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

ธรรมชาติรอบตัว New Version อ.1

38.-
8 8 5 8 6 4 9 1 3 5 9 5 7

ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,

เสริมคำศัพทภาษาอังกฤษเชื่อมโยงภาพ ชวยเด็กจดจำและเขาใจความหมายไดดี

¾Ñ²¹Ò
¡ÅŒÒÁà¹×éÍàÅç¡

»ÅÙ¡½˜§¤Ø³¸ÃÃÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

ÊÃŒÒ§ÅÑ¡É³Ð
¹ÔÊÑÂ·Õè´ÕµÒÁá¹Ç
àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§àËµØ¼Å
·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ�
áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ
¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ

ÊÃŒÒ§àÊÃÔÁ
¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐ

¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

ÊµÔ»̃ÞÞÒÊÑ§¤ÁÍÒÃ
Á³�- Ô̈µã¨Ã‹Ò§¡ÒÂ
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เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก อ.3
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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

คุณธรรม

เศรษฐกิจพอเพ
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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
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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
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กิจกรรม  ชวนคิด

Ë¹‹ÇÂ·Õè

สนทนาจากภาพ แลวขีด  ทับภาพของเลนและเครื่องเลนกลางแจงที่เคยเลนหรือเลนเปนประจํา

 (ถามีเพิ่มเติมบอกเลาใหกันฟง)

ของเลน เครื่องเลน 
1

¢Í§àÅ‹¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ

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

ประสบการณสําคัญ  1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ชิงชา
swing

กระดานหก
seesaw

กระดานลื่น
slide

สาระน่ารู้

  ของเลนมีหลายชนิด ใชเลนเพื่อความสนุกสนาน ฝก
ทกัษะดานตาง ๆ  ของเลนทาํจากวสัดุทีแ่ตกตางกนั เชน 
ตุกตาผา หุนยนตโลหะ บลอ็กไม นอกจากนีม้เีครือ่งเลน
ขนาดใหญที่ใชเลนกลางแจง เชน ชิงชา กระดานลื่น 
กระดานหก เราควรเลนของเลนและเครื่องเลนอยาง
ระมัดระวัง และดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี

เด็ก ๆ  ชวยกันคิดและบอกชื่อ
ของเลน หรือเครื่องเลนที่ชอบมากที่สุด 

พรอมบอกวิธีการเลนที่ปลอดภัย
ใหเพื่อนฟง

ตุกตา ทําจากผา

บล็อก ทําจากไม

หุนยนต ทําจากโลหะ

หนากาก ทําจากกระดาษ

ตุกตา
doll

บล็อก
block

หนากาก
mask

หุนยนต
robot

หุนยนต ทําจากโลหะหุนยนต ทําจากโลหะ

หนากาก ทําจากกระดาษ
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สํารวจของเลนในหองเรียน และวาดภาพของเลนที่ทําจากวัสดุตามที่กําหนด อยางละ 1 ชนิด

 พรอมบันทึกขอมูล แลวระบายสีภาพ

ของเลนหลายวัสดุ

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 11, 12       จุดประสงค 1. บอกชื่อของเลนที่ทําจากวัสดุตามที่กําหนดได  2 . สํารวจและคิดทบทวนเชื่อมโยงประสบการณเดิมได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนือ้เล็ก  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชงิเหตผุล การตัดสนิใจและแกปญหา  1.4.3 จินตนาการและความคดิสรางสรรค 

ของเลนทําจาก

คือ

ของเลนทําจาก

คือ

ของเลนทําจาก

คือ

(ครูหรือผูปกครองคอยแนะนํา หรือชวยเขียนให)

(ครูหรือผูปกครองคอยแนะนํา หรือชวยเขียนให)(ครูหรือผูปกครองคอยแนะนํา หรือชวยเขียนให)

ผา   fabric

ไม   wood พลาสติก   plastic

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง ของเลน

ของเลน
toy
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เลนเครื่องเลนใหปลอดภัย

มฐ.  1, 2, 5, 7, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกชื่อเครื่องเลนและวิธีเลนอยางปลอดภัยได  2 . สังเกตและจําแนกภาพที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

สนทนาเกี่ยวกับการเลนเครื่องเลนที่ปลอดภัย และคัดขอความตามรอยประ แลวกา  ทับภาพเด็กที่เลน

ไมถูกวิธีและอาจเกิดอุบัติเหตุไดรับอันตรายจากการเลน

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง โรงเรียนของเรา
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เก็บของเลนใหถูกที่

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกวิธีการดูแลของเลนได  2 . ฝกสมาธิในการฟง สังเกต และหาภาพในตําแหนงที่เปนคําตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับวิธีการดูแลเก็บของเลนใหถูกที่ แลวคิดวิธีดูแลของเลนอื่น ๆ  เพิ่มเติมอีก พรอมบอกเลาใหกันฟง

 สังเกตภาพดานบน ฟงขอความ แลวใชสีที่กําหนดเขียน  ภาพของเลนที่เปนคําตอบ

 สนทนาจากภาพ คัดคําศัพทตามรอยประ แลวลากเสนพาเด็กนําของเลนไปเก็บตามทางที่มีตัวอักษร b  และ d

ชอง 1 ชอง 2 ชอง 3

ใชสีเขียวเขียน ภาพของเลนที่วาง

ในชอง 1 ชั้นลางสุด

ใชสีนํ้าเงินเขียน ภาพของเลนที่วาง

ในชอง 3 ชั้นกลาง

ใชสีแดงเขียน ภาพของเลนที่วาง

ในชอง 2 ชั้นบนสุด

ใชสีดําเขียน ภาพของเลนที่วาง

ในชอง 2 ชั้นกลาง
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เลนรวมกันใหปลอดภัย

มฐ.  1, 2, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกการเลนของเลน เครื่องเลนรวมกันใหปลอดภัยได  2. สังเกตรายละเอียดของภาพ และจับคูภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาเกี่ยวกับการเลนเครื่องเลนรวมกัน แลวลากเสนจับคูภาพชิ้นสวนที่สัมพันธกันโดยแตละภาพใชสีที่ตางกัน



เครื่องมือทําสวน

เครื่องมือชาง

à¤Ã×èÍ§ãªŒ à¤Ã×èÍ§Á×Í

เครื่องใชทําความสะอาด

เครื่องใชไฟฟา

หมอหุงขาว

พัดลม

เตาไมโครเวฟ

บัวรดนํ้า

คราด

กรรไกรตัดกิ่ง

คอน

เลื่อย

ตลับเมตร
ตะปู

สอมพรวน

ไมถูพื้นไมถูพื้น
ไมกวาด ที่ตักผง

ไมขนไก

การคิดเชิง เหตุผ
ล

M S
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สาระน่ารู้

  สิ่งของเครื่องใชและเครื่องมือที่ใชในบานและ
ที่โรงเรียนมีหลายชนิด ทําจากวัสดุและมีการใชงาน
ที่ตางกัน เราควรใชอยางถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย 
และชวยกันดูแลรักษาสิ่งของใหใชงานไดนาน ๆ

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

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก  1.4.1 การใชภาษา  1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สังเกตเครื่องใชทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาที่อยูในโรงเรียนกับที่บาน
มีอะไรที่เหมือนกันบาง แลวออกมา

บอกเลาใหเพื่อน ๆ  ฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ แลวขีด  ทับภาพเครื่องใชและเครื่องมือที่เคยเห็น หรือเคยใชงาน

เครื่องอํานวยความสะดวก
2

à¤Ã×èÍ§ãªŒ à¤Ã×èÍ§Á×Í
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เครื่องใชไฟฟา

มฐ. 2, 4, 5, 9, 10, 12   จุดประสงค 1. บอกชื่อและประโยชนจากเครื่องใชไฟฟาได  2. ฝกสมาธิในการฟง จดจํา และเติมคําตอบใหสมบูรณได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 ฟงปริศนาคําทาย แลวเติมคําที่เปนคําตอบใหสมบูรณ

ฉันชวยตมนํ้ารอนนําไปชงโกโก
ฉันคือ ...

 ระ   น  ร   ้ิ

ฉันชวยหุงขาวใหสุกพรอมรับประทานได
ฉันคือ ...

ห  อ  ง  า ้ ุ้

ฉันชวยซักผาใหสะอาด
ฉันคือ ...

ตัวฉันมีความรอนชวยรีดผาใหเรียบ
ฉันคือ ...

เ  รื่อ  ซั  า้

เ า ี

หมอหุงขาว

เครื่องซักผา กระติกนํ้ารอน

เตารีด

 สนทนาเกี่ยวกับประโยชนของเครื่องใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน และฝกอานคํา แลวระบายสีภาพ
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รูจักดูแลและจัดเก็บ
 ฟงคําถาม และเขียน  รอบภาพที่เปนคําตอบ แลวเขียนคําตอบลงใน 

มฐ.  2, 5, 7, 9, 10, 12      จุดประสงค 1. บอกการดูแลรักษาเครื่องใชตามที่กําหนดได   2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ แลวคิดหาคําตอบได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

ทักษะชีวิต
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สิ่งใดใชงานเสร็จ ตองถอดปลั๊กเพื่อความปลอดภัย  

สิ่งใดใชทําความสะอาดเสร็จ ตองซักและตากใหแหง  

สิ่งใดใชเสร็จเก็บเขากลองดินสอ ไมหาย ใชไดนาน  

กาตมนํ้า นาฬกาปลุก พัดลม

ไมขนไก ไมถูพื้น ไมกวาด

ดินสอ สมุด เครื่องคิดเลข



การคิดเชิง เหตุผ
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10 มฐ. 2, 5, 7, 9, 10, 12       จุดประสงค 1. บอกชื่อและวิธีการใชเครื่องมือชางตามที่กําหนดได  2. สังเกต เปรียบเทียบภาพที่ตางจากภาพตนแบบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก   1.4.1 การใชภาษา   1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชาง ถารูจักเครื่องมืออื่น ๆ  เพิ่มเติมบอกเลาใหกันฟง

 สนทนาจากภาพดานบน และกา  ทับภาพดานลางที่มีอยูในภาพดานบน นับจํานวน แลวเขียนตัวเลข

 ตามจํานวนที่นับไดลงใน 

รูจักเครื่องมือชาง

มีภาพที่อยูในภาพดานบน

จํานวน ภาพ



ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF การคิดเชิง เหตุผ

ล

M S

11

 ภาพที่   2

ดูแลรักษาเครื่องมือชาง
 สนทนาเกี่ยวกับการดูแลเก็บรักษาเครื่องมือชางเพื่อความปลอดภัย แลวคัดขอความตามรอยประ

 สนทนาจากภาพ และสังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แลวกา  ทับภาพที่ตางกัน 7 ตําแหนงลงในภาพที่ 2

มฐ.  1, 2, 5, 9, 10, 12       จุดประสงค  1. บอกวิธีดูแลเก็บรักษาเครื่องมือใหปลอดภัยได  2. สังเกตรายละเอียดของภาพ และบอกจุดที่แตกตางกันได

ประสบการณสําคัญ 1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 ภาพที่   1
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