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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

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 

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 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

สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

 อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้
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หน่วยที่

สนทนาจากภาพ และขีด ทับภาพบุคคลที่มีอยู่ในครอบครัวของตนเอง (ถ้ามีเพิ่มเติมบอกเล่าให้กันฟัง)

สมาชิกในครอบครัว
1

สายใยครอบครัว

สาระน่ารู้

  ครอบครวั คอื การอยูร่่วมกันของสมาชกิในครอบครวั 
ที่มีความรักใคร่ผูกพันกัน มีทั้งครอบครัวขนาดเล็กที่
มีเพียง พ่อ แม่ ลูก และครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งอาศัย
อยู่ร่วมกันหลายคน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก 
ลุง ป้า น้า อา

มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12     จุดประสงค์  1. บอกลักษณะครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวได้  2. ส�ารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใช้ภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

เด็ก ๆ  ส�ารวจว่า ครอบครัวของตนเอง 
เป็นครอบครัวขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ 
แล้ววาดแผนผังครอบครัวง่าย ๆ  และ

บอกเล่าให้เพื่อนฟัง

กิจกรรม ชวนคิด

ปู ่ grandfather

พ่อ   father แม ่  mother

ย่า  grandmother ตา  grandfather ยาย  grandmother

พี่สาวของพ่อ น้องชายของแม่

ป้า   aunt น้า   uncle

S
T

E M Educ

at
i o

nS T E M

คุณธรรม ทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพี

ยง

อาเซียน

การคิดเชิง เหตุผ
ล

4

คุณธรรมปฏิบัติตัวดี ครอบครัวมีสุข
สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ดีและเหมาะสมต่อบุคคลในครอบครัว และฟังข้อความ แล้วเขียนตัวอักษรหน้า

ข้อความลงใน  ภาพที่สัมพันธ์กัน

ทักษะชีวิต
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มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12   จุดประสงค์ 1. บอกวิธีปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวได้   2. ฝึกสมาธิในการฟัง ท�าความเข้าใจแล้วหาภาพที่สัมพันธ์กันได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก  1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1.4.1 การใช้ภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา  

A ช่วยคุณน้าซักผ้า B อ่านหนังสือกับคุณย่า

C ช่วยคณุพ่อน�าขยะไปทิง้ D ช่วยคุณป้าเก็บผ้า

E ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้อง F   ช่วยพี่เช็ดกระจก

เพลง	บ้านแสนสุข

เสริมเพลงแสนสนุก

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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สนทนาจากภาพ และขีด ทับภาพบุคคลที่มีอยูในครอบครัวของตนเอง (ถามีเพิ่มเติมบอกเลาใหกันฟง)

สมาชิกในครอบครัว
1

ÊÒÂãÂ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

สาระน่ารู้

   ครอบครวั คอื การอยูรวมกนัของสมาชกิในครอบครวั 
ที่มีความรักใครผูกพันกัน มีทั้งครอบครัวขนาดเล็กที่
มีเพียง พอ แม ลูก และครอบครัวขนาดใหญซึ่งอาศัย
อยูรวมกันหลายคน เชน ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก 
ลุง ปา นา อา

มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12     จุดประสงค  1. บอกลักษณะครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวได  2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สํารวจวา ครอบครัวของตนเอง 
เปนครอบครัวขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ 
แลววาดแผนผังครอบครัวงาย ๆ  และ

บอกเลาใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

ปู  grandfather

พอ   father แม   mother

ยา  grandmother ตา  grandfather ยาย  grandmother

พี่สาวของพอ นองชายของแม

ปา   aunt นา   uncle



ทักษะชีวิต
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สนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว คัดคําตามรอยประ และเขียนคําที่คัดลงในชองวาง  

ใหสัมพันธกัน แลวระบายสีภาพ

สายสัมพันธในครอบครัว

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12     จุดประสงค 1. บอกชื่อความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได  2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ แลวหาคําตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

grandfather
พอของแม

เรียกวา

grandmother
แมของพอ

เรียกวา

aunt
พี่สาวของพอ

เรียกวา

brother
เด็กชายที่เกิดกอนเรา

เรียกวา



4

คุณธรรมปฏิบัติตัวดี ครอบครัวมีสุข
สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ดีและเหมาะสมตอบุคคลในครอบครัว และฟงขอความ แลวเขียนตัวอักษรหนา

ขอความลงใน  ภาพที่สัมพันธกัน

ทักษะชีวิต
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มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกวิธีปฏิบัติตนตอสมาชิกในครอบครัวได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจแลวหาภาพท่ีสัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

A  ชวยคุณนาซักผา B  อานหนังสือกับคุณยา

C ชวยคณุพอนําขยะไปทิง้ D  ชวยคุณปาเก็บผา

E ชวยคุณแมเลี้ยงนอง F   ชวยพี่เช็ดกระจก

เพลง บานแสนสุข

เสริมเพลงแสนสนุก
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กิจกรรมในครอบครัว
 สนทนาจากภาพ แลวเขียนตัวเลข 1-4 ลงใน  ภาพตามลําดับความชอบเริ่มจาก 1 = ชอบมากที่สุดไปถึง 

4 = ชอบนอยที่สุด

 วาดภาพกิจกรรมที่คิดอยากทํารวมกับครอบครัวมากที่สุดพรอมบอกเหตุผล แลวระบายสี

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

มฐ.  2, 4, 8, 9, 10, 11, 12     จุดประสงค 1. บอกกิจกรรมที่ทํารวมกับสมาชิกในครอบครัวได  2 . สังเกตภาพกิจกรรมและเขียนตัวเลขเรียงตามลําดับความชอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ไปเที่ยวตางจังหวัด

รับประทานอาหารรวมกัน

ออกกําลังกาย

วาดรูป
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สนทนาและสังเกตภาพ A และ ภาพ B แลวกา  ทับภาพที่ตางกันจํานวน 7 ตําแหนง ลงในภาพ B

คุณธรรมดูแลหวงใยกัน ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

มฐ.  2, 5, 8, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกการดูแลสมาชิกในครอบครัวได   2 . สังเกต เปรียบเทียบรายละเอียดของภาพและหาจุดที่แตกตางกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

 ภาพ   A

 ภาพ   B



7มฐ.  2, 3, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกลักษณะของบานแตละแบบตามที่กําหนดได  2 . สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ แลวขีด ทับภาพบานที่รูจักหรือเคยพบเห็น ถามีเพิ่มเติมบอกเลาใหกันฟง

บานหลายลักษณะ
2

ÃÍºÃÙ ŒàÃ×èÍ§ºŒÒ¹

E
xecut ive Func
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nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

กระทอม

อพารตเมนต

ทาวนเฮาส

บานเรือนแพ

สาระน่ารู้

   บานเปนที่อยูอาศัยของคน มีหลายแบบและมีลกัษณะ
แตกตางกนั เชน บานเดีย่ว ทาวนเฮาส บานตกึ (อพารตเมนต 
คอนโดมเินยีม) บานเรอืนไทย บานเรอืนแพ ซ่ึงแตละแบบ
ใชวัสดุในการสรางบานแตกตางกนั เราควรดแูลรกัษาบาน
ใหสะอาด และเปนระเบียบอยูเสมอ

เด็ก ๆ  ลองนําของเลนที่อยูในหองเรียน
มาสรางบานในแบบที่ชื่นชอบ

แลวบอกเลาใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

กระทอม
hut

ตึก
building

ºŒÒ¹¢Í§¿‡ÒãÊà»š¹ºŒÒ¹»Ù¹
2 ªÑé¹ ÁÕºŒÒ¹µÔ´¡Ñ¹ËÅÒÂËÅÑ§ 
à¾×èÍ¹ æ ´ÙÊÔÍÂÙ‹µÃ§äË¹àÍ‹Â

บานเดี่ยว

บาน
house
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ฟงขอความ และกา  ทับภาพวัสดุสรางบานที่ไมมีในเนื้อความ แลวระบายสีภาพ

วัสดุสรางบาน ทักษะชีวิต
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กระเบื้อง   tile ตะป ู  nail

พลั่ว   spade

เลื่อย   sawไม   wood

อิฐ   brick

ปูน  cement

บานไมชั้นเดียวหลังนี้ ตัวบานทําจาก ไม ใช ตะปู ชวยใหไม

ยึดติดกัน และมุงหลังคาดวย กระเบื้อง

บานปูนสองชั้นหลังนี้ ตัวบานกอดวยอิฐ เรียงกันเปนผนัง แลวใช

ปูน ที่ผสมกับ ทราย มาโบกปดฉาบใหเรียบ

ทราย   sand

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกวัสดุที่ใชสรางบานตามที่กําหนดได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจและจดจํา แลวหาภาพคําตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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ฟงปริศนาคําทาย แลวนําตัวเลขไทยมาเขียนลงใน  ภาพสถานที่ในบานที่เปนคําตอบ

สถานที่ ในบาน ทักษะชีวิต
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มฐ.  2, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกความสําคัญของหองตาง ๆ และพื้นที่รอบบานได  2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจและหาคําตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

๑
๓

๕

๒
๔

นอนหลับพักผอนในหอง ...

ทําอาหารในหอง ...

ปลูกผักสวนครัวใน ...

อาบนํ้า ขับถายในหอง ...

นัง่พกัผอนดโูทรทศันในหอง ...

บาน   house

หองนอน   bedroom

หองนั่งเลน  living room

หองนํ้า   bathroom

หองครัว    kitchen สวน
garden

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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สนทนาจากภาพ และใหเด็ก ๆ ชวยกันบอกวิธีดูแลบานใหสะอาดเรียบรอย แลวคัดขอความตามรอยประ

ดูแลบานใหนาอยู คุณธรรม ทักษะชีวิต
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nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล
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สังเกตภาพดานบน แลวกา  ทับภาพดานลางที่ไมมีในภาพดานบน พรอมนับดูวามีจํานวนเทาไร

มฐ.  2, 5, 7, 9, 10, 12     จุดประสงค 1. บอกวิธีการดูแลบานและการทําความสะอาดบานได   2 . สังเกต เปรียบเทียบภาพและหาภาพที่ตางกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก  1.3.2 การดแูลรักษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  1.4.2 การคดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแกปญหา  

เพลง บานแสนสุข

เสริมเพลงแสนสนุก
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ฉันจะปฏิบัติตนเปนเพื่อนบานที่ดี คือ 

(ครูหรือผูปกครองคอยแนะนําหรือชวยเขียนคําตอบให)

มฐ.  2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12    จุดประสงค 1. บอกลักษณะบานตนเองและบานใกลกัน แลวปฏิบัติตนเปนเพื่อนบานที่ดีได  2 . สํารวจบาน แลววาดภาพประกอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

สํารวจบานตนเองและเพื่อนบานที่อยูใกลกัน แลววาดภาพประกอบ พรอมบอกวิธีปฏิบัติตนเปนเพื่อนบานที่ดี

บานใกลเรือนเคียง ทักษะชีวิต
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nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M


	บุคคลและสถานที่ อ.3
	0330039 เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อ.3_W



