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ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,
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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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ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

¸ÃÃÁªÒµÔ¸ÃÃÁªÒµÔ¸ÃÃÁªÒµÔ



 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

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก

 อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้
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หน่วยที่

 สนทนาจากภาพ และบอกว่าตวัเราเป็นสิง่มชีวีติหรอืไม่มชีวิีต แล้วขดี ✓ ทบัภาพสิง่มชีวีติทีเ่คยพบเหน็

รู้จักสิ่งรอบตัว
1

ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิตน่ารู ้

สาระน่ารู้

   สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่หายใจได้ เคลื่อนไหวได้ ต้องการ
อาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ได้แก่ คน พืช และสัตว์    
   สิง่ไม่มชีีวติ คือ สิง่ที่ไม่มีลมหายใจ ไม่มีการเจริญเติบโต 
เช่น ก้อนหิน ดวงอาทิตย์ น�้า

นกเป็นสิ่งมีชีวิต
เหมือนกับเรา แล้วต้นไม้

เป็นสิ่งมีชีวิตไหมนะ

คน สัตว์ พืช เป็นสิ่งมี ชีวิต

ดิน หิน เป็นสิ่งไม่มีชีวิต

มฐ.  2, 3, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค์  1. บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้  2. ส�ารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมได้

ประสบการณ์ส�าคัญ   1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใช้ภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

เด็ก ๆ  ส�ารวจสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ในห้องเรียน
ว่าพบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง

แล้วบอกเล่าให้เพื่อนฟัง

กิจกรรม  ชวนคิด
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 ฟังเรื่องสั้น ระบายสีลงใน  ภาพการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง แล้วคัดค�าศัพท์ตามรอยประ

การเจริญเติบโต

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค์  1. บอกการเจริญเติบโตของคน สัตว์ และพืชได้   2 . ฟังเรื่องสั้นและบอกภาพที่สัมพันธ์กันได้

ประสบการณ์ส�าคัญ   1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใช้ภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

ไก่

เมื่อฉันยังเป็นเด็กทารก ฉันดื่มนมทุกวัน ตัวฉันก็ โตขึ้นจนคลานได้ 

ต่อมาฉันรับประทานข้าวและอาหารดีมีประโยชน์ทุกวัน ตัวฉันโตขึ้นอีก

และสามารถเดินวิ่งเล่นได้ เพื่อน ๆ  ทายสิว่าสิ่งมีชีวิตนี้คืออะไร...

เด็ก

ต้นไม้

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 เพื่อให้มี
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 สนทนาจากภาพ และบอกวาตวัเราเปนสิง่มชีวิีตหรือไมมีชวิีต แลวขดี ✓ ทบัภาพส่ิงมีชวิีตทีเ่คยพบเหน็

รูจักสิ่งรอบตัว
1

ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµáÅÐ
ÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµ¹‹ÒÃÙ Œ

สาระน่ารู้

   สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่หายใจได เคลื่อนไหวได ตองการ
อาหารเพื่อใชในการเจริญเติบโต เชน คน พืช และสัตว    
   สิง่ไมมชีวีติ คอื สิง่ที่ไมมีลมหายใจ ไมมีการเจรญิเติบโต 
เชน กอนหิน ดวงอาทิตย นํ้า

¹¡à»š¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
àËÁ×Í¹¡ÑºàÃÒ áÅŒÇµŒ¹äÁŒ

à»š¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµäËÁ¹Ð

¤¹ ÊÑµÇ� ¾×ª à»š¹ÊÔè§ÁÕ ªÕÇÔµ

´Ô¹ ËÔ¹ à»š¹ÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµ

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

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สํารวจสิ่งรอบตัวที่มีอยูในหองเรียน
วาพบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตอะไรบาง

แลวบอกเลาใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

ดิน
soil

หิน
rock
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 ฟงเรื่องสั้น ระบายสีลงใน  ภาพการเจริญเติบโตที่สัมพันธกับเนื้อเรื่อง แลวคัดคําศัพทตามรอยประ

การเจริญเติบโต

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกการเจริญเติบโตของคน สัตว และพืชได   2 . ฟงเรื่องสั้นและบอกภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ไก

เมื่อฉันยังเปนเด็กทารก ฉันดื่มนมทุกวัน ตัวฉันก็ โตขึ้นจนคลานได 

ตอมาฉันรับประทานขาวและอาหารดีมีประโยชนทุกวัน ตัวฉันโตขึ้นอีก

และสามารถเดิน วิ่ง เลนได เพื่อน ๆ  ทายสิวาฉันคืออะไร... เปนสิ่งมีชีวิตหรือไม 

เด็ก

ตนไม
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สิ่งมี ชีวิตใหคุณคา

มฐ.  2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกประโยชนของสิ่งมีชีวิตได   2 . ฝกสมาธิในการฟงและคิดจําแนกหาคําตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับประโยชนของสิ่งมีชีวิต ฟงคําถาม แลวขีด ✓ ทับภาพที่เปนคําตอบ (ตอบไดมากกวา 1 ภาพ)

ทักษะชีวิต
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áÅÐª‹ÇÂ´ÙáÅ¸ÃÃÁªÒµÔä´Œ

มา   horse นก   bird ลงิ   monkey

แมไก   hen เปด   duckหม ู  pig

เด็กชาย  boy เด็กหญิง  girlแมว   cat
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สิ่งไมมีชีวิต

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อสิ่งไมมีชีวิตจากภาพที่กําหนดได   2 . จําแนกและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับสิ่งไมมีชีวิต และลากเสนพาดวงอาทิตยไปหาแมนํ้า โดยผานทางภาพสิ่งไมมีชีวิต

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

ดวงอาทิตย   sun

เมฆ
ดอกไม

เครื่องบิน ผึ้ง

ตนไม

ดิน หิน นํ้า
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หินสวยนํ้าใส

มฐ.  2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค  1. บอกประโยชนของสิ่งไมมีชีวิตจากภาพได   2. วาดภาพกอนหินตามจํานวนที่กําหนดได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค

 สนทนาจากภาพ และวาดภาพกอนหินจํานวน 4 กอน เติมลงในภาพตกแตงนํ้าตกใหสวยงาม แลวระบายสีภาพ

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

นํ้าตก   waterfall



¼ÁàÅÕéÂ§»ÅÒ·Í§
äÇŒ´ÙàÅ‹¹¤ÃÑº ¹‹ÒÃÑ¡¨Ñ§àÅÂ¤‹Ð
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ÊÑµÇ�¤ÃÖè§¹íéÒ¤ÃÖè§º¡

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

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สํารวจสัตวรอบตัววา มีสัตว 
ประเภทใดบาง แลววาดภาพระบายสี 

นํามาบอกเลาใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

สาระน่ารู้

  สัตวเปนสิ่งมีชีวิตมีหลายประเภท ไดแก 
สัตวบก สตัวนํา้ และสตัวครึง่นํา้ครึง่บก สตัวมี
ประโยชนและโทษตอเรา เราควรดูและไม
รงัแกสตัว และควรหลกีเลีย่งไมเขาใกลสตัว
มีพิษ เพื่อความปลอดภัย

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง เสียงลูกสัตว

ÊÑµÇ�¹íéÒ ÊÑµÇ�º¡

Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ แลววง  รอบภาพสัตวเลี้ยงที่เคยพบเห็น

สัตวนารู
2

àÃÕÂ¹ÃÙ ŒªÕÇÔµÊÑµÇ�

แมว
cat

สุนัข
dog

กบ
frog

คางคก
toad

กระตาย
rabbit

ปลา
f ish

กุง
shrimp ปู

crab
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ประโยชนของสัตวเลี้ยง
 สนทนาเกี่ยวกับประโยชนของสัตว และคัดชื่อสัตวที่เลี้ยงไวใชงานดวยสีแดง คัดชื่อสัตวที่เลี้ยงไวเปนอาหาร 

ดวยสีเขียว แลวระบายสีภาพ

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อของสัตวเลี้ยงตามที่กําหนดได  2 . สังเกตและจําแนกประโยชนของสัตวที่เลี้ยงไวใชงานและเปนอาหารได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา   

dog

cat cow

hen

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

สุนัขชวยเฝาบาน

แมวชวยจับหนู

แมไกออกไขเปนอาหารแกคน

แมวัวใหนํ้านมเปนอาหารแกคน

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง เสียงลูกสัตว
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รูจักสัตวรอบตัว
 สนทนาจากภาพ แลวระบายสีภาพสัตว

 นับจํานวนสัตวแตละประเภทจากภาพ แลวเขียนตัวเลขลงใน  ตามจํานวนที่นับได

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อสัตวตามที่กําหนดได   2 . สังเกต เปรียบเทียบ และจัดหมวดหมูประเภทของสัตวได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิตคุณธรรม

ตัว

สัตวบก มีจํานวน

ตัว

สัตวนํ้า มีจํานวน

ตัว

สัตวครึ่งนํ้าครึ่งบก มีจํานวน
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สัตวนํ้ามีคุณคา
 สนทนาจากภาพ แลวลากเสนจากภาพอาหารและเครื่องประดับไปหาภาพสัตวที่สัมพันธกันดวยสีที่ตางกัน

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค   1. บอกชื่อและประโยชนของสัตวในทะเลได  2. สังเกต เปรียบเทียบ และจับคูภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

»ÅÒËÁÖ¡Â‹Ò§ ¡ØŒ§à¼Ò
ÊÃŒÍÂä¢‹ÁØ¡

ปลาดาว  starfish

หอยมุก  pearl

วาฬ   whale

กุง   shrimp ปลาหมึก   squid

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S



สัตวมีพิษที่ไมควรเขาใกล มีจํานวน    ตัว
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ระวังสัตวอันตราย
 สนทนาจากภาพ และกา ✗ ลงใน  ภาพสัตวมีพิษที่ไมควรเขาใกล แลวระบายสีภาพ

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อสัตวที่มีพิษและไมมีพิษตามที่กําหนดได   2 . สังเกตและจําแนกสัตวมีพิษที่เปนอันตรายได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ผึ้ง   bee ตะขาบ   centipede

เตา   turtle งู   snake

แมงปอง   scorpion ผีเสื้อ   butterfly

 นับจํานวนสัตวมีพิษที่ไมควรเขาใกล แลวเขียนตัวเลขตามจํานวนที่นับไดลงใน 
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