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ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,

เสริมคำศัพทภาษาอังกฤษเชื่อมโยงภาพ ชวยเด็กจดจำและเขาใจความหมายไดดี
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New!
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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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คุณธรรม

เศรษฐกิจพอเพ
ีย ง อาเซี ยน ทักษะชีวิต
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สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

ªØ´ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์
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 ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัยได้จัดท�าชุดนี้ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กให้มีทักษะรอบด้าน มีความพร้อม  

ส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีคุณภาพ ทุกเล่มใช้ควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวทาง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบหน่วยต่อหน่วยที่ครูเข้าใจง่ายและใช้สะดวก

   ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

 จัดเนื้อหา 4 สาระ มีหน่วยการเรียน 40 หน่วย ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ  

การท�างานของสมอง BBL (brain-based learning) เน้นการลงมอืปฏบิตัติามแนว Active Learning ส่งเสรมิพฒันาการ

ครบทุกด้าน 

 เด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงส�าคัญที่ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให ้

มีทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และวางรากฐานคุณภาพชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์ ส�าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 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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คุณธรรม ทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพี

ยง

อาเซียน

การคิดเชิง เหตุผ
ล

แสดงชื่อหน่วยการเรียน
สอดคล้องกับแผนฯ

สาระน่ารู้ แสดงขอบข่าย
เนื้อหาในหน่วยการเรียน

กิจกรรมชวนคิด เทคนิคการสอนเพิ่มเติม
แปลกใหม่ ต่อยอดการใช้ในห้องเรียน

แสดงชื่อกิจกรรม
ICON แสดงการบูรณาการ

สาระวิชาและทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ

วิเคราะห์กิจกรรมสอดคล้อง
มฐ. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตรปฐมวัย '60

วิเคราะห์ประสบการณ์ส�าคัญ ที่เด็ก
ได้รับตรงตามหลักสูตรปฐมวัย '60

จุดประสงค์ แสดงเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม
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(ครูหรือผูปกครองชวยแนะนําหรือเขียนให)

ชื่อจริง  name นามสกลุ   last name

ชื่อเลน   nickname
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ทักษะชีวิต
Ë¹‹ÇÂ·Õè

สนทนาจากภาพ และพูดแนะนําตัวเอง แลวเขียนชื่อ นามสกุล ชื่อเลน พรอมวาดภาพสัญลักษณของตนเอง

ช่ือและสญัลกัษณประจําตวั
1

ÃÍºÃÙ ŒµÑÇàÃÒ

สาระน่ารู้

 ทุกคนมีชื่อจริงและนามสกุลที่บอกที่มาของครอบครัว
และมักจะมีชื่อเลนที่ใชเรียกแทนตัว บุคคลรอบตัวเรา
มีอายุและรูปรางแตกตางกัน เราควรปฏิบัติตนที่ดีตอกัน

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12    จุดประสงค 1. บอกชื่อ นามสกุล และสัญลักษณประจําตัวของตนเองได  2. รวมสนทนาและแนะนําตนเอง แลววาดภาพประกอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สํารวจชื่อจริงและชื่อเลนของเพื่อน
ในหอง แลวบอกเลาใหกันฟงวา มีเพื่อน

คนไหนที่มีชื่อจริงและชื่อเลน
เหมือนกันบาง

กิจกรรม  ชวนคิด

ผมชื่อเด็กชายอาทิตย สุขสม
ชื่อเลน ซัน

สัญลักษณ คือ องุน ครับ

ฉันชื่อเด็กหญิงฟาใส ใจดี
ชื่อเลน ฟาใส

สัญลักษณ คือ สม คะ
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ทักษะชีวิต

เขียนบอกวัน เดือน ปเกิด ของตนเอง แลวคัดตัวเลข พรอมวงรอบตัวเลขที่ตรงกับอายุของตนเอง

วันเกิดและอายุของเรา

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12        จุดประสงค 1. บอกวัน เดือน ปเกิดและอายุของตนเองได   2 . สังเกตตัวเลขและนับ 1-10 ได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

(ครูหรือผูปกครองชวยแนะนําหรือเขียนให)

ฉันเกิดวันที่

เดือน                                พ.ศ.

ศูนย

หนึ่ง

สอง

สาม

สี่

หา

หก

เจ็ด

zero

one  

two  

three  

four  

แปด

เกา

สิบ

five  

six  

seven  

eight  

nine  

ten

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง นับเลข
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เอกลักษณของเรา

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 11, 12    จุดประสงค 1. สํารวจรูปรางลักษณะของตนเองและบันทึกขอมูลอยางได   2 . สังเกตเปรียบเทียบรูปรางลักษณะของตนเองและผูอื่นได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

สํารวจรูปรางลักษณะของตัวเอง แลวบันทึกขอมูลโดยกา  ทับคําตอบ พรอมวาดรูปประกอบตามผลการสํารวจ

ทักษะชีวิต
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ฉันมีใบหนารูป ไข วงกลม หัวใจ อื่น ๆ  รูป

ฉันมีดวงตาสี ดํา นํ้าตาล ฟา อื่น ๆ  สี

ฉันมีผมสี ดํา นํ้าตาล     อื่น ๆ    สี
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คุณธรรม ทักษะชีวิตรปูรางตางกัน

มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกรปูรางลักษณะของคนแตละวัยได   2 . สงัเกต เปรียบเทียบ และเรียงลาํดับภาพบคุคลจากเตีย้ท่ีสดุไปสงูท่ีสดุได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก  1.2.3 คุณธรรม จรยิธรรม 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา 

 สนทนาจากภาพ คัดคําตามรอยประ และเขียนตัวเลข 1-4 ลงใน ภาพเรียงตามลําดับความสูง 

จากเตี้ยที่สุด = 1 ไปถึงสูงที่สุด = 4 

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

family
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บอกเลาเรื่องราวของเรา

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกเลาเรื่องราวครอบครัวของตนเองได   2. ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจและจดจํา แลวตอบคําถามได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 ฟงเรื่องราวครอบครัวของฟาใส แลวระบายสีภาพบุคคลที่มีในเนื้อเรื่อง

ฉันชื่อฟาใสคะ 

พอของฟาใสชื่อ สุชา ทํางานเปนตํารวจ

คุณแมชื่อ นิภา ทํางานเปนพยาบาล

ฟาใสมีพี่สาว 1 คน ชื่อ ดาว อายุ 8 ป 

เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

ฟาใสกับพี่ดาวไปโรงเรียนพรอมกันทุกวันคะ

ทักษะชีวิต
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 สนทนาจากภาพ แลววง  รอบภาพอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในที่ดูภาพแลวรูสึกวาสําคัญมากที่สุด 

พรอมบอกเหตุผล

รางกายของเรา
2

ÃÍºÃÙŒÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ

สมอง
brain

มือ
hand

ตา
eye

หู
ear

จมูก
nose

ปาก
mouth

เทา
foot

กระดูก
bone

หัวใจ
heart

ปอด
lung

กระเพาะอาหาร
stomach

7
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มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12  จุดประสงค 1. บอกเลาเรื่องราวครอบครัวของตนเองได   2. ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจและจดจํา แลวตอบคําถามได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทักษะชีวิต

 รางกายของเรา ประกอบดวยอวยัวะภายนอกทีม่องเหน็ 
เชน ตา หู จมูก ปาก มือ เทา และอวัยวะภายในที่มองไม
เหน็ เชน สมอง หวัใจ ปอด กระเพาะอาหาร อวยัวะทุกสวน
มีความสําคัญและทําหนาที่สัมพันธกัน

มฐ.  1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค  1. บอกชื่อและหนาที่ของอวัยวะภายในและภายนอกได  2. สังเกตและจําแนกอวัยวะภายในและภายนอก แลวบอกความรูสึกได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ แบงกลุมชวยกันคิดและบอกชื่อ
อวัยวะในรางกาย แลวจําแนกวาเปนอวัยวะ

ภายในหรืออวัยวะภายนอก
แลววาดภาพประกอบ

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

กิจกรรม  ชวนคิด
สาระน่ารู้

bodyรางกาย

ÍÇÑÂÇÐÀÒÂ¹Í¡Ã‹Ò§¡ÒÂ ÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ
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หนาที่ของอวัยวะภายใน
 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับหนาที่ของอวัยวะภายใน และคัดคําศัพทตามรอยประ

 ฟงปริศนาคําทาย แลวเขียนตัวเลขสัญลักษณภาพอวัยวะดานบนที่เปนคําตอบลงใน  ใหสัมพันธกัน

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกหนาทีแ่ละความสาํคญัของอวยัวะภายในทีก่าํหนดได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทาํความเขาใจและจดจาํ แลวหาคาํตอบได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา   

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

1 2

43

หัวใจ สมอง

กระเพาะอาหารปอด

อวัยวะใดชวยเราคิด
หาคําตอบได

อวัยวะใดชวยยอยอาหาร
และดูดซึมนํ้าสูรางกาย

ทําใหเรามีแรง

อวัยวะใดชวยสูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงรางกายทําใหเรา

มีชีวิตอยูได

อวัยวะใดชวยในการหายใจ
แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจน
และทําใหเราไดกลิ่นตาง ๆ
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รางกายของเรามี โครงกระดูก
 สนทนาจากภาพ แลวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกระดูกคนเราวามีหนาที่และความสําคัญอยางไร

 วาดภาพโครงกระดูกของตนเองตามจินตนาการ แลวคัดคําตามรอยประ

มฐ.  2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12   จุดประสงค 1. บอกหนาที่และความสําคัญของโครงกระดูกได   2 . รวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวาดภาพประกอบได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคิดสรางสรรค 

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

โครงกระดูกไดโนเสารโครงกระดูกคน กางปลา
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ดูแลตัวเรา
 สนทนาเกีย่วกับการดูแลรางกายใหแขง็แรง ระบายสีลงใน  ของภาพทีเ่คยทาํหรอืทําเปนประจํา แลวระบายสภีาพ

มฐ. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกวิธีปองกันดูแลรางกายใหสะอาดและแข็งแรงได   2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

แปรงฟนทุกวัน วันละ 2 ครั้ง อาบนํ้า วันละ 2 ครั้ง

รับประทานอาหาร ครบ 3 มื้อ ลางมือใหสะอาดบอย ๆ

ออกกําลังกายทุกวัน เขานอนตั้งแตหัวคํ่า

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง อวัยวะของเราสะอาด
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สุขภาพดี ชีวีมีสุข
 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับการพักผอนที่เปนประโยชนตอรางกาย

 สังเกตภาพดานบน และกา  ทับภาพดานลางที่ไมมีในภาพดานบน แลวเขียนตัวเลขคําตอบลงใน 

มฐ.  1, 2, 3, 5, 9, 10, 12    จุดประสงค  1. บอกประโยชนของการพักผอนตามที่กําหนดได   2. สังเกตรายละเอียดของภาพและบอกความแตกตางได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

จํานวน ภาพ

มีภาพที่ไมมีในภาพดานบน
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