
ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา

รูปแบบกิจกรรมบูรณาการสาระวิชาตาง ๆ  เสริม คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะสมอง EF ฝกคิดออกแบบและแกปญหาตามแนว STEM ที่เหมาะกับวัย  

มุงพัฒนาเด็ก 4 ดาน อยางเต็มศักยภาพดวยกิจกรรมหลากหลาย เนนลงมือปฏิบัติจริง Active Learning

สอดคลองกระบวนการทำงานของสมอง BBL (brain-based learning) 

เสริมคำศัพทภาษาอังกฤษเชื่อมโยงภาพ ชวยเด็กจดจำและเขาใจความหมายไดดี

ฟรี! แนวทางการจัดประสบการณการเรียนรู แบบหนาตอหนาพรอม QR Code เพลงประกอบการสอน

ฟรี! แผนการสอน 40 หนวย ครบถวน 6 กิจกรรมหลัก รองรับการใชตลอดป ในรูปแบบ CD แกไขได
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สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์
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 ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัยได้จัดท�าชุดนี้ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะรอบด้าน มีความพร้อม 

ส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อย่างมีคุณภาพ ทุกเล่มใช้ควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวทาง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบหน่วยต่อหน่วยที่ครูเข้าใจง่ายและใช้สะดวก

   ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย

 จัดเนื้อหา 4 สาระ มีหน่วยการเรียน 40 หน่วย ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

 การทาํงานของสมอง BBL (brain-based learning) เน้นการลงมอืปฏบิตัติมแนว Active Learning ส่งเสรมิพฒันาการ 

ครบทุกด้าน 

 เด็กในช่วงอายุ 3-6 ป เป็นช่วงส�าคัญที่ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ  ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้

มีทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และวางรากฐานคุณภาพชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 หนังสือเสริมประสบการณ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค ส�าหรับเด็กอายุ 3-6 ป ชุดนี้ ได้ก�าหนดเนื้อหา

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ครอบคลุม 4 สาระ ในแต่ละระดับชั้นประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้

เรียนรู้

ตัวเด็ก

เรียนรู้ บุคคลและ

สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก

เรียนรู้

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

เรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก

 อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้
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คุณธรรม ทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพี

ยง

อาเซียน

การคิดเชิง เหตุผ
ล

แสดงชื่อหน่วยการเรียน
สอดคล้องกับแผนฯ

สาระน่ารู้ แสดงขอบข่าย
เนื้อหาในหน่วยการเรียน

กิจกรรมชวนคิด เทคนิคการสอนเพิ่มเติม
แปลกใหม่ ต่อยอดการใช้ในห้องเรียน

แสดงชื่อกิจกรรม
ICON แสดงการบูรณาการ

สาระวิชาและทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ

วิเคราะห์กิจกรรมสอดคล้อง
มฐ. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตรปฐมวัย ’60

วิเคราะหประสบการณสําคัญ ที่เด็ก
ได้รับตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ’60

จุดประสงค แสดงเปาหมาย
ในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม

 เด็กในช่วงอายุ 3-6 ป เป็นช่วงส�าคัญที่ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ  ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้
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คุณธรรม
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ทักษะชีวิต
Ë¹‹ÇÂ·Õè

สนทนาจากภาพ แลวบอกชื่อเลน ชื่อจริง และสัญลักษณของตนเอง

บันทึกชื่อเลน หรือชื่อจริงของตนเอง แลวพิมพนิ้วมือลงใน ตกแตงใหเปนหนาของตนเองอยางอิสระ

รูจักช่ือตวัเรา
1

ÃÙ Œ¨Ñ¡µÑÇàÃÒ

มฐ.  2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12     จุดประสงค  1. บอกชื่อเลนหรือชื่อจริงและสัญลักษณของตนเองได  2. รวมสนทนากันและพิมพนิ้วมือตกแตงภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.4 เจตคติที่ดีตอการเรียนรูและการแสวงหาความรู

เด็ก ๆ  เลนเกม ชื่อนี้คือใคร โดยครูพูด
ชื่อเลนของเด็กคนใด ใหเด็กคนนั้นยืนขึ้น
และพูดชื่อจริงของตนเอง แลวสลับใหเด็ก

มาเปนผูเรียกชื่อเลนแทนครู

สวัสดีครับ
ผมชื่อ วิน ครับ สวัสดีคะ

ฉันชื่อ วิว คะ

ชื่อเลนของฉัน คือ

ชื่อจริงของฉัน คือ 
(ครูหรือผูปกครองเขียนชื่อให)

กิจกรรม  ชวนคิด

 ทกุคนมีชือ่เรยีกแทนตวั แบงเปนเพศหญงิ เพศชาย   
มีวันเกิดบอกอายุ และมีรูปรางลักษณะ หนาตา ผิว    
ผม แตกตางกัน 

สาระน่ารู้
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คุณธรรม

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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ทักษะชีวิต

ฟงขอความ และพูดบอกอายุของตนเอง แลวระบายสีภาพ

สุขสันตวันเกิด

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกอายุของตนเองได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ แลวพูดตอบคําถามได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ขอบคุณคะ
วิน

สุขสันตวันเกิด
นะครับวิว

(ครูหรือผูปกครองชวยแนะนําหรือเขียนให)
วันเกิดปนี้ ฉันมีอายุ ป
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ตัวเรา

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกเพศของตนเองได  2 . รวมสนทนาและลากเสนจับคูกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

สนทนาจากภาพ และบอกเพศของตนเอง แลวใชสีเทียนลากเสนพาเด็กไปหาเพื่อน

ทักษะชีวิต
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M S

 เด็กชาย boy

 เด็กหญิง girl

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง โรงเรียนของเรา
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ทักษะชีวิตรปูรางตางกัน

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกรูปรางลักษณะของเด็กตามที่กําหนดได  2 . ฝกสมาธิในการฟง สังเกตเปรียบเทียบ และหาภาพที่เปนคําตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

ฟงปริศนาคําทาย แลวระบายสีภาพที่เปนคําตอบ

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ดูภาพใหดี เด็กชายคนใด ตัวสูงกวากัน

ดูภาพอีกที เด็กหญิงคนใด ตัวเล็กกวากัน



ไดโนเสาร์สัตว์ปาสัตว์ปาสัตว์ปาสัตว์ปา
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คุณธรรมหนาที่ของเรา

มฐ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกหนาที่ของตนเองได   2. ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1.4.1 การใชภาษา 

 ฟงคําคลองจอง และพูดตามครู พรอมทําทาประกอบ แลวระบายสีภาพ

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
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เราเปนนักเรียน  ตองเรียนหนังสือ

 คุณครู teacher

นักเรียน student
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 สนทนาจากภาพ พรอมชี้อวัยวะของตนเองตามภาพ แลวลากเสนตามรอยประจากคําศัพทไปหาภาพอวัยวะ

อวัยวะของเรา
2

Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ

ศีรษะ
head

แขน
arm

มือ
hand

ตา
eye

จมูก
nose

ปาก
mouth

เทา
foot

ขา
leg

หู
ear

7
มฐ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกหนาที่ของตนเองได   2. ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1.4.1 การใชภาษา 

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

 รางกายของเรา ประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ  เชน ตา หู จมูก 
ปาก มือ ขา เทา อวัยวะทุกสวนมีหนาที่ตางกัน เราตองดูแล
รักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดี

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค  1. บอกชื่ออวัยวะในรางกายตามที่กําหนดได  2. รวมสนทนากัน และลากเสนจับคูภาพกับคําที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  คิดวิธีการดูแลความสะอาด
รางกาย แลวออกมานําเสนอ

พรอมทําทาประกอบ

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

สาระน่ารู้
กิจกรรม  ชวนคิด
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ใบหนาของเรา
 สนทนาเกี่ยวกับหนาที่ของอวัยวะบนใบหนา และลากเสนจากภาพอวัยวะไปหาภาพโครงรางอวัยวะเดียวกัน

 แลวตกแตงใบหนาในภาพอยางอิสระ

มฐ. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12    จุดประสงค 1. บอกชื่อและหนาที่ของอวัยวะบนใบหนาได   2 . สังเกตเปรียบเทียบภาพกับโครงราง แลวจับคูภาพที่สัมพันธกันได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค

การคิดเชิง เหตุผ
ล
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ดูแลใบหนาของเรา
 สนทนาเกี่ยวกับการดูแลอวัยวะบนใบหนา และลากเสนจับคูภาพเด็กที่ทําทาเหมือนกัน แลวระบายสีภาพ

มฐ.  1, 2, 4, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกวิธีการดูแลอวัยวะบนใบหนาตามที่กําหนดได   2 . สังเกต เปรียบเทียบภาพที่ทําทาเหมือนกันได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  
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เพลง อวัยวะของเราสะอาด
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เคลื่อนไหวรางกาย
 สนทนาเก่ียวกับอวัยวะที่ใชในการเดินและจับถือส่ิงของ พรอมทําทาตามภาพ และนับจํานวนภาพเด็ก 

แลวระบายสีในชองตัวเลขตามจํานวนที่นับได

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกชื่ออวัยวะที่ใชในการเดินและจับถือสิ่งของได   2. ฝกนับและบอกจํานวนภาพเด็กได

ประสบการณสําคัญ  1.1.1 การใชกลามเนื้อใหญ  1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  
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อาบนํ้า

ลางมือใหสะอาดหลังจาก
เขาหองนํ้า

สระผม

ลางเทาใหสะอาดกอน
เขาบาน
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ดูแลรางกายของเรา
 สาํรวจตนเองเกีย่วกบัการดูแลทาํความสะอาดรางกาย แลวระบายสเีขยีวลงใน  ภาพทีเ่คยทาํหรอืทาํเปนประจาํ

มฐ.  1, 2, 4, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกวิธีดูแลความสะอาดของรางกายได   2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา
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