
ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,

เสริมคำศัพทภาษาอังกฤษเชื่อมโยงภาพ ชวยเด็กจดจำและเขาใจความหมายไดดี
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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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 ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัยได้จัดท�าชุดนี้ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะรอบด้าน  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 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

สถำนที่แวดล้อมตัวเด็ก

เรียนรู้

ธรรมชำติรอบตัวเด็ก

เรียนรู้

สิ่งต่ำง ๆ  รอบตัวเด็ก

 อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้
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ทักษะชีวิต

สนทนาจากภาพ แลวขีด  ทับภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตที่รูจักหรือเคยพบเห็น (ถามีเพิ่มเติมบอกเลาใหเพื่อนฟง)

สิง่รอบตวัเรา
1

ÃÙŒ¨Ñ¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµáÅÐ
ÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµ

 สิ่งมีชีวิต เปนสิ่งที่มีการเจริญเติบโต ตองการอาหาร
เพื่อการดํารงชีวิต เชน คน พืช สัตว สิ่งไมมีชีวิตไมมีการ 
เจริญเติบโต ไมตองการอาหาร เชน นํ้า ดิน หิน

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค  1. บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตตามที่กําหนดได  2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สํารวจสิ่งรอบตัวบริเวณ
สนามเด็กเลนวา พบสิ่งมีชีวิตอะไรบาง 

แลวบอกเลาใหเพื่อนฟง

มารูจักสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมมีชีวิตกันนะคะ

กิจกรรม  ชวนคิด
สาระน่ารู้
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ที่อยูของสัตว
 ฟงขอความ และขีด   ลงใน  ภาพที่เปนคําตอบ แลวระบายสีภาพ

มฐ. 2, 4, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกที่อยูของสัตวเลี้ยงตามที่กําหนดได   2. ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ แลวหาภาพคําตอบได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  
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ทักษะชีวิต

ปลา  fish

กระตาย  rabbit

เปด   duck

หม ู  pig

แสดงชื่อหน่วยการเรียน
สอดคล้องกับแผนฯ

สาระน่ารู้ แสดงขอบข่าย
เนื้อหาในหน่วยการเรียน

กิจกรรมชวนคิด เทคนิคการสอนเพิ่มเติม
แปลกใหม่ ต่อยอดการใช้ในห้องเรียน

แสดงชื่อกิจกรรม
ICON แสดงการบูรณาการ

สาระวิชาและทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ

วิเคราะห์กิจกรรมสอดคล้อง
มฐ. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตรปฐมวัย ’60

วิเคราะหประสบการณสําคัญ ที่เด็ก
ได้รับตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ’60

จุดประสงค แสดงเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม

 เด็กในช่วงอายุ 3-6 ป เป็นช่วงส�าคัญที่ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ  ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้
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ทักษะชีวิต

สนทนาจากภาพ แลวขีด  ทับภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตที่รูจักหรือเคยพบเห็น (ถามีเพิ่มเติมบอกเลาใหเพื่อนฟง)

สิง่รอบตวัเรา
1

ÃÙŒ¨Ñ¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµáÅÐ
ÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµ

 สิ่งมีชีวิต เปนส่ิงที่มีการเจริญเติบโต ตองการอาหาร
เพื่อการดํารงชีวิต เชน คน พืช สัตว สิ่งไมมีชีวิตไมมีการ 
เจริญเติบโต ไมตองการอาหาร เชน นํ้า ดิน หิน

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค  1. บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตตามที่กําหนดได  2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สํารวจสิ่งรอบตัวบริเวณ
สนามเด็กเลนวา พบสิ่งมีชีวิตอะไรบาง 

แลวบอกเลาใหเพื่อนฟง

มารูจักสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมมีชีวิตกันนะคะ

กิจกรรม  ชวนคิด
สาระน่ารู้

ÊÔè§ÁÕ ªÕÇÔµ ÊÔè§äÁ‹ÁÕ ªÕÇÔµ
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ทักษะชีวิต

ฟงปริศนาคําทาย พรอมบอกชื่อและชี้ภาพคําตอบ แลวระบายสีภาพ

คนหาสิ่งมี ชีวิต

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

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ฉันมีชีวิต มีลมหายใจ สองขาเดินได
ไปในทุกที่ ตัวฉันนี้คือ ...



เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง เสียงลูกสัตว

4

สิ่งมีี ชีวิตมีประโยชน

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12     จุดประสงค 1. บอกประโยชนของสิ่งมีชีวิตตามที่กําหนดได  2 . ฝกสมาธิในการฟง จดจํา แลวหาภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค  

ฟงขอความ พรอมพูดตามครู แลวระบายสีภาพประโยชนของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธกับขอความ

ทักษะชีวิต
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แมไกออกไข ใหเราเก็บไปทําอาหารได

 แมว cat

 แมไก hen

 ตนไม tree

 นก bird

ตนไมออกผล ใหเราเก็บกินได
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ทักษะชีวิตสิ่งไมมี ชีวิตนารู

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12     จุดประสงค 1. บอกชื่อและลักษณะของสิ่งไมมีชีวิตตามที่กําหนดได  2 . สังเกตและเปรียบเทียบภาพที่เหมือนกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

สนทนาจากภาพ พรอมพูดชื่อตามครู สังเกตภาพตนแบบ แลวขีด  ทับภาพที่เหมือนกับภาพตนแบบ

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

 ดวงอาทิตย sun

 เมฆ cloud

 เกาอี้ chair
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สิ่งไมมีชีวิตใหคุณคา

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกประโยชนของสิ่งไมมีชีวิตตามที่กําหนดได   2. ฝกสมาธิในการลากเสนคนหาทางออกได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกีย่วกบัประโยชนของสิง่ไมมีชวีติตามทีก่าํหนด แลวลากเสนพาเด็กไปนัง่เลนของเลน และพาชางไปกนิ

นํ้าที่ลําธาร

การคิดเชิง เหตุผ
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ทักษะชีวิต
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มฐ. 2, 5, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกประโยชนของสิ่งไมมีชีวิตตามที่กําหนดได   2. ฝกสมาธิในการลากเสนคนหาทางออกได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทักษะชีวิต

 สัตว เปนสิ่งมีชีวิต แบงประเภทตามที่อยูอาศัย ไดแก 
สัตวบก อาศัยอยูบนบก เชน แมว สุนัข นก กระตาย 
สัตวนํ้า อาศัยอยูในนํ้า เชน ปลา ปู กุง 
เราควรดูแลเมตตาสัตว ไมรังแกสัตว

มฐ.  2, 3, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค  1. บอกชื่อสัตวบก สัตวนํ้าตามที่กําหนดได  2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  บอกชื่อและลักษณะของ
สัตวเลี้ยงที่ชอบที่สุด พรอมบอกเหตุผล

และทําทาประกอบใหเพื่อนดู

สาระน่ารู้
กิจกรรม  ชวนคิด

ปู
crab

กุง
shrimpปลา

f ish

กระตาย
rabbit

แมว
cat

นก
bird
นก
bird

สุนัข
dog กระตายกระตาย

r



เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง เสียงลูกสัตว
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สัตวเลี้ยงของเรา
 ฟงเรื่องเลา พรอมสงเสียงรองและทําทาประกอบ แลวระบายสีภาพแมวใหเทากับจํานวนในเรื่อง

มฐ. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกชื่อและลักษณะของสัตวเลี้ยงตามที่กําหนดได   2 . ฝกสมาธิในการฟง จดจํา แลวระบายสีภาพคําตอบได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

การคิดเชิง เหตุผ
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ทักษะชีวิต

 บานของวิวเลี้ยงแมวไว 3 ตัว มันรองเมี้ยว เมี้ยว

และวิ่งจับหนูอยูบนหลังคาทุกคืน
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อาหารของสัตว
 สนทนาเกี่ยวกับอาหารของสัตวที่กําหนด สังเกตลําดับภาพ แลวขีด  ทับภาพในลําดับที่หายไป

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกชื่ออาหารของสัตวตามที่กําหนดได   2 . สังเกตลําดับภาพและหาภาพลําดับที่หายไปได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  
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ทักษะชีวิต
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ที่อยูของสัตว
 ฟงขอความ และขีด   ลงใน  ภาพที่เปนคําตอบ แลวระบายสีภาพ

มฐ. 2, 4, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกที่อยูของสัตวเลี้ยงตามที่กําหนดได   2. ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ แลวหาภาพคําตอบได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

การคิดเชิง เหตุผ
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ทักษะชีวิต

ปลา  fish

กระตาย  rabbit

เปด   duck

หม ู  pig
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ภาพที่  2

ภาพที่  1

ดูแลใหอาหารสัตว
 สนทนาเกี่ยวกับการดูแลสัตวเลี้ยง สังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แลวกา  ทับภาพที่ตางกันจํานวน 4 ตําแหนง 

ลงในภาพที่ 2

มฐ.  2, 5, 7, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกการดูแลสัตวเลี้ยงตามที่กําหนดได   2. สังเกตรายละเอียดของภาพและหาความแตกตางได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา
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ทักษะชีวิตคุณธรรม
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