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ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,

เสริมคำศัพทภาษาอังกฤษเชื่อมโยงภาพ ชวยเด็กจดจำและเขาใจความหมายไดดี
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เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก อ.1
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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) เน้นการลงมือปฏิบัตติามแนว 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

เพื่อน ๆ ช่วยบอกสิคะว่า
วิวเดินทางด้วยรถอะไร

มีลักษณะอย่างไร มาลองท�าท่า
ตามวิวพร้อมกันเลยค่ะ
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มฐ.  2, 3, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค์  1. บอกชื่อยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางตามที่ก�าหนดได้  2. ส�ารวจและคิดทบทวน แล้วบอกความรู้สึกของตนเองได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก   1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

หน่วยที่

สนทนาจากภาพ แล้วขีด  ทับภาพยานพาหนะทางบก ทางน�้า ทางอากาศที่ชอบที่สุด พร้อมบอกเหตุผล

ส�ำรวจกำรเดินทำง
4

รู ้จักการเดินทาง

  การเดินทาง แบ่งออกเป็น 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน�า้
ทางอากาศ  ในแต่ละทางมกีารใช้ยานพาหนะแตกต่างกัน
เราควรเลือกใช้ยานพาหนะให้เหมาะสม และมีความ
ระมดัระวังในขณะเดินทาง เพ่ือความปลอดภยัของตัวเรา

สาระน่ารู้
กิจกรรม ชวนคิด

เด็ก ๆ ส�ารวจยานพาหนะ
ที่เคยใช้หรือรู้จัก แล้วออกมาบอกเล่า
ให้เพื่อน ๆ ฟัง พร้อมท�าท่าประกอบ

ทางบก

ทางน�้า

ทางอากาศ

รถไฟฟ้า

รถยนต์

รถตู้

เครื่องบิน

เฮลิคอปเตอร์

เรือโดยสาร

เรือพาย
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สนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการพูดคุยกัน และลากเส้นพาวินไปส่งจดหมายตามทางที่มีรูปเรขาคณิต 

ตามล�าดับที่ก�าหนด

ส่งจดหมำยผ่ำนไปรษณีย์ ทักษะชีวิต
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มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12       จุดประสงค์  1. บอกลักษณะการติดต่อสื่อสารทางจดหมายได้  2. สังเกตล�าดับภาพรูปเรขาคณิต และลากเส้นต่อเนื่องตามล�าดับได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใช้ภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

เพื่อน ๆ พาผมไปส่งจดหมายตามล�าดับรูปเรขาคณิตนี้นะครับ

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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E
xecu t ive Func

t io
nsEFEFEF



ตุกตาหมี
teddy bear

บล็อก
block

ลูกบอล
ball

ตัวตอ

ของเลน   toy

  ของเลนใกลตัวมีหลายชนิด เชน ตุกตา ลูกบอล 
บล็อกไม ตัวตอพลาสติก แตละชนิดมีวิธีการเลน              
แตกตางกนั ของเลนมอียูทีบ่านและที่โรงเรยีน เราควร
เลนอยางทะนุถนอม ดูแลรักษาใหเลนไดนาน ๆ

เด็ก ๆ  เลนเกมกลองปริศนา
โดยใหเด็กลองสัมผัสกับของเลน
ในกลองที่ปดมิดชิด แลวทายวา

คือของเลนอะไร

สาระน่ารู้
กิจกรรม  ชวนคิด

วันนี้วิวมีของเลนใหม
เพื่อน ๆ  ชวยบอกทีวา

ของเลนใหมนี้คืออะไรคะ

ทักษะชีวิต
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สนทนาจากภาพ แลวขีด  ทับภาพของเลนที่เคยเลนหรือรูจัก (ถามีเพิ่มเติมบอกเลาใหเพื่อนฟง)

ของเลนของเรา 
1

¢Í§àÅ‹¹ã¡ÅŒµÑÇ

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

ประสบการณสําคัญ  1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา
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3มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกชื่อและลักษณะขนาดของเลนที่กําหนดได  2 . สังเกต เปรียบเทียบ และบอกขนาดเล็ก-ใหญ ได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

หุนยนต   robot

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง ของเลน

สนทนาจากภาพ แลวระบายสีภาพของเลนที่มีขนาดใหญกวา

ของเลนหลายขนาด

ลูกบอล  ball
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4

เลนของเลนถูกวิธี

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกวิธีการเลนของเลนที่ถูกวิธีตามที่กําหนดได  2 . สังเกตและเปรียบเทียบภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

สนทนาเกี่ยวกับการเลนของเลนอยางถูกวิธี แลวลากเสนจับคูภาพกับเงาที่สัมพันธกัน



ทักษะชีวิต
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5

เราเลนสนกุดวยกัน

มฐ.  2, 4, 5, 8, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกประโยชนจากการเลนที่กําหนดได  2 . รวมสนทนากัน แลวฝกลากเสนระบายสีภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค

 สนทนาเกี่ยวกับการเลนของเลนดวยกัน ลากเสนตามรอยประใหเปนภาพที่สมบูรณ แลวระบายสีภาพ

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง ของเลน
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เลนแลวเก็บ

มฐ. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกการเลนใหปลอดภัยและเก็บของเลนตามที่กําหนดได  2. รวมสนทนากัน แลวฝกนับจํานวนและระบายสีภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับการเลนของเลนใหปลอดภัย และเก็บเขาที่ แลวระบายสีภาพ

 นับจํานวนภาพเด็กจากดานบน แลวระบายสีชองตัวเลขตามจํานวนที่นับได

มีเด็กชวยกันเก็บของเลน

จํานวน  2   3   4   คน

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง นับเลข
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กระเปา

แกวนํ้า แปรงสีฟน

ผาเช็ดหนา

โตะ เกาอี้

กระดาน
วาดรูป

นาฬกา
เพื่อน ๆ  ชวยบอกทีวา
วิวกําลังใชของใชนี้

ทําอะไรคะ

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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7มฐ.  2, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อของใชสวนตัวและสวนรวมตามที่กําหนดได  2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ แลวขีด  ทับภาพของใชเปนประจําหรือเคยใช (ถามีเพิ่มเติมบอกเลาใหเพื่อนฟง)

สํารวจของใช
2

¢Í§ãªŒã¡ÅŒµÑÇ

  ของใชมีหลายชนิด แบงออกเปน ของใชสวนตัว เชน 
กระเปานักเรียน แปรงสีฟน แกวน้ํา ผาเช็ดหนา และ
ของใชสวนรวม เชน โตะ เกาอี ้แตละชนดิใชงานแตกตาง 
กัน เราควรใชอยางทะนุถนอม ดูแลรักษาใหใชไดนาน ๆ

เด็ก ๆ  เลือกของใชสวนตัวที่ตนเอง
ชอบมากที่สุด นําออกมาบอกเลา

วิธีการใช พรอมทําทาประกอบ และ
บอกเหตุผลใหเพื่อน ๆ  ฟง

สาระน่ารู้
กิจกรรม  ชวนคิด
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ของใชสวนตัวของเรา

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกลักษณะของใชสวนตัวตามที่กําหนดได  2. สังเกตและฝกนับจํานวน แลวจับคูภาพที่มีจํานวนเทากันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของใชสวนตัว แลวลากเสนพาเด็กไปหาของใชสวนตัวที่มีเทาจํานวนเด็ก



9

คนหาของใชสวนรวม
 สนทนาเกี่ยวกับการใชของใชสวนรวม ลากเสนตอจุดเริ่มจาก 1-10 ใหเปนภาพที่สมบูรณ

 และคัดคําตามรอยประ แลวระบายสีภาพ

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกวิธีการใชของใชตามภาพที่กําหนดได   2 . สังเกตตัวเลข ฝกนับเรียงลําดับ 1-10 แลวลากเสนตอเนื่องได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทักษะชีวิต
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10 มฐ. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12       จุดประสงค 1. บอกชื่อและประโยชนของใชตามที่กําหนดได   2. สังเกตลําดับภาพ แลววาดภาพลําดับที่หายไปได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา   1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค

 สนทนาเกี่ยวกับประโยชนจากของใช สังเกตลําดับภาพ แลววาดภาพในลําดับที่หายไปลงในชองวาง

ของใชคูกัน
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ใชของใชอยางพอเพียง
 ฟงขอความ พรอมพูดตามครู และกา  ทับภาพที่ไมควรปฏิบัติ แลวระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติ

มฐ.  2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12  จุดประสงค  1. บอกการดูแลและใชของใชอยางพอเพียงได  2. สังเกต และจําแนกภาพที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก 1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 1.4.2 การคดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุล การตดัสินใจและแกปญหา

เศรษฐกิจพอเพี

ยง

เราควรดูแลของใชใหสะอาด

เราควรบบียาสีฟนใหพอด ีชวยใหประหยดั
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