ¤Ãº 4 ÊÒÃÐ µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»°ÁÇÑÂ 60 ¤Ãº 40 Ë¹‹ÇÂ ÊÍ´¤ÅŒÍ§à»‡ÒËÁÒÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡ÃÍº´ŒÒ¹
¡Ô¨¡ÃÃÁà¹Œ¹¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´¾×é¹°Ò¹àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ¡ÒÃ¤Ô´¢Ñé¹ÊÙ§

‘

www.aksorn.com
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สังเกต สํารวจ ระบุ รวบรวมข้อมลู เปรยีบเทยีบ

นําความรูไ้ปใช้ให้เหตุผลเช่ือมโยงเรียงลําดับคัดแยกจําแนก/จัดกลุ่ม
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เตม็ศักยภาพในศตวรรษที่ 21
พั ยวัมตนถรรมสนฒ า าะ

เกมฝึกคิด

คํากลอน & ปรศินาคํากลอน

ผ่านพัฒนาการคิด

ปพืูปพืูปพู้นฐานทักษะการคิด
BBL (brain-based learning)

»°ÁÇÑÂ 60»°ÁÇÑÂ 60’»°ÁÇÑÂ 60
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ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂ

แวดลอ้มเด็กและ

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

ผ่านผ่านพัฒนาการคิด



ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

และ แวดล้อมเด็ก

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0130044

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี)

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁ Ã‹ÇÁàÅ‹¹à¡Á áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

(ตัวอยาง) รหัสสินคา 0100015

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพืปูพืปูพ้นฐานทักษะการคิด

ชุด

และ แวดล้อมเด็ก

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0130044

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ป)

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁ Ã‹ÇÁàÅ‹¹à¡Á áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

(ตัวอยาง) รหัสสินคา 0100015



ครอบครัวเรามีใครบ้าง
 สนทนาถึงสมาชิกและหนาที่ของคนในครอบครัว นับจำนวนผูชาย ผูหญิง แลวขีด ✓ ทับตัวเลขตามจำนวนที่นับได  

 และระบายสีภาพ

เด็ก ๆ  รูไ้หม

ครอบครวัของเรามีใครบ้าง 

และทํางานอะไร

เล่าให้กันฟังด้วยนะคะ

1หน่วยท่ี

รูจักครอบครัวของเรา

พอ   father

พี่สาว   sister

แม    mother

มีผูชาย     จำนวน มีผูหญิง     จำนวน

1 2 2 3
คน คน

จุดประสงค์ 1. บอกสมาชกิและหน้าที่ของคนในครอบครวัได้
  2. สังเกต จําแนกเพศหญิงเพศชาย และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุจาํแนก/จดักลุม่

น่ีคือครอบครวั
ของผมครบั

2

ครอบครวเรามใครบาง
 สนทนาถึงสมาชิกและหนาที่ของคนในครอบครัว นับจำนวนผูชาย ผูหญิง แลวขีด ✓ ทับตัวเลขตามจำนวนที่นับได  

 และระบายสีภาพ

เด็ก ๆ  รูไ้หมก ๆ  รูไหมก ๆ  รูไ้หม้

ครอบครวัของเรามีใครบ้ใครบ้ใครบาง 

และทํางานอะไร

เล่าให้าให้าใหกันฟันฟันฟงด้วยนะคะ

รูจักครอบครัวของเรารูจักครอบครัวของเรารูจักครอบครัวของเรารูจักครอบครัวของเรา

พอ   faather

พี่สาว   sister

แม    mother

มผีูชาย     จำนวน มผีูหญิง     จำนวน

1 2 2 3
คน คน

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกสมาชิ1. บอกสมาชิ1. บอกสมาชกและหน้าที่ของคนในครอบครัของคนในครอบครัของคนในครอบครวได้วได้วได
  2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกเพศหญิาแนกเพศหญิาแนกเพศหญงเพศชาย และระบุคํงเพศชาย และระบุคํงเพศชาย และระบุคาตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุจาํแนก/จัาแนก/จัาแนก/จดกลุม่

น่ีคือครอบครวั
ของผมครบั

2



 สนทนาถึงกิจกรรมที่ทำรวมกันในบาน สังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แลวกา ✗ ทับตำแหนงภาพที่ตางกัน 3 จุด  
 ลงในภาพที่ 2

เราทํากิจกรรมอะไรร่วมกันในบ้าน

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

จุดประสงค์ 1. บอกกิจกรรมที่ทํารว่มกันในบ้านได้
  2. สังเกต เปรยีบเทยีบ และระบุภาพที่แตกต่างกันได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเปรยีบเทยีบ
3

 สนทนาถึงกิจกรรมที่ทำรวมกันในบาน สังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แลวกา ✗ ทับตำแหนงภาพที่ตางกัน 3 จุด  
 ลงในภาพที่ 2

เราทากจกรรมอะไรรวมกนในบาน

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกกิจกรรมที่ทํารว่มกันในบ้นในบ้นในบานได้านได้านได
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทยีบ และระบุภาพที่แตกต่างกันได้นได้นได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเปรีเปรีเปรยบเทยีบ
3



เราจะไปเล่นน�าทะเลกัน
ต้องเดินไปทางไหนครบั

ครอบครัวเราไปเท่ียวท่ีไหน
 สนทนาถึงกิจกรรมที่ทำรวมกันนอกบาน แลวลากเสนพาครอบครัวปนไปเที่ยวทะเล

สวนสาธารณะ ทะเล

จุดประสงค์ 1. บอกกิจกรรมนอกบ้านที่ทํารว่มกับครอบครวัได้
  2. สังเกต เชือ่มโยงเหตุการณ์ที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเช่ือมโยง
4

เราจะไปเล่เราจะไปเล่เราจะไปเลนน�าทะเลกัน
ต้องเดินไปทางไหนครันไปทางไหนครันไปทางไหนครบ

ครอบครวเราไปเทยวทไหนยวทไหนยวท
 สนทนาถึงกิจกรรมที่ทำรวมกันนอกบาน แลวลากเสนพาครอบครัวปนไปเที่ยวทะเล

สวนสาธารณะ ทะเล

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกกิจกรรมนอกบ้านที่ทํารว่มกับครอบครวัได้วได้วได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชือ่มโยงเหตุการณ์อมโยงเหตุการณ์อมโยงเหตุการณที่สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเช่ือมโยง
4



 ฟงขอความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ดีตอครอบครัวพรอมพูดตามครู แลวสังเกตภาพใหญ และขีด ✓ลงใน 
 ภาพเด็กที่มี ในภาพใหญ

เราอยู่ด้วยกันควรทําอย่างไร

เราเคารพและเชื่อฟงพอแม

เราชวยพอแมทำงานบาน

จุดประสงค์ 1. บอกการปฏิบัติตนที่ดีต่อคนในครอบครวัได้
  2. สังเกต เปรยีบเทยีบภาพที่เหมือนกัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเปรยีบเทยีบ

เด็ก ๆ  ฟังเพลง สวัสดี

แล้วทําทา่ตามเพลงด้วยนะคะ

Audio &  Video

สวัสดีค่ะแม่

5

 ฟงขอความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ดีตอครอบครัวพรอมพูดตามครู แลวสังเกตภาพใหญ และขีด ✓ลงใน 
 ภาพเด็กที่มี ในภาพใหญ

เราอยดูวยกนควรทาอยางไร

เราเคารพและเชื่อฟงพอแม

เราชวยพอแมทำงานบาน

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการปฏิ1. บอกการปฏิ1. บอกการปฏบัติตนที่ดีต่อคนในครอบครัอคนในครอบครัอคนในครอบครวได้วได้วได
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทยีบภาพที่เหมือนกัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเปรีเปรีเปรยบเทยีบ

เด็ก ๆ  ฟัก ๆ  ฟัก ๆ  ฟงเพลง สวังเพลง สวังเพลง สวสดีสดีสด

แล้วทําทา่ตามเพลงด้วยนะคะ

Audio &  VideoVideo

สวัสวัสวสดีสดีสดค่ะแม่

5
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BBL (brain-based learning)

»°ÁÇÑÂ 60’
ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÁ

ÃÃ¶
¹Ðà ḉ¡»°ÁÇÑÂ

BBL (brain-based learning)

»°ÁÇÑÂ 60’
ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÁ

ÃÃ¶
¹Ðà ḉ¡»°ÁÇÑÂ

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ìÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ 

ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

อนุบาล

1
สังเกต สํารวจ ระบุ รวบรวมข้อมลู เปรยีบเทยีบ

นําความรูไ้ปใช้ให้เหตุผลเช่ือมโยงเรียงลําดับคัดแยกจําแนก/จัดกลุ่ม

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ (4 ÊÒÃÐ) ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

ÃÐ´ÑºªÑé¹Í¹ØºÒÅ 1 (ÍÒÂØ 3-4 »‚)

ãªŒ¤Ù‹¡Ñºá¼¹¡ÒÃÊÍ¹¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹ÐÊíÒËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ ¡ÒÃÊÍ¹ 5 ¢Ñé¹µÒÁËÅÑ¡ BBL (brain-based learning)
¾ÃŒÍÁ QR Code ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ§µÒÁËÅÑ¡ BBL (brain-based learning) ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨´¨íÒ 

ผ่านพัฒนาการคิด

รอบตัว

à¹×éÍËÒ¤Ãº 4 ÊÒÃÐ µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»°ÁÇÑÂ 60 ¤Ãº 40 Ë¹‹ÇÂ ÊÍ´¤ÅŒÍ§à»‡ÒËÁÒÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà´ç¡ÃÍº´ŒÒ¹
¡Ô¨¡ÃÃÁà¹Œ¹¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´¾×é¹°Ò¹àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹¡ÒÃ¤Ô´¢Ñé¹ÊÙ§

‘

เสียงคําศัพทภ์าษาองักฤษ

ใบงานศิลปะสร้างสรรค์

เกมฝึกคิด

เพลง

ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

เตม็ศักยภาพในศตวรรษที่ 21
พั ยวัมตนถรรมสนฒ า าะ

คํากลอน & ปรศินาคํากลอน

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂ

ปพืูปพืูปพู้นฐานทักษะการคิด

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

BBL (brain-based learning)

»°ÁÇÑÂ 60»°ÁÇÑÂ 60’»°ÁÇÑÂ 60
ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÁ

ÃÃ¶
¹Ð ´¡»°ÁÇÑÂªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

อนุบนบน าล

1

ผ่านผ่านพัฒนาการคิด

รอบตัว



Audio  &  VideoAudio  &  Video Audio  &  Video

สอดคล้้องกัับมาตรฐานคุณล้ักัษณะที่่�พึึงประสงค์ตามหล้ักัสูตรกัารศึึกัษาปฐมวััย พึุที่ธศึักัราช 2560

ผ่า่นพััฒนาการคิิด

ปููพ้ั�นฐานทัักษะการคิิด

หนัังสืือเสืริิมปริะสืบการิณ์์ 4 สืาริะ

ชุุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวััย

พิิมพ์ิคร้ั้�งท่ี่� 1
สงวนลิิขสิทธิิ์�ตามพระราชบััญญัติ
รหััสสินค้้า 0130045

ผู้้�เขีียน : ศู้นย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััย
ผู้้�ตรวัจ : อริสื่า  โสื่คำำาภา

อนบุาล  1
(อายุ ุ3-4 ปีู)

เสริิมการิเริียนริ้�ด้�วยเสริิมการิเริียนริ้�ด้�วย

เพีียงสืแกนั QR Code สืามาริถริับชม ริ่วมเล่่นัเกม แล่ะดููใบงานัไดู้ทัันัทั่ี

ใบงานศิิลปะสร้างสรรค์์เกมฝึึกค์ิดเสียงค์ำศิัพท์์ภาษาอัังกฤษ

รอบตัวั

(ตััวอย่่าง) รหััสสินค้้า 0100016

Audio  &  VideoAudio  &  Video Audio  &  Video

สอดคล้้องกัับมาตรฐานคุณคุณค ล้ักัษณะที่่�พึึงประสงค์ตามหค์ตามหค ล้ักัสูตรกัสูตรกัส กัารศึึกัษาปฐมวััย พึุที่ธศึักัราช 2560

ผ่่านพััฒนาการคิิด

ปููพ้ั�นฐานทัักษะการคิิด

ชุุด

พิิมพ์ิคร้ั้�งท่ี่� พ์ิคร้ั้�งท่ี่� พิ 1
สงวนลิิขสิทธิ์สิทธิ์สิทธิิ์ิทธิ์�ตามพระราชบััญิทธิ์�ตามพระราชบััญิทธิ์ิทธิิ์ิทธิ์�ตามพระราชบััญิทธิิ์ิทธิ์ ญัติั ิั
รหััส ินค้้า 0130045สินค้้า 0130045ส

ผู้้�เขีียน : ศู้ผู้้�เขีียน : ศู้ผู้้�เขีียน : ศูนย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััยย์พััฒนาสื่่�อปฐมวััยย
ผู้้�ตรวัจ : อริสื่า  โสื่คำำาภา

อนบุาลนบุาลน   1
(อายุ ุ3-4 ปีูปีูปู)

เสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมกาเสริิมการิริริริริริริริริเเเเเเเเเ ียนียนียนียนียนียนียนียนียนียนียนียนียนียนียนเ ียนเเเ ียนเ ียนเ ียนเเเ ียนเเ ียนเเเ ียนเ ียนเ ียนเเเ ียนเเ ียนเเเ ียนเ ียนเ ียนเเเ ียนเริียนริริริียนริียนริียนริริริียนริริียนริริริียนริียนริียนริริริียนริริียนริริริียนริียนริียนริริริียนริ ริริริริริริริริริ้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้้�ด้ริ้�ด้ริริริ้�ด้ริ้�ด้ริ้�ด้ริริริ้�ด้ริริ้�ด้ริริริ้�ด้ริ้�ด้ริ้�ด้ริริริ้�ด้ริ ���้ �ด้�้ �ด้้�ด้้�ด้�้ �ด้�้ �ด้�้ �ด้้�ด้้�ด้�้ �ด้วยวยวยวยวยวยวยวยวย

เพีียงสืแกนั QR Code สืามาริถริับชม ริับชม ริ ริ่วมเล่่ริ่วมเล่่ริ นัเกม แล่ะดููใบงานัไนัไนั ดู้ทััดู้ทััดู นัทั่ี้ทัันัทั่ี้ทัั

ใบงานศิิลปะสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์รเกมฝึึกคิ์ดคิ์ดค์เ ียงสียงส ค์ำค์ำค์ ศิัพท์์ภาษาอัังกฤษศิัพท์์ภาษาอัังกฤษศิ

รอบตัวั

(ตััวอย่่าง) รหััส ินค้้า 0100016สินค้้า 0100016ส



นัักสำำรวจส่ำ�งมีีชีีว่ต
และส่ำ�งไม่ีมีีชีีว่ต1

หน่วยุทั่่

สนท์นาถึงสิ�งมีชุีวัิตและสิ�งไม่มีชุีวัิต และระบายสีภาพท์ี�เป็นสิ�งมีชุีวัิต

ส่ิิ่งมีช่่ีวติัมีอ่ะไรบา้ง

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกชื่่�อและลกัษณะของส่ิ่�งมีชีื่วีิต่และส่ิ่�งไมีม่ีชีื่วีิต่ได้้
	 	 2.	 สัิ่งเกต จำำ�แนกภ�พส่ิ่�งมีชีื่วีิต่และส่ิ่�งไมีม่ีชีื่วีิต่ และระบคุำำ�ตอบได้้

มีฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัปัิูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่งเกตั ระบุจุำาแนก/จุดักลุม่ี2

และส่ำ�งไส่ำ�งไสำ ม่ีมีีชีีม่ีมีีชีีมี ว่มี่ีชีีว่มี่ีชีี ต11
สนท์นาถึงถึงถ สิ�งสิ�งสิ มีชุีี ีีชุีชุ ิตและชุ ิตและชุวิัตและวั สิ�งไสิ�งไสิ ม่มีชุีี ีีชุีชุ ิต และระบายชุ ิต และระบายชุวิัต และระบายวั ีภาพสีภาพส ท์ี�เท์ี�เท์ี ป็นป็นป สิ�งสิ�งสิ มีชุีี ีีชุีชุ ิตชุ ิตชุวัิตวั

สิ่งมีชีวตัมีอะไรบาง

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกชื่่�อและลกัษณะของส่ิ่กษณะของส่ิ่กษณะของสิ่�งมีชีื่วีิต่และส่ิ่ตและส่ิ่ตและสิ่�งไม่ีมีีชื่ว่ีิตได้้ตได้้ตได้
	 	 2.	 สัิ่สัิ่สิ่งเกต จำำ�แนกภ�พส่ิ่พส่ิ่พสิ่�งมีชีื่วีิต่และส่ิ่ตและส่ิ่ตและสิ่�งไม่ีมีีชื่วีิต่ และระบคุำบคุำบ ำ�ตอบได้้�ตอบได้้�ตอบได้

มีฐ.   ฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัิสิ่ตัิสิ่ตัปัูปัูปูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่สัิ่สิ่งเกตั ระบุจุำาแนก/จุดักลุม่ี2



สนท์นาถึงการเจริญเติบโตขอังสิ�งมีชุีวัิต แล้วัลากเส้นจับค์่่ภาพสิ�งมีชุีวัิตท์ี�สัมพันธ์์กัน

ส่ิิ่งมีช่่ีวติัเตับิโตัแลว้เป็ูนอยุา่งไร

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกลักษณะก�รเจำรญ่เตบ่โตของส่ิ่�งมีขีวีิต่ได้้
	 	 2.	 สัิ่งเกต เชื่่�อมีโยงภ�พที่ี�สัิ่มีพันธ์ก์นั และระบคุำำ�ตอบได้้

มีฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัปัิูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่งเกตั ระบุเช่้ีอมีโยุง
3

สนท์นาถึงการเจถึงการเจถ ิญเริญเร ติบโตขติบโตขต อังสิ�งสิ�งสิ มีชุีี ีีชุีชุ ิต แชุ ิต แชุวิัต แวั ล้วัลากเส้นส้นส จับจับจ ค่่์ภาพสิ�งสิ�งสิ มีชุีี ีีชุีชุ ิตชุ ิตชุวัิตวั ท์ี�สัมสัมส พันธ์์พันธ์์พ กันกันก

สิ่งมีชีวตัเตับโตัแลวเปูนอยุางไร

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกลักษณะก�รเจำรญ่เตบ่โตของส่ิ่บโตของส่ิ่บโตของสิ่�งมีขีีวิต่ได้้ตได้้ตได้
	 	 2.	 สัิ่สัิ่สิ่งเกต เชื่่�อมีโยงภ�พที่ี�

ญเ
�

ญเ
สัิ่สัิ่สิ่มีพันธ์กั์น และระบคุำบคุำบ ำ�ตอบได้้�ตอบได้้�ตอบได้

มีฐ.   ฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัิสิ่ตัิสิ่ตัปัูปัูปูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่สัิ่สิ่งเกตั ระบุเช่้ีอมีโยุง
3



1 2 3 4 5

1 32 4 5

ส่ิิ่งมีช่่ีวติัมีปู่ระโยุชีน์อยุา่งไร

สนท์นาถึงประโยชุน์ขอังสิ�งมีชุีวัิต ฟัังข้อัค์วัาม แล้วัขีด ✓ ในชุ่อังตัวัเลขท์ี�เป็นค์ำตอับ และระบายสีภาพ

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกประโยชื่น์ของส่ิ่�งมีชีื่วีิต่ได้้
	 	 2.	 สัิ่งเกต เชื่่�อมีโยงขอ้คำวิ�มีและนับจำำ�นวินภ�พเรยีงต�มีลำ�ด้บัได้้

มีฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัปัิูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่งเกตั เช่้ีอมีโยุง เรยุ่งลำาดบั

มีะมีว่ิงตน้นี�ออกผลให้้ปันเก็บกน่ได้ก้ี�ผล

1 32 4 5

แมีไ่กต่วัินี�ออกไขใ่ห้้ออมีเกบ็ไปที่ำ�อ�ห้�รได้ก้ี�ฟอง

4

1 32 4 5

สิ่งมีชีวตัมีปูระโยุชีนอยุางไร

สนท์นาถึงประโยถึงประโยถ ชุน์ขชุน์ขชุน อังสิ�งสิ�งสิ มีชุีี ีีชุีชุ ิต ฟัังชุ ิต ฟัังชุวัิต ฟัังวั ข้อัค์วัาม แล้วัขีดวัขีดวัข ✓ ในชุ่ชุ่ชุอังตัวัเลขท์ี�เท์ี�เท์ี ป็นป็นป ค์ำตค์ำตค์ อับ และระบาย ีภาพสีภาพส

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกประโยชื่น์ของส่ิ่ของส่ิ่ของสิ่�งมีชีื่ว่ีิตได้้ตได้้ตได้
	 	 2.	 สัิ่สัิ่สิ่งเกต เชื่่�อมีโยงข้อคำวิ�มีและนับจำำ�นวินภ�พเรยีงต�มีลำ�ด้บัได้้บได้้บได้

มีฐ.   ฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัิสิ่ตัิสิ่ตัปัูปัูปูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่สัิ่สิ่งเกตั เช่้ีอมีโยุง เรยุ่งลำาดบั

มีะะมีม่ีวิงตน้นนีี��ออกผลให้ออกผลให้ออกผลให้้ออกผลให้้ออกผลให้ปัปัปนเกบ็กก่นได้นได้้้นได้้นได้นได้้นได้กกี��ผลผล

1 32 4 5

แมีไ่ไกก่ตวัินี�ออกไออกไขใ่ห้้ให้้ให้ออมีเกกบ็ไปบไปที่ำ�อ�ห้��ห้�รได้้้รได้้รได้รได้้รได้กกีี��ฟองฟอง

4



ดวงอาทิิตย์์ก้้อนเมฆ

แม่นำ�า

เคร่ื่�องบิิน

สนท์นาถึงสิ�งไม่มีชุีวัิตท์ี�ิเกิดขึ�นเอังตามธ์รรมชุาติ และท์ี�ค์นสร้า งขึ�น ฟัังข้อัค์วัาม แล้วัระบายสีภาพสิ�งไม่มีชุีวัิตท์่ี�มี ในข้อัค์วัาม

ส่ิิ่งไมีม่ีช่่ีวติัมีอ่ะไรบา้ง

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกชื่่�อและลกัษณะของส่ิ่�งไมีม่ีชีื่วีิต่ได้้
	 	 2.	 สัิ่งเกต เชื่่�อมีโยงส่ิ่�งที่ี�ฟังกบัภ�พที่ี�สัิ่มีพันธ์ก์นั และระบคุำำ�ตอบได้้

มีฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัปัิูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่งเกตั เช่้ีอมีโยุง

กอ้นเมีฆ  ดวงอาทัติัยุ ์ แมีน่ำา
เป็นส่ิ่�งไมีม่ีชีื่วีิต่ที่ี�เกด่้ข้�นเองต�มีธ์รรมีชื่�ต่

ระบุ
5

ดวงอาทิิตย์์ก้้อนเมฆ

แม่นำ�า

เคร่ื่�องบิิน

สนท์นาถึงถึงถ สิ�งไสิ�งไสิ ม่มีชุีี ีีชุีชุ ิตชุ ิตชุวิัตวั ท์ี�ท์ีิท์ีเกิดกิดก ขึิดขึิด �นเขึ�นเขึ อังตามธ์รรมชุาติ และติ และต ท์ี�ค์นสร้านสร้านสร ง้า ง้า ขึ�น ฟัังขึ�น ฟัังขึ ข้อัค์วัาม แล้วัระบาย ีภาพสีภาพส สิ�งไสิ�งไสิ ม่มีชุีี ีีชุีชุ ิตชุ ิตชุวัิตวั ท่ี่ี์�มี ในข้อัค์วัาม

สิ่งไมีมีชีวตัมีอะไรบาง

จุดุปูระสิ่งค์ิ 1.	 บอกชื่่�อและลกัษณะของส่ิ่กษณะของส่ิ่กษณะของสิ่�งไม่ีมีชีื่วีิต่ได้้ตได้้ตได้
	 	 2.	 สัิ่สัิ่สิ่งเกต เชื่่�อมีโยงส่ิ่โยงส่ิ่โยงสิ่�งที่ี�ฟัฟัฟงกบัภ�พที่ี�สัิ่สัิ่สิ่มีพันธ์ก์นั และระบคุำบคุำบ ำ�ตอบได้้�ตอบได้้�ตอบได้

มีฐ.   ฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สิ่ตัิสิ่ตัิสิ่ตัปัูปัูปูญญา

สิ่มีรรถนะ 4

สัิ่สัิ่สิ่งเกตั เช่้ีอมีโยุง

กอ้นเมีฆ  ดวงอาทัติัยุ ์ แม่ีนำา
เป็ป็ปนส่ิ่นส่ิ่นสิ่�งไม่ีมีชีื่วีิต่ที่ี�เกด่้ข้�นเองต�มีธ์รรมีชื่�ต่

ระบุ
5



ปพ้ืูนฐานทักษะการคิด
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พัฒนาฯ สิ่งต่าง ๆ ฯ อ.1
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สังเกต สํารวจ ระบุ รวบรวมข้อมลู เปรยีบเทยีบ
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รอบตวัเด็ก
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สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0130046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี)

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁ Ã‹ÇÁàÅ‹¹à¡Á áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

รอบตวัเด็ก

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

(ตัวอยาง) รหัสสินคา 0100017

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพืปูพืปูพ้นฐานทักษะการคิด

ชุด

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0130046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ป)

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁ Ã‹ÇÁàÅ‹¹à¡Á áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

รอบตวัเด็ก

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

(ตัวอยาง) รหัสสินคา 0100017



รูจักของเลน
1หน่วยท่ี

จุดประสงค์ 1. บอกชือ่และลักษณะของของเล่นได้
  2. สังเกต เปรยีบเทยีบภาพกับเงาที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

ตุกตา   doll

บอล   ball

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

ระบุสังเกต เปรยีบเทยีบ

ห้องเรียนเรามีของเล่นอะไรบ้าง
สนทนาถึงชื่อและลักษณะของของเลนตาง ๆ สังเกตภาพของเลน แลวขีด ✓ ลงใน  ภาพเงาที่สัมพันธกัน   

 และระบายสีภาพ

2

เด็ก ๆ ออกมาเล่าให้เพ่ือน ๆ ฟังว่า

ชอบเล่นของเล่นอะไร และสาธติวิธกีารเล่น

ที่ถูกต้องให้เพ่ือนดูด้วยนะคะ

รูจักของเลน

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกชือ่และลักษณะของของเล่นได้นได้นได
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทยีบภาพกับเงาที่สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

ตุกตา   doll

บอล   baall

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

ระบุสัสัสงเกต เปรีเปรีเปรยบเทยีบ

หองเรยนเรามของเลนอะไรบาง
สนทนาถึงชื่อและลักษณะของของเลนตาง ๆ สังเกตภาพของเลน แลวขีด ✓ ลงใน  ภาพเงาที่สัมพันธกัน    ภาพเงาที่สัมพันธกัน   

 และระบายสีภาพ

2

เด็ก ๆ ออกมาเล่าให้าให้าใหเพ่ือน ๆ ฟัอน ๆ ฟัอน ๆ ฟงว่า

ชอบเล่นของเล่นอะไร และสาธนอะไร และสาธินอะไร และสาธตวิธกีารเล่น

ทีถู่กต้องให้องให้องใหเพ่ือนดูด้วยนะคะ



จุดประสงค์ 1. บอกวิธกีารเล่นของเล่นอย่างถูกวิธไีด้
  2. สังเกต เชือ่มโยงส่ิงที่ฟังกับภาพที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเช่ือมโยง

ปันกับออมชอบเล่นต่อไม้บล็อก
สรา้งเป็นบ้าน ขณะเล่นก็เล่นกัน

อย่างเบาๆ ไม่ขว้างปาใส่กัน

สนทนาถึงวิธีการเลนของเลนอยางถูกวิธี ฟงขอความ แลวขีด ✓ ลงใน  ภาพเหตุการณที่ตรงกับขอความ
 และระบายสีภาพ

เล่นของเล่นอย่างไรให้ถูกวิธี

3จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกวิธกีารเล่นของเล่นอย่างถูกวิธไีดธไดธไีดี ้ได้ได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชือ่มโยงสิอมโยงสิอมโยงส่งที่ฟัฟัฟงกับภาพที่

างถูกว
ี่

างถูกว
สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเช่ือมโยง

ปัปัปนกับออมชอบเล่นต่อไม้อไม้อไมบล็อก
สร้สร้สรางเป็างเป็างเปนบ้าน ขณะเล่นก็เล่นกัน

อย่างเบาๆ ไมางเบาๆ ไม่างเบาๆ ไมขว้างปาใส่างปาใส่างปาใสกัน

สนทนาถึงวิธีการเลนของเลนอยางถูกวิธี ฟงขอความ แลวขีด ✓ ลงใน  ภาพเหตุการณที่ตรงกับขอความ ภาพเหตุการณที่ตรงกับขอความ
 และระบายสีภาพ

เลนของเลนอยางไรใหถูกวธ

3



จุดประสงค์ 1. บอกการเล่นรว่มกับเพ่ือนและการดูแลของเล่นได้

  2. สังเกต เปรยีบเทียบ และระบุภาพที่เหมือนกันได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

เด็ก ๆ ฟังเพลง ของเล่น

แล้วชว่ยกันบอกสิว่า เราควรเล่นของเล่น

กับเพ่ือนอย่างไร และเมื่อเล่นเสรจ็แล้ว

ต้องทําอย่างไรคะ

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

ระบุสังเกต เปรยีบเทยีบ

สนทนาถึงการดูแลของเลน สังเกตภาพดานบน และขีด ✓ ทับภาพของเลนดานลางที่มีอยู ในภาพดานบน 
 และระบายสีภาพ

เล่นเสร็จแล้วควรทําอย่างไร

Audio &  Video

4 จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการเล่นรว่มกับเพ่ือนและการดูแลของเล่นได้นได้นได

  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทียบ และระบุภาพที่เหมือนกันได้นได้นได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

เด็ก ๆ ฟัก ๆ ฟัก ๆ ฟงเพลง ของเล่น

แล้วชว่ยกันบอกสินบอกสินบอกสว่า เราควรเล่นของเล่น

กับเพ่ือนอย่างไร และเมืางไร และเมืางไร และเม่อเล่นเสร็นเสร็นเสรจแล้ว

ต้องทําอย่างไรคะ

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

ระบุสัสัสงเกต เปรีเปรีเปรยบเทยีบ

สนทนาถึงการดูแลของเลน สังเกตภาพดานบน และขีด ✓ ทับภาพของเลนดานลางที่มีอยู ในภาพดานบน 
 และระบายสีภาพ

เลนเสรจแลวควรทาอยางไร

Audio &  Video

4



ãªŒ¤Ù‹¡Ñºá¼¹¡ÒÃÊÍ¹¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹ÐÊíÒËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ ¡ÒÃÊÍ¹ 5 ¢Ñé¹µÒÁËÅÑ¡ BBL (brain-based learning)
¾ÃŒÍÁ QR Code ¾Ñ²¹ÒÊÁÍ§ÊíÒËÃÑºà´ç¡µÒÁËÅÑ¡ BBL (brain-based learning) ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨´¨íÒ 

»Ù¾×é¹°Ò¹¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§¤íÒ¹Ç³¼‹Ò¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ 4 ÊÒÃÐµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»°ÁÇÑÂ 60
¡Ô¨¡ÃÃÁ½ƒ¡¤Ô´àªÔ§¤íÒ¹Ç³¹íÒÊÙ‹¡ÒÃ¤Ô´á¡Œ»˜ÞËÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº

‘

พัฒนาฯ Coding&STEM อ.1

36.-www.aksorn.com

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0 2622 2999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
www.aksorn.com         Aksorn ACT

ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา คิดเชิงนามธรรม

อนุบาล

1

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ 

ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

พัฒนาการคิด Unplugged ผ่าน

สําหรับเด็ก อายุ 3-6 ป

เพลง ใบงานฝึกคัด จดจาํตวัเลข

เตม็ศักยภาพในศตวรรษที่ 21
พั ยวัมตนถรรมสนฒ า าะ

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

การทดลอง

BBL (brain-based learning)

»°ÁÇÑÂ 60’
ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÁ

ÃÃ¶
¹Ðà ḉ¡»°ÁÇÑÂ

BBL (brain-based learning)

»°ÁÇÑÂ 60’
ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÁ

ÃÃ¶
¹Ðà ḉ¡»°ÁÇÑÂ

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂ

ปพ้ืูนฐานการคิดเชิงคํานวณ

คิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ

พัฒนาการคิด Unplugged ผ่าน

อนุบาล

1

ªØ´ªØ´ªØ´ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

BBL (brain-based learning)

»°ÁÇÑÂ 60»°ÁÇÑÂ 60’»°ÁÇÑÂ 60
ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÁ

ÃÃ¶
¹Ðà ḉ¡»°ÁÇÑÂ

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂ

ปพืูปพืูปพู้นฐานการคิดเชิงคํานวณ

คิดแกปั้ปัปญหาอย่างเป็างเป็างเปนระบบ

พัฒนาการคิด Unplugged Unplugged ผ่านผ่าน



Unplugged ผ่านพัฒนาการคิด

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี)

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0130047

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁ áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานฝกคัด จดจำตัวเลขตัวอยางเพลงทดลองวิทยาศาสตร

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

Unplugged ผ่านพัฒนาการคิด

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชุด

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ป)

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0130047

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁ áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานฝกคัด จดจำตัวเลขตัวอยางเพลงทดลองวิทยาศาสตร

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video



เรามาลองใชมือสัมผัสสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ดูวามีสิ่งใดที่นุมบาง
กอนเริ่มทดลองใหคิดกอนวามีสิ่งใดที่นุมบางคะ

 อุปกรณ  1 หมอน 2 ฟองนํ้า 3 ตุกตาหมี 4 ลูกแซ็ก

หมอน

ตุกตาหมี

ฟองน้ำ

ลูกแซ็ก

ส่ิงของทีนุ่่มมอีะไรบา้งÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�

»Ù¾×é¹°Ò¹

  ·´ÅÍ§ãªŒÁ×ÍÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºÊÔè§¢Í§·Õè¡ÓË¹´ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÅ§ã¹  ¢Í§ÀÒ¾ÊÔè§¢Í§·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð¹Ø‹Á

ตัวเด็ก

เราใชม้ือสัมผสัส่ิงต่าง ๆ  ทําให้รูล้ักษณะของส่ิงของว่านุ่มหรอืแข็ง ซึง่ส่ิงของ 
ที่นุ่มส่วนใหญ่ทํามาจากผา้หรอืฟองน�า และส่ิงของที่แข็งส่วนใหญ่

ทํามาจากไม้หรอืเหล็ก เด็ก ๆ  นําส่ิงของอื่น ๆ  มาลองสัมผสัดูว่านุ่มหรอืแข็งคะ

จุดประสงค์ 1.  บอกอวัยวะที่ใชสั้มผสัและลักษณะของส่ิงต่าง ๆ  ได้
  2. สังเกต จําแนกอวัยวะ และทดลองบอกผลการสัมผสัได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรมเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา

Audio  &  Video

2

เรามาลองใชมือสัมผัสสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ดูวามีสิ่งใดที่นุมบาง
กอนเริ่มทดลองใหคิดกอนวามีสิ่งใดที่นุมบางคะ

 อุปกรณ  1 หมอน 2 ฟองนํ้า 3 ตุกตาหมี 4 ลูกแซ็ก อุปกรณ  1 หมอน 2 ฟองนํ้า 3 ตุกตาหมี 4 ลูกแซ็ก อุปกรณ  1 หมอน 2 ฟองนํ้า 3 ตุกตาหมี 4 ลูกแซ็ก อุปกรณ  1 หมอน 2 ฟองนํ้า 3 ตุกตาหมี 4 ลูกแซ็ก อุปกรณ  1 หมอน 2 ฟองนํ้า 3 ตุกตาหมี 4 ลูกแซ็ก อุปกรณ  1 หมอน 2 ฟองนํ้า 3 ตุกตาหมี 4 ลูกแซ็ก

หมอน

ตุกตาหมี

ฟองน้ำ

ลูกแซ็ก

สงของทนมุมอะไรบางáÅÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�

  ·´ÅÍ§ãªŒÁ×ÍÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºÊÔè§¢Í§·Õè¡ÓË¹´ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÅ§ã¹  ¢Í§ÀÒ¾ÊÔè§¢Í§·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð¹Ø‹Á ¢Í§ÀÒ¾ÊÔè§¢Í§·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð¹Ø‹Á

เราใช้เราใช้เราใชมือสัอสัอสมผสัสิสสิสส่งต่าง ๆ  ทําให้าให้าใหรูล้ักษณะของสิกษณะของสิกษณะของส่งของว่านุ่มหรอืแข็ง ซึง่สิงสิงส่งของ 
ที่นุ่มส่มส่มสวนใหญวนใหญ่วนใหญทํามาจากผา้หรอืฟองน�อฟองน�อฟองนา และสิา และสิา และส่งของทีแ่ข็งส่งส่งสวนใหญวนใหญ่วนใหญ

ทํามาจากไม้ามาจากไม้ามาจากไมหรอืเหล็ก เด็ก ๆ  นําสิาสิาส่งของอื่น ๆ  มาลองสัน ๆ  มาลองสัน ๆ  มาลองสมผสัดูว่สดูว่สดูวานุ่มหรอืแข็งคะ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1.  บอกอวัยวะที่ใช้ใช้ใชสัสัสมผสัและลัสและลัสและลกษณะของสิกษณะของสิกษณะของส่งต่าง ๆ  ได้ได้ได
  2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกอวัยวะ และทดลองบอกผลการสัยวะ และทดลองบอกผลการสัยวะ และทดลองบอกผลการสมผสัได้สได้สได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรมเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา

Audio  &  Video

2



โดนัท เคก

บิ๊วอยากกินขนม
ที่มีรูปรา่งสามเหลี่ยมครบั

มังคุด ทุเรียน

ปันอยากกินผลไม้
ที่มีรูปรา่งวงกลมครบั

ลูกบอล บล็อกไม

ออมอยากได้ของเล่น
ที่มีรูปรา่งส่ีเหลี่ยมค่ะ

มาฟังเพลง รูปทรงแสนกล

แล้วบอกว่าชอบรูปทรงอะไรบ้างคะ

Ê¹·¹Ò¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÇÑ¹à´ç¡ ¿˜§¢ŒÍ¤ÇÒÁ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾·Õèà»š¹¤ÓµÍº áÅÐºÍ¡ÊÔè§·Õèµ¹àÍ§ÍÂÒ¡ä´Œ ã¹ÇÑ¹à´ç¡

ส่ิงใดมีรูปร่างเหมือนกัน
บุคคลและสถานที่ฯ

จุดประสงค์ 1. บอกกิจกรรมวันเด็กได้
  2. สังเกต เปรยีบเทยีบรูปเรขาคณิตกับภาพที่สัมพันธก์ันได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรมเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา

Audio  &  Video
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โดนัท เคก

บิ๊วอยากกินขนม
ที่มีรูปร่รูปร่รูปรางสามเหลี่างสามเหลี่างสามเหลยมครบั

มังคุด ทุเรียน

ปัปัปนอยากกินผลไม้นผลไม้นผลไม
ที่มีรูปร่รูปร่รูปรางวงกลมครบั

ลูกบอล บล็อกไม

ออมอยากได้ออมอยากได้ออมอยากไดของเล่น
ที่มีรูปร่รูปร่รูปรางส่ีางส่ีางสเหลี่ยมค่ะ

มาฟัมาฟัมาฟงเพลง รูปทรงแสนกล

แล้วบอกว่าชอบรูปทรงอะไรบ้าชอบรูปทรงอะไรบ้าชอบรูปทรงอะไรบางคะ

Ê¹·¹Ò¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÇÑ¹à´ç¡ ¿˜§¢ŒÍ¤ÇÒÁ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾·Õèà»š¹¤ÓµÍº áÅÐºÍ¡ÊÔè§·Õèµ¹àÍ§ÍÂÒ¡ä´Œ ã¹ÇÑ¹à´ç¡Ê¹·¹Ò¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÇÑ¹à´ç¡ ¿˜§¢ŒÍ¤ÇÒÁ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾·Õèà»š¹¤ÓµÍº áÅÐºÍ¡ÊÔè§·Õèµ¹àÍ§ÍÂÒ¡ä´Œ ã¹ÇÑ¹à´ç¡Ê¹·¹Ò¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÇÑ¹à´ç¡ ¿˜§¢ŒÍ¤ÇÒÁ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾·Õèà»š¹¤ÓµÍº áÅÐºÍ¡ÊÔè§·Õèµ¹àÍ§ÍÂÒ¡ä´Œ 

สงใดมรูปรางเหมอนกน

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกกิจกรรมวันเด็กได้กได้กได
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทยีบรูปเรขาคณิยบรูปเรขาคณิยบรูปเรขาคณตกับภาพที่สัสัสมพันธก์ันได้นได้นได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรมเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา

Audio  &  VideoAudio  &  Video
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ธรรมชาติรอบตัว

แสงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร
 Ê¹·¹Ò¶Ö§»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÊÔè§äÁ‹ÁÕ ªÕÇÔµ áÅŒÇ¾ÒáÊ§¨Ò¡´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�Ê‹Í§ä»ËÒ´Í¡·Ò¹µÐÇÑ¹â´ÂÃÐºÒÂÊÕ ã¹ª‹Í§µÒÃÒ§
·ÕèÁÕÃÙ»àÃ¢Ò¤³ÔµµÒÁÅÓ´Ñºã¹ªØ´¤ÓÊÑè§ áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

Unplugged

Coding

เริม่ต้น

ªØ´¤ÓÊÑè§

ลําดับที่ 1 32 4

จุดประสงค์ 1. บอกประโยชน์ของส่ิงไม่มีชวีิตได้
  2. สังเกต จําแนกรูปเรขาคณิตกับสี และระบายสี
   ตามลําดับในชุดคําส่ังได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา
14

แสงอาทิแสงอาทิแสงอาทตย์มีประโยชน์ประโยชน์ประโยชนอย่างไร
 Ê¹·¹Ò¶Ö§»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÊÔè§äÁ‹ÁÕ ªÕÇÔµ áÅŒÇ¾ÒáÊ§¨Ò¡´Ç§ÍÒ·ÔµÂ�Ê‹Í§ä»ËÒ´Í¡·Ò¹µÐÇÑ¹â´ÂÃÐºÒÂÊÕ ã¹ª‹Í§µÒÃÒ§
·ÕèÁÕÃÙ»àÃ¢Ò¤³ÔµµÒÁÅÓ´Ñºã¹ªØ´¤ÓÊÑè§ áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

CodingCoding

เรเริิ่ม่ตมต้้นน

ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§

ลําดับที่ 1 32 4

จุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชนของสิของสิของส่งไมงไมงไมงไมงไมงไมงไม่งไมมีชวีิตไดตไดตไดตไดตไดตได้้ตได้ตไดตได้ตไดตได้ตไดตได้ตไดตได้ตได
  2. ส2. ส2. ส2. ส2. ส2. สัั2. สั2. ส2. สั2. สงเกต จําแนกรูปเรขาคณาแนกรูปเรขาคณาแนกรูปเรขาคณาแนกรูปเรขาคณาแนกรูปเรขาคณาแนกรูปเรขาคณาแนกรูปเรขาคณิิิิาแนกรูปเรขาคณิาแนกรูปเรขาคณตกับสบสบสบสบสบสบสบสบสบสบสบสบสบสีีีีีีบสีบสบสีบสบสีบสบสีบสบสีบสบสีบส และระบายส และระบายส และระบายส และระบายส และระบายส และระบายส และระบายส และระบายสี และระบายสี และระบายส
   ตามล ตามล ตามล ตามล ตามลําดับในชุดคํบในชุดคํบในชุดคาสัาสัาส่

าแนกรูปเรขาคณ
่

าแนกรูปเรขาคณ
งได้้้้งได้งไดงได้งได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา
14



ªØ´¤ÓÊÑè§

ลําดับที่ 1 32 4

  Ê¹·¹Ò¶Ö§¡ÒÃ´ÙáÅµŒ¹äÁŒ áÅŒÇ¾Òà´ç¡ä»ª‹ÇÂà¾×èÍ¹Ã´¹íéÒµŒ¹äÁŒâ´ÂÅÒ¡àÊŒ¹µ‹Í¨Ø´µÒÁÅÓ´Ñº·ÔÈ·Ò§¢Í§ÅÙ¡ÈÃã¹ªØ´¤ÓÊÑè§
áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

ไปดูแลตน้ไม้ตอ้งไปทางไหน
ธรรมชาติรอบตัว

เริม่ต้น

จุดประสงค์ 1. บอกการดูแลต้นไม้ได้
  2.  สังเกต จําแนกทศิทางของลกูศร และลากเส้นตามลําดับ

ในชุดคําส่ังได้

มฐ.   2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา
16

ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§

ลําดับที่ 1 32 4

  Ê¹·¹Ò¶Ö§¡ÒÃ´ÙáÅµŒ¹äÁŒ áÅŒÇ¾Òà´ç¡ä»ª‹ÇÂà¾×èÍ¹Ã´¹íéÒµŒ¹äÁŒâ´ÂÅÒ¡àÊŒ¹µ‹Í¨Ø´µÒÁÅÓ´Ñº·ÔÈ·Ò§¢Í§ÅÙ¡ÈÃã¹ªØ´¤ÓÊÑè§
áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

ไปดูแลต

เรเริิ่ม่ตมต้้นน

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการดูแลต้นไม้นไม้นไมได้ได้ ้ได้ได
  2.  สั2.  สั2.  สงเกต จําแนกทศิทางของลกูศร และลากเส้ศทางของลกูศร และลากเส้ศทางของลกูศร และลากเสนตามลําดับ

ในชุดคํในชุดคํในชุดคาสัาสัาส่งได้งได้งได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา
16



S : การสำรวจคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ    T : การประดิษฐตุกตาผีเสื้อ   E : รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบตุกตาผีเสื้อ  M : การจำแนก รูปรางรูปทรง การนับ

สร้างตุก๊ตาผีเส้ือแบบไหนดี

¿˜§àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡¤ÃÙ ÊÓÃÇ¨ÅÑ¡É³Ð¢Í§µØ�¡µÒ¼ÕàÊ×éÍ áÅÐ¢Õ´ ✓Å§ã¹ µÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

ลักษณะของตัวผีเสื้อ

  แข็ง วางตั้งได

  ออน วางตั้งไมได

ลกัษณะของปกผเีสือ้

  แข็ง กางปกได

  ออน กางปกไมได

ตุกตาผีเสื้อของพี่แปง
สวยจัง ปนอยากไดบางครับ

พี่มีแกนกระดาษทิชชูหลายอัน
เรามาทำดวยกันนะจะ

ขัน้ระบปัุญหา

พี่แปงนำตุกตาผีเสื้อมาใหปนดู ปนชอบมากและอยากไดบาง พี่แปงมี
แกนกระดาษทิชชูหลายอันวางอยูบนโตะ จึงชวนปนทำตุกตาผีเสื้อจะไดมีเลนดวยกัน

S T EM

Ê¹Ø¡¤Ô´ÊÃŒÒ§ªÔé¹§
Ò¹

ผลสํารวจลักษณะตุก๊ตาผีเส้ือ

จุดประสงค์ 1. ฟังเรือ่งเล่าและบอกปัญหาจากเรือ่งที่ฟังได้           2. สํารวจ สังเกต และบอกลักษณะของตุ๊กตาผเีส้ือได้20

SS : การสำรวจคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ    TT : การประดิษฐตุกตาผีเสื้อ   EE : รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบตุกตาผีเสื้อ  MM : การจำแนก รูปรางรูปทรง การนับ

สร้สร้สรางตุก๊ตาผีเสืเสืเสอแบบไหนดีอแบบไหนดีอแบบไหนด

¿˜§àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡¤ÃÙ ÊÓÃÇ¨ÅÑ¡É³Ð¢Í§µØ�¡µÒ¼ÕàÊ×éÍ áÅÐ¢Õ´ ✓Å§ã¹ µÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

ลักษณะของตัวผีเสื้อ

  แข็ง วางตั้งได

  ออน วางตั้งไมได

ลกัษณะของปกผเีสือ้

  แข็ง กางปกได

  ออน กางปกไมได

ตุกตาผีเสื้อของพี่แปง
สวยจัง ปนอยากไดบางครับ

พี่มีแกนกระดาษทิชชูหลายอันพี่มีแกนกระดาษทิชชูหลายอัน
เรามาทำดวยกันนะจะ

ขขััน้ระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปัุนระบปัุนระบปุญหาญหาญหาญหาญหาญหา

พี่แปงนำตุกตาผีเสื้อมาใหปนดู ปนชอบมากและอยากไดบาง พี่แปงมี
แกนกระดาษทิชชูหลายอันวางอยูบนโตะ จึงชวนปนทำตุกตาผีเสื้อจะไดมีเลนดวยกัน

SS TT EEMM

ผลสํผลสํผลสารวจลักษณะตุก๊ตาผีเสืเสืเส้อ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟงเรือ่งเล่าและบอกปัาและบอกปัาและบอกปญหาจากเรือ่งทีฟั่ฟัฟงได้งได้งได           2. สํ           2. สํ           2. สารวจ สัารวจ สัารวจ สงเกต และบอกลักษณะของตุ๊กตาผเีสืเสืเส้อได้อได้อได20



ขัน้ออกแบบ วางแผน และดําเนินการ

ออกแบบตุก๊ตาผีเส้ือตอ้งทําอย่างไร
สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

วางแผนออกแบบตุ๊กตาผเีส้ือ แล้วลงมือทํา ดังน้ี
1. นําแกนกระดาษทชิชูที่เป็นตัวผเีส้ือมาระบายสีตกแต่งหน้าตาตามที่คิดไว้
2.  นําปีกจากกระดาษสีทัง้ 2 ข้าง ตามสีที่เลือกไว้มาทากาวที่ฐาน

และนําไปติดด้านหลังของตัวผเีส้ือทัง้ 2 ข้าง

¤Ố ÇÒ§á¼¹àÅ×Í¡ÇÑÊ´Øµ‹Ò§ æ ÁÒ·ÓµØ�¡µÒ¼ÕàÊ×éÍ¢Í§µ¹àÍ§ áÅŒÇ¤Ố ÍÍ¡áººâ´ÂÇÒ´µ¡áµ‹§ÃÐºÒÂÊÕµÑÇ¼ÕàÊ×éÍÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ
 áÅÐÃÐºÒÂÊÕ»‚¡µÒÁÊÕ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ â´Â´Ù¨Ò¡·Õè¤ÃÙ¨Ñ´àµÃÕÂÁäÇŒ

มาออกแบบตุกตาผเีสือ้กันนะครับ

จุดประสงค์ 1. บอกวัสดุที่นํามาทําตุ๊กตาผเีส้ือได้           2. วาดออกแบบ ตกแต่ง ระบายสี และประดิษฐต์ุ๊กตาผเีส้ือของตนเองได้22

ขขััน้ออกแบบ วางแผน และดนออกแบบ วางแผน และดนออกแบบ วางแผน และดํําเนาเนาเนาเนิินการนการนการ

ออกแบบตุกตาผเสอตองทาอยางไร

วางแผนออกแบบตุ๊กตาผเีสืเสืเส้อ แล้วลงมือทํา ดังน้ี
1. นําแกนกระดาษทชิชูทีเ่ป็เป็เปนตัวผเีสืเสืเส้อมาระบายสีอมาระบายสีอมาระบายสตกแต่งหน้าตาตามที่คิดไว้ดไว้ดไว
2.  นํ2.  นํ2.  นาปีาปีาปกจากกระดาษสีกจากกระดาษสีกจากกระดาษสทั้

ชชูท
้

ชชูท
ง 2 ข้าง ตามสีาง ตามสีาง ตามสที่เลือกไว้อกไว้อกไวมาทากาวที่ฐาน

และนําไปติาไปติาไปตดด้านหลังของตัวผเีสืเสืเส้อทัง้ 2 ข้าง

¤Ố ÇÒ§á¼¹àÅ×Í¡ÇÑÊ´Øµ‹Ò§ æ ÁÒ·ÓµØ�¡µÒ¼ÕàÊ×éÍ¢Í§µ¹àÍ§ áÅŒÇ¤Ố ÍÍ¡áººâ´ÂÇÒ´µ¡áµ‹§ÃÐºÒÂÊÕµÑÇ¼ÕàÊ×éÍÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ
 áÅÐÃÐºÒÂÊÕ»‚¡µÒÁÊÕ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ â´Â´Ù¨Ò¡·Õè¤ÃÙ¨Ñ´àµÃÕÂÁäÇŒ

มาออกแบบตุกตาผเีสือ้กันนะครับ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกวัสดุที่สดุที่สดุทนํามาทําตุ๊กตาผเีสืเสืเส้อได้อได้อได           2. วาดออกแบบ ตกแต่ง ระบายสีง ระบายสีง ระบายส และประดิ และประดิ และประดษฐต์ุ๊กตาผเีสืเสืเส้อของตนเองได้อของตนเองได้อของตนเองได22
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ผ่านผ่าน

พัฒนาการคิด



พัฒนาการคิด ผา่น

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี)

»Ù¾×é¹°Ò¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒÊÙ‹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍÂ‹Ò§à¢ŒÒã¨

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0131072

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

Ò ÒÉÀÒ ÒÉÀÒ ÒÉÀ

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁä´Œ·Ñ¹·‹Õ

เร ื่องสั้น/นิทานคำกลอนคำคลองจอง

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

พัฒนาการคคคคิดดดดดดดด ผา่น

อนุบาล  1
(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ปี(อาย ุ3-4 ป)

»Ù¾×é¹°Ò¹¡ÒÃãÃãÃ ªŒªŒªÀÒÉÒÊÙ‹Ê‹Ê¡ÒÃÊ×Ê×ÊèÍÊÒÃÍÂ‹Ò§à¢ŒÒãÒãÒ ¨

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0131072

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชุด
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àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁä´Œ·Ñ¹·‹Õ

เร ื่องสั้น/นิทานคำกลอนคำคลองจอง

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา



ฟงและอานคำตามครู พรอมชี้บอกคำ

ฟงและอานประโยค แลวลากเสนตามรอยประเริ่มจากจุดไปตามทิศทางของลูกศร และระบายสีภาพ 
 พรอมบอกวาเคยเลนอะไรกับเพื่อน

เราเล่นด้วยกัน

ตวัเด็ก

สือ่สารผาน

ประโยค

ฉัน เลน กับ เพื่อน

ฉัน เลน

สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านประโยค และลากเส้นตรงแนวตัง้      ได้                
                2. บอกการอยู่รว่มกันกับเพ่ือนจากประโยคได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

3

ฟงและอานคำตามครู พรอมชี้บอกคำ

ฟงและอานประโยค แลวลากเสนตามรอยประเริ่มจากจุดไปตามทิศทางของลูกศร และระบายสีภาพ 
 พรอมบอกวาเคยเลนอะไรกับเพื่อน

เราเล่นด้วยกันประโยค

ฉัน เลน กับ เพื่อน

ฉัน เลน

สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านประโยค และลากเส้านประโยค และลากเส้านประโยค และลากเสนตรงแนวตัง้      ได   ได้   ได้   ได                                
                2. บอกการอยู่รว่มกันกับเพ่ือนจากประโยคได้อนจากประโยคได้อนจากประโยคได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

3



Audio  &  Video

เราปลกูดอกมะลิในบ้าน

ธรรมชาตริอบตวั

  ฟงและอานคำคลองจอง แลวลากเสนตามรอยประเริ่มจากจุดไปตามทิศทางของลูกศร และระบายสีภาพ  
พรอมบอกชื่อดอกไมที่รูจัก

บาน

บานหลังนี้   มีมะลิ   ผลิดอกบาน

ฟงและอานคำตามครู พรอมชี้บอกคำ

มะลิ

สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคําคล้องจอง และลากเส้นโค้ง           ได้                
                2. บอกชือ่ดอกไม้จากคําคล้องจองได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

11

Audio  &  Video

เราปลกูดอกมะลในบาน

  ฟงและอานคำคลองจอง แลวลากเสนตามรอยประเริ่มจากจุดไปตามทิศทางของลูกศร และระบายสีภาพ  
พรอมบอกชื่อดอกไมที่รูจัก

บาน

บานหลังนี ้  หลังนี ้  หลังนี้ มีมะลิ   ผลิดอกบาน

ฟงและอานคำตามครู พรอมชี้บอกคำ

มะลิ

สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟ1. ฟ1. ฟ1. ฟ1. ฟััั1. ฟั1. ฟ1. ฟั1. ฟ1. ฟั1. ฟง พูด อ่านคําคล้องจอง และลากเส้องจอง และลากเส้องจอง และลากเสนโค้นโค้นโคง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ได้ง           ได้ง           ได                
                2. บอกช                2. บอกช                2. บอกช                2. บอกช                2. บอกชื่

ง พูด อ
่

ง พูด อ
อดอกไม้อดอกไม้อดอกไมจากคําคล้องจองได้องจองได้องจองได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

ง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ไดง           ได 11



สือ่สารผาน

คำกลอน

ธรรมชาตริอบตวั

เตรียมตวัหน้าหนาว

 มีเสื้อกันหนาว แขนยาวตัวใหญ
หมวกถักอีกใบ ไวใสหนาหนาว 

เสื้อกันหนาว หมวก

ฟงและอานคำตามครู พรอมชี้บอกคำ

  ฟงและอานคำกลอน แลวลากเสนตามรอยประเริ่มจากจุดไปตามทิศทางของลูกศร และระบายสีภาพ
 พรอมบอกสิ่งที่ควรใช ในฤดูหนาว

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12  
สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคํากลอน และลากเส้นเป็นวงกลม     ได้                
                2. บอกส่ิงของที่ควรใชใ้นฤดูหนาวจากคํากลอนได้

Audio  &  Video
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เตรยมตวหนาหนาว

 มีเสื้อกันหนาว แขนยาวตัวใหญ
หมวกถักอีกใบ ไวใสหนาหนาว 

เสื้อกันหนาว หมวก

ฟงและอานคำตามครู พรอมชี้บอกคำ

  ฟงและอานคำกลอน แลวลากเสนตามรอยประเริ่มจากจุดไปตามทิศทางของลูกศร และระบายสีภาพ
 พรอมบอกสิ่งที่ควรใช ในฤดูหนาว

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12  
สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อง พูด อง พูด อง พูด อง พูด อง พูด อง พูด อ่่่านคานคํํากลอน และลากเสากลอน และลากเสากลอน และลากเสากลอน และลากเส้ากลอน และลากเส้ากลอน และลากเสนเป็นเป็นเปนวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม นวงกลม     ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได    ได้    ได้    ได                                                                                
                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกส                2. บอกสิ                2. บอกสิ                2. บอกส่งของทีค่วรใชควรใชควรใชควรใชควรใชควรใช้้ควรใช้ควรใชควรใช้ควรใชควรใช้ควรใชในฤดูหนาวจากคในฤดูหนาวจากคในฤดูหนาวจากคในฤดูหนาวจากคในฤดูหนาวจากคในฤดูหนาวจากคในฤดูหนาวจากคใ้นฤดูหนาวจากค้ใ้นฤดูหนาวจากค้ ํในฤดูหนาวจากคํในฤดูหนาวจากคากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนไดากลอนได้ากลอนได้ากลอนได

    ได    ได

Audio  &  Video

14     ได    ได    ได    ได



สือ่สารผาน 

เรือ่งสัน้ / นทิาน

ส่ิงตา่ง ๆ  รอบตวัเด็ก

ฟงและอานคำ แลวเขียนคำตามรอยประ

กางเกง

เสื้อ

ตุกตา

ของขวัญของปัน

เ  อื้

กตา๊

างเกง

ุ
สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านเรือ่งส้ัน และเขียนคําได้
                 2. บอกชือ่และสีของของขวัญของปันที่ได้รบัในวันเกิดจากเรือ่งส้ันได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 

20

เรือ่งสัน้ / นทิานเรือ่งสัน้ / นทิาน

ฟงและอานคำ แลวเขียนคำตามรอยประ

กางเกง

เสื้อ

ตุกตา

ของขวญของปน

เ  อื้เ  อเ  อเ  อเ  อเ  อเ  อเ  อเ  อเ  อื้เ  อเ  อเ  อเ  อเ  อ

กตา๊

างเกง

ุ
สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านเรือ่งสัองสัองส้น และเขียนคําได้าได้าได
                 2. บอกชื่

ง พูด อ
่

ง พูด อ
อและสีอและสีอและสของของขวัญของปัญของปัญของปนที่ได้ได้ไดรบัในวับในวับในวนเกิดจากเรือ่งสัองสัองส้นได้นได้นได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 

20



 ฟงและอานเรื่องสั้น แลวระบายสีภาพเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และตุกตาหมีตามสีที่กำหนดในเรื่องราว

      วันเกิดของปน แมพาปนไปซื้อของขวัญ ปนเลือก

เสื้อยืดสีฟา และกางเกงขาสั้นสีสม ขณะเดินกลับบานผาน

รานตุกตา แมใจดีซื้อตุกตาหมีสีน้ำตาลให ปนไหวขอบคุณแม

ขอบคุณ
ครบัแม่

Audio  &  Video

21

      วันเกิดของปน แมพาปนไปซื้อของขวัญ ปนเลือก

เสื้อยืดสีฟา และกางเกงขาสั้นสีสม ขณะเดินกลับบานผาน

รานตุกตา แมใจดีซื้อตุกตาหมีสีน้ำตาลให ปนไหวขอบคุณแม

ขอบคุณ
ครั
ขอบคุณ

ั
ขอบคุณ

บแมบแม่

Audio  &  Video

21
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