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ทําอย่างไรให้ปลอดภยัเด็กเกงดูแลตนเองใหปลอดภยั
66หน่วยท่ี

ฟงเพลงและสนทนาถึงขอปฏิบัติที่ปลอดภัยตามเนื้อเพลง 

ฟงขอความ แลวลากเสนจับคูขอความกับภาพที่สัมพันธกัน

เดินข้ึนลงบันได

อย่างเรยีบรอ้ย

เราปลอดภัย

ตอ่แถวเล่น

เครือ่งเล่นสนาม

เราปลอดภัย

วิ่งเล่นในท่ีปลอดภยั
ห่างไกลบ่อน�า
เราปลอดภัย

เพลง ตวัเราปลอดภยั

*ตัวเราปลอดภัย ไมว่่าจะทําอะไร จงระมดัระวังไว้  เราจะปลอดภัยแน่นอน (ซ�า*)

ข้ึนลงบันไดตอ้งเดินดี ๆ  อย่ารบีอย่ารอ้นวิ�งไล่หยอกเย้า เกดิพลัดตกเจ็บตัวแน่นอน (ซ�า*)

ได้เวลาเล่นเครื�องเล่น หนรููแ้บง่ป�น ตอ่แถวรอคิวอย่าแย่งชิงกัน เกดิหกล้มไป

เจ็บตัวแน่นอน (พูด) นอกจากนี� อย่าไปซุกซนใกล้บ่อน�า พลัดตกไปอนัตราย

และต้องระมดัระวังคนแปลกหน้ามาชกัชวนหลอกล่อ ระวังตัวให้ดี ๆ  นะ

จุดประสงค์ 1. บอกการใชส้ถานที่ต่าง ๆ  และการเล่นที่ปลอดภัยได้  
                2. สังเกต เชือ่มโยงข้อความกับภาพที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

ระบุเช่ือมโยงสังเกต

Audio  &  Video
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ฟงเพลงและสนทนาถึงขอปฏิบัติที่ปลอดภัยตามเนื้อเพลง 

ฟงขอความ แลวลากเสนจับคูขอความกับภาพที่สัมพันธกัน

เดินข้ึนลงบันได

อย่างเรยีบรอ้ย

เราปลอดภัเราปลอดภัเราปลอดภย

ตอ่แถวเล่น

เครือ่งเล่นสนาม

เราปลอดภัเราปลอดภัเราปลอดภย

วิ่งเล่นในทีนในทีนในท่ปลอดภัปลอดภัปลอดภย
ห่างไกลบางไกลบ่างไกลบอน�า
เราปลอดภัเราปลอดภัเราปลอดภย

เพลง ตวัเราปลอดภัวเราปลอดภัวเราปลอดภย

*ตัวเราปลอดภัวเราปลอดภัวเราปลอดภย ไมว่ย ไมว่่ย ไมว่าจะทําอะไร จงระมัาอะไร จงระมัาอะไร จงระมดระวังไว้งไว้งไว  เราจะปลอดภั  เราจะปลอดภั  เราจะปลอดภยแน่นอน (ซ�นอน (ซ�นอน (ซา*)

ข้ึนลงบันไดต้นไดต้นไดตองเดินดี ๆ  อย่ารบีอย่ารอ้นวิ�งไลงไล่งไลหยอกเย้า เกดิพลัดตกเจ็บตัวแน่นอน (ซ�นอน (ซ�นอน (ซา*)

ได้ได้ไดเวลาเล่นเครื�องเล่น หนรููแ้บง่ป�งป�งปน ตอ่แถวรอคิวอย่าแย่งชิงกัน เกดิหกล้มไป

เจ็บตัวแน่นอน (พูด) นอกจากนี�นอน (พูด) นอกจากนี�นอน (พูด) นอกจากน อย่าไปซุกซนใกล้าไปซุกซนใกล้าไปซุกซนใกลบ่อน�า พลัดตกไปอัดตกไปอัดตกไปอนตราย

และต้องระมดัระวังคนแปลกหน้งคนแปลกหน้งคนแปลกหนามาชกัชวนหลอกล่อ ระวังตัวให้วให้วใหดี ๆ  นะ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการใช้บอกการใช้บอกการใชสถานที่สถานที่สถานทต่าง ๆ  และการเล่นที่ปลอดภัปลอดภัปลอดภยได้ยได้ยได  
                2. สั                2. สั                2. สงเกต เชือ่มโยงข้อมโยงข้อมโยงขอความกับภาพที่

าง ๆ  และการเล
ี่

าง ๆ  และการเล
สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

ระบุเช่ือมโยงสัสัสงเกต

Audio  &  Video
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รถโรงเรียน

น่ังรถอย่างไรให้ปลอดภยั
  สนทนาถึงความปลอดภัยในการเดินทาง แลวระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติ และกา ✗ ทับภาพที่ ไมควรปฏิบัติ

บิ๊วขึ้นไปกระโดดบนเบาะรถ

ผงิผงิยืน่แขนออกนอกหนาตางรถ

ออมนั่งเรียบรอยในรถ

ปนกับมิกกี้เลนตอสูกันในรถ

จุดประสงค์ 1. บอกวิธกีารเดินทางด้วยรถยนต์ที่ปลอดภัยได้

  2.  สังเกต จําแนกส่ิงที่ควรทําและไม่ควรทํา

   แล้วระบุคําตอบได้

มฐ.   1, 2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุจาํแนก/จดักลุม่
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รถโรงเรียน

นงรถอยางไรใหปลอดภย
  สนทนาถึงความปลอดภัยในการเดินทาง แลวระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติ และกา ✗ ทับภาพที่ ไมควรปฏิบัติ

บิ๊วขึ้นไปกระโดดบนเบาะรถ

ผงิผงิยืน่แขนออกนอกหนาตางรถ

ออมนั่งเรียบรอยในรถ

ปนกับมิกกี้เลนตอสูกันในรถ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกว1. บอกว1. บอกวิธธธกีารเดการเดการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ปลอดภัปลอดภัปลอดภยได้ยได้ยได

  2.  สั2.  สั2.  สงเกต จําแนกสิาแนกสิาแนกส่งที่ควรทําและไมาและไม่าและไมควรทํํํํา

   แล้วระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุจําแนก/จัาแนก/จัาแนก/จดกลุม่
23



ป้องกันตนเองจากโรคระบาดได้อย่างไร
  ฟงเพลง แลวสนทนาถึงการปฏบิตัตินใหปลอดภัยจากโรคระบาด และเขียนตัวเลข 1-3 ลงใน ภาพตามลำดบัเหตกุารณ
ในเพลง

หมั่นลางมือดวยสบูบอยๆ เวนระยะหางประมาณ 2 เมตร 
หรือ 4 ชวงแขนของเด็ก

สวมหนากากอนามัย

อยากสขุภาพดี เราต้องมวีิธ ีต้องใส่ใจในความสะอาด

หมัน่ล้างมือ สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ๆ  กันไว้
หนจูะปลอดภัย หนจูะปลอดภัย จากโควิด (ซ�า)

เราต้องหมั�นล้างมอื และกส็วมหน้ากาก อยู่ห่าง ๆ  กนัไว้

เพื�อให้เรา...ปลอดภัย...จากโควิด

เพลง หนูสุขภาพดี

เด็ก ๆ  ไม่ควรไป
ในที่ชุมชนที่มีคนเยอะ ๆ

และควรกินอาหารของตนเอง
ไม่ใชช้อ้นหรอืแก้วน�ารว่มกับ

คนอื่นนะคะ

จุดประสงค์ 1. บอกการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคระบาดได้  
               2. สังเกต เชือ่มโยงส่ิงที่ฟังกับภาพที่สัมพันธก์ัน
   และเรยีงลําดับเหตุการณ์ได้

มฐ.   1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เรยีงลาํดบัเช่ือมโยง

Audio  &  Video
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ปองกนตนเองจากโรคระบาดไดอยางไร
  ฟงเพลง แลวสนทนาถึงการปฏบิตัตินใหปลอดภัยจากโรคระบาด และเขียนตัวเลข 1-3 ลงใน ภาพตามลำดบัเหตกุารณ
ในเพลง

หมั่นลางมือดวยสบูบอยๆ เวนระยะหางประมาณ 2 เมตร 
หรือ 4 ชวงแขนของเด็ก

สวมหนากากอนามัย

อยากสขุภาพดีอยากสขุภาพดีอยากสขุภาพด เราต้องมวีิธ ีต้องใส่องใส่องใสใจในความสะอาด

หมั่
อยากสขุภาพด

่
อยากสขุภาพด

นล้างมือ สวมหน้อ สวมหน้อ สวมหนากาก อยู่ห่าง ๆ  กันไว้นไว้นไว
หนจูะปลอดภัหนจูะปลอดภัหนจูะปลอดภย หนจูะปลอดภัย หนจูะปลอดภัย หนจูะปลอดภย จากโควย จากโควิย จากโควด (ซ�(ซ�(ซา)�า)�

เราต้องหมั�นล้างมอื และกส็วมหน้สวมหน้สวมหนากาก อยู่ห่าง ๆ  กนัไว้นไว้นไว

เพื�อให้อให้อใหเรา...ปลอดภัเรา...ปลอดภัเรา...ปลอดภย...จากโควย...จากโควิย...จากโควด

เพลง หนูสุขภาพดีเพลง หนูสุขภาพดีเพลง หนูสุขภาพด

เด็ก ๆ  ไมก ๆ  ไม่ก ๆ  ไมควรไป
ในที่ในที่ในทชุมชนที่มีคนเยอะ ๆ

และควรกินอาหารของตนเอง
ไมไม่ไมใช้ใช้ใชชอ้นหรอืแก้วน�ารว่มกับ

คนอื่นนะคะ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการปฏิ1. บอกการปฏิ1. บอกการปฏบัติตนให้ตนให้ตนใหปลอดภัปลอดภัปลอดภยจากโรคระบาดได้ยจากโรคระบาดได้ยจากโรคระบาดได  
               2. สั               2. สั               2. สงเกต เชือ่มโยงสิอมโยงสิอมโยงส่งที่ฟัฟัฟงกับภาพที่สัสัสมพันธก์ัน
   และเรยีงลําดับเหตุการณ์ไดบเหตุการณไดบเหตุการณ ้ได้ได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เรียงลําดบัเช่ือมโยง

Audio  &  Video

24



ทําอย่างไรจึงจะปลอดภยัจากคนแปลกหน้า
สนทนาถึงวิธีปฏบัิตตินเม่ือพบคนแปลกหนา แลวเขียนตวัเลข 1-4 ลงใน ภาพตามลำดับเหตกุารณ

น้ามีหุ่นยนต์เยอะแยะอยู่

ในรถ หนไูปเล่นกับน้าไหม

ผมไม่ไป

ครบั

หน ูๆ  มาเล่น

คนเดียวเหรอ

แม่ครบั

น้าคนน้ันจะพาปัน

ไปเล่นหุ่นยนต์

ในรถครบั

คนแปลกหนาเขามาหาปน

ปนรีบไปบอกแม พูดทักทายปนและชวนคุย

ชวนปนไปเลนหุนยนต แตปนไมไป

จุดประสงค์ 1. บอกการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากคนแปลกหน้าได้                            
            2. สังเกต เชือ่มโยงภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธก์ัน
   และเรยีงลําดับเหตุการณ์ได้

มฐ.   1, 2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เรยีงลาํดบัเช่ือมโยง
25

ทาอยางไรจงจะปลอดภยจากคนแปลกหนา
สนทนาถึงวิธีปฏบัิตตินเม่ือพบคนแปลกหนา แลวเขียนตวัเลข 1-4 ลงใน ภาพตามลำดับเหตกุารณ

น้ามีหุ่นยนต์เยอะแยะอยู่

ในรถ หนไูปเลในรถ หนไูปเลในรถ หนไูปเล่ในรถ หนไูปเล่ในรถ หนไูปเลนกับน้าไหม

ผมไมผมไม่ผมไมไปไป

ครบั

หน ูๆ  มาเล่น

คนเดคนเดียวเหรอ

แม่ครบั

น้าคนน้ันจะพาปันจะพาปันจะพาปน

ไปเล่ไปเล่ไปเลนหุ่นยนตนยนต์

ในรถครัในรถครัในรถครบ

คนแปลกหนาเขามาหาปน

ปนรีบไปบอกแม พูดทักทายปนและชวนคุย

ชวนปนไปเลนหุนยนต แตปนไมไป

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการปฏิ1. บอกการปฏิ1. บอกการปฏบัติตนให้ตนให้ตนใหปลอดภัปลอดภัปลอดภยจากคนแปลกหน้ยจากคนแปลกหน้ยจากคนแปลกหนาได้าได้าได                            
            2. สั            2. สั            2. สงเกต เชือ่มโยงภาพเหตุการณ์อมโยงภาพเหตุการณ์อมโยงภาพเหตุการณที่สัสัสมพันธกั์น
   และเรยีงลําดับเหตุการณ์ไดบเหตุการณไดบเหตุการณ ้ได้ได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เรียงลาํดบัเช่ือมโยง
25
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สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230044

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี)

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

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

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

และ แวดล้อมเด็ก

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพืปูพืปูพ้นฐานทักษะการคิด

ชุด

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230044

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ป)

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

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

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

และ แวดล้อมเด็ก

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video



สนทนาจากภาพถึงลักษณะและสวนประกอบของบาน แลวคัดคำ

สำรวจบานของตนเองวามีลักษณะและสวนประกอบอะไรบาง แลววาดภาพบานของตนเอง และระบายสีภาพ

บ้านของเราเป็นแบบใด2หน่วยท่ี

รูรักษาและดูแลบานของเรา

เด็ก ๆ  ดูสิคะ 

ส่วนประกอบของบ้าน

มีอะไรบ้าง

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

ระบุ

จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะและส่วนประกอบของบ้านได้
  2. สํารวจ สังเกต และระบุวาดภาพบ้านของตนเองได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

สังเกตสํารวจ
6

สนทนาจากภาพถึงลักษณะและสวนประกอบของบาน แลวคัดคำ

สำรวจบานของตนเองวามีลักษณะและสวนประกอบอะไรบาง แลววาดภาพบานของตนเอง และระบายสีภาพ

บานของเราเปนแบบใด
รูรักษาและดูแลบานของเรา

เด็ก ๆ  ดูสิก ๆ  ดูสิก ๆ  ดูสคะ 

ส่ส่สวนประกอบของบ้วนประกอบของบ้วนประกอบของบาน

มีอะไรบ้อะไรบ้อะไรบาง

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

ระบุ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกลักษณะและส่กษณะและส่กษณะและสวนประกอบของบ้วนประกอบของบ้วนประกอบของบานได้านได้านได
  2. สํ2. สํ2. สารวจ สัารวจ สัารวจ สงเกต และระบุวาดภาพบ้านของตนเองได้านของตนเองได้านของตนเองได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

สัสัสงเกตสํสํสารวจ
6



สนทนาถึงหองตาง ๆ  ในบานและการใชงาน สังเกตภาพ แลวกา ✗ ทับภาพสิ่งของที่ ไมสัมพันธกับหองในบาน และคัดคำ

บ้านของเรามีห้องอะไรบ้าง

หองครัว    kitchen

หองน้ำ    bathroomหองนอน    bedroom

หองนั่งเลน     living room

จุดประสงค์ 1. บอกชือ่ห้องต่าง ๆ  และประโยชน์ของห้องภายในบ้านได้
  2. สังเกต คัดแยก และระบุส่ิงที่ไม่เข้าพวกได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุคัดแยก
7

สนทนาถึงหองตาง ๆ  ในบานและการใชงาน สังเกตภาพ แลวกา ✗ ทับภาพสิ่งของที่ ไมสัมพันธกับหองในบาน และคัดคำ

บานของเรามหองอะไรบาง

หองครัว    kitchen

หองน้ำ    baathroomหองนอน    bedroom

หองนั่งเลน     living room

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกชือ่ห้องต่าง ๆ  และประโยชน์าง ๆ  และประโยชน์าง ๆ  และประโยชนของห้องภายในบ้องภายในบ้องภายในบานได้านได้านได
  2. สั2. สั2. สงเกต คัดแยก และระบุสิดแยก และระบุสิดแยก และระบุส่งที่ไมไม่ไมเข้าพวกได้าพวกได้าพวกได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุคัดแยก
7



รอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้างรอบบ้านของเรามีอะไรบ้าง

สนทนาและสังเกตภาพบริเวณรอบบานจากภาพดานบน แลววง  รอบภาพดานลางที่มี ในภาพดานบน

จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะพ้ืนที่และบรเิวณรอบบ้านได้
  2. สังเกต เปรยีบเทยีบภาพที่เหมือนกัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเปรยีบเทยีบ
8

รอบบานของเรามอะไรบางานของเราม

สนทนาและสังเกตภาพบริเวณรอบบานจากภาพดานบน แลววง  รอบภาพดานลางที่มี ในภาพดานบน

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกลักษณะพ้ืนที่และบรเิวณรอบบ้านได้านได้านได
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทยีบภาพที่เหมือนกัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเปรีเปรีเปรยบเทยีบ
8



เรามีวิธีดูแลบ้านอย่างไร
ฟงเพลง สนทนาถึงการดูแลบานใหสะอาด และเลาประสบการณวาเคยชวยทำงานบานอะไรบาง

สังเกตภาพ แลวระบายสีภาพการดูแลทำความสะอาดบานที่มี ในเพลง และกา ✗ ทับภาพที่ ไมควรทำ

เพลง บ้านแสนสุข

 บ้าน บ้าน บ้าน ในบ้านมีคุณพ่อ คุณแม่

ทกุคนสุขแทอ้ยู่ในบ้านของเรา บ้าน บ้าน บ้าน

พวกเราชว่ยกันดูแล ปัดกวาด เช็ด ถู (ซ�า)

อู้ฮู้ ! บ้านเราสะอาด ทกุคนสุขแทอ้ยู่ในบ้านของเรา

กวาดบาน วาดรูปบนพื้นหอง

ถูบาน เช็ดโตะ

จุดประสงค์ 1. บอกวิธดีูแลทําความสะอาดบ้านได้
  2.  สังเกต เชือ่มโยงส่ิงที่ฟังกับภาพที่สัมพันธก์ัน และจําแนกส่ิงที่

ไม่ควรทําได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เช่ือมโยง จาํแนก/จดักลุม่

Audio &  Video

9

เราม ดูแลบานอย
ฟงเพลง สนทนาถึงการดูแลบานใหสะอาด และเลาประสบการณวาเคยชวยทำงานบานอะไรบาง

สังเกตภาพ แลวระบายสีภาพการดูแลทำความสะอาดบานที่มี ในเพลง และกา ✗ ทับภาพที่ ไมควรทำ

เพลง บ้านแสนสุข

 บ้าน บ้าน บ้าน ในบ้ในบ้ในบานมีคุณพ่อ คุณแม่

ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแทอยู่ในบ้ในบ้ในบานของเรา บ้าน บ้าน บ้าน

พวกเราชว่ยกันดูแล ปัปัปดกวาด เช็ด ถู (ซ�(ซ�(ซา)

อู้ฮู้ ! บ้ ! บ้ ! บานเราสะอาด ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแทอยู่ในบ้ในบ้ในบานของเรา

กวาดบาน วาดรูปบนพื้นหอง

ถูบาน เช็ดโตะ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกวิธดีูแลทําความสะอาดบ้าความสะอาดบ้าความสะอาดบานได้านได้านได
  2.  สั2.  สั2.  สงเกต เชื่

ดูแลท
่

ดูแลท
อมโยงสิอมโยงสิอมโยงส่งที่ฟัฟัฟงกับภาพที่สัสัสมพันธก์ัน และจําแนกสิาแนกสิาแนกส่งที่

ไมไม่ไมควรทําได้าได้าได

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

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เช่ือมโยง จําแนก/จัาแนก/จัาแนก/จดกลุม่

Audio &  Video

9



ปพ้ืูนฐานทักษะการคิด
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ผ่านพัฒนาการคิด

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

รอบตวั

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230045

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี)
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ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

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

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

รอบตวั

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230045

อนุบาลอนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ป)

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชุด

ปูพืปูพืปูพ้นฐานทักษะการคิด

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

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

หน่วยท่ีี

¿˜ง»ริÈนา¤Óกลอน แล้วข่´ ✓ ลงãน ภาพสัตว์ท่�เ»šน¤Óตอบ และระบาÂส่ภาพ

ทีายสิคืิอสัติว์เลี้ยงอะไร

ปัริศนาคํิากลอน ทีายสิสัติว์เลี้ยงอะไร

 ฉันมสีองขา ปากหนาแบนใหญ่

รอ้งกา้บ กา้บไป ลอยในลําคลอง

ฉันคอื...

Audio  &  Video

สุนัข

แมว

ไก

เปด

การคิิด

สติปัิัญญา

สมรรถนะ 4

สังเกติ ระบุุเช่ือมโยง

จุดปัระสงค์ิ 1.	 บอกชื�อและลักษณะของสัติว์เลี�ยงได้้
	 	 2.	 สังเกติ	เชื�อมโยงสิ�งทีี�ฟ�งกับภาพทีี�สัมพันธ์ก์ัน	และระบุคํําติอบได้้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

6

เรารักและดูแลสตัวถกูวิธี

¿˜ง»ริÈนา¤Óกลอน แล้วข่´ ✓ ลงãน ภาพสัตว์ท่�เ»šน¤Óตอบ และระบาÂส่ภาพ

ทีายสคิอสติวเลยงอะไร

ปัริปัริปัรศนาคํิศนาคํิศนาคิากลอน ทีายสิากลอน ทีายสิากลอน ทีายสสัสัสติว์เลี้ยงอะไร

 ฉันมสีองขา ปากหนาแบนใหญ่

รอ้งกา้บ กา้บไป ลอยในลํลอยในลํลอยในลาคลอง

ฉันคอื...

Audio  &  Video

สุนัข

แมว

ไก

เปด

การคิิด

สติิสติิสติปััปััปัญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุุเช่ือมโยง

จุดปัระสงคิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงคิ 1.	 บอกชื�อและลักษณะของสักษณะของสักษณะของสติว์เลี�ยงได้้ยงได้้ยงได้
	 	 2.	 สั2.	 สั2.	สงเกติ	เชื�อมโยงสิอมโยงสิอมโยงส�งทีี�ฟ�ฟ�ฟงกับภาพทีี�สัสัสมพันธ์ก์ัน	และระบุคํําติอบได้้าติอบได้้าติอบได้

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

6



เลาเปด คอกวัว

  สนทนา¶Öงท่�อÂÙ‹และ»ระโÂªน์ของสัตว์เล่éÂง แล้วลากเส้นพาสัตว์เล่éÂงกลับบ้าน

สัติว์ติวัไหนอยู่บุ้านไหน

 เปด duck  วัว cow

จุดปัระสงค์ิ 1.	 บอกทีี�อยู่และประโยชน์ของสัติว์เลี�ยงได้้
	 	 2.	 สังเกติ	เชื�อมโยงภาพทีี�สัมพันธ์ก์ัน	และระบุคํําติอบได้้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติปัิัญญา

สมรรถนะ 4

สังเกติ ระบุุเช่ือมโยง
7

เลาเปด คอกวัว

  สนทนา¶Öงท่�อÂÙ‹และ»ระโÂªน์ของสัตว์เล่éÂง แล้วลากเส้นพาสัตว์เล่éÂงกลับบ้าน

สติวติวไหนอยบูุานไหน

 เปด  เปด  เปด duck  วัว  วัว  วัว cow

จุดปัระสงคิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงคิ 1.	 บอกทีี�อยู่และประโยชน์และประโยชน์และประโยชนของสัของสัของสติว์เลี�ยงได้้ยงได้้ยงได้
	 	 2.	 สั2.	 สั2.	สงเกติ	เชื�อมโยงภาพทีี�อมโยงภาพทีี�อมโยงภาพทีสัสัสมพันธ์ก์ัน	และระบุคํําติอบได้้าติอบได้้าติอบได้

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติิสติิสติปััปััปัญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุุเช่ือมโยง
7



การคิิด

สติปัิัญญา

สมรรถนะ 4

สังเกติ ระบุุคัิดแยก

สัตวบก

สัตวน้ํา

04

04

  สนทนา¶Öงสัตว์บก สัตว์นíéา แล้วกา ✗ ทับภาพสัตว์ท่�ต‹างจากพวก และระบาÂส่ภาพ

สัติว์บุก สัติว์น�าอยู่ทีี่  ไหน

จุดปัระสงค์ิ 1.	 บอกชื�อของสัติว์บกและสัติว์น�าได้้
	 	 2.	 สังเกติ	คัํด้แยกประเภทีสัติว์	และระบุคํําติอบได้้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

8 การคิิด

สติิสติิสติปััปััปัญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุุคัิดแยก

สัตวบก

สัตวน้ํา

  สนทนา¶Öงสัตว์บก สัตว์นíéา แล้วกา ✗ ทับภาพสัตว์ท่�ต‹างจากพวก และระบาÂส่ภาพ

สติวบุก สติวนาอยทูี  ไหน

จุดปัระสงคิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงคิ 1.	 บอกชื�อของสัอของสัอของสติว์บกและสับกและสับกและสติว์น�าได้้าได้้าได้
	 	 2.	 สั2.	 สั2.	สงเกติ	คัํด้แยกประเภทีสัด้แยกประเภทีสัด้แยกประเภทีสติว์	และระบุคํําติอบได้้าติอบได้้าติอบได้

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

8



เราดูแลสัติว์เลี้ยงอย่างไร
  สนทนา¶Öง»ระโÂªน์และการ´Ùแลสัตว์เล่éÂง สังเกตภาพท่� 1 และภาพท่� 2 แล้วกา ✗ ทับตÓแËน‹งภาพท่�ต‹างกัน 5 จØ´ 
ลงãนภาพท่� 2

ภาพืทีี่ 1

ภาพืทีี่ 2

จุดปัระสงค์ิ 1.	 บอกประโยชน์และการดู้แลสัติว์บก	สัติว์น�าได้้
	 	 2.	 สังเกติ	เปรยีบเทียีบ	และระบุภาพทีี�แติกติ่างกันได้้

มฐ.   2, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติปัิัญญา

สมรรถนะ 4

สังเกติ ระบุุเปัรยีบุเทียีบุ
9

เราดูแลสติวเลยงอยางไร
  สนทนา¶Öง»ระโÂªน์และการ´Ùแลสัตว์เล่éÂง สังเกตภาพท่� 1 และภาพท่� 2 แล้วกา ✗ ทับตÓแËน‹งภาพท่�ต‹างกัน 5 จØ´ 
ลงãนภาพท่� 2

ภาพืทีี่ 1

ภาพืทีี่ 2

จุดปัระสงคิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงค์ิจุดปัระสงคิ 1.	 บอกประโยชน์1.	 บอกประโยชน์1.	 บอกประโยชนและการดู้แลสัและการดู้แลสัและการดู้แลสติว์บก	สับก	สับก	สติว์น�าได้้าได้้าได้
	 	 2.	 สั2.	 สั2.	สงเกติ	เปรีงเกติ	เปรีงเกติ	เปรยบเทียีบ	และระบุภาพทีี�แติกติ่างกันได้้นได้้นได้

มฐ.   มฐ.   2, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิิด

สติิสติิสติปััปััปัญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุุเปัรีเปัรีเปัรยบุเทียีบุ
9



ปพ้ืูนฐานทักษะการคิด

www.aksorn.com

พัฒนาฯ สิ่งต่าง ๆ ฯ อ.2

43.-

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

ÃÐ´ÑºªÑé¹Í¹ØºÒÅ 2 (ÍÒÂØ 4-5 »‚)

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§

‘

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 

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¡ÒÃ³ìÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ 

ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

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

สังเกต สํารวจ ระบุ รวบรวมข้อมลู เปรยีบเทยีบ

นําความรูไ้ปใช้ให้เหตุผลเช่ือมโยงเรียงลําดับคัดแยกจําแนก/จัดกลุ่ม

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂ

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

ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

เตม็ศักยภาพในศตวรรษที่ 21
พั ยวัมตนถรรมสนฒ า าะ

เสียงคําศัพทภ์าษาองักฤษ

ใบงานศิลปะสร้างสรรค์เพลง

รอบตวัเด็ก

เกมฝึกคิด

คํากลอน & ปรศินาคํากลอน

อนุบาล

2

ผ่านพัฒนาการคิด

ปพืูปพืูปพู้นฐานทักษะการคิด
BBL (brain-based learning)

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

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂ

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

รอบตวัเด็ก
อนุบนบน าล

2

ผ่านผ่านพัฒนาการคิด



Audio  &  Video

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี)

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

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

รอบตวัเด็ก

Audio  &  VideoAudio  &  Video

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

(ตัวอยาง) รหัสสินคา 0200019

Audio  &  Video

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพืปูพืปูพ้นฐานทักษะการคิด

ชุด

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ป)

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

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

รอบตวัเด็ก

Audio  &  VideoAudio  &  Video

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



เลนสนกุกับของเลน
1หน่วยที่

สนทนาถึงของเลนและวิธีการเลน สังเกตภาพ แลวกา ✗ ทับภาพที่ ไม ใชของเลน และระบายสีภาพ

  ส่ิงใดไม่ใช่ของเล่น

 บอล ball

 ตุกตา doll

 ปากกา pen

 ดินสอ pencil

กระเปานักเรียน
schoolbag

ตัวตอพลาสติก

จุดประสงค์ 1. บอกชื�อและลักษณะของของเล่นได้
  2. สังเกต คัดแยกสิ�งที�ไม่ใชข่องเล่น และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

ระบุคัดแยกสังเกต
2

เลนสนกุกับของเลน

สนทนาถึงของเลนและวิธีการเลน สังเกตภาพ แลวกา ✗ ทับภาพที่ ไม ใชของเลน และระบายสีภาพ

  สงใดไมใชของเลน

 บอล  บอล  บอล baall

 ตุกตา  ตุกตา  ตุกตา doll

 ปากกา  ปากกา  ปากกา pen

 ดินสอ  ดินสอ  ดินสอ pencil

กระเปานักเรียนกระเปานักเรียน
schoolbaag

ตัวตอพลาสติก

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกชื�อและลักษณะของของเล่นได้นได้นได
  2. สั2. สั2. สงเกต คัดแยกสิดแยกสิดแยกส�งที�ไมไม่ไมใช่ใช่ใชของเล่น และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

ระบุคัดแยกสัสัสงเกต
2



  สนทนาถึงประโยชนของของเลน สังเกตภาพ แลวลากเสนจากภาพเงาของเลนไปหาภาพของเลนท่ีสัมพันธกัน โดยใช

ดินสอสีที่สีตางกัน

ของเล่นน้ีคืออะไร

จุดประสงค์ 1. บอกประโยชน์ของของเล่นได้
  2. สังเกต เปรยีบเทยีบภาพกับเงาที�สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเปรยีบเทยีบ
3

  สนทนาถึงประโยชนของของเลน สังเกตภาพ แลวลากเสนจากภาพเงาของเลนไปหาภาพของเลนท่ีสัมพันธกัน โดยใช

ดินสอสีที่สีตางกัน

ของเลนนคออะไร

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชนของของเล่นได้นได้นได
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทยีบภาพกับเงาที�สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเปรีเปรีเปรยบเทยีบ
3



เพลง ของเล่น

  ฟงเพลง แลวสนทนาถึงเนื้อเพลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาของเลน และคัดขอความ

เรารักษาของเล่นได้อย่างไร

สังเกตภาพ แลวกา ✗ ทับภาพเหตุการณที่ ไมควรทำ และระบายสีภาพเด็กที่เก็บของเลนตรงกับในเพลง

 เพื�อน ๆ  จ๊ะมาเล่นของเล่นกนันะ เพื�อน ๆ  จ๊ะหยิบของเล่นออกมาเล่นได้

แบง่ป�นกนั เล่นด้วยกนัสขุใจ เล่นเสรจ็เรว็ไวชว่ยกันเก็บเอย

ชว่ยกนั ชว่ยกนั เกบ็เอย เพื�อน คนเกง่

เอย

จุดประสงค์ 1. บอกการดูแลรกัษาของเล่นอย่างงา่ย ๆ  ได้
  2. สังเกต เชื�อมโยงสิ�งที�ฟ�งกับภาพที�สัมพันธก์ัน และจําแนกสิ�งที�
   ควรทําและไม่ควรทําได้

มฐ.   2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เช่ือมโยง จาํแนก/จดักลุม่

Audio  &  Video

4

เพลง ของเล่น

  ฟงเพลง แลวสนทนาถึงเนื้อเพลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาของเลน และคัดขอความ

เรารกษาของเลนไดอยางไร

สังเกตภาพ แลวกา ✗ ทับภาพเหตุการณที่ ไมควรทำ และระบายสีภาพเด็กที่เก็บของเลนตรงกับในเพลง

 เพื�อน ๆ  จ๊ะมาเล่นของเล่นกนันะ เพื�อน ๆ  จ๊ะหยิบของเล่นออกมาเล่นได้นได้นได

แบง่ป�งป�งปนกนั เล่นด้วยกนัสขุใจ เลนสขุใจ เล่นสขุใจ เลนเสร็นเสร็นเสรจเรว็ไวชว่ยกันเก็บเอย

ชว่ยกนั ชว่ยกนั เกบ็เอย เพื�อน คนเกง่

เอย

จุดประสงคจุดประสงค์์จุดประสงค์จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการดูแลรกัษาของเล่นอย่างงา่ย ๆ  ได้าย ๆ  ได้าย ๆ  ได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชื�

1. บอกการดูแลร
�

1. บอกการดูแลร
อมโยงสิอมโยงสิอมโยงส�งที�ฟ�ฟ�ฟงกับภาพที�สัสัสมพันธก์ัน และจําแนกสิาแนกสิาแนกส�งที�

   ควรทําและไมาและไม่าและไมควรทําได้าได้าได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เช่ือมโยง จําแนก/จัาแนก/จัาแนก/จดกลุม่

Audio  &  Video

4



ฟงขอความเกี่ยวกับการเลนที่ปลอดภัย คัดขอความ แลวขีด ✓  ลงใน ภาพที่สัมพันธกัน

เล่นอย่างไรจึงจะปลอดภยั

ไมทะเลาะกัน

ไมมีอันตราย

เขาแถวรอ ไมแยงกัน

จุดประสงค์ 1. บอกการเล่นของเล่นและเครื�องเล่นให้ปลอดภัยได้
  2. สังเกต เชื�อมโยงข้อความกับภาพที�สัมพันธก์ัน และระบุ
   คําตอบได้

มฐ.   1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเช่ือมโยง
5

ฟงขอความเกี่ยวกับการเลนที่ปลอดภัย คัดขอความ แลวขีด ✓  ลงใน ภาพที่สัมพันธกัน

เลนอยางไรจงจะปลอดภย

ไมทะเลาะกัน

ไมมีอันตราย

เขาแถวรอ ไมแยงกัน

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการเล่นของเล่นและเครื�องเล่นให้นให้นใหปลอดภัปลอดภัปลอดภยได้ยได้ยได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชื�อมโยงข้อมโยงข้อมโยงขอความกับภาพที�สัสัสมพันธก์ัน และระบุ
   คําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเช่ือมโยง
5
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พัฒนาการคิด Unplugged ผ่าน
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การทดลอง

www.aksorn.com
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Unplugged ผ่านพัฒนาการคิด

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี)

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230047

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

(ตัวอยาง) รหัสสินคา 0200020

Unplugged ผ่านพัฒนาการคิด

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชุด

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ปี(อาย ุ4-5 ป)

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0230047

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



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

»Ù¾×é¹°Ò¹

  ·´ÅÍ§ãªŒÁ×ÍáÅÐà·ŒÒÊÑÁ¼ÑÊÊÔè§µ‹Ò§ æ µÒÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§ áÅŒÇºÑ¹·Ö¡¼Åâ´ÂÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾ãºË¹ŒÒµÒÁ¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§

ตัวเด็ก

ใชมือสัมผัสผาขนหนู มีลักษณะ…

เดินเทาเปลาบนพื้นกระเบื้อง มีลักษณะ… 

ผลการทดลองการทดลอง

เราใชม้ือและเทา้สัมผสัส่ิงต่าง ๆ  ทําให้รบัรูล้ักษณะผวิสัมผสัได้
เชน่ นุ่ม แข็ง เรยีบ ขรุขระ  และบอกความรูสึ้กได้ เชน่ รอ้น เย็น

เด็ก ๆ  ลองฟังเพลงประสาทสัมผสั แล้วบอกเล่าให้กันฟังด้วยนะคะ

มาลองสัมผัสสิ่งตาง ๆ  ดวยมือและเทาใหรูวามีลักษณะอยางไร
กอนเริ่มทดลองใหคิดกอนวาสิ่งที่จะสัมผัสมีลักษณะอยางไรครับ

  อุปกรณ  1  ผาขนหนู 2  พื้นกระเบื้อง

นุม แข็ง

เรียบ ขรุขระ

จุดประสงค์ 1.  บอกอวัยวะที่ใชสั้มผสัและลักษณะของส่ิงต่าง ๆ
ที่สัมผสัได้

  2. สังเกต จําแนกอวัยวะ และทดลองบอกผลการสัมผสัได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรมเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา

Audio  &  Video

2

มอเทาสมผสบอกลกษณะอยางไรáÅÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�
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ใชมือสัมผัสผาขนหนู มีลักษณะ…

เดินเทาเปลาบนพื้นกระเบื้อง มีลักษณะ… 

ผลการทดลองการทดลอง

เราใช้เราใช้เราใชมือและเทา้สัาสัาสมผสัสิสสิสส่งต่าง ๆ  ทําให้าให้าใหรบัรูล้ักษณะผวิสัวสัวสมผสัได้สได้สได
เชน่ นุ่ม แข็ง เรยีบ ขรุขระ  และบอกความรูสึ้สึสกได้กได้กได เชน่ รอ้น เย็น

เด็ก ๆ  ลองฟัก ๆ  ลองฟัก ๆ  ลองฟงเพลงประสาทสังเพลงประสาทสังเพลงประสาทสมผสั แล้ส แล้ส แลวบอกเล่าให้าให้าใหกันฟันฟันฟงด้วยนะคะ

มาลองสัมผัสสิ่งตาง ๆ  ดวยมือและเทาใหรูวามีลักษณะอยางไรมาลองสัมผัสสิ่งตาง ๆ  ดวยมือและเทาใหรูวามีลักษณะอยางไร
กอนเริ่มทดลองใหคิดกอนวาสิ่งที่จะสัมผัสมีลักษณะอยางไรครับ

  อุปกรณ  1  ผาขนหนู 2  พื้นกระเบื้อง  อุปกรณ  1  ผาขนหนู 2  พื้นกระเบื้อง  อุปกรณ  1  ผาขนหนู 2  พื้นกระเบื้อง  อุปกรณ  1  ผาขนหนู 2  พื้นกระเบื้อง

นุม แข็ง

เรียบ ขรุขระขรุขระ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1.  บอกอวัยวะที่ใช้ใช้ใชสัสัสมผสัและลัสและลัสและลกษณะของสิกษณะของสิกษณะของส่งต่าง ๆ
ที่สัสัสมผสัได้สได้สได

  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



 Ê¹·¹Ò¨Ò¡ÀÒ¾¶Ö§Ê¶Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡ÊÑµÇ�ÍÑ¹µÃÒÂ áÅŒÇ¾Òà ḉ¡ä»Ê¹ÒÁà ḉ¡àÅ‹¹â´ÂÃÐºÒÂÊÕÅ§ã¹ª‹Í§µÒÃÒ§·ÕèÁÕµÑÇàÅ¢
µÒÁÅÓ´Ñºã¹ªØ´¤ÓÊÑè§ áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

ที่ใดปลอดภยัจากสัตว์อันตราย

ªØ´¤ÓÊÑè§

ธรรมชาติรอบตัว

4 3

8

1097

5 6

2
เริม่ต้น

ลําดับที่ 1 32 4 5

2 4 86 10

จุดประสงค์ 1. บอกสถานที่ที่ปลอดภัยจากสัตว์อันตรายได้
  2. สังเกต จําแนกตัวเลข และระบายสีตามลําดับในชุดคําส่ังได้

มฐ.   1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา
15
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µÒÁÅÓ´Ñºã¹ªØ´¤ÓÊÑè§ áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§

4 3

8

1097

5 6

2
เรเริิ่ม่ตมต้้นน

ลําดับที่ 1 32 4 5

2 4 86 10

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานท1. บอกสถานที่1. บอกสถานที่1. บอกสถานท1. บอกสถานที่1. บอกสถานทที่ปลอดภัปลอดภัปลอดภยจากสัยจากสัยจากสตว์อันตรายได้นตรายได้นตรายได
  2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกตัวเลข และระบายสีวเลข และระบายสีวเลข และระบายสตามลําดับในชุดคํบในชุดคํบในชุดคาสัาสัาส่งได้งได้งได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา
15
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2 2 2 2

2 2 2 2
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Ê¹·¹Ò¶Ö§ÅÑ¡É³Ð¢Í§¢Í§àÅ‹¹áµ‹ÅÐª¹Ô´ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕµÑÇàÅ¢µÒÁªØ´¤ÓÊÑè§·Õè¡ÓË¹´

ของเล่นช้ินน้ีคืออะไร
สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

ªØ´¤ÓÊÑè§

1    ¹íéÒà§Ô¹ 2    à¢ÕÂÇ 3    á´§

ผิงผิงคิดวา ของเลนชิ้นนี้
จะใชหุนยนตไหมครับ

เราตองลอง
ระบายสีดูคะบิ๊ว

จุดประสงค์ 1. บอกชือ่และลักษณะของเล่นได้
  2.  สังเกต จําแนกตัวเลขกับสี และระบายสีตามลําดับ

ในชุดคําส่ังได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา

Audio  &  Video

18
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3 3 2 2 2 2 3 3
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2 2 2 2

2 2
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Ê¹·¹Ò¶Ö§ÅÑ¡É³Ð¢Í§¢Í§àÅ‹¹áµ‹ÅÐª¹Ô´ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕµÑÇàÅ¢µÒÁªØ´¤ÓÊÑè§·Õè¡ÓË¹´

ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§ªØ´¤ÓÊÑè§

1    ¹íéÒà§Ô¹ 2    à¢ÕÂÇ 3    á´§

ผิงผิงคิดวา ของเลนชิ้นนี้ผิงผิงคิดวา ของเลนชิ้นนี้
จะใชหุนยนตไหมครับจะใชหุนยนตไหมครับ

เราตองลอง
ระบายสีดูคะบิ๊ว

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกชือ่และลักษณะของเล่นได้นได้นได
  2.  สั2.  สั2.  สงเกต จําแนกตัวเลขกับสีบสีบส และระบายสี และระบายสี และระบายสตามลําดับ

ในชุดคํในชุดคํในชุดคาสัาสัาส่งได้งได้งได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา

Audio  &  Video

18



S : การสำรวจคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ    T : การประดิษฐบานจำลอง   E : รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบบาน  M : การจำแนก รูปรางรูปทรง การนับ

สร้างบ้านจําลองแบบไหนดีนะ
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สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

ลักษณะของตัวบาน

 แข็ง วางตั้งได

 ออน วางตั้งไมได

อื่น ๆ  

สวนประกอบของบาน

 มีประตู หนาตาง

 ไมมีประตู หนาตาง

อื่น ๆ  

เรามาเลนสรางหมูบานกัน
แตมีบานจำลองแค 1 หลัง

ทำยังไงดี

บิ๊วเห็นกลองไม ใชแลว
อยูหลังหอง เรามาคิด
ทำบานจำลองกันครับ

ขัน้ระบปัุญหา

ออมกับบิ๊วชวนกันเลนสรางหมูบาน แตมีบานจำลองแค 1 หลัง ไมพอสรางหมูบาน
บิ๊วหันไปเห็นกลองกระดาษเหลือใชอยูหลังหอง จึงชวนกันสรางบานจำลองเพิ่มขึ้น

S T EM

Ê¹Ø¡¤Ô´ÊÃŒÒ§ªÔé¹§
Ò¹

ผลสํารวจลักษณะบ้านจําลอง

จุดประสงค์ 1. ฟังเรือ่งเล่าและบอกปัญหาจากเรือ่งที่ฟังได้           2. สํารวจ สังเกต และบอกลักษณะของบ้านจําลองได้20

SS : การสำรวจคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ    TT : การประดิษฐบานจำลอง   EE : รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบบาน  MM : การจำแนก รูปรางรูปทรง การนับ

สร้สร้สรางบ้านจําลองแบบไหนดีาลองแบบไหนดีาลองแบบไหนดนะ
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ลักษณะของตัวบาน

 แข็ง วางตั้งได

 ออน วางตั้งไมได

อื่น ๆ  

สวนประกอบของบาน

 มีประตู หนาตาง

 ไมมีประตู หนาตาง

อื่น ๆ  

เรามาเลนสรางหมูบานกัน
แตมีบานจำลองแค 1 หลัง

ทำยังไงดี

บิ๊วเห็นกลองไม ใชแลว
อยูหลังหอง เรามาคิด
ทำบานจำลองกันครับ

ขขััน้ระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปัุนระบปัุนระบปุญหาญหาญหาญหาญหาญหา

ออมกับบิ๊วชวนกันเลนสรางหมูบาน แตมีบานจำลองแค 1 หลัง ไมพอสรางหมูบาน
บิ๊วหันไปเห็นกลองกระดาษเหลือใชอยูหลังหอง จึงชวนกันสรางบานจำลองเพิ่มขึ้น

SS TT EEMM

ผลสํผลสํผลสารวจลักษณะบ้านจําลอง

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟงเรือ่งเล่าและบอกปัาและบอกปัาและบอกปญหาจากเรือ่งทีฟั่ฟัฟงได้งได้งได           2. สํ           2. สํ           2. สารวจ สัารวจ สัารวจ สงเกต และบอกลักษณะของบ้านจําลองได้าลองได้าลองได20



ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วัสดุตกแตงติดแนน 

วัสดุตกแตงติดแนน 

วัสดุตกแตงหลุดรวง

วัสดุตกแตงหลุดรวง

เขยาบานจำลองขึ้นลงเบาๆ 5 ครั้ง

เขยาบานจำลองขึ้นลงแรงๆ 10 ครั้ง

ขัน้ทดสอบ ประเมนิผล ปรบัปรุง

ทดสอบตดิตกแตง่บ้านจําลองเรียบร้อยหรือไม่
สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

·´ÊÍº¡ÒÃµÔ´ÇÑÊ´Øµ¡áµ‹§ºŒÒ¹¨ÓÅÍ§ ·ÓµÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÅ§ã¹  µÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§

จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะบ้านจําลองที่มีความคงทนได้           2. ทดลอง สํารวจ สังเกต แล้วบอกผลการทดลองของตนเองได้ 23

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วัสดุตกแตงติดแนน 

วัสดุตกแตงติดแนน 

วัสดุตกแตงหลุดรวง

วัสดุตกแตงหลุดรวง

เขยาบานจำลองขึ้นลงเบาๆ 5 ครั้ง

เขยาบานจำลองขึ้นลงแรงๆ 10 ครั้ง

ขขััน้ทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมนทดสอบ ประเมิินทดสอบ ประเมินทดสอบ ประเมนผล ปรนผล ปรนผล ปรนผล ปรนผล ปรนผล ปรนผล ปรันผล ปรันผล ปรบปรุงบปรุงบปรุงบปรุงบปรุงบปรุงบปรุงบปรุงบปรุงบปรุง

ทดสอบตดตกแตงบานจาลองเรยบรอยหรอไม
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จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกลักษณะบ้านจําลองที่มีความคงทนได้ความคงทนได้ความคงทนได           2. ทดลอง สํ           2. ทดลอง สํ           2. ทดลอง สารวจ สัารวจ สัารวจ สงเกต แล้วบอกผลการทดลองของตนเองได้วบอกผลการทดลองของตนเองได้วบอกผลการทดลองของตนเองได 23
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พัฒนาการคิด ผา่น

อนุบาล  2
(อาย ุ4-5 ปี)
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พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0231084

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา
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ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

ฟงและอานประโยค แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และระบายสีภาพ พรอมบอกขอตกลงในหองเรียน

เราเก็บของเล่น

ตวัเด็ก

สือ่สารผาน

ประโยค

เก็บ ของเลน

เรา เก็บ ของเลน

สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านประโยค และเขียนคําได้                
                2. บอกข้อตกลงในห้องเรยีนจากประโยคได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

3

ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

ฟงและอานประโยค แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และระบายสีภาพ พรอมบอกขอตกลงในหองเรียน

เราเก็บของเล่นประโยค

เก็บ ของเลน

เรา เก็บ ของเลน

สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านประโยค และเขีานประโยค และเขีานประโยค และเขยนคําได้าได้าได                
                2. บอกข้อตกลงในห้อตกลงในห้อตกลงในหองเรยีนจากประโยคได้ยนจากประโยคได้ยนจากประโยคได

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

3



ธง บาน

ธงชาตไิทยของเรา
ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

  ฟงและอานคำคลองจอง แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และระบายสีภาพ พรอมบอกสถานที่ที่เคยเห็น
ธงชาติไทย

บคุคลและสถานท่ีฯ
สือ่สารผาน

คำคลองจอง
สือ่สารผาน

ติดธงไทย  ไวหนาบาน  บานของเรา

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคําคล้องจอง และเขียนคําได้                
                2. บอกความสําคัญและลักษณะของธงชาติไทยจากคําคล้องจองได้

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

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

8

ธง บาน

ธงชาตไทยของเราธงชาตไทยของเราธงชาต
ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

  ฟงและอานคำคลองจอง แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และระบายสีภาพ พรอมบอกสถานที่ที่เคยเห็น
ธงชาติไทย

คำคลองจอง

ติดธงไทย  ไวหนาบาน  บานของเรา

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านคําคล้องจอง และเขียนคําได้าได้าได                
                2. บอกความสํ                2. บอกความสํ                2. บอกความสาคัญและลักษณะของธงชาติไทยจากคํไทยจากคํไทยจากคาคล้องจองได้องจองได้องจองได

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

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

8



นอน อาบน้ำ

ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

เรานอนกลางคืนตืน่ตอนเช้า

ฟงและอานคำคลองจอง แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และคัดเลข 1-3 ตามลำดับเหตุการณ ในภาพ

ธรรมชาตริอบตวั

 นอนกลางคืน ตื่นตอนเชา
เราอาบน้ำ ทำทุกวัน

เข้านอนหัวค�า
ตื่นแต่เชา้ อาบน�าเอง

เราต้องทําทกุวันนะครบั

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคําคล้องจอง และเขียนคําได้                
                 2. บอกการปฏิบัติตนในแต่ละชว่งเวลาจากคําคล้องจองได้

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

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

Audio  &  Video

13

นอน อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำ

ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

เรานอนกลางคนตนตอนเชา

ฟงและอานคำคลองจอง แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และคัดเลข 1-3 ตามลำดับเหตุการณ ในภาพ

 นอนกลางคืน ตื่นตอนเชา
เราอาบน้ำ ทำทุกวัน

เข้านอนหัวค�า
ตื่นแต่เชา้ อาบน�าเอง

เราต้องทําทกุวันนะครบั

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านคําคล้องจอง และเขียนคําได้าได้าได                
                 2. บอกการปฏิ                 2. บอกการปฏิ                 2. บอกการปฏบัติตนในแตตนในแต่ตนในแตละชว่งเวลาจากคําคล้องจองได้องจองได้องจองได

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

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

Audio  &  Video

13



สือ่สารผาน

คำกลอน

ฝน ชาวนา

ธรรมชาตริอบตวั

ฟงและอานคำกลอน แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และระบายสีภาพ

ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

ชาวนาปลกูข้าว

ฝนตกลงมา ชาวนาดีใจ
ตนขาวเติบใหญ อยูในทุงนา 

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคํากลอน และเขียนคําได้                
               2. บอกความสําคัญของฤดูฝนจากคํากลอนได้

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

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

Audio  &  Video

14

ฝน ชาวนา

ฟงและอานคำกลอน แลวเขียนวง รอบคำที่คัดจากดานบน และระบายสีภาพ

ฟงและอานคำ แลวคัดคำ

ชาวนาปลกูขาว

ฝนตกลงมา ชาวนาดีใจ
ตนขาวเติบใหญ อยูในทุงนา ตนขาวเติบใหญ อยูในทุงนา 

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านคํากลอน และเขียนคําได้าได้าได                
               2. บอกความสํ               2. บอกความสํ               2. บอกความสาคัญของฤดูฝนจากคญของฤดูฝนจากคํญของฤดูฝนจากคํญของฤดูฝนจากคากลอนได้ากลอนได้ากลอนได

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

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

Audio  &  Video

14



สือ่สารผาน 

เรือ่งสัน้ / นทิาน หนูออมไปเที่ยวสวนสัตว์

ฝกอานทบทวนคำ ฟงเรื่องราวพรอมชี้บอกคำที่เรียนมาแลว และเลาเรื่องดวยตนเองอยางอิสระ

เชาวันหยุดที่บานของออม ทุกคนชวยกันทำงาน ออมรดนํ้าดอกไม
พอเก็บสมกับมะมวง แมเก็บคะนาไปทำอาหาร

ตากับยายนำขนมปงไปใหปลากิน

เย่! ดีใจจังเลย
ขอบคุณค่ะ

ทบทวนคำ

ตา       ยาย      พอ      แม       ไหว     อาน    
ชาง     กวาง     คะนา    แตงโม   มะมวง  ดอกไม

ทุกคนทำงานเสร็จแลว ก็มากินอาหารเชารวมกัน เมื่อกินอิ่มแลว พอบอกกับออมวา
“วันนี้เราจะไปเที่ยวสวนสัตวกันนะ” ออมดี ใจไหวขอบคุณพอแม 

และรีบอาบนํ้าแตงตัวใสเสื้อตัวโปรด

ส่ิงตา่ง ๆ  รอบตวัเด็ก

วันน้ีเราไปเที่ยว
สวนสัตว์กันนะลกู

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด และอ่านคําที่เรยีนมาแล้วได้
               2. บอกเล่าเรือ่งราวในเรือ่งที่ฟังตามความเข้าใจได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่นพดูฟัง

Audio  &  Video

22

เรือ่งสัน้ / นทิานเรือ่งสัน้ / นทิานเรือ่งสัน้ / นทิาน หนูออมไปเทยวสวนสตว

ฝกอานทบทวนคำ ฟงเรื่องราวพรอมชี้บอกคำที่เรียนมาแลว และเลาเรื่องดวยตนเองอยางอิสระ

เชาวันหยุดที่บานของออม ทุกคนชวยกันทำงาน ออมรดนํ้าดอกไม
พอเก็บสมกับมะมวง แมเก็บคะนาไปทำอาหาร

ตากับยายนำขนมปงไปใหปลากิน

เย่! ดี! ดี! ดใจจัใจจัใจจงเลย
ขอบคุณค่ะ

ทบทวนคำทบทวนคำ

ตา       ยาย      พอ      แม       ไหว     อาน    ตา       ยาย      พอ      แม       ไหว     อาน    
ชาง     กวาง     คะนา    แตงโม   มะมวง  ดอกไมชาง     กวาง     คะนา    แตงโม   มะมวง  ดอกไม

ทุกคนทำงานเสร็จแลว ก็มากินอาหารเชารวมกัน เมื่อกินอิ่มแลว พอบอกกับออมวา
“วันนี้เราจะไปเที่ยวสวนสัตวกันนะ” ออมดี ใจไหวขอบคุณพอแม 

และรีบอาบนํ้าแตงตัวใสเสื้อตัวโปรด วันน้ีเราไปเที่เราไปเที่เราไปเทยว
สวนสัสวนสัสวนสตว์กันนะลกู

จุดประสงคจุดประสงคจุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด และอง พูด และอง พูด และอ่านคานคานคําที่เรยีนมาแลยนมาแล้้วได้วได้วได
               2. บอกเล               2. บอกเล               2. บอกเล               2. บอกเล่าเรื่

ง พูด และอ
่

ง พูด และอ
องราวในเรองราวในเรองราวในเรืองราวในเรืองราวในเรอ่งที่ฟัฟัฟงตามความเขงตามความเข้าใจไดาใจไดาใจได้าใจได้าใจได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่านพดูฟัฟัฟง

Audio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  VideoAudio  &  Video

22



เมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอย
ขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงาม

หมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำราม

ไดเวลาไปเที่ยวแลว...
พอขับรถยนตพาแมกับออมไปสวนสัตว 

แมชวนออมอานปายจราจร
ริมถนนไปตลอดทาง

23

เมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอยเมื่อถึงสวนสัตว ออมปอนกลวยใหเจาชางนอย
ขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงามขณะเดินเที่ยวออมเห็นกวางมีเขาสวยงาม

หมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำรามหมีตัวใหญเดินอุยอาย และสิงโตรองคำราม

พอขับรถยนตพาแมกับออมไปสวนสัตว 
แมชวนออมอานปายจราจร

ริมถนนไปตลอดทาง

23



ไดเวลากลับบานแลว...
พอแวะซื้อแตงโมผลโตไปฝากตากับยาย และออมขอซื้อ

ตุกตาชางนอยนารัก ออมสนุกและมีความสุขมากในวันหยุดนี้

ทันใดนั้นมีลมฝนพัดมา
พอจึงพาแมกับออมหลบฝน
เขามากินขนมที่รานกาแฟ

เมื่อฝนหยุดพอจึงชวนทุกคน
กลับบาน

24

ไดเวลากลับบานแลว...
พอแวะซื้อแตงโมผลโตไปฝากตากับยาย และออมขอซื้อ

ตุกตาชางนอยนารัก ออมสนุกและมีความสุขมากในวันหยุดนี้

พอจึงพาแมกับออมหลบฝนพอจึงพาแมกับออมหลบฝนพอจึงพาแมกับออมหลบฝนพอจึงพาแมกับออมหลบฝน
เขามากินขนมที่รานกาแฟเขามากินขนมที่รานกาแฟเขามากินขนมที่รานกาแฟเขามากินขนมที่รานกาแฟ

เมื่อฝนหยุดพอจึงชวนทุกคนเมื่อฝนหยุดพอจึงชวนทุกคนเมื่อฝนหยุดพอจึงชวนทุกคนเมื่อฝนหยุดพอจึงชวนทุกคนเมื่อฝนหยุดพอจึงชวนทุกคน
กลับบานกลับบาน

24




