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สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

22
Í¹ØºÒÅ

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

µÑÇà́ ç¡µÑÇà́ ç¡

ª×èÍ........................................................................................................................................................¹ÒÁÊ¡ØÅ................................................................................................................................................

ªÑé¹.......................................................................................................................................................àÅ¢·Õè................................................................................................................................................................

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

คุณธรรม
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 ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย ได้จัดท�าชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะรอบด้าน มีความพร้อม 

ส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อย่างมีคุณภาพ ทุกเล่มใช้ควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวทาง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบหน่วยต่อหน่วย ที่ครูเข้าใจง่ายและใช้สะดวก

   ศูนยพัฒนาสื่อปฐมวัย

 จัดเนื้อหา 4 สาระ มีหน่วยการเรียน 40 หน่วย  และออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

การท�างานของสมอง 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
สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก

เรียนรู้
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก

 อีกทั้งยังพัฒนา ทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้

ทักษะชีวิต
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หน่วยที่

สนทนาจากภาพ และมองตัวเองในกระจก แล้ววาดใบหน้าพร้อมเขียนชื่อจริงและชื่อเล่นของตนเอง

ชื่อของเรา
1

เรียนรู ้ตัวเรา

สาระน่ารู้

  ทกุคนมชีือ่จรงิ ชือ่เล่นใช้เรยีกแทนตวั แบ่งเป็นเพศหญงิ 
เพศชาย แต่ละคนมีอายุและลักษณะรูปร่างแตกต่างกัน

ฉันชื่อ
เด็กหญิงมีนา 
ชื่อเล่น นา ค่ะ ผมชื่อ

เด็กชายวีระ
ชื่อเล่น วี ครับ

ทุกคนมีชื่อใช้เรียกแทนตัว

คุณธรรม

มฐ.  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค์  1. บอกชื่อจริง ชื่อเล่น และลักษณะหน้าตาของตนเองได้  2. สังเกตหน้าตาตนเองและวาดภาพประกอบได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใช้ภาษา 1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้

(ครูหรือผู้ปกครองเขียนชื่อให้)

ชื่อจริง  name ชื่อเล่น   nickname

นี่คือตัวฉัน

เด็ก ๆ  จับคู่กับเพื่อนพูดแนะน�า
ตัวเอง และผลัดกันบอกรูปร่าง

หน้าตาของกันและกัน

กิจกรรม ชวนคิด
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นับจ�านวน แล้วคัดตัวเลข 1-5 ตามรอยประ

ขีด ✓ ทับภาพเทียนตัวเลขที่ตรงกับอายุของเด็ก แล้วระบายสีตกแต่งภาพ

อายุของเรา

ขอบคุณครับ

สุขสันต์
วันเกิดนะคะวี

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค์ 1. บอกอายุของตนเองได้  2. นับจ�านวน 1-5 และบอกตัวเลขที่ตรงกับอายุของตนเองได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

1 2 3 4 5

แสดงชื่อหน่วยการเรียน
สอดคล้องกับแผนฯ

สาระน่ารู้ แสดงขอบข่าย
เนื้อหาในหน่วยการเรียน

กิจกรรมชวนคิด เทคนิคการสอนเพิ่มเติม
แปลกใหม่ ต่อยอดการใช้ในห้องเรียน

แสดงชื่อกิจกรรม
ICON แสดงการบูรณาการ
สาระวิชาและทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ

วิเคราะหกิจกรรมสอดคล้อง
มฐ. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรปฐมวัย' 60

วิเคราะหประสบการณสําคัญ ที่เด็ก
ได้รับตรงตามหลักสูตรปฐมวัย' 60

จุดประสงค แสดงเปาหมาย
ในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม

 เด็กในช่วงอายุ 3-6 ป เป็นช่วงส�าคัญที่ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้

ค�าน�า
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 สนทนาจากภาพ และมองตัวเองในกระจก แลววาดใบหนาพรอมเขียนชื่อจริงและชื่อเลนของตนเอง

ชื่อของเรา
1

àÃÕÂ¹ÃÙ ŒµÑÇàÃÒ

สาระน่ารู้

   ทกุคนมชีือ่จรงิ ชือ่เลนใชเรยีกแทนตวั แบงเปนเพศหญงิ 
เพศชาย แตละคนมีอายุและลักษณะรูปรางแตกตางกัน

©Ñ¹ª×èÍ
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คุณธรรม

มฐ.  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อจริง ชื่อเลน และลักษณะหนาตาของตนเองได  2. สังเกตหนาตาตนเองและวาดภาพประกอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.4 เจตคติที่ดีตอการเรียนรูและการแสวงหาความรู

(ครูหรือผูปกครองเขียนชื่อให)

ชื่อจริง  name ชื่อเลน   nickname

¹Õè¤×ÍµÑÇ©Ñ¹

เด็ก ๆ  จับคูกับเพื่อนพูดแนะนํา
ตัวเอง และผลัดกันบอกรูปราง

หนาตาของกันและกัน

กิจกรรม  ชวนคิด
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 นับจํานวน แลวคัดตัวเลข 1-5 ตามรอยประ

 ขีด ✓ ทับภาพเทียนตัวเลขที่ตรงกับอายุของเด็ก แลวระบายสีตกแตงภาพ

อายุของเรา

¢Íº¤Ø³¤ÃÑº

ÊØ¢ÊÑ¹µ�
ÇÑ¹à¡Ô´¹Ð¤ÐÇÕ

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค  1. บอกอายุของตนเองได   2 . นับจํานวน 1-5 และบอกตัวเลขที่ตรงกับอายุของตนเองได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

1 2 3 4 5
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เด็กชาย เด็กหญิง

มฐ.  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกลักษณะของเด็กชาย เด็กหญิงได   2 . สังเกตเปรียบเทียบภาพและคําศัพทที่เหมือนกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 ฟงขอความ และพูดตามครู แลวคัดคําศัพท

 ขีด ✓ ทับคําศัพทที่ตรงกับภาพ แลวระบายสีภาพ

boy  girl

boy  girl

ผมเปน  เด็กชาย ฉันเปน  เด็กหญิง

ทักษะชีวิต
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การคิดเชิง เหตุผ
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วัดสวนสูง ชั่งนํ้าหนัก

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกนํ้าหนักและสวนสูงของตนเองได   2 . สังเกตเปรียบเทียบนํ้าหนักและสวนสูงตามที่กําหนดได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับสวนสูงของเด็ก แลวระบายสีภาพเด็กคนที่ตัวสูงที่สุด

 สนทนาเกี่ยวกับนํ้าหนักของเด็ก แลวระบายสีภาพเด็กที่มีนํ้าหนักมากที่สุด

¼ÁË¹Ñ¡
20 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ

ทักษะชีวิต
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คุณธรรมเราไปโรงเรียน

มฐ. 2, 3, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค 1. บอกหนาที่ของตนเองได   2. ฝกกลามเนื้อมือในการลากเสนและการเขียน

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก    1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับหนาที่ของเด็ก คัดคํา และลากเสนพาเด็กไปโรงเรียน

นักเรียน  student

โรงเรียน  school

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิต

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง โรงเรียนของเรา
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 สนทนาจากภาพ สํารวจรางกายของตนเอง แลวขีด ✓ทับภาพอวัยวะที่ชอบที่สุดพรอมบอกความสําคัญของอวัยวะ

อวัยวะที่ชื่นชอบ
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คุณธรรม
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สาระน่ารู้

  อวัยวะภายนอกรางกาย มีชื่อเรียกและหนาที่
ที่ตางกัน เชน ตามีไวดู หูมีไวฟง แตละสวนทํา
หนาทีป่ระสานสมัพนัธกนัสามารถทาํกจิกรรมตาง ๆ  
ได เราควรทาํความสะอาดรางกายเปนประจาํทกุวนั
เพื่อสุขภาพที่ดี

แปรงฟน สระผม

อาบนํ้า

ฟง

ดมกลิ่น

จับถือสิ่งของ

มองดู

พูด กินอาหาร

เดิน วิ่ง

มฐ.  1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อและหนาที่ของอวัยวะได     2. รวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  ทดลองทํากิจกรรมตาง ๆ
โดยใชอวัยวะที่มีการประสานสัมพันธกัน 
เชน เดินแบบแกวงแขนกับไมแกวงแขน

ปดตาชิมอาหาร

กิจกรรม  ชวนคิด

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิต



ใบหนา
face
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สนกุกับใบหนา
 ฝกอานคําศัพท และวาดตอเติมภาพอวัยวะบนใบหนาใหสมบูรณ แลวตกแตงภาพตามจินตนาการ

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

มฐ.  1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่ออวัยวะบนใบหนาได   2 . สังเกตลักษณะสวนประกอบภาพอวัยวะและวาดตอเติมภาพได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค   

ตา   eyes ปาก   mouth จมูก   noseห ู  ears

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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ภาพที่  1 ภาพที่  2

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

สระผมใหสะอาด
 สนทนาจากภาพ สังเกตภาพที่ 1 และ 2 แลวกา ✗ ทับภาพที่ตางกันจํานวน 5 ตําแหนงลงในภาพที่ 2

ทักษะชีวิต

มฐ.  1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกวิธีการดูแลศีรษะได   2 . สังเกตเปรียบเทียบรายละเอียดของภาพและบอกจุดที่แตกตางกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง อวัยวะของเราสะอาด
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สนกุกับการเคลื่อนไหว
 ทดลองเคลื่อนไหวตามภาพ และขีด ✓ ลงใน  ภาพการเคลื่อนไหวที่ชอบที่สุด แลวระบายสีภาพ

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิต

เดิน   walk

กระโดด   jump

วิ่ง   run

คลาน   crawl

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  บอกการเคลื่อนไหวที่ตัวเองชอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.1 การใชกลามเนื้อใหญ    1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก    1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง เคลื่อนไหวนับเลข
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การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิตดูแลรางกายกันสักนดิ
 สนทนาและสังเกตภาพ และเขียนตัวเลข 1-4 ลงใน  ภาพตามลําดับเหตุการณ แลวระบายสีภาพ

หวีผม

เช็ดตัวใหแหง แตงตัว

มฐ.  2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกวิธีการทําความสะอาดรางกายได   2 . เรียงลําดับเหตุการณการทําความสะอาดรางกายได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

อาบนํา้ลางตวัใหสะอาด

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง อวัยวะของเราสะอาด
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