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สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330043

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี)

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

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

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

Audio  &  VideoAudio  &  Video Audio  &  Video

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพืปูพืปูพ้นฐานทักษะการคิด

ชุด

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330043

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ป)

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡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 Ã‹ÇÁàÅ‹¹à¡Á áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

Audio  &  VideoAudio  &  Video Audio  &  Video



เด็กเกงใชชีวิตอยางปลอดภยั
66หน่ัวิยทีำ� ทำำ�อย่�งไรให้เร�ปลุ่อด็ภยั

เล่นบ้ล็อกไม้ถัูกว้ธี ไม่ขว้างปาใส่ผู้อ่�น

เด้นขึ�นลงบ้ันไดอย่างระมัดระวัง
ไม่ว้�งขึ�นลงบ้ันได

นั�งเก้าอี�เรียบ้ร้อย ไม่โยกหร่อขึ�นไป
ย่นบ้นเก้าอี�

ว้�งเล่นในที�ปลอดภัย ไม่เข้าไปในที�รก 
หร่อใกล้ร้มแม่น�ำ

สำรวจต่นเองวา่เคยเลน่ของเล่น และใชส้้�งของอยา่งปลอดภยัด้วยวธ้ใีดบ้า้งคะ

สีนที่นา¶Öงการื่»¯ÔบÑµÔµนใË้»ล่อดภÑย แล่้วขีีด ✓  ล่งใน ขีองภาพเËµØการื่³�ที่ี�เ¤ยที่ÓËรื่่อที่Óเ»šน»รื่ะ¨Ó 
 แล่ะรื่ะบายสีีภาพ 

 วิ่ง    run

สำรวจต่นเองว่าเคยใช้สถัานที�ต่่าง  ๆ  ได้อย่างปลอดภัยด้วยว้ธีใดบ้้างครับ้

จุุด็ประสงค์์ 1.	 บอกการป็ฏิบัติตนที่ี�เป็็นการป็�องกันภัยอันตรายใกล้ัตัวิได้็
	 	 2.	 สัำารวิจำ	เชื่่�อมีโยงป็ระสับการณ์เด็ิมี	แลัะระบุบอกสิั�งที่ี�เคิยที่ำา
	 	 	 แล้ัวิป็ลัอด็ภัยได้็

มีฐ.   1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

ก�รคิ์ด็

สติปัิญญ�

สัมีรรถนะ 4

ระบุุเช่ื่�อมีโยงสำ�รวิจุ
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เด็กเกงใชชีวิตอยางปลอดภยั ทำ�อย�งไรใหเร�ปลุ่อด็ภย

เล่นบ้ล็อกไม้ถัูกว้ธี ไม่ขว้างปาใส่ผู้อ่�น

เด้นขึ�นลงบ้ันไดอย่างระมัดระวัง
ไม่ว้�งขึ�นลงบ้ันได

นั�งเก้าอี�เรียบ้ร้อย ไม่โยกหร่อขึ�นไป
ย่นบ้นเก้าอี�

ว้�งเล่นในที�ปลอดภัย ไม่เข้าไปในที�รก 
หร่อใกล้ร้มแม่น�ำ

สำรวจต่นเองวา่เคยเลน่ของเล่น และใชส้้�งของอยา่งปลอดภยัด้วยวธ้ใีดบ้า้งคะ

สีนที่นา¶Öงการื่»¯ÔบÑµÔµนใË้»ล่อดภÑย แล่้วขีีด ✓  ล่งใน ขีองภาพเËµØการื่³�ที่ี�เ¤ยที่ÓËรื่่อที่Óเ»šน»รื่ะ¨Ó 
 แล่ะรื่ะบายสีีภาพ 

 วิ่ง วิ่ง    run

สำรวจต่นเองว่าเคยใช้สถัานที�ต่่าง  ๆ  ได้อย่างปลอดภัยด้วยว้ธีใดบ้้างครับ้

จุุด็ประสงค์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์ 1.	 บอกการป็ฏิ1.	 บอกการป็ฏิ1.	 บอกการป็ฏบัติตนที่ี�เป็็เป็็เป็นการป็�นการป็�นการป็องกันภัยอันตรายใกล้ันตรายใกล้ันตรายใกลัตัวิได็้วิได็้วิได็
	 	 2.	สัำ2.	 สัำ2.	 สัารวิจำ	เชื่่�อมีโยงป็ระสับการณ์อมีโยงป็ระสับการณ์อมีโยงป็ระสับการณเด็ิมี	แลัะระบุบอกสิัมี	แลัะระบุบอกสิัมี	แลัะระบุบอกสั�งที่ี�เคิยที่ำา
	 	 	 แล้ัวิป็ลัอด็ภัวิป็ลัอด็ภัวิป็ลัอด็ภยได็้ยได็้ยได็

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

ก�รคิ์ด็

สติิสติิสติปัปัปญญ�

สัมีรรถนะ 4

ระบุุเช่ื่�อมีโยงสำสำส�รวิจุ
22



3อ 1234
กรุงเทพมหานคร

เด็ินัทำ�งอย่�งไรให้ปลุ่อด็ภยั

เม่�อเห็นสัญญาณนี�
เราต่้องทำอย่างไร

เม่�อขึ�นรถัยนต่แล้ว
เราต่้องทำอย่างไร

เม่�อเห็นสัญญาณนี�
เราต่้องทำอย่างไร

ข้ามถันนได้ เราจะปลอดภัย

เพ่�อความปลอดภัย

รอรถัผ่านไป เราจะปลอดภัย

น้รภัย

สีนที่นา¶Öงการื่เดÔนที่างที่ี�»ล่อดภÑย ฟััง¤Ó¶ามีแล่ะล่ากเสี้นµามีรื่อย»รื่ะไ»Ëา¤Óµอบ แล่ะ¤Ñด¤Ó

จุุด็ประสงค์์ 1.	 บอกวิิธ์กีารเด็ินที่างที่ี�ป็ลัอด็ภัยได้็
	 	 2.	 	สัังเกต	แลัะคิิด็เชื่่�อมีโยงเหตุการณ์ต่อเน่�องที่ี�เป็็นเหตุ
	 	 	 เป็็นผลัต่อกันได้็

มีฐ.   1, 2, 5, 8, 9, 10, 12

ก�รคิ์ด็

สติปัิญญ�

สัมีรรถนะ 4

สังเกติ ให้เหติผุลุ่เช่ื่�อมีโยง
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3อ 1234
กรุงเทพมหานคร

เด็นัทำ�งอย�งไรใหปลุ่อด็ภย

เม่�อเห็นสัญญาณนี�
เราต่้องทำอย่างไร

เม่�อขึ�นรถัยนต่แล้ว
เราต่้องทำอย่างไร

เม่�อเห็นสัญญาณนี�
เราต่้องทำอย่างไร

ข้ามถันนได้ เราจะปลอดภัย

เพ่�อความปลอดภัย

รอรถัผ่านไป เราจะปลอดภัย

น้รภัย

สีนที่นา¶Öงการื่เดÔนที่างที่ี�»ล่อดภÑย ฟััง¤Ó¶ามีแล่ะล่ากเสี้นµามีรื่อย»รื่ะไ»Ëา¤Óµอบ แล่ะ¤Ñด¤Ó

จุุด็ประสงค์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์ 1.	 บอกวิิธ์กีารเด็ินที่างที่ี�ป็ลัอด็ภัป็ลัอด็ภัป็ลัอด็ภยได้็ยได้็ยได็
	 	 2.	 	สัั2.	 	สัั2.	 	สังเกต	แลัะคิิด็เชื่่�อมีโยงเหตุการณ์อมีโยงเหตุการณ์อมีโยงเหตุการณต่อเน่�องที่ี�เป็็เป็็เป็นเหตุ
	 	 	 เป็็	 เป็็	 เป็นผลัต่อกันได็้นได็้นได็

มีฐ.   มีฐ.   1, 2, 5, 8, 9, 10, 12

ก�รคิ์ด็

สติิสติิสติปัปัปญญ�

สัมีรรถนะ 4

สัสัสงเกติ ให้ให้ใหเหติผุลุ่เช่ื่�อมีโยง
23



อยากสขุภาพ่ดื่ี เรีาต่้องมื่วีิ่ิธ ีต่้องใส่ใจึในควิ่ามื่สะอาดื่

หมื่ั�นลั้างมื่อ้ สวิ่มื่หน้ากาก อยู่ห่าง ๆ กนัไวิ่้

หนจูึะปัลัอดื่ภัย หนจูึะปัลัอดื่ภัย จึากโควิ่ิดื่ (ซ�าทั�งประโยค)

เรีาต่้องหมื่ั�นลั้างมื่อ้ แลัะกส็วิ่มื่หน้ากาก อยู่ห่าง ๆ กนัไวิ่้

เพ้่�อให้เรีาปัลัอดื่ภัยจึากโควิ่ิดื่

เพลุ่ง หนัูสุขภ�พดี็

ฟัังเพล่งแล่ะสีนที่นา¶ÖงวÔ¸ี»¯ÔบÑµÔµนใË้»ล่อดภÑย¨ากâรื่¤รื่ะบาด พรื่้อมีดÙภาพ»รื่ะกอบ¨ากด้านล่่าง

ทำำ�อย่�งไรให้ปลุ่อด็ภยัจุ�กโรค์ระบุ�ด็

สีนที่นา¶Öงการื่»‡องกÑนเª่�อâรื่¤¨ากภาพ ฟััง¤Ó¶ามี แล่้วรื่ะบายสีีเขีียวล่งใน   ภาพที่ี�เ»šน¤Óµอบ แล่ะรื่ะบายสีีภาพ

ช่วงนี�โรคโคว้ด 19 กำลังระบ้าด ก่อนออกนอกบ้้าน

เราต่้องสวมอะไรเพ่�อปองกันเช่�อโรคครับ้

หมั�นลา้งมอ่ด้วยสบู่้บ่้อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย

เว้นระยะห่าง ลดการสมัผสัใกล้ช้ดกนัรับ้ประทานอาหารแยกกัน

เว้นระยะห่าง 2 เมต่ร

หร่อ 2 ช่วงแขน

จุุด็ประสงค์์ 1.	 บอกการป็ฏิบัติตนให้ป็ลัอด็ภัยจำากโรคิระบาด็ได้็
	 	 2.	 สัังเกต	แลัะคิิด็เชื่่�อมีโยงนำาคิวิามีรูม้ีาใชื่ใ้นชื่วีิิตป็ระจำำาวิันได็้

มีฐ.   1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

ก�รคิ์ด็

สติปัิญญ�

สัมีรรถนะ 4

สังเกติ นัำ�ค์วิ�มีรูไ้ปใช้ื่เช่ื่�อมีโยง

Audio  &  Video

24

อยากสขุภาพ่ดื่ีอยากสขุภาพ่ดื่ีอยากสขุภาพ่ดื่ เรีาต่้องมื่วีิ่ิธ ีต่้องใส่องใส่องใสใจึในควิ่ามื่สะอาดื่

หมื่ั�นลั้างมื่อ้ สวิ่มื่หน้อ สวิ่มื่หน้อ สวิ่มื่หนากาก อยู่ห่าง ๆ กนัไวิ่้นไวิ่้นไวิ่

หนจูึะปัลัอดื่ภัหนจูึะปัลัอดื่ภัหนจูึะปัลัอดื่ภย หนจูึะปัลัอดื่ภัย หนจูึะปัลัอดื่ภัย หนจูึะปัลัอดื่ภย จึากโควิ่ย จึากโควิ่ิย จึากโควิ่ดื่ (ซ�(ซ�(ซาทั�งประโยค)งัประโยค)ั

เรีาต่้องหมื่ั�นลั้างมื่อ้ แลัะกส็วิ่มื่หน้สวิ่มื่หน้สวิ่มื่หนากาก อยู่ห่าง ๆ กนัไวิ่้นไวิ่้นไวิ่

เพ้่�อให้อให้อใหเรีาปัลัอดื่ภัเรีาปัลัอดื่ภัเรีาปัลัอดื่ภยจึากโควิ่ยจึากโควิ่ิยจึากโควิ่ดื่

เพลุ่ง หนัูสุขภ�พดี็เพลุ่ง หนัูสุขภ�พดี็เพลุ่ง หนัูสุขภ�พด็

ฟัังเพล่งแล่ะสีนที่นา¶ÖงวÔ¸ี»¯ÔบÑµÔµนใË้»ล่อดภÑย¨ากâรื่¤รื่ะบาด พรื่้อมีดÙภาพ»รื่ะกอบ¨ากด้านล่่าง

ทำ�อย�งไรใหปลุ่อด็ภยจุ�กโรค์ระบุ�ด็

สีนที่นา¶Öงการื่»‡องกÑนเª่�อâรื่¤¨ากภาพ ฟััง¤Ó¶ามี แล่้วรื่ะบายสีีเขีียวล่งใน   ภาพที่ี�เ»šน¤Óµอบ แล่ะรื่ะบายสีีภาพ

ช่วงนี�โรคโคว้ด 19 กำลังระบ้าด ก่อนออกนอกบ้้าน

เราต่้องสวมอะไรเพ่�อปองกันเช่�อโรคครับ้

หมั�นลา้งมอ่ด้วยสบู่้บ่้อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย

เว้นระยะห่าง ลดการสมัผสัใกล้ช้ดกนัรับ้ประทานอาหารแยกกัน

เว้นระยะห่าง 2 เมต่ร

หร่อ 2 ช่วงแขน

จุุด็ประสงค์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์ 1.	 บอกการป็ฏิ1.	 บอกการป็ฏิ1.	 บอกการป็ฏบัติตนให้ตนให้ตนใหป็ลัอด็ภัป็ลัอด็ภัป็ลัอด็ภยจำากโรคิระบาด็ได้็ยจำากโรคิระบาด็ได้็ยจำากโรคิระบาด็ได็
	 	 2.	 สัั2.	 สัั2.	สังเกต	แลัะคิิด็เชื่่�อมีโยงนอมีโยงนำอมีโยงนาคิวิามีรูม้ีาใชื่้มีาใชื่้มีาใชื่ในชื่ใ้นชื่้ ีในชื่ีในชื่วิิตป็ระจำำตป็ระจำำตป็ระจำาวิันได้็นได้็นได็

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

ก�รคิ์ด็

สติิสติิสติปัปัปญญ�

สัมีรรถนะ 4

สัสัสงเกติ นัำ�ค์วิ�มีรู้ไปใชื่�ค์วิ�มีรูไปใชื่�ค์วิ�มีรู้ไปใชื่้ ้ไปใช้ื่ไปใชื่เช่ื่�อมีโยง

Audio  &  Video

24



อาจำะพาไป็ซ่�อขนมี
ไป็ด็้วิยกันไหมี

อาจำะพาไป็ซ่�อขนมี
ไป็ด็้วิยกันไหมี

ไมี่ไป็ค่ิะ ไป็ค่ิะ

ระวิังภยัจุ�กค์นัแปลุ่กหน้ั�อย่�งไร

  สีนที่นา¶Öงการื่»¯ÔบÑµÔµนเมี่�อพบ¤นแ»ล่กËน้า แล่้ววาด ล่งใน   ขีองภาพเËµØการื่³�ที่ี�¤วรื่»¯ÔบÑµÔ
เพ่�อ¤วามี»ล่อดภÑย แล่ะรื่ะบายสีีภาพ

¶อดรื่ËÑสีพยÑÞªนะ¨ากภาพ แล่ะเµÔมีพยÑÞªนะล่งใน ใË้เ»šน¤Óที่ี�สีมีบÙรื่³� แล่้ว¤Ñด¤Óพรื่้อมีอ่านขี้อ¤วามีµามี¤รื่Ù

= ก = ค = น = ป = ล

จุุด็ประสงค์์ 1.	 บอกการป็ฏิบัติตนให้ป็ลัอด็ภัยจำากคินแป็ลักหน้าได็้
	 	 2.	 สัังเกตพยัญชื่นะแลัะระบุเติมีคิำาที่ี�สััมีพันธ์ก์ัน	แลัะจำำาแนก
	 	 	 สิั�งที่ี�คิวิรที่ำาเพ่�อคิวิามีป็ลัอด็ภัยได้็

มีฐ.   1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

ก�รคิ์ด็

สติปัิญญ�

สัมีรรถนะ 4

ระบุุ จุำ�แนัก/จุดั็กลุุ่ม่ีสังเกติ
25

อาจำะพาไป็ซ่อาจำะพาไป็ซ่อาจำะพาไป็ซ�อขนมี
ไป็ด็้ไป็ด็้ไป็ด็วิยกันไหมี

อาจำะพาไป็ซ่อาจำะพาไป็ซ่อาจำะพาไป็ซ�อขนมี
ไป็ด็้ไป็ด็้ไป็ด็วิยกันไหมี

ไมีไมี่ไมีไป็ค่ิไป็ค่ิไป็คิะ ไป็ค่ิไป็ค่ิไป็คิะ

ระวิงภยจุ�กค์นัแปลุ่กหนั�อย�งไร

  สีนที่นา¶Öงการื่»¯ÔบÑµÔµนเมี่�อพบ¤นแ»ล่กËน้า แล่้ววาด ล่งใน   ขีองภาพเËµØการื่³�ที่ี�¤วรื่»¯ÔบÑµÔ
เพ่�อ¤วามี»ล่อดภÑย แล่ะรื่ะบายสีีภาพ

¶อดรื่ËÑสีพยÑÞªนะ¨ากภาพ แล่ะเµÔมีพยÑÞªนะล่งใน ใË้เ»šน¤Óที่ี�สีมีบÙรื่³� แล่้ว¤Ñด¤Óพรื่้อมีอ่านขี้อ¤วามีµามี¤รื่Ù

= ก = ค = น = ป = ล

จุุด็ประสงค์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์์จุุด็ประสงค์ 1.	 บอกการป็ฏิ1.	 บอกการป็ฏิ1.	 บอกการป็ฏบัติตนให้ตนให้ตนใหป็ลัอด็ภัป็ลัอด็ภัป็ลัอด็ภยจำากคินแป็ลักหน้ยจำากคินแป็ลักหน้ยจำากคินแป็ลักหนาได็้าได็้าได็
	 	 2.	 สัั2.	 สัั2.	สังเกตพยัญชื่นะแลัะระบุเติมีคิำาที่ี�สััสััสัมีพันธ์ก์ัน	แลัะจำำาแนก
	 	 	 สิั	 สิั	 สั�งที่ี�คิวิรที่ำาเพ่�

ญชื่นะแลัะระบุเต
�

ญชื่นะแลัะระบุเต
อคิวิามีป็ลัอด็ภัอคิวิามีป็ลัอด็ภัอคิวิามีป็ลัอด็ภยได้็ยได้็ยได็

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

ก�รคิ์ด็

สติิสติิสติปัปัปญญ�

สัมีรรถนะ 4

ระบุุ จุำ�แนัก/จุั�แนัก/จุั�แนัก/จุด็กลุุ่ม่ีสัสัสงเกติ
25



ปพ้ืูนฐานทักษะการคิด

www.aksorn.com

พัฒนาฯ บุคคลและสถานที่ฯ อ.3

43.-

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

ÃÐ´ÑºªÑé¹Í¹ØºÒÅ 3 (ÍÒÂØ 5-6 »‚)

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§

‘

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

อนุบาล

3

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

ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ

เตม็ศักยภาพในศตวรรษที่ 21
พั ยวัมตนถรรมสนฒ า าะ

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ»°ÁÇÑÂ

แวดล้อมเด็กและ

เสียงคําศัพทภ์าษาองักฤษ

ใบงานศิลปะสร้างสรรค์เพลง

เกมฝึกคิด

คํากลอน & ปรศินาคํากลอน

ผ่านพัฒนาการคิด

ปพืูปพืูปพู้นฐานทักษะการคิด
BBL (brain-based learning)

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

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

อนุบนบน าล

3

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

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

แวดล้อมเด็กและ

ผ่านผ่านพัฒนาการคิด



สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330044

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 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 0330044

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ป)

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡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



สนทนาถึงลักษณะของบานในแบบตาง ๆ  ฟงขอความ แลวลากเสนพาเด็กกลับบานตามทางเขาวงกตโดยใชดินสอสีที่ตางกัน

บ้านของเราอยู่ตรงไหน

บานของออมเปน

บานปูน 2 ชั้น ติดกันหลายหลัง

เรียกวา ทาวนเฮาส

บานของมีนาเปน

บาน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม

2หน่วยท่ี

ชีวิตดีปลอดภยัในบานเรา

บานของปนเปน

บานปูนชั้นเดียว

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเช่ือมโยง

จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะของบ้านในแต่ละแบบได้
  2. สังเกต เชือ่มโยงข้อความกับภาพที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

6

สนทนาถึงลักษณะของบานในแบบตาง ๆ  ฟงขอความ แลวลากเสนพาเด็กกลับบานตามทางเขาวงกตโดยใชดินสอสีที่ตางกัน

านของเราอยู

บานของออมเปน

บานปูน 2 ชั้น ติดกันหลายหลัง

เรียกวา ทาวนเฮาส

บานของมีนาเปน

บาน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไมบาน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม

ชีวิตดีปลอดภยัในบานเรา

บานของปนเปน

บานปูนชั้นเดียว

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเช่ือมโยง

จุดประสงคจุดประสงค์์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกลักษณะของบ้านในแตานในแต่านในแตละแบบได้ละแบบได้ละแบบได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชือ่มโยงข้อมโยงข้อมโยงขอความกับภาพที่สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

6



หองครัว    kitchen หองน้ำ    bathroom

หองนอน    bedroom หองนั่งเลน     living room

ฟงขอความ แลวนำตัวเลขมาเขียนลงใน ของภาพหองที่สัมพันธกัน และคัดคำ

ห้องตา่ง ๆ  ในบ้านใช้ทําอะไร

แมทำกับขาวในหอง... ออมเขานอนในหอง...

พออาบน้ำในหอง... ตาอานหนังสือในหอง...

1 2

3 4

จุดประสงค์ 1. บอกความสําคัญของห้องต่าง ๆ  ในบ้านได้
  2. สังเกต เชือ่มโยงข้อความกับภาพที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเช่ือมโยง
7

หองครัว    kitchen หองน้ำ    baathroom

หองนอน    bedroom หองนั่งเลน     living room

ฟงขอความ แลวนำตัวเลขมาเขียนลงใน ของภาพหองที่สัมพันธกัน และคัดคำ

หองตาง ๆ  ในบานใชทาอะไร

แมทำกับขาวในหอง... ออมเขานอนในหอง...แมทำกับขาวในหอง... ออมเขานอนในหอง...แมทำกับขาวในหอง... ออมเขานอนในหอง...

พออาบน้ำในหอง... ตาอานหนังสือในหอง...พออาบน้ำในหอง... ตาอานหนังสือในหอง...พออาบน้ำในหอง... ตาอานหนังสือในหอง...

1 2

3 4

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกความสํ1. บอกความสํ1. บอกความสาคัญของห้องต่าง ๆ  ในบ้าง ๆ  ในบ้าง ๆ  ในบานได้านได้านได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชือ่มโยงข้อมโยงข้อมโยงขอความกับภาพที่สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเช่ือมโยง
7



ช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไรช่วยกันดูแลบ้านได้อย่างไร
ฟงเพลง สนทนาถึงการดูแลบานใหสะอาด และคัดขอความ

 บ้าน บ้าน บ้าน ในบ้านมีคุณพ่อ คุณแม่

ทกุคนสุขแทอ้ยู่ในบ้านของเรา บ้าน บ้าน บ้าน

อู้ฮู้ ! บ้านเราสะอาด ทกุคนสุขแทอ้ยู่ในบ้านของเรา

สังเกตภาพ แลวเติม   ลงใน ของภาพเหตุการณชวยกันดูแลบานตามเพลง และระบายสีภาพ

เพลง บ้านแสนสุข

พวกเรา (ซ�า)

จุดประสงค์ 1. บอกการดูแลบ้านให้สะอาดน่าอยู่ได้
  2. สังเกต เชือ่มโยงข้อความกับภาพที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุเช่ือมโยง

Audio &  Video

8

ชวยกนดูแลบานไดอยางไรนดูแลบนดูแลบนดูแลบนดูแลบ
ฟงเพลง สนทนาถึงการดูแลบานใหสะอาด และคัดขอความ

 บ้าน บ้าน บ้าน ในบ้ในบ้ในบานมีคุณพ่อ คุณแม่

ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแทอยู่ในบ้ในบ้ในบานของเรา บ้าน บ้าน บ้าน

อู้ฮู้ ! บ้ ! บ้ ! บานเราสะอาด ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแท้ทกุคนสุขแทอยู่ในบ้ในบ้ในบานของเรา

สังเกตภาพ แลวเติม   ลงใน ของภาพเหตุการณชวยกันดูแลบานตามเพลง และระบายสีภาพ

เพลง บ้านแสนสุข

พวกเรา (ซ�(ซ�(ซา)

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการดูแลบ้านให้านให้านใหสะอาดน่สะอาดน่สะอาดนาอยู่ได้ได้ได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชื่

1. บอกการดูแลบ
่

1. บอกการดูแลบ
อมโยงข้อมโยงข้อมโยงขอความกับภาพที่

าอยู
ี่

าอยู
สัสัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

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

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุเช่ือมโยง

Audio &  Video

8



ป้องกันอันตรายในบ้านได้อย่างไร
สนทนาถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในบาน ฟงขอความ แลวลากเสนไปหาเหตุการณที่สัมพันธกันโดยใชดินสอสีที่ตางกัน

 และบอกวิธีปองกัน

ถาเราเสียบปลั๊กไฟ

ขณะมือเปยก

อาจทำใหเกิด...

ถาเรานำไฟแช็ก

มาเลน

อาจทำใหเกิด...

ถาเรานำมีดมาเลน

อาจทำใหเกิด...

ไฟฟาดูด

มีดบาดมือ

ไฟไหมบาน

เด็ก ๆ  คิดวิธป้ีองกันอันตรายในบ้านเพ่ิมเติมอีก

แล้วมาเล่าให้เพ่ือน ๆ  ฟังด้วยนะคะ

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เช่ือมโยง ให้เหตผุล

จุดประสงค์ 1. บอกอันตรายที่เกิดขึ้นในบ้านและวิธกีารป้องกันได้
  2. สังเกต และเชือ่มโยงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้

มฐ.   1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12

9

นอนตรายในบานได
สนทนาถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในบาน ฟงขอความ แลวลากเสนไปหาเหตุการณที่สัมพันธกันโดยใชดินสอสีที่ตางกัน

 และบอกวิธีปองกัน

ถาเราเสียบปลั๊กไฟ

ขณะมือเปยก

อาจทำใหเกิด...

ถาเรานำไฟแช็ก

มาเลน

อาจทำใหเกิด...

ถาเรานำมีดมาเลน

อาจทำใหเกิด...

ไฟฟาดูด

มีดบาดมือ

ไฟไหมบาน

เด็ก ๆ  คิดวิธป้ีป้ปองกันอันตรายในบ้นตรายในบ้นตรายในบานเพ่ิมเติมอีก

แล้วมาเล่าให้าให้าใหเพ่ือน ๆ  ฟัอน ๆ  ฟัอน ๆ  ฟงด้วยนะคะ

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เช่ือมโยง ให้ให้ใหเหตผุล

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกอันตรายที่เกิดขึ้นในบ้นในบ้นในบานและวิธกีารป้การป้การปองกันได้นได้นได
  2. สั2. สั2. สงเกต และเชือ่มโยงเหตุการณ์อมโยงเหตุการณ์อมโยงเหตุการณทีเ่ป็เป็เปนเหตุเป็นเหตุเป็นเหตุเปนผลกันได้นได้นได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12

9
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สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพ้ืนฐานทักษะการคิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ชุด  สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330045

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี)

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

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

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

รอบตวั

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผ่านพัฒนาการคิด

ปูพืปูพืปูพ้นฐานทักษะการคิด

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330045

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ป)
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à¾ÕÂ§Êá¡¹ QR Code ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºªÁ Ã‹ÇÁàÅ‹¹à¡Á áÅÐ´Ùãº§Ò¹ä´Œ·Ñ¹·‹Õ

ใบงานศิลปะสรางสรรคเกมฝกคิดเสียงคำศัพทภาษาอังกฤษ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

รอบตวั



จุดประสงค์ 1. บอกความสําคัญของป่าไม้ได้
  2. สังเกต เปรยีบเทยีบ และระบุภาพที่แตกต่างกันได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เปรยีบเทยีบ ระบุ

ป่าไม้สําคัญอย่างไร
สนทนาถึงความสำคัญของปาไม แลวสังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 และกา ✗ ทับตำแหนงภาพที่ตางกัน 7 จุด 

 ลงในภาพที่ 2

9
หน่วยที่

ผูพิทกัษสิง่แวดลอม

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

34 จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกความสํ1. บอกความสํ1. บอกความสาคัญของป่ญของป่ญของปาไม้าไม้าไมได้ได้ ้ได้ได
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรยบเทยีบ และระบุภาพที่แตกต่างกันได้นได้นได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เปรีเปรีเปรยบเทยีบ ระบุ

ปาไมสาคญอยางไร
สนทนาถึงความสำคัญของปาไม แลวสังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 และกา ✗ ทับตำแหนงภาพที่ตางกัน 7 จุด 

 ลงในภาพที่ 2

99999 ผูพิทกัษสิง่แวดลอม

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

34



35

จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะและสถานที่ที่มีอากาศดีและอากาศเสียได้
  2. สังเกต คิดเชือ่มโยงส่ิงที่ฟัง และระบุวาดภาพได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เช่ือมโยง ระบุ

คํากลอน สวนสาธารณะแสนสวย

 สวนสาธารณะ มีสระบัวใหญ่

มีสวนดอกไม้ อยู่ใกล้ศาลา

มีต้นไม้ใหญ่ ให้พักกายา

ผูค้นชอบมา เพราะอากาศดี

อากาศดีอยู่ที่ ไหน
สนทนาถึงสถานที่ที่มีอากาศดีและอากาศเสีย ฟงคำกลอน แลววาดภาพระบายสีสถานที่ตามคำกลอนอยางอิสระ

Audio  &  Video

35จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกลักษณะและสถานที่กษณะและสถานที่กษณะและสถานทที่มีอากาศดีอากาศดีอากาศดและอากาศเสีและอากาศเสีและอากาศเสยได้ยได้ยได
  2. สั2. สั2. สงเกต คิดเชือ่มโยงสิอมโยงสิอมโยงส่งที่ฟัฟัฟง และระบุวาดภาพได้ง และระบุวาดภาพได้ง และระบุวาดภาพได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เช่ือมโยง ระบุ

คํากลอน สวนสาธารณะแสนสวย

 สวนสาธารณะ มีสระบัสระบัสระบวใหญวใหญ่วใหญ

มีสวนดอกไม้สวนดอกไม้สวนดอกไม อยู่ใกล้ใกล้ใกลศาลา

มีต้นไม้นไม้นไมใหญใหญ่ใหญ ให้ให้ใหพักกายา

ผูค้นชอบมา เพราะอากาศดีเพราะอากาศดีเพราะอากาศด

อากาศดอยูทไหน
สนทนาถึงสถานที่ที่มีอากาศดีและอากาศเสีย ฟงคำกลอน แลววาดภาพระบายสีสถานที่ตามคำกลอนอยางอิสระ

Audio  &  Video

35



3636

จุดประสงค์ 1. บอกประโยชน์ของส่ิงปลกูสรา้งได้
  2. สังเกต เชือ่มโยงคํากับภาพที่สัมพันธก์ัน และระบุชือ่ภาพได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เช่ือมโยง ระบุ

ส่ิงปลูกสร้างน้ีคืออะไร
สนทนาถึงช่ือของสิง่ปลกูสรางและประโยชน ฟงขอความ แลวเขียนเตมิพยัญชนะใหเปนขอความท่ีสมบรูณ และระบายสภีาพ

เ___ ___ ___ก___เ___ ___ ___าื่ ั ็

ก___ ___ ___ ___ ___ผลิตไ___ฟาั ั ้

เขื่อนกักเก็บน้ำ

กังหันลมผลิตไฟฟา

้ำ

36 จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชนของสิของสิของส่งปลกูสร้งปลกูสร้งปลกูสรางได้างได้างได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชือ่มโยงคํอมโยงคํอมโยงคากับภาพที่

งปลกูสร
ี่

งปลกูสร
สัสัสมพันธก์ัน และระบุชือ่ภาพได้อภาพได้อภาพได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เช่ือมโยง ระบุ

สงปลูกสรางนคออะไร
สนทนาถึงช่ือของสิง่ปลกูสรางและประโยชน ฟงขอความ แลวเขียนเตมิพยัญชนะใหเปนขอความท่ีสมบรูณ และระบายสภีาพ

เ___ ___ ___ก___เ___ ___ ___าื่ ั ็

ก___ ___ ___ ___ ___ผลิตไ___ฟาก___ ___ ___ ___ ___ผลิตไ___ฟาั ัก___ ___ ___ ___ ___ผลิตไ___ฟา้ก___ ___ ___ ___ ___ผลิตไ___ฟา้ก___ ___ ___ ___ ___ผลิตไ___ฟา

เขื่อนกักเก็บน้ำ

กังหันลมผลิตไฟฟา

้ำ

36



จุดประสงค์ 1. บอกสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษและการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมได้
  2. สังเกต จําแนกส่ิงที่ควรทําและไม่ควรทํา และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุจาํแนก/จดักลุม่

เด็ก ๆ คิดวิธรีกัษาส่ิงแวดล้อมรอบตัวเราเพ่ิมอีก 
แล้วมาสรุปรว่มกันว่า มีวิธรีกัษาส่ิงแวดล้อม

อย่างไรบ้างคะ

เรารักษาส่ิงแวดล้อมได้อย่างไร
สนทนาถึงการกระทำที่ทำใหเกิดมลพิษและการรักษาสิ่งแวดลอม แลวระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติ และกา  ✗  ทับภาพที่
ไมควรปฏิบัติ

ทิ้งขยะไมถูกที่

ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก

แยกขยะกอนทิ้ง

เผาขยะมีควันดำ

37จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกสาเหตุที่1. บอกสาเหตุที่1. บอกสาเหตุททําให้าให้าใหเกิดมลพิษและการดูแลรกัษาสิกษาสิกษาส่งแวดล้อมได้อมได้อมได
  2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกสิาแนกสิาแนกส่งที่ควรทําและไมาและไม่าและไมควรทํา และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

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

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุจําแนก/จัาแนก/จัาแนก/จดกลุม่

เด็ก ๆ คิดวิธรีกัษาสิกษาสิกษาส่งแวดล้อมรอบตัวเราเพ่ิมอีก 
แล้วมาสรุปร่วมาสรุปร่วมาสรุปรวมกันว่า มีวิธรีกัษาสิกษาสิกษาส่งแวดล้อม

อย่างไรบ้างไรบ้างไรบางคะ

เรารกษาสงแวดลอมไดอยางไร
สนทนาถึงการกระทำที่ทำใหเกิดมลพิษและการรักษาสิ่งแวดลอม แลวระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติ และกา  ✗  ทับภาพที่
ไมควรปฏิบัติ

ทิ้งขยะไมถูกที่

ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก

แยกขยะกอนทิ้ง

เผาขยะมีควันดำ
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ปพ้ืูนฐานทักษะการคิด
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ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Õè¾Ö§»ÃÐÊ§¤�µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑÂ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2560

ผ��นพัฒน�ก�รคิิด

ปัูพ้ืนฐ�นทักษะก�รคิิด

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 4 ÊÒÃÐ

ªØด็ สม่รรถึนะสÓËรับเด็็ก»°ม่วัิย่

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อน่บุ�ลุ่  3
(อ�ย่ ่5-6 ปีั)

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

ãบงานÈิล่»ะสร้างสรร¤�เกม่½ƒก¤ิด็เสีย่ง¤ÓÈัพท�ภาÉาอังกÄÉ

รอบุติวัิเด็ก

àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ´ŒÇÂ

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video

ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Õè¾Ö§»ÃÐÊ§¤�µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑÂ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2560

ผ��นพัฒน�ก�รคิิด

ปัูพืปัูพืปัูพ้นฐ�นทักษะก�รคิิด

ªØด็

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาส่ือปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

อน่บุ�ลุ่  3
(อ�ย่ ่5-6 ปีั(อ�ย่ ่5-6 ปีั(อ�ย่ ่5-6 ปั)

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

ãบงานÈิล่»ะสร้างสรร¤�เกม่½ƒก¤ิด็เสีย่ง¤ÓÈัพท�ภาÉาอังกÄÉ

รอบุติวัิเด็ก

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

Audio  &  Video Audio  &  Video Audio  &  Video



จำ่ดปัระสงค์ิ 1. บอกลั่กษณะเคร่�องคอมพิวิเตอรใ์นอด้ีตแล่ะปัจำจำุบันได้้
  2. สังเกต เปรยี่บเที่ยี่บภาพกับเงาที่ี�สัมพันธีก์ัน แล่ะระบุคำาตอบได้้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

ก�รคิิด

สติปัิัญญ�

สมรรถนะ 4

สังเกติ ระบุ่เปัรยี่บุเทยี่บุ

สนทนาแล่ะสังเกตภาพเ¤ร×�อง¤อม่พิวิเตอร�¨ากอด็ีต¨นถึึง»˜¨¨Øบัน แล่้วิเ¢ีย่นวิง รอบภาพเงาที�สัม่พันธี�กับภาพที�กÓËนด็

รูใชเคร่ืองมือสือ่สารเปนเวลา
5หน�วิย่ท่ี

¿˜ง¤Ó แล่้วิสนทนาถึึงการãª้เ¤ร×�อง¤อม่พิวิเตอร� แล่ะ¤ัด็¤Ó

คิอมพิวิเติอร์เปัลุ่ี่ย่นไปัอย่��งไร

18 จำ่ดปัระสงคิจำ่ดปัระสงค์ิจำ่ดปัระสงค์ิจำ่ดปัระสงคิ 1. บอกลั่กษณะเคร่�องคอมพิวิเตอรใ์นอด้ใ์นอด้์ ีในอด้ีในอด้ตแล่ะปัตแล่ะปัตแล่ะปจำจำุบันได้้นได้้นได้
  2. สั2. สั2. สงเกต เปรีงเกต เปรีงเกต เปรย่บเที่ยี่บภาพกับเงาที่ี�สัสัสมพันธีก์ัน แล่ะระบุคำาตอบได้้าตอบได้้าตอบได้

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

ก�รคิิด

สติิสติิสติปััปััปัญญ�

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกติ ระบุ่เปัรีเปัรีเปัรย่บุเทีย่บุ

สนทนาแล่ะสังเกตภาพเ¤ร×�อง¤อม่พิวิเตอร�¨ากอด็ีต¨นถึึง»˜¨¨Øบัน แล่้วิเ¢ีย่นวิง รอบภาพเงาที�สัม่พันธี�กับภาพที�กÓËนด็

รูใชเคร่ืองมือสือ่สารเปนเวลา

¿˜ง¤Ó แล่้วิสนทนาถึึงการãª้เ¤ร×�อง¤อม่พิวิเตอร� แล่ะ¤ัด็¤Ó

คิอมพวิเติอรเปัลุ่ย่นไปัอย่�งไร
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จุดประสงค์ 1. บอกประโยชน์การใชง้านของเครือ่งมือส่ือสารได้
  2. สังเกต เชือ่มโยงส่ิงที่ฟังกับภาพที่สัมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เช่ือมโยง ระบุ

ไปรษณียบัตร

โทรศัพท

พัสดุ

โทรทัศน

วิทยุสื่อสาร

โทรศัพทมือถือ

วิทยุ

คอมพิวเตอร

จดหมาย

ปนดูรายการขาวกอนนอนทุกวัน ปนตองดูจากเครื่องใด

พอสงอีเมลหาเพื่อนที่อยูตางประเทศ พอตองสงจากเครื่องใด

แมจะสงเสื้อกันหนาวไปใหยายที่อยูหางคนละจังหวัด แมตองสงแบบใด

สนทนาถึงประโยชนของเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ  และเขียนวง รอบภาพที่เปนคำตอบ

ใช้เครื่องมือส่ือสารทําอะไร

19จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชน์1. บอกประโยชนการใช้การใช้การใชงานของเครือ่งมือสือสือส่อสารได้อสารได้อสารได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชือ่มโยงสิอมโยงสิอมโยงส่งที่ฟัฟัฟงกับภาพทีสั่สัสมพันธก์ัน และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เช่ือมโยง ระบุ

ไปรษณียบัตร

โทรศัพท

พัสดุ

โทรทัศน

วิทยุสื่อสาร

โทรศัพทมือถือ

วิทยุ

คอมพิวเตอร

จดหมาย

ปนดูรายการขาวกอนนอนทุกวัน ปนตองดูจากเครื่องใด

พอสงอีเมลหาเพื่อนที่อยูตางประเทศ พอตองสงจากเครื่องใด

แมจะสงเสื้อกันหนาวไปใหยายที่อยูหางคนละจังหวัด แมตองสงแบบใด

สนทนาถึงประโยชนของเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ  และเขียนวง รอบภาพที่เปนคำตอบ

ใชเครองมอสอสารทาอะไร
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จุดประสงค์ 1. บอกการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการติดต่อส่ือสารได้
  2. สังเกต เชือ่มโยงส่ิงที่ฟังกับภาพที่สัมพันธก์ัน และเรยีงลําดับเหตุการณ์ได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต เช่ือมโยง เรยีงลาํดบั

 โลกเราน้ีหมุนเรว็ฉับไว  อยากวิ่งทนัเราต้องรูเ้ข้าใจ

เปิดค้นหาไม่ว่าเรือ่งอะไร  คอมพิวเตอรเ์ข้าอินเทอรเ์น็ตดู

ส่งรายงานผ่านอีเมลว่องไว ส่งข้อความทางไลน์ได้ทนัใจ

อยากจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อไร คุยผา่นไลน์ทนัใจได้ทนัที

เพลง เทคโนโลยีกว้างไกล

คุยกับพอแม

สงรายงานผาน ผานไลนสง

อินเทอรเ์น็ตคือระบบ
เครอืข่ายเชือ่มโยง

ที่ทําให้เราติดต่อส่ือสารถึงกัน
ได้สะดวกทัว่โลกนะคะ

ฟงเพลง สนทนาถึงการใชอินเทอรเน็ต และเขียนตัวเลข 1-3 ลงใน ภาพเหตุการณตามลำดับในเพลง 
 คัดคำ และระบายสีภาพ

อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไร

Audio &  Video

20 จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการใช้1. บอกการใช้1. บอกการใชอินเทอรเ์น็ตในการติตในการติตในการตดต่อสือสือส่อสารได้อสารได้อสารได
  2. สั2. สั2. สงเกต เชือ่มโยงสิอมโยงสิอมโยงส่งที่ฟัฟัฟงกับภาพที่สัสัสมพันธก์ัน และเรยีงลําดับเหตุการณ์ไดบเหตุการณไดบเหตุการณ ้ได้ได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต เช่ือมโยง เรียงลาํดบั

 โลกเราน้ี โลกเราน้ี โลกเรานหมุนเรว็ฉับไว  อยากวิบไว  อยากวิบไว  อยากว่งทนัเราต้องรูเ้ข้าใจ

เปิเปิเปดค้นหาไมนหาไม่นหาไมว่าเรือ่งอะไร  คอมพองอะไร  คอมพิองอะไร  คอมพวเตอรเ์ข้าอินเทอรเ์น็ตดู

ส่ส่สงรายงานผ่านอีเมลว่องไว ส่ส่สงข้อความทางไลน์อความทางไลน์อความทางไลนไดอความทางไลนไดอความทางไลน ้ได้ไดทนัใจ

อยากจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อไร คุยผ่อไร คุยผ่อไร คุยผานไลน์านไลน์านไลนทนัใจได้นใจได้นใจไดทนัที

เพลง เทคโนโลยีเพลง เทคโนโลยีเพลง เทคโนโลยกว้างไกล

คุยกับพอแมคุยกับพอแม

สงรายงานผานสงรายงานผาน ผานไลนผานไลนสงสง

อินเทอรเ์น็ตคือระบบ
เครอืข่ายเชือ่มโยง

ที่ทําให้าให้าใหเราติดต่อสือสือส่อสารถึอสารถึอสารถงกัน
ได้ได้ไดสะดวกทัสะดวกทัสะดวกทว่โลกนะคะ

ฟงเพลง สนทนาถึงการใชอินเทอรเน็ต และเขียนตัวเลข 1-3 ลงใน ภาพเหตุการณตามลำดับในเพลง 
 คัดคำ และระบายสีภาพ

อนเทอรเนตมประโยชนอยางไร

Audio &  &  Video
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เลนเกมตอเนื่องเปนเวลานาน เลนเกมเปนเวลา

จุดประสงค์ 1. บอกการดูแลและใชเ้ครือ่งมือส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้
  2. สังเกต จําแนกส่ิงที่ควรทําและไม่ควรทํา และระบุคําตอบได้

มฐ.   2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

สังเกต ระบุจาํแนก/จดักลุม่

ปันเลิกเล่น
ได้แล้วลกู

สวัสดีค่ะ
ออมพูดค่ะ

พูดคุยอยางสุภาพ วางสายเบาๆ พูดตะโกนเสียงดัง วางสายกระแทกกับเครื่อง

ปันขอเล่นอีก
10 นาท ีครบัแม่

ปิดเครือ่งดีกว่า
ได้เวลาทําการบ้านแล้ว

ฉันใชคอมพิวเตอร...

ฉันใชโทรศัพท...

ใช้เครื่องมือส่ือสารอย่างไรให้เหมาะสม
สนทนาจากภาพการใชเครื่องมือสื่อสาร แลวกา ✗ ทับภาพที่ ไมควรทำ และระบายสีภาพที่ควรทำ

21

เลนเกมตอเนื่องเปนเวลานาน เลนเกมเปนเวลา

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการดูแลและใช้1. บอกการดูแลและใช้1. บอกการดูแลและใชเครือ่งมือสือสือส่อสารได้อสารได้อสารไดอย่างถูกต้องเหมาะสมได้องเหมาะสมได้องเหมาะสมได
  2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกสิาแนกสิาแนกส่งที่

1. บอกการดูแลและใช
ี่

1. บอกการดูแลและใช
ควรทําและไมาและไม่าและไมควรทํา และระบุคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

สัสัสงเกต ระบุจําแนก/จัาแนก/จัาแนก/จดกลุม่

ปัปัปนเลิกเล่น
ได้ได้ไดแล้วลกูวลกู

สวัสวัสวสดีสดีสดค่ะ
ออมพูดคออมพูดค่ะะ

พูดคุยอยางสุภาพ วางสายเบาๆ พูดตะโกนเสียงดัง วางสายกระแทกกับเครื่อง

ปัปัปนขอเล่นอีก
10 นาท ีครบัแม่

ปิปิปดเครือ่งดีกว่า
ได้ได้ไดเวลาทําการบ้านแล้ว

ฉันใชคอมพิวเตอร...

ฉันใชโทรศัพท...

ใชเครองมอสอสารอยางไรใหเหมาะสม
สนทนาจากภาพการใชเครื่องมือสื่อสาร แลวกา ✗ ทับภาพที่ ไมควรทำ และระบายสีภาพที่ควรทำ
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อนุบาล

3

ปพ้ืูนฐานการคิดเชิงคํานวณ

คิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ
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พัฒนาการคิด Unplugged ผ่าน
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พัฒนาการคิด Unplugged ผ่าน
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เพลง ใบงานฝึกคัด จดจาํตวัเลข

เตม็ศักยภาพในศตวรรษที่ 21
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ปพืูปพืูปพู้นฐานการคิดเชิงคํานวณ

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

BBL (brain-based learning)

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

ÃÃ¶
¹Ðà´¡»°ÁÇÑÂ

ªØ´ªØ´ªØ´ªØ´ ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓËÃÑºà´ç¡»°ÁÇÑÂ



อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี)

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330047

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

Unplugged ผ่านพัฒนาการคิด

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ

คิดแกปญหาอยางเปนระบบ

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ป)

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0330047

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภาผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

Unplugged ผ่านพัฒนาการคิด

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชุด

ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ

คิดแกปญหาอยางเปนระบบ



2

ตัวเรามีนํ้าหนัก

 กิโลกรัม

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

»Ù¾×é¹°Ò¹

Ê¹·¹Ò¶Ö§ÍØ»¡Ã³� ã¹¡ÒÃªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡ áÅŒÇÇ§ ÃÍºÀÒ¾à¤Ã×èÍ§ªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡µÑÇ áÅÐ¤Ô´¤Ò´¤Ðà¹Ç‹Òµ¹àÍ§ÁÕ¹íéÒË¹Ñ¡à·‹ÒäÃ

ªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡µ¹àÍ§ áÅŒÇà¢ÕÂ¹ºÑ¹·Ö¡ áÅÐÇÒ´ÀÒ¾µ¹àÍ§Å§ã¹ª‹Í§¡ÃÍº

ตัวเด็ก

น�าหนักตัวเราจะตรง
กับที่คิดไว้ไหมนะ

รา่งกายของเรามีการเจรญิเติบโต 
สังเกตจากน�าหนักตัวและ

ส่วนสูงที่เพ่ิมขึ้น เด็ก ๆ  วัดส่วนสูงด้วยนะ 
จะได้รูว้่าสูงเทา่ไรแล้วค่ะ

จุดประสงค์ 1. บอกน�าหนักของตนเองได้
  2. สังเกต จําแนกประเภทเครือ่งชัง่ และทดลองหาคําตอบได้

มฐ.   1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา
2

ตัวเรามีนํ้าหนัก

 กิโลกรัม

เราหนกเทาไรนะáÅÐ¤³ÔµÈÒÊµÃ�

Ê¹·¹Ò¶Ö§ÍØ»¡Ã³� ã¹¡ÒÃªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡ áÅŒÇÇ§ ÃÍºÀÒ¾à¤Ã×èÍ§ªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡µÑÇ áÅÐ¤Ô´¤Ò´¤Ðà¹Ç‹Òµ¹àÍ§ÁÕ¹íéÒË¹Ñ¡à·‹ÒäÃ

ªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡µ¹àÍ§ áÅŒÇà¢ÕÂ¹ºÑ¹·Ö¡ áÅÐÇÒ´ÀÒ¾µ¹àÍ§Å§ã¹ª‹Í§¡ÃÍº

น�าหนักตัวเราจะตรง
กับที่คิดไว้ดไว้ดไวไหมนะ้ไหมนะ้

รา่งกายของเรามีการเจรญิเติบโต 
สัสัสงเกตจากน�าหนักตัวและ

ส่ส่สวนสูงที่วนสูงที่วนสูงทเพ่ิมขึ้น เด็ก ๆ  วัดส่ดส่ดสวนสูงด้วนสูงด้วนสูงดวยนะ 
จะได้จะได้จะไดรูว่้าสูงเท่าสูงเท่าสูงเทาไรแล้าไรแล้าไรแลวค่ะ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกน�าหนักของตนเองได้กของตนเองได้กของตนเองได
  2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกประเภทเครืาแนกประเภทเครืาแนกประเภทเครอ่งชัง่ และทดลองหาคําตอบได้าตอบได้าตอบได

มฐ.   มฐ.   1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา
2



ผลการทดลอง

ผลการทดลอง

ผลการทดลอง

·´ÅÍ§ËÒ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§à¡Å×Íã¹¹íéÒµ‹Ò§ª¹Ô´¡Ñ¹ ºÑ¹·Ö¡¼Åâ´ÂÃÐºÒÂÊÕÅ§ ã¹ ÀÒ¾µÒÁ¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§

เกลือทําให้น�าชนิดใดเกิดฟองฟู่
ตัวเด็ก

กอนเริ่มทดลอง เพื่อน ๆ  ลองคิดกอนวา
นํ้าชนิดใดเมื่อใสเกลือลงไปแลวจะเกิดฟองฟูครับ

นำเกลือประมาณครึ่งชอนชาใส ใน

น้ำเปลาครึ่งแกว คนใหเขากัน สังเกตผล
เกิดฟองฟูไมเกิดฟองฟู

นำเกลือประมาณครึ่งชอนชาใส ใน

น้ำโซดาครึ่งแกว คนใหเขากัน สังเกตผล
เกิดฟองฟูไมเกิดฟองฟู

นำเกลือประมาณครึ่งชอนชาใส ในน้ำแดง

ผสมโซดาครึ่งแกว คนใหเขากัน สังเกตผล
เกิดฟองฟูไมเกิดฟองฟู

เกลือมีรสเค็ม เมื่อนํามาใส่ในน�าโซดาซึง่มีแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์

จะทําให้น�าเกิดฟองฟู่ได้ และเกลือทําให้เครือ่งดื่ม 

เชน่ น�าแดงโซดา มีรสชาติอรอ่ยขึ้น มาลองทํากันนะคะ

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา

จุดประสงค์ 1. บอกคุณสมบัติของเกลือในน�าต่างชนิดกันได้
  2. สังเกตการเปลี่ยนแปลง และระบุผลการทดลองตามลําดับ
   ที่เชือ่มโยงนําไปใชใ้นชวีิตจรงิได้

มฐ.   2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12

Audio  &  Video

6

ผลการทดลอง

ผลการทดลอง

ผลการทดลอง

·´ÅÍ§ËÒ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§à¡Å×Íã¹¹íéÒµ‹Ò§ª¹Ô´¡Ñ¹ ºÑ¹·Ö¡¼Åâ´ÂÃÐºÒÂÊÕÅ§ ã¹ ÀÒ¾µÒÁ¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§

ดฟองฟู

กอนเริ่มทดลอง เพื่อน ๆ  ลองคิดกอนวากอนเริ่มทดลอง เพื่อน ๆ  ลองคิดกอนวา
นํ้าชนิดใดเมื่อใสเกลือลงไปแลวจะเกิดฟองฟูครับ

นำเกลือประมาณครึ่งชอนชาใส ใน

น้ำเปลาครึ่งแกว คนใหเขากัน สังเกตผล
เกิดฟองฟูไมเกิดฟองฟู

นำเกลือประมาณครึ่งชอนชาใส ใน

น้ำโซดาครึ่งแกว คนใหเขากัน สังเกตผล
เกิดฟองฟูไมเกิดฟองฟู

นำเกลือประมาณครึ่งชอนชาใส ในน้ำแดง

ผสมโซดาครึ่งแกว คนใหเขากัน สังเกตผล
เกิดฟองฟูไมเกิดฟองฟู

เกลือมีรสเค็รสเค็รสเคม เมื่อนํามาใส่ามาใส่ามาใสในน�ในน�ในนาโซดาซึาโซดาซึาโซดาซง่มีแก๊สคาร์สคาร์สคารบอนไดออกไซด์บอนไดออกไซด์บอนไดออกไซด

จะทําให้าให้าใหน�าเกิดฟองฟู่ดฟองฟู่ดฟองฟูได้ได้ได และเกลือทําให้าให้าใหเครือ่งด่ืม 

เชน่ น�าแดงโซดา มีาแดงโซดา มีาแดงโซดา มรสชาติรสชาติรสชาตอรอ่ยขึ้น มาลองทํากันนะคะ

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกคุณสมบั1. บอกคุณสมบั1. บอกคุณสมบติของเกลือในน�อในน�อในนาต่างชนิดกันได้นได้นได
  2. สั2. สั2. สงเกตการเปลี่งเกตการเปลี่งเกตการเปลยนแปลง และระบุผลการทดลองตามลํยนแปลง และระบุผลการทดลองตามลํยนแปลง และระบุผลการทดลองตามลาดับ
   ทีเ่ชือ่มโยงนอมโยงนํอมโยงนาไปใช้าไปใช้าไปใชในชใ้นช้ ีในชีในชวิตจรงิได้งได้งได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12

Audio  &  Video

6



เริม่ต้น

5

1 6

2 7

4 9

3 8

10

ªØ´¤íÒÊÑè§

ธรรมชาติรอบตัว

เจ้าช้างจะไปไหน
Ê¹·¹Ò¶Ö§¡ÒÃ¾Öè§¾Ò¢Í§ÊÔè§ÁÕ ªÕÇÔµáÅÐÊÔè§äÁ‹ÁÕ ªÕÇÔµ ÅÒ¡àÊŒ¹¾Òà¨ŒÒªŒÒ§ä»¡Ô¹¹íéÒ·ÕèÅÓ¸ÒÃµÒÁÅÓ´Ñº·ÔÈ·Ò§¢Í§ÅÙ¡ÈÃ

 ã¹ªØ´¤ÓÊÑè§ áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

Unplugged

Coding

จุดประสงค์ 1. บอกการพ่ึงพาของส่ิงมีชวีิตกับส่ิงไม่มีชวีิตได้
  2. สังเกต จําแนกทศิทางของลกูศร และระบุลากเส้น
   ตามลําดับได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา
14

เริม่ต้น

5

1 6

2 7

4 9

3 8

10

ªØ´¤íÒÊÑè§ªØ´¤íÒÊÑè§ªØ´¤íÒÊÑè§

เจ้าช้างจะไปไหน
Ê¹·¹Ò¶Ö§¡ÒÃ¾Öè§¾Ò¢Í§ÊÔè§ÁÕ ªÕÇÔµáÅÐÊÔè§äÁ‹ÁÕ ªÕÇÔµ ÅÒ¡àÊŒ¹¾Òà¨ŒÒªŒÒ§ä»¡Ô¹¹íéÒ·ÕèÅÓ¸ÒÃµÒÁÅÓ´Ñº·ÔÈ·Ò§¢Í§ÅÙ¡ÈÃ

 ã¹ªØ´¤ÓÊÑè§ áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

CodingCoding

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกการพ่ึงพาของสิงพาของสิงพาของส่งมีชวีิตกับสิบสิบส่งไมงไม่งไมมีชวีิตได้ตได้ตได
  2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกทศิทางของลกูศร และระบุลากเส้ศทางของลกูศร และระบุลากเส้ศทางของลกูศร และระบุลากเสน
   ตามลําดับได้บได้บได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา
14
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ของเล่นช้ินน้ีคืออะไร
สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

1    ¿‡Ò 2    ¹íéÒà§Ô¹ 3    á´§ 4    ÊŒÁ 5    à·Ò
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3
3

3 3 3
3 3 3
3
3
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4
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43

33
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3
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4
3

2

1
2
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2
2

2
2
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1
1
1

1

1
1

2
2

2
2

2
2

11

5

5

5
5

5

5

5
5 5 55 5

5

5

5
5

5

5

5
5

5 55 50 0 0 00 0 0 0

มาระบายสีตามลำดับตัวเลขกัน ดูสิวาจะเปนของเลนอะไร

จุดประสงค์ 1. บอกประเภทและลักษณะของของเล่นได้
   2. สังเกต จําแนกตัวเลขกับสี และระบุระบายสีตามชุดคําส่ังได้

มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สตปัิญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบแบง่ยอ่ยปัญหา
18

Ê¹·¹Ò¶Ö§»ÃÐàÀ·¢Í§¢Í§àÅ‹¹ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕµÑÇàÅ¢µÒÁªØ´¤ÓÊÑè§·Õè¡ÓË¹´

1    ¿‡Ò 2    ¹íéÒà§Ô¹ 3    á´§ 4    ÊŒÁ 5    à·Ò
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5

5

5
5

5
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5 55 50 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

มาระบายสีตามลำดับตัวเลขกัน ดูสิวาจะเปนของเลนอะไร

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกประเภทและลั1. บอกประเภทและลั1. บอกประเภทและลกษณะของของเล่นได้นได้นได
   2. สั2. สั2. สงเกต จําแนกตัวเลขกับสีบสีบส และระบุระบายสี และระบุระบายสี และระบุระบายสตามชุดคําสัาสัาส่งได้งได้งได

มฐ.   มฐ.   2, 4, 5, 8, 9, 10, 12

การคิด

สติสติสตปัปัปญญา

สมรรถนะ 4

คิดเชิงนามธรรม ออกแบบข้ันตอนเข้าใจรูปแบบาใจรูปแบบแบง่ย่อยปัอยปัอยปญหา
18



20

S : การสำรวจคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ    T : การประดิษฐกลอง  E : รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบกลอง  M : การเปรียบเทียบ จำแนก คำนวณ

ทํากลองแตก๊ได้อย่างไร

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

สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

ลักษณะตัวกลองแตก

 แข็ง ตีดัง

 ออน ตีไมดัง

อื่น ๆ  

ลกัษณะสายสะพายกลองแตก

 แข็ง มวนไมได

 ออน มวนขดได

อื่น ๆ  

ลักษณะไมตีกลองแตก

 แข็ง ตีมีเสียง

 ออน ตีไมมีเสียง

อื่น ๆ  

มีกลองใบเดียว
อยากได้เพ่ิม เพ่ือมาเล่น

ด้วยกันครบั

ออมเห็นกล่องไม่ใชแ้ล้ว
วางอยู่หลังห้อง เรามาคิด

ทํากลองเพ่ิมกันนะคะ

ขัน้ระบปัุญหา

ปนกับออมชวนกันไปตีกลองในมุมดนตรี พอไปถึงเห็นกลองแตกมี 1 ใบ 
เลนไดแคครั้งละคน ทั้งคูจึงคิดจะทำกลองแตกเพิ่มขึ้นโดยไมตองซื้อใหม

S T EM

Ê¹Ø¡¤Ô´ÊÃŒÒ§ªÔé¹§
Ò¹

ผลสํารวจลักษณะกลองแตก๊

จุดประสงค์ 1. ฟังเรือ่งเล่าและบอกปัญหาจากเรือ่งที่ฟังได้           2. สํารวจ สังเกต และบอกลักษณะของกลองแต๊กได้20

SS : การสำรวจคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ    TT : การประดิษฐกลอง  EE : รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบกลอง  MM : การเปรียบเทียบ จำแนก คำนวณ

ทํากลองแตก๊ได้กได้กไดอย่างไร

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

ลักษณะตัวกลองแตก

 แข็ง ตีดัง

 ออน ตีไมดัง

อื่น ๆ  

ลกัษณะสายสะพายกลองแตก

 แข็ง มวนไมได

 ออน มวนขดได

อื่น ๆ  

ลักษณะไมตีกลองแตก

 แข็ง ตีมีเสียง

 ออน ตีไมมีเสียง

อื่น ๆ  

มีกลองใบเดีกลองใบเดีกลองใบเดยว
อยากได้อยากได้อยากไดเพ่ิม เพ่ือมาเล่น

ด้วยกันครบั

ออมเห็นกล่องไมองไม่องไมใช้ใช้ใชแล้ว
วางอยู่หลังห้อง เรามาคิด

ทํากลองเพ่ิมกันนะคะ

ขขััน้ระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปุนระบปัุนระบปัุนระบปุญหาญหาญหาญหาญหาญหา

ปนกับออมชวนกันไปตีกลองในมุมดนตรี พอไปถึงเห็นกลองแตกมี 1 ใบ 
เลนไดแคครั้งละคน ทั้งคูจึงคิดจะทำกลองแตกเพิ่มขึ้นโดยไมตองซื้อใหม

SS TT EEMM

ผลสํผลสํผลสารวจลักษณะกลองแตก๊

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟงเรือ่งเล่าและบอกปัาและบอกปัาและบอกปญหาจากเรือ่งทีฟั่ฟัฟงได้งได้งได           2. สํ           2. สํ           2. สารวจ สัารวจ สัารวจ สงเกต และบอกลักษณะของกลองแต๊กได้กได้กได20
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ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ

สายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุด

สายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุด

ตีกลองชาๆ 10 ครั้ง

ตีกลองเร็วๆ 15 ครั้ง

ขัน้ทดสอบ ประเมนิผล ปรบัปรุง

ทดสอบกลองแตก๊ว่าแข็งแรงหรือไม่

มีอีกวิธใีนการทําสายสะพายกลองให้แน่น ไม่หลดุงา่ย 

โดยทําเชอืกเป็นห่วงผกูรอบตัวกลอง แล้วผกูเชอืกอีกเส้นกับห่วง

ทัง้ 2 ด้าน ให้อยู่กึ่งกลางของกลอง กลองจะตัง้ตรงสมดุลกันค่ะ

สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

·´ÊÍº¡ÒÃµÔ´ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¡ÅÍ§¡ÑºµÑÇ¡ÅÍ§Ç‹Òá¢ç§áÃ§ËÃ×ÍäÁ‹ ·ÓµÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÅ§ã¹  µÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§

จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะของกลองแต๊กที่แข็งแรงใชง้านได้           2. ทดลอง สํารวจ สังเกต แล้วบอกผลการทดลองของตนเองได้ 23

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ

สายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุดสายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุดสายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุด

สายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุดสายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุดสายสะพายกลองติดแนน สายสะพายกลองหลุด

ตีกลองชาๆ 10 ครั้ง

ตีกลองเร็วๆ 15 ครั้ง

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

ทดสอบกลองแตกวาแขงแรงหรอไม

มีอีกวิธใีนการทํในการทํในการทาสายสะพายกลองให้าสายสะพายกลองให้าสายสะพายกลองใหแน่น ไมน ไม่น ไมหลดุงา่ย 

โดยทํโดยทํโดยทาเชอืกเป็อกเป็อกเปนห่วงผกูรอบตัวกลอง แล้วผกูเชอืกอีกเส้กเส้กเสนกับห่วง

ทัง้ 2 ด้าน ให้าน ให้าน ใหอยู่กึ่งกลางของกลอง กลองจะตัง้ตรงสมดุลกังตรงสมดุลกังตรงสมดุลกนค่ะ

·´ÊÍº¡ÒÃµÔ´ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¡ÅÍ§¡ÑºµÑÇ¡ÅÍ§Ç‹Òá¢ç§áÃ§ËÃ×ÍäÁ‹ ·ÓµÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´ áÅŒÇÃÐºÒÂÊÕÅ§ã¹  µÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. บอกลักษณะของกลองแต๊กที่แข็งแรงใช้งแรงใช้งแรงใชงานได้งานได้งานได           2. ทดลอง สํ           2. ทดลอง สํ           2. ทดลอง สารวจ สัารวจ สัารวจ สงเกต แล้วบอกผลการทดลองของตนเองได้วบอกผลการทดลองของตนเองได้วบอกผลการทดลองของตนเองได 23
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BBL (brain-based learning)
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า าษษษภา าษภา าษภผ่านพัฒนาการคิด

สําหรับเด็ก อายุ 3-6 ป

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

เตม็ศักยภาพในศตวรรษที่ 21
พั ยวัมตนถรรมสนฒ า าะ

เตม็ศักยภาพในศตวรรษท่ี 21
พั ยวัมตนถรรมสนฒ า าะ

คําคลอ้งจอง คํากลอน นิทาน/เรือ่งส้ัน

พูดฟัง เขียนอ่าน
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พัฒนาการคิด ผา่น

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี)

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

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0331046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย
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พัฒนาการคคคคิดดดดดดดด ผา่น

อนุบาล  3
(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ปี(อาย ุ5-6 ป)
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พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 0331046

ผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัยผูเขียน : ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย
ผูตรวจ : อริสา  โสคำภา

สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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สือ่สารผาน

ประโยค

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน ¾

ฟงและอานประโยค คัดคำ และระบายสีภาพ พรอมบอกความรูสึกเมื่อเพื่อนพูดดีกับเรา

ไปสิคะปัน
ขอบคุณนะที่ชวน

ออมไปเล่นบล็อกไม้

ด้วยกันไหมครบั

พูดดีกับเพ่ือน

ดี กับ

ตวัเด็ก

สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านประโยค และเขียนคําได้
  2. บอกลักษณะการพูดดีกับเพ่ือนจากประโยค
   และภาพเหตุการณ์ได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

ฉัน พูด เพื่อน

3

ประโยค

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน ¾

ฟงและอานประโยค คัดคำ และระบายสีภาพ พรอมบอกความรูสึกเมื่อเพื่อนพูดดีกับเรา

ไปสไปสิไปสคะปัคะปัคะปน
ขอบคุณนะที่ชวน

ออมไปเล่ออมไปเล่ออมไปเลนบล็อกไม้อกไม้อกไม
ด้วยกันไหมครันไหมครันไหมครบ

พูดดกบเพอน

ดี กับ

สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านประโยค และเขีานประโยค และเขีานประโยค และเขยนคําได้าได้าได
  2. บอกลักษณะการพูดดีกับเพ่ือนจากประโยค
   และภาพเหตุการณ์ได และภาพเหตุการณได และภาพเหตุการณ ้ได้ได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

ฉัน พูด เพื่อน

3



âÃ§àÃÕÂ¹Í¹ØºÒÅ

สือ่สารผาน

คำคลองจอง
สือ่สารผาน

เรา ใหรูจัก

เรารักชาตไิทย

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน Ã

ฟงและอานคำคลองจอง คัดคำ และระบายสีภาพ แลวบอกวิธีการแสดงความรักชาติไทย

บคุคลและสถานท่ีฯ

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคําคล้องจอง และเขียนคําได้
  2. บอกการแสดงความรกัและเคารพต่อชาติไทยจากคําคล้องจองได้

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

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

ชาติไทยรักเด็กไทย

8
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คำคลองจอง

เรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจักเรา ใหรูจัก

เรารกชาตไทยกชาตไทยกชาต

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน Ã

ฟงและอานคำคลองจอง คัดคำ และระบายสีภาพ แลวบอกวิธีการแสดงความรักชาติไทย

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านคําคล้องจอง และเขียนคําได้าได้าได
  2. บอกการแสดงความรั2. บอกการแสดงความรั2. บอกการแสดงความรกและเคารพต่อชาติไทยจากคํไทยจากคํไทยจากคาคล้องจองได้องจองได้องจองได

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

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

ชาติไทยรักเด็กไทย

8



ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน ¹

น�า ดิน หิน

ฟงและอานคำคลองจอง คัดคำ และวาดตอเติมภาพอยางอิสระ พรอมบอกแหลงที่มาของนํ้า ดิน หิน

ลำธารนี้

สมบรูณ

มี ใส

ไหลผาน

ดิน หินน้ำ

ธรรมชาตริอบตวั

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคําคล้องจอง และเขียนคําได้
  2. บอกแหล่งที่มาของน�า ดิน หิน จากคําคล้องจองได้

มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
สมรรถนะ 5

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

Audio  &  Video
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ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน ¹

นา ดน หน

ฟงและอานคำคลองจอง คัดคำ และวาดตอเติมภาพอยางอิสระ พรอมบอกแหลงที่มาของนํ้า ดิน หิน

ลำธารนี้

สมบรูณ

มี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใสมี ใส

ไหลผาน

ดิน หินน้ำ

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านคําคลาคลาคลาคล้องจอง และเขีียนคําไดาได้าได้าได
  2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล2. บอกแหล่่งทงทงทงที่ี่ี่ี่ ี่มาของนมาของน���� า ดิิิิิน หิิิิิน จากคําคล้องจองได้องจองได้องจองได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

Audio  &  Video

12



สือ่สารผาน

คำกลอน

ธรรมชาตริอบตวั

ฟงและอานคำกลอน คัดคำ และระบายสีภาพ แลวพูดบอกความรูสึก

ฤดู

คลาย ตองพา ไปหา

นั้นมีนี้ จา

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน ´

ฤดูร้อนแดดจ้า

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคํากลอน และเขียนคําได้
  2. บอกลักษณะและสภาพอากาศของฤดูรอ้นจากคํากลอนได้

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

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

แดด รอน ทะเล
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ฟงและอานคำกลอน คัดคำ และระบายสีภาพ แลวพูดบอกความรูสึก

ฤดู

คลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหา

นั้นมีนี้ จา

คลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหาคลาย ตองพา ไปหา

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีพยัญชนะตน ´

ฤดูรอนแดดจา

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อง พูด อ่านคานคํากลอน และเขียนคําได้าได้าได
  2. บอกลักษณะและสภาพอากาศของฤดูร้กษณะและสภาพอากาศของฤดูร้กษณะและสภาพอากาศของฤดูรอนจากคํากลอนได้ากลอนได้ากลอนได

มฐ.   มฐ.   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 122, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12
สมรรถนะ 5

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

แดด รอน ทะเล

14



ปลูก ตนไม

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีสระ ÍÙ

ปลกูตน้ไม้

ฟงและอานคำกลอน คัดคำ แลวระบายสีภาพ พรอมบอกเลาวาอยากปลูกตนไมอะไรที่บาน

ปองกันภัยเอย

ตองรักษาไว

เพิ่มตอไป

ใน

ปา

ธรรมชาตริอบตวั

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านคํากลอน และเขียนคําได้
  2. บอกการอนรุกัษ์ธรรมชาติจากคํากลอนได้

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

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

Audio  &  Video
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ปลูก ตนไม

ฟงและอานคำ และวง รอบคำที่มีสระ ÍÙ

ปลกูตนไม

ฟงและอานคำกลอน คัดคำ แลวระบายสีภาพ พรอมบอกเลาวาอยากปลูกตนไมอะไรที่บาน

ปองกันภัยเอย

ตองรักษาไว

เพิ่มตอไป

ใน

ปา

จุดประสงคจุดประสงค์จุดประสงค์จุดประสงค 1. ฟั1. ฟั1. ฟง พูด อ่านคํากลอน และเขียนคําได้าได้าได
  2. บอกการอนรุกัษ์ธรรมชาติจากคํากลอนได้ากลอนได้ากลอนได

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

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

Audio  &  Video

17



สือ่สารผาน 

เรือ่งสัน้

โทรทัศน

ดู

เปด

ปด

เด็กเก่งรู้ ใช้ ให้เหมาะสม

ส่ิงตา่ง  ๆ  รอบตวัเด็ก

ฟงและอานคำ และเขียนคำลงในชองวาง

จุดประสงค์ 1. ฟัง พูด อ่านเรือ่งส้ัน และเขียนคําได้
  2. บอกวิธกีารใชเ้ครือ่งมือส่ือสารให้มีประโยชน์จากเรือ่งส้ันได้

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

ภาษา
อา่น เขียนพดูฟัง

20

เรือ่งสัน้

โทรทัศน

ดู

เปด

ปด

เดกเกงรู ใช ใหเหมาะสม

ฟงและอานคำ และเขียนคำลงในชองวาง

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

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

ภาษา
อ่าน เขียนพดูฟัฟัฟง

20



ปน เปด โทรทัศน ดู ขาว กับ พอ แม ทุก คืน 

เมื่อ ขาว จบ ก็ ปด โทรทัศน แลว เขา นอน แตหัวค่ำ 

ปน ตื่นเชา แลว รูสึก สดชื่น แจมใส ทุกวัน

ฟงและอานเรือ่งสัน้ แลวขดีเสนใตคำวา â·Ã·ÑÈ¹� ´Ù à»�́  »�́ ใหครบ และระบายสภีาพ พรอมบอกความรูสกึ

เด็ก  ๆ  ชว่ยกันคิดกําหนดเวลา

ดูโทรทศัน์ว่าควรใชเ้วลาอย่างไร

ให้เหมาะสม แล้วทําตามด้วยนะคะ

Audio  &  Video

21

ปน เปด โทรทัศน ดู ขาว กับ พอ แม ทุก คืน 

เมื่อ ขาว จบ ก็ ปด โทรทัศน แลว เขา นอน แตหัวค่ำ 

ปน ตื่นเชา แลว รูสึก สดชื่น แจมใส ทุกวัน

â·Ã·ÑÈ¹� ´Ù à»�́  »�́

เด็ก  ๆ  ชว่ยกันคิดกําหนดเวลา

ดูโทรทัดูโทรทัดูโทรทศน์ศน์ศนว่าควรใช้าควรใช้าควรใชเวลาอย่างไร

ให้ให้ใหเหมาะสม แล้เหมาะสม แล้เหมาะสม แลวทําตามด้วยนะคะ

Audio  &  Video

21


