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ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,

เสริมคำศัพทภาษาอังกฤษเชื่อมโยงภาพ ชวยเด็กจดจำและเขาใจความหมายไดดี
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บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 02 6222 999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) www.aksorn.com

เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก อ.2
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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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ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์



  ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย  ได้จัดท�าชุดน้ีข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะรอบด้าน 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

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก

  อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้
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ทักษะชีวิต
Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ อานคําศัพทตามครู และขีด ทับภาพเด็กที่มีอายุนอยที่สุด

ครอบครัวของฉัน
1

¤ÃÍº¤ÃÑÇÍºÍØ ‹¹

สาระน่ารู้

 ครอบครัว คือ คนที่อยูรวมกันโดยมีสายสัมพันธทาง
สายเลือด และมีชื่อเรียกเพื่อบอกความสัมพันธ ไดแก 
พอ แม ลูก และบางครอบครวัมญีาติอาศัยอยูรวมกนั เชน 
ปู ยา ตา ยาย ทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแลซึ่งกันและกัน

มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อสมาชิกในครอบครัวของตนเองได  2. รวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  นํารูปตอนเปนเด็กทารกมา
ใหเพื่อน ๆ  ทายวาเปนใคร และ
บอกเลาเรื่องสมาชิกในครอบครัว

ใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÕÊÁÒªÔ¡ËÅÒÂ¤¹ ºÒ§¤ÃÍº¤ÃÑÇÍÒ¨ÁÕÞÒµÔÍÒÈÑÂÍÂÙ‹´ŒÇÂ
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ทักษะชีวิต

 สํารวจหนาตาและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว วาดภาพประกอบ แลวคัดคําศัพทตามรอยประ

ทุกคนมีหนาที่

มฐ.  2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12        จุดประสงค  1. บอกหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวได   2 . สํารวจ สังเกตหนาตาของสมาชิกในครอบครัวและวาดภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทํางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

อื่นๆ 

ดูแลบาน และสมาชิกในครอบครัว

อื่นๆ 

ตั้งใจเรียนหนังสือ

อื่นๆ 

พอ

แม

ตัวฉัน

(ถามี เพิ่มเติมใหครูหรือผูปกครองเขียนให)

(ถามี เพิ่มเติมใหครูหรือผูปกครองเขียนให)

(ถามี เพิ่มเติมใหครูหรือผูปกครองเขียนให)

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 เพื่อให้มี
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ทักษะชีวิต
Ë¹‹ÇÂ·Õè

สนทนาจากภาพ อานคําศัพทตามครู และขีด ทับภาพเด็กที่มีอายุนอยที่สุด

ครอบครัวของฉัน
1

¤ÃÍº¤ÃÑÇÍºÍØ ‹¹

สาระน่ารู้

 ครอบครัว คือ คนที่อยูรวมกันโดยมีสายสัมพันธทาง
สายเลือด และมีชื่อเรียกเพื่อบอกความสัมพันธ ไดแก 
พอ แม ลกู และบางครอบครวัมญีาตอิาศยัอยูรวมกัน เชน 
ปู ยา ตา ยาย ทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแลซึ่งกันและกัน

มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12 จุดประสงค 1. บอกชื่อสมาชิกในครอบครัวของตนเองได  2. รวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  นํารูปตอนเปนเด็กทารกมา
ใหเพื่อน ๆ  ทายวาเปนใคร และ
บอกเลาเรื่องสมาชิกในครอบครัว

ใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÕÊÁÒªÔ¡ËÅÒÂ¤¹ ºÒ§¤ÃÍº¤ÃÑÇÍÒ¨ÁÕÞÒµÔÍÒÈÑÂÍÂÙ‹´ŒÇÂ
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ทักษะชีวิต

สํารวจหนาตาและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว วาดภาพประกอบ แลวคัดคําศัพทตามรอยประ

ทุกคนมีหนาที่

มฐ.  2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12        จุดประสงค 1. บอกหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวได   2 . สํารวจ สังเกตหนาตาของสมาชิกในครอบครัวและวาดภาพได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทํางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

อื่นๆ 

ดูแลบาน และสมาชิกในครอบครัว

อื่นๆ 

ตั้งใจเรียนหนังสือ

อื่นๆ 

พอ

แม

ตัวฉัน

(ถามีเพิ่มเติม ใหครูหรือผูปกครองเขียนให)

(ถามีเพิ่มเติม ใหครูหรือผูปกครองเขียนให)

(ถามีเพิ่มเติม ใหครูหรือผูปกครองเขียนให)
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วันสําคัญของครอบครัว

มฐ.  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกวันสําคัญของครอบครัวได   2 . สํารวจ สังเกตการทํากิจกรรมที่ตนเองชอบในวันสําคัญของครอบครัวได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

ฟงเรื่องเลาจากครู และบอกเลากิจกรรมวันสําคัญของครอบครัวใหเพื่อนฟง แลวระบายสีภาพ

สนทนาจากภาพ แลวเขยีนตัวเลข 1- 4 ลงใน  ภาพตามลาํดับความชอบ เริม่จาก 1 = ชอบมากทีส่ดุ ไปถงึ 4 = ชอบนอยท่ีสดุ

ทักษะชีวิต
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อานหนังสือ

ดูการตูน

เลนของเลน

ไปเที่ยวกับครอบครัว
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¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¼ÁÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡¤ÃÑº
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คุณธรรม ทักษะชีวิตกิจกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว

มฐ.  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกกจิกรรมท่ีทาํรวมกนัของสมาชกิในครอบครัวได   2 . สงัเกต จาํแนกภาพการปฏบิติัตนเปนสมาชิกท่ีดีในครอบครัวได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก  1.2.3 คุณธรรม จรยิธรรม 1.3.4 การมปีฏิสมัพนัธ มีวินยั มสีวนรวมและบทบาทสมาชกิของสงัคม

สนทนาจากภาพ แลวเขยีนตวัเลข 1- 4 ลงใน  ภาพตามลาํดับความชอบ เร่ิมจาก 1 = ชอบมากท่ีสดุ ไปถงึ 4 = ชอบนอยท่ีสดุ

 สนทนาจากภาพ และกา  ทับภาพที่ไมควรปฏิบัติ แลวระบายสีภาพกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในครอบครัว



¤ÇÃ·íÒ äÁ‹¤ÇÃ·íÒ
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คุณธรรมมารยาทที่ดี ในครอบครัว

มฐ. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกมารยาทที่ดีและควรปฏิบัติตอสมาชิกในครอบครัวได   2. สังเกต จําแนกภาพควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในครอบครัวได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวมและบทบาทสมาชิกของสังคม  1.4.1 การใชภาษา

 สนทนาจากภาพ แลวลากเสนจากภาพที่ควรทําและไมควรทําไปหาเด็กถือปายสัญลักษณที่สัมพันธกัน

สวัสดีคุณแมกอนไปโรงเรียน

ชวยผูใหญถือของ

พูดคุยสงเสียงดังรบกวนผูใหญ

ไมเก็บของเขาที่

เดินผานผูใหญอยางสุภาพ

ชวยดูแลนอง

ทักษะชีวิต



Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ และบอกจํานวนชั้นของบานหลังนี้ แลวขีด ทับภาพหองที่ชอบที่สุดพรอมบอกเหตุผล

บานของฉัน
2

ºŒÒ¹¹‹ÒÍÂÙ ‹

หองนอน
bedroom

หองนํ้า
bathroom

หองนั่งเลน
living room

หองครัว
kitchen
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มฐ. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกมารยาทที่ดีและควรปฏิบัติตอสมาชิกในครอบครัวได   2. สังเกต จําแนกภาพควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในครอบครัวได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวมและบทบาทสมาชิกของสังคม  1.4.1 การใชภาษา

ทักษะชีวิต

ºŒÒ¹ÁÕËÅÒÂËŒÍ§ áµ‹ÅÐËŒÍ§ÁÕ»ÃÐâÂª¹�µ‹Ò§¡Ñ¹

สาระน่ารู้

 บานเปนทีอ่ยูอาศยัของเรา บานมหีลายแบบ เชน บานไม 
บานปนู คอนโดมเินยีม ภายในบานมหีองตาง ๆ  เพือ่อาํนวย
ความสะดวก เชน หองนอน หองครัว หองนํ้า เราตองดูแล
บานใหสะอาดนาอยูเสมอ

มฐ.  2, 3, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค  1. บอกลักษณะของบานและหองตาง ๆ  ในบานได  2. รวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  คิดออกแบบบานในฝน 
และวาดภาพระบายสีใหสวยงาม 
แลวออกมาบอกเลาใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

บาน house

ºŒÒ¹¢Í§¼ÁÁÕËŒÍ§ËÅÒÂËŒÍ§
¼Áª‹ÇÂ¤Ø³áÁ‹´ÙáÅºŒÒ¹

à¡çº¢Í§ãËŒà»š¹ÃÐàºÕÂº¤ÃÑº
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สวนประกอบของบาน
 ระบายสีภาพตามที่กําหนด แลวคัดคําศัพทตามรอยประ

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค 1. บอกสวนประกอบของบานได   2 . ระบายสีภาพตามที่กําหนดได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา   

บาน   house
สีแดง  หลังคา     สีเขียว  ประตู     

สีฟา  หนาตาง

หนาตาง

หลังคา

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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ทักษะชีวิต

ประตู
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หองตาง ๆ  ในบาน
 ฟงขอความ และระบายสีตามที่กําหนดลงใน  ภาพหองที่สัมพันธกัน แลวคัดคําตามรอยประ

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกชื่อและความสําคัญของหองตาง ๆ  ในบานได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจและหาภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง บานแสนสุข

นิดนอนหลับ
พักผอนในหองนอน

พออานหนังสือ
ในหองนั่งเลน

แมทําอาหาร
ในหองครัว

bedroom

living room

kitchen

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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ทักษะชีวิต
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การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

บานในฝน
 สนทนาเกีย่วกบัพืน้ทีบ่รเิวณรอบบานพรอมดูภาพประกอบ แลววาดภาพออกแบบพืน้ท่ีรอบบานตามจนิตนาการ

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค 1. บอกพื้นที่รอบบานและความสําคัญได   2. คิดออกแบบและวาดภาพพื้นที่รอบบานได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค
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บานของฉัน   My house

ทักษะชีวิต
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ทักษะชีวิตคุณธรรม
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ชวยกันดูแลบาน
 ฟงคําถามพรอมดูภาพ แลวโยงเสนจับคูภาพที่สัมพันธกัน

มฐ.  2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 จุดประสงค 1. บอกวิธีการดูแลความสะอาดบานได   2. สังเกตและจําแนกภาพเหตุการณที่ตอเนื่องสัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เมื่อทํานํ้าหกที่พื้นบาน
ควรทําอยางไร

นําจานไปลางใหสะอาด

เมื่อรับประทานอาหาร
เสร็จแลว ควรทําอยางไร

เมื่อเลิกเลนของเลนแลว
ควรทําอยางไร

นําผาไปเช็ดพื้น นําของเลนไปเก็บเขาที่
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