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คํานํา

   เพื่อเตรียมพรอมพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางเต็มศักยภาพ

ผานการทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 2-3 ป ดังนี้

 จัดเนื้อหา 4 สาระ มีหนวยการเรียน 50 หนวย รองรับการใชตลอดป ออกแบบกิจกรรมตามกระบวน
การเรียนรู  ท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง BBL (brain-based learning) เนนการลงมือปฏิบัติ

เสริมความรูดาน          

ทักษะสมอง EF (Executive Functions)

 คุณธรรม
คุณธรรม

 เสริมทักษะชีวิต
E
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ทักษะชีวิต

อาเซียน
อาเซียน

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพี

ยง

สาระ : เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

 ตัวเรา
สาระ : เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
 และสถานที่แวดลอมเด็ก

 บุคคล สถานที่
สาระ : ธรรมชาติรอบตัว

 ธรรมชาติรอบตัว
สาระ : สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก

 สิ่งตาง ๆ  รอบตัว

 สวนทายเลม มีการประเมินพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
(สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป) เพื่อเปนหลักฐานรองรับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ  

ศูนยพัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

 เด็กในชวงอายุ 2-3 ป เปนวัยที่สมองของเด็กเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ตองสงเสริมการเรียนรู 
ผานการลงมือปฏิบัติพัฒนาเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาใหสมดุลกัน เพื่อการเติบโต
อยางเต็มศักยภาพ เตรียมพรอมเขาสูอนุบาล

 หนังสือเสริมประสบการณ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรูคิด สําหรับเด็ก อายุ 2-3 ป ชุดนี้ ไดกําหนดเนื้อหา
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป) ครอบคลุม 4 สาระ และจัดหนวยการเรียน
ในเลมตรงตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู การศึกษาปฐมวัย สอดคลองหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2560 (อางอิง แผนการสอนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย) ประกอบดวย 4 เลม ดังนี้

  ใชกลามเนื้อเล็กระบายสีภาพ ลากเสน
จับคู ตอเติมภาพ เชื่อมโยงบทเรียน 
เริ่มเสนตรงสูเสนวงกลม

ใชนิ้วมือลากกอน

ใชสีเทียนลากตาม

  รวมกันสนทนา

  แสดงความคิดเห็น และความรูสึก
เชื่อมโยงบทเรียน

   เลียนแบบทาทาง 

   ฟงคําคลองจอง คํากลอน

 ทายปริศนาคําทาย 

   ฟงเรื่องสั้นงาย ๆ  เชื่อมโยงบทเรียน

รางกาย อารมณ จิตใจ

สติปญญา

สังคม
   การใชภาษา ฟง พูด ขีดเขียน 

   การแสดงความคิดสรางสรรค 
และจินตนาการ

   การคิดแกปญหาเรื่องงาย ๆ  จาก
การตอบคําถาม



สาระน่ารู้

นักสํารวจนอ้ย

Ë¹‹ÇÂ

บานของเรา
1

เด็ก ๆ  สํารวจบานของตนเอง
วาเปนอยางไร แลวเลาใหเพื่อน ๆ  ฟง

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนาและพูดบอกความรูสึกที่มีตอบาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

 สนทนาจากภาพพรอมบอกความรูสึกที่มีตอบาน แลวระบายสีภาพ

บานของหนูคะ

 บานเปนทีอ่ยูอาศยัของเรา ในบานมหีองตาง ๆ  ทีใ่ชงาน
ตางกัน เราควรทําความสะอาดบานอยูเสมอ

เพลง บานแสนสุข

เสริมเพลงแสนสนุก
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บานแสนสุข

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

สวนประกอบของบาน

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนาและพูดบอกสวนประกอบของบาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

 สนทนาจากภาพพรอมบอกชื่อสวนประกอบของบาน แลวระบายสีภาพหลังคาบาน

ประตู หนาตาง

หลังคา
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บานแสนสุข

ทักษะชีวิตหองในบานของเรา
 สนทนาจากภาพ และใชนิ้วมือลากเสนจับคูเด็กกับหองที่สัมพันธกัน แลวใชสีเทียนลากตาม

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน
 2. การรวมสนทนาและการคิดเชื่อมโยงเหตุการณที่ตอเนื่องกัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

หองนํ้า หองนอน

งวงจังเลย
ไปนอนดีกวา

ไปอาบนํ้า
แปรงฟนดีกวา
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บานแสนสุข

ทักษะชีวิตคุณธรรมชวยกันทําความสะอาดบาน
 สนทนาจากภาพ ใชนิ้วมือลากเสนตามรอยประ และใชสีเทียนลากตามใหเปนภาพที่สมบูรณ แลวระบายสีภาพ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสนและระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

เพลง บานแสนสุข

เสริมเพลงแสนสนุก
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ผมจะเชื่อฟง
คุณพอ คุณแมครับ

สาระน่ารู้

นักสํารวจนอ้ย
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เด็ก ๆ  สังเกตหนาพอแม 
หรือผูปกครอง แลวบอกลักษณะ

วาเปนอยางไร

พอ แม ลูก
 สนทนาจากภาพพรอมบอกชื่อพอแมของตนเอง แลวระบายสีภาพ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนาและพูดบอกชื่อพอกับแมของตนเอง

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

 ครอบครัว คือ สมาชิกที่อยูในบาน ไดแก พอ แม 
และลูก ทุกคนมีหนาที่ และคอยดูแลซึ่งกันและกัน

เพลง บานแสนสุข

เสริมเพลงแสนสนุก
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ครอบครัวสุขสันต

คุณธรรม ทักษะชีวิตเด็กด ีเคารพพอแม
 สนทนาจากภาพพรอมทําทาตามเด็กในภาพ และบอกหนาที่ของตนเอง แลวระบายสีภาพ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนาและพูดบอกหนาที่ของตนเอง

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1, 7.2

สวัสด ีครับ
คุณพอ คุณแม
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ครอบครัวสุขสันต

ทักษะชีวิต
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คุณธรรมเราชวยกันทํางาน
 สนทนาจากภาพ และใชนิ้วมือลากเสนจับคูภาพที่ปฏิบัติแบบเดียวกัน แลวใชสีเทียนลากตาม

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.18

✄



ครอบครัวสุขสันต

ทักษะชีวิตยาประจําบาน
 สนทนาจากภาพ ใชนิ้วมือลากเสนตามรอยประ และใชสีเทียนลากตามใหเปนภาพที่สมบูรณ แลวระบายสีภาพ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสนและระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

คะคุณแม

หนูไมควร
หยิบยามารับประทานเอง 
ถาเปนอะไรร ีบบอกแม 
เด ี๋ยวแมชวยดูใหจะ

ตูยา
ประจํา
บาน
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สาระน่ารู้

นักสํารวจนอ้ย

Ë¹‹ÇÂ 3
ºŒÒ¹àÃ×Í¹à¤ÕÂ§¡Ñ¹

เด็ก ๆ  สํารวจบานที่อยู ใกลกัน 
แลวบอกเลาลักษณะวาเปนอยางไร

บานเราใกลกัน
 สนทนาจากภาพ และบอกชื่อเพื่อนบาน แลวระบายสีภาพบาน  2 หลัง ดวยสีที่ตางกัน

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

..........................................................................ชือ่เพือ่นบานของหนู
(พอแมหรือผูปกครองบอกชื่อเพื่อนบานใหเด็กฟงและเขียนชื่อให) เพื่อนบานของเรามีบานอยูใกลกันกับเรา เมื่อพบกัน

เราทักทายกัน และมีนํ้าใจชวยเหลือกันเสมอ
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บานเรือนเคียงกัน

ทักษะชีวิต
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คุณธรรมทักทายเพื่อนบาน
 ฟงขอความพรอมทําทาประกอบ และระบายสีภาพ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การฟงขอความและทําทาประกอบ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

สวัสด ีคะ
คุณนาจะไปไหนคะ

สวัสด ีคะ นากําลัง
จะไปตลาดคะ

พบเจอผูใหญ ไหวทักทายสวัสดี
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