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ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,
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New!

รูปแบบกิจกรรมบูรณาการสาระวิชาตาง ๆ  เสริม คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะสมอง EF ฝกคิดออกแบบและแกปญหาตามแนว STEM ที่เหมาะกับวัย  

มุงพัฒนาเด็ก 4 ดาน อยางเต็มศักยภาพดวยกิจกรรมหลากหลาย เนนลงมือปฏิบัติจริง Active Learning

สอดคลองกระบวนการทำงานของสมอง BBL (brain-based learning) 

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
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ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์



 ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย ได้จัดท�าชุดน้ีขึ้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะรอบด้าน มีความพร้อม 

ส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อย่างมีคุณภาพ ทุกเล่มใช้ควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวทาง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบหน่วยต่อหน่วยที่ครูเข้าใจง่ายและใช้สะดวก

   ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย

 จัดเนื้อหา 4 สาระ มีหน่วยการเรียน 40 หน่วย ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 

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

ครบทุกด้าน 

 เด็กในช่วงอายุ 3-6 ป เป็นช่วงส�าคัญที่ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ  ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้มี

ทักษะที่จ�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

สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

 อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้

POLICE

ครู
teacher

22
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สนทนาจากภาพ แลวระบายสีภาพบุคคลที่อยูในโรงเรียน พรอมบอกเลาความรูสึกที่มีตอครูของเรา

รูจักอาชีพ
5
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มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 12     จุดประสงค  1. บอกชื่ออาชีพตามที่กําหนดได  2. สํารวจ และบอกความรูสึกของตนเองที่มีตอครูได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

นักเรียน
student

หมอ
doctor พยาบาล

nurse

ทักษะชีวิต
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สาระน่ารู้

 อาชีพในชุมชนมีมากมายหลากหลาย
อาชีพ เชน ครู หมอ พยาบาล ตํารวจ 
ซึ่งแตละอาชีพมีหนาท่ี และสถานที่
ในการทํางานแตกตางกัน

เด็ก ๆ  ผลัดกันออกมาบอกเลา
ถึงอาชีพของพอแมตนเอง

ใหเพื่อน ๆ  ฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

ตํารวจ
police
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คุณธรรม ทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพี

ยง

อาเซียน

การคิดเชิง เหตุผ
ล

29มฐ.  2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12   จุดประสงค  1. บอกการปฏิบัติตนตอผูมีพระคุณตามที่กําหนดได  2. สังเกตและเปรียบเทียบรูปเรขาคณิตที่เหมือนกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค

มฐ.  2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12   จุดประสงค 1. บอกชื่อในหลวงของชาวไทยตามที่กําหนดได  2 . รวมสนทนากัน และตกแตงระบายสีภาพแสดงความรักได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค

สนทนาจากภาพ คัดตัวเลขตามรอยประ แลวตกแตงระบายสีภาพ  แสดงความรักตอในหลวงรัชกาลที่ 10
 อยางอิสระ

ในหลวงของชาวไทย ทักษะชีวิต
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พระมหากษัตริยไทย คือ

ในหลวง รัชกาลที่ 

เรารักในหลวง

รัชกาลที่

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
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 เด็กในช่วงอายุ 3-6 ป เป็นช่วงส�าคัญที่ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ  ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้มี

ค�าน�า



ทักษะชีวิต
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สนทนาจากภาพ สํารวจสมาชิกในครอบครัว แลวขีด ทับภาพบุคคลที่มีในครอบครัวของเรา (ถามีเพิ่มเติม
บอกเลาใหเพื่อนฟง)

ครอบครัว
1
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สาระน่ารู้

 ครอบครัวประกอบดวย สมาชิกที่อยูรวมกัน
ในบาน มพีอ แม ลกู หรอืบางครอบครวัมญีาตอิาศยั
อยูดวย เชน ปู ยา ตา ยาย ทุกคนมหีนาทีร่บัผดิชอบ
และมีกิจกรรมที่ทํารวมกันในบานและนอกบาน

มฐ.  2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12  จุดประสงค   1. บอกสมาชิกในครอบครัวของตนเองได  2 . สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  ออกมาบอกเลาความรูสึก
ที่มีตอสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

ใหเพื่อน ๆ  ฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

พอ
father

แม
mother

พี่ชาย
brother

ยา
grandmother

ปู
grandfather

นี่ครอบครัว
ของวิวคะ



3มฐ.  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเองได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ แลวระบายสีภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

คุณธรรม

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิต
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 ฟงเร่ืองเลาครอบครวัของววิ และเลาเรือ่งหนาทีข่องสมาชกิในครอบครัวของตนเองใหเพือ่นฟง แลวระบายสภีาพ

หนาที่ของคนในครอบครัว

ครอบครัวของวิวมีความสุขมากคะ คุณพอไปทํางานหาเงิน

มาเลี้ยงครอบครัว คุณแมดูแลบาน ทําอาหาร

ใหทุกคนรับประทาน คุณพอไปสงวิวที่โรงเรียนทุกวัน

วิวตั้งใจเรียนและเคารพเชื่อฟงคุณพอและคุณแม



4 มฐ.  2, 4, 5, 8, 9, 10, 12  จุดประสงค   1. บอกกิจกรรมที่ทํารวมกันในบานตามที่กําหนดได   2 . รวมสนทนากัน แลวระบายสีภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เราดูโทรทัศนดวยกัน
 สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํารวมกันในบาน แลวระบายสีภาพ พรอมนับจํานวนสมาชิกและคัดตัวเลข

ทักษะชีวิต
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เพลง บานแสนสุข



ยีราฟ
giraffe

5มฐ.  2, 4, 5, 7, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกกจิกรรมนอกบานทีทํ่ารวมกนัในครอบครัวตามท่ีกาํหนดได   2 . ฝกสมาธิในการฟง จดจํา แลวหาคาํตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก   1.2.3 คุณธรรม จรยิธรรม   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา 

เที่ยวสวนสัตว
 สนทนาจากภาพกิจกรรมที่ทํารวมกันนอกบาน และใชสีแดงลากเสนพาครอบครัวของวิวไปใหอาหารยีราฟ 
แลวระบายสีภาพ

คุณธรรม

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

เราเอาถั่วฝกยาว
ไปใหยีราฟ
กันนะลูก



6

 ภาพที่   1

 ภาพที่   2

มฐ.  2, 5, 7, 8, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกการปฏิบัติตนที่ดีตอครอบครัวตามที่กําหนดได   2 . สังเกตรายละเอียดของภาพและหาจุดที่ตางกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก   1.2.3 คณุธรรม จริยธรรม   1.4.2 การคดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแกปญหา

เราชวยกันทํางาน
 สนทนาเกี่ยวกับการชวยเหลือกันในครอบครัว สังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แลวขีดเสน / ทับภาพที่ตางกัน
จํานวน 4 ตําแหนง ลงในภาพที่ 2

คุณธรรม
การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ปุย



สาระน่ารู้

 บานเปนที่อยูอาศัยของเรา ภายในบานมีหองตาง  ๆ  
เชน หองนอน หองนํ้า หองนั่งเลน หองครัว แตละหอง
ใชประโยชนตางกัน เราตองดูแลบานใหสะอาดอยูเสมอ

เด็ก ๆ  ออกมาบอกเลาวา
ชอบบริเวณใดของบานตนเองมากที่สุด

พรอมบอกเหตุผลใหเพื่อน ๆ  ฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

บาน house

หองนอน
bedroom

หองนํ้า
bathroom

หองครัว
kitchen

หองนั่งเลน
living room

7มฐ. 2, 3, 5, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกความสําคัญของบานได   2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

Ë¹‹ÇÂ·Õè 2
ºŒÒ¹¢Í§àÃÒ ที่อยููอาศัย

 สนทนาเกี่ยวกับความสําคัญและหองตาง  ๆ  ในบาน แลวขีด ✓ ทบัภาพหองทีมี่ในบานของตนเอง (ถามเีพิม่เตมิ
 บอกเลาใหเพื่อนฟง)

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S



8 มฐ. 2, 4, 5, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกสวนประกอบของบานตามที่กําหนดได   2. สังเกตตัวเลข นับเรียงลําดับ แลวระบายสีภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก   1.4.2 การคดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแกปญหา   1.4.3 จนิตนาการและความคดิสรางสรรค

เราสรางบาน
 สนทนาเกี่ยวกับสวนประกอบของบาน และลากเสนตอจุดตัวเลขจาก 1-5 แลวระบายสีภาพ

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

ประตู 
door

หนาตาง
window

หลังคา
roof

1 2

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง บานแสนสุข

3 4 5



9มฐ.  2, 5, 9, 10, 12  จุดประสงค   1. บอกประโยชนการใชงานของหองตาง  ๆ  ที่กําหนดได  2 . สังเกตและจําแนกภาพกิจกรรมที่สัมพันธกับหองตาง  ๆ  ได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

ประโยชนจากหองในบาน
 สนทนาถงึประโยชนของหองตาง  ๆ  ในบาน แลวโยงเสนจับคูภาพสมาชกิในครอบครัวกบัภาพหองในบานทีสั่มพนัธกนั

งวงจัง
ไปนอนดีกวา

ไปดูโทรทัศน
ดีกวา

ไปอาบนํ้า
ดีกวา

ไปทํากับขาว
ดีกวา



10 มฐ.  2, 5, 7, 8, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกวิธีปฏิบัติตนในการชวยกันดูแลบานได   2 . รวมสนทนาและฝกสมาธิในการลากเสนตามทิศทางที่กําหนดได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก   1.2.3 คณุธรรม จริยธรรม   1.4.1 การใชภาษา

เพลง บานแสนสุข

เสริมเพลงแสนสนุก

ชวยกันดูแลบาน
 สนทนาเกี่ยวกับการชวยกันดูแลบาน และลากเสนตามรอยประจากภาพบุคคลในครอบครัวไปหาภาพบาน

 แลวคัดคําตามรอยประ

คุณธรรม ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

บาน house



11มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกที่อยูอาศัยของคนและสัตวที่กําหนดได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ แลวระบายสีภาพคําตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค

บานคน บานสัตว
 สนทนาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของคนและสัตวที่ตางกัน และฟงคํากลอน พรอมพูดตามครู แลวระบายสีภาพ
ที่ตรงกับคํากลอน

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

 ที่อยูสิงโต  โอ โฮกวางใหญ

สิงโตอาศัย  อยู ในปาเอย

ปาบาน
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