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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
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สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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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

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก

 อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้

สนทนาจากภาพ และวง  รอบภาพที่อยู่อาศัยของไส้เดือน แล้วบอกเล่าแหล่งที่มาของน�้า ดิน หิน 

และทรายที่เคยพบเห็น

หน่วยที่

น�้า ดิน หิน ทรายรอบรู้น�้า ดิน หิน
ทราย
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มฐ.  2, 5, 7, 9, 10, 12    จุดประสงค์  1. บอกแหล่งที่มาและประโยชน์ของน�้า ดิน หิน และทรายได้   2. ส�ารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   1.4.1 การใช้ภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

สาระน่ารู้

น�า้ ดนิ หนิ และทรายทีเ่กดิจากหนิเมด็เลก็ๆ
เป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีอ่ยู่รอบตวัเรามปีระโยชน์
มากมาย เช่น คน พืช สัตว์ ใช้น�้าด�ารงชีวิต 
ดินใช้เพาะปลูก ท�าของใช้ เป็นพ้ืนท่ีสร้างท่ีอยูอ่าศัย
ของสัตว์บก และใช้หินกับทรายในการก่อสร้าง
และท�าของใช้

เด็ก  ๆ  แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่ม
คิดสร้างที่กักเก็บน�้า โดยใช้ ดิน หิน ทราย
และน�้า ช่วยกันคิดออกแบบ และจัดท�า

ลงในกะละมังใบใหญ่ แล้วน�าเสนอผลงาน

กิจกรรม ชวนคิด

ทราย ใช้ก่อสร้าง
และท�าของใช้

ดินร่วน ใช้เพาะปลูก
ส่วนดินเหนียว ใช้ท�า

เครื่องปั้นดินเผา
คน พืช สัตว์ ใช้น�้า

ด�ารงชีวิต

หนิ ใช้ก่อสร้าง
และท�าของใช้

ทราย  sand

ดิน   soilน�้า   waterน�้

หิน   rockหิน

ปลำอำศัยในน�้ำ

เครื่องประดับ

เครื่องปั้นดินเผำ

ขวดแก้ว
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เรามาทดลองปลูกต้นถั่วเขียว
ในดินแต่ละชนิด รดน�้าเช้าเย็นทุกวัน
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วเปรียบเทียบ

ดูกันว่าต้นถั่วเขียวในดินชนิดไหนงอกงามได้ดี
ตรงตามที่เราคิดไว้หรือไม่

29มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค์  1. บอกประโยชน์ของน�้าเค็มจากทะเลและน�้าจืดจากแม่น�้าได้  2. ฝึกสมาธิในการฟังและจ�าแนกภาพหาความสัมพันธ์ได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใช้ภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

สนทนาถึงผลการทดลอง แล้ววาดภาพต้นไม้ลงในช่องว่างของภาพดินที่คิดว่าจะใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีที่สุด

คุณสมบัติของดิน
ทดลองการไหลของน�้าผ่านดินแต่ละชนิด แล้วเขียน 1-3 ลงใน  ของภาพดินตามล�าดับการไหลของน�้า

น�้าไหลผ่านได้เร็วและมากที่สุด = 1, น�้าไหลผ่านได้ระดับปานกลาง = 2, น�้าไหลผ่านได้ช้าและน้อยที่สุด = 3

มฐ.  2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12   จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะและคุณสมบัติของดินแต่ละชนิดได้  2. สงัเกต เปรยีบเทยีบ คาดคะเน และบนัทกึผลการทดลองได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.2 การใช้กล้ามเน้ือเลก็  1.4.2 การคดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแก้ปัญหา  1.4.3 จนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์

ทักษะชีวิต
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ดินเหนียวดินร่วน

ดินทรำย

ดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย

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 เพื่อให้

ค�าน�า
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เด็ก  ๆ  เลนใบคําสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต
ใหเพื่อน  ๆ  ทายวาคืออะไร

กิจกรรม  ชวนคิด

ทักษะชีวิต
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ÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµ (äÁ‹ÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ)

มฐ.  2, 5, 6, 9, 10, 12 จุดประสงค บอกการปฏิบัติตนที่ทําดวยตนเองได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  1.4.1 การใชภาษา

ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ (ÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ)

สาระน่ารู้

 สิ่งมีชีิวิต ไดแก สัตว และพืช สัตว (คนเปนสัตวชนิดหนึ่ง)
มีการเจริญเติบโต เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไดเอง แตสรางอาหารเอง
ไมได สวนพืช มีการเจริญเติบโต สรางอาหารไดเอง แตเคลื่อนที่
เองไมได
 สิง่ไมมีชวิีต เปนส่ิงที่ไมมกีารเจริญเตบิโต เชน ทองฟา ดวงอาทติย 
เมฆ ภเูขา นํา้ ดนิ หนิ ฯลฯ

2

Ë¹‹ÇÂ·Õè

สนทนาจากภาพ และขดี ✓ทบัภาพสิง่มีชีวติทีรู่จักหรอืเคยพบเหน็ แลวชวยกนัคิดเพิม่เติม พรอมบอกเลาใหกนัฟง

รูจักสิ่งรอบตัวเรา
1

ÃÍºÃÙ ŒÊÔè§ÁÕªÕÇÔµáÅÐ
ÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµ

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค  1. บอกชื่อและความสําคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตตามที่กําหนดได  2. สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทองฟา

สิ่งของตางๆ

เมฆ
cloud

เกาอี้
chair

ดวงอาทิตย
sun

สัตว

ชาง
elephant

กระตาย
rabbit

นก
bird

พืช

ตนไม
tree

โตะ
table

ทรัพยากร

นํ้า

ดิน

หิน

คน
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สนทนาจากภาพ คัดคําตามรอยประ และนําคําที่คัดมาเขียนลงใน  ของภาพการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

ที่สัมพันธกัน แลวระบายสีภาพ

คน พืช สัตว

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกการเจริญเติบโตและอาหารของคน สัตว พืช ได   2 . สังเกตและจดจํา แลวบอกประเภทของสิ่งมีชีวิตได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา



มีจํานวน              ภาพมีจํานวน              ภาพ

สิ่งไมมีชีวิตที่คนสรางขึ้น สิ่งไมมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

4

แยกประเภทสิ่งไมมีชีวิต
 สนทนาจากภาพ ระบายสีเขียวใน  ภาพสิ่งไมมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และระบายสีแดงใน 

 ภาพสิ่งไมมีชีวิตที่คนสร�างขึ้น
E
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ทักษะชีวิต
การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อและความสําคัญของสิ่งไมมีชีวิตตามที่กําหนดได   2. สังเกตและจําแนกภาพประเภทสิ่งไมมีชีวิต แลวนับจํานวนได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 นบัจาํนวนส่ิงไมมีชวีติทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละท่ีคนสรางขึน้ แลวเขยีนตวัเลขตามจาํนวนทีน่บัไดลงใน 

 เมฆ    cloud  ปากกา     pen

สมุด    notebook  หิน       rock

 โตะ      table  ถุงเทา    sock
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ประโยชนของสิ่งมี ชีวิตและไมมี ชีวิต
 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับประโยชนของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต สังเกตภาพ a และภาพ b แลวกา ✗ ทับภาพ

ที่ตางกันจํานวน 7 ตําแหนงลงในภาพ b

มฐ.  2, 5, 7, 9, 10, 12     จุดประสงค  1. บอกประโยชนของส่ิงมีชวิีตและไมมชีวิีตตามท่ีกําหนดได   2. สังเกตรายละเอยีดของภาพและหาความแตกตางได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนือ้เลก็   1.3.2 การดแูลรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม   1.4.2 การคดิรวบยอด การคิดเชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแกปญหา

E
xecut ive Func
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nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

aภาพ

bภาพ



6

การพึ่งพาอาศัยกัน
 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต แลวคัดคําตามรอยประ

 ฟงขอความจากดานบน แลววาดภาพไสเดือนและปลาลงในภาพที่อยูอาศัยเพิ่มเติม อยางละ 5 ตัว

มฐ. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12    จุดประสงค 1. บอกการพึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตได  2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ และวาดภาพใหสัมพันธกันได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา   

ทักษะชีวิต
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nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

 ดิน    soil

 นํ้า    water

อาศัยในนํ้าอาศัยในดิน
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 สนทนาจากภาพ แลววาด  รอบภาพสัตวแตละประเภทที่รูสึกชอบมากที่สุด พรอมบอกเหตุผล

สัตวหลายชนดิ
2
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ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

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

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ 1.4.1 การใชภาษา  

เด็ก  ๆ  เลนปริศนาคําทายเกี่ยวกับ
สัตวบก สัตวนํ้า โดยใหทําทาทาง

หรือเสียงรองของสัตวที่เลือก แลวให
เพื่อน  ๆ  ทายวาคือสัตวอะไร

กิจกรรม  ชวนคิด

สาระน่ารู้

 สัตวรอบตัวเรามีหลายประเภท เชน สัตวบก อาศัย
อยูบนบก สัตวนํ้า อาศัยอยูในน้ํา สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก 
และสัตวเลื้อยคลาน ที่อาศัยอยูไดทั้งในนํ้าและบนบก 
สัตวมีประโยชนและโทษตอเรา จึงควรเรียนรูและเขาใจ
ธรรมชาติของสัตว หลีกเลี่ยงสัตวมีพิษและไมรังแกสัตว

จระเข
crocodile

ลิง
monkey

คางคก
toad

เตา
turtle

วาฬ
whale

ฉลาม
shark

แกะ
sheep

กบ
frog

ÊÑµÇ�¹íéÒÊÑµÇ�º¡
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แยกประเภทของสัตว
 สนทนาจากภาพ พรอมคัดคําตามรอยประ และกา ✗ ทับภาพสัตวที่ตางจากพวก แลวระบายสีภาพ
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ทักษะชีวิต
การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกชื่อสัตวครึ่งนํ้าครึ่งบกและสัตวเลื้อยคลานได  2 . สังเกตและจําแนกประเภทของสัตวตามที่กําหนดได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา
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รูจักแมลง
 สังเกตสัญลักษณของภาพเงาสัตว แลววาดรูปสัญลักษณลงใน  ของภาพสัตวที่สัมพันธกัน

     ผึ้ง     bee

มฐ.  2, 4, 5, 7, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกชื่อและลักษณะของแมลงได   2 . สังเกตและเปรียบเทียบภาพเงากับภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทักษะชีวิต
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ล
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 เตาทอง   ladybug

มด     ant  ผีเสื้อ   butterfly
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รูจักสัตวปา
 สนทนาเกี่ยวกับแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา พรอมบอกวิธีอนุรักษสัตวปา แลวคัดคําตามรอยประ
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nsEFEFEF

ทักษะชีวิต
การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

มฐ.  2, 5, 7, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกชื่อและลักษณะของสัตวปาได  2 . สังเกตรายละเอียดของภาพ แลวบอกสิ่งที่แตกตางกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สังเกตภาพดานบน แลวกา ✗ ทับภาพสัตวที่ไมมีในภาพดานบน

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง เสียงลูกสัตว

tiger

giraffe

elephant

lion

zebra
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ดูแลสัตว
 สนทนาจากภาพ และสงัเกตภาพ a และภาพ b แลวกา ✗ ทบัภาพทีต่างกนัจาํนวน 7 ตําแหนง ลงในภาพ b
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xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S

คุณธรรม

มฐ.  2, 5, 7, 9, 10, 12    จุดประสงค 1. บอกวิธีการดูแลสัตวได   2 . สังเกตรายละเอียดของภาพและหาความแตกตางได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

bภาพ

aภาพ
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