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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
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

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

Ë¹‹ÇÂ

นักสํารวจนอ้ย
สิ่งมีช วีิต

1
ÃÙ Œ¨Ñ¡ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ

เด็ก ๆ  สํารวจสิ่งมี ชีวิตรอบตัว
แลวบอกชื่อมา 1 อยาง พรอมทํา

ทาประกอบใหเพื่อนดู

 ส่ิงมชีวีติ คือ ส่ิงท่ีมกีารเจริญเตบิโต มีลมหายใจ
เคลือ่นไหวได เชน คน สตัว พชื และมีประโยชนตางกนั

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ        
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต แลวระบายสีภาพสิ่งมีชีวิต

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1, 7.2

✄✄

2

✄✄✄✄



ตนไมใหญ ใหรมเงา

ตนไมมีช ีวิต

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. ฟงคําคลองจองและทําทาประกอบ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1, 7.2

 ฟงคําคลองจองพรอมทําทาประกอบ แลวระบายสีภาพตนไมที่ใหญกวา

รูจักสิ่งมีชีวิต

ทักษะชีวิต

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

เพลง ตนไมมีคุณคา

เสริมเพลงแสนสนุก

3
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รูจักสิ่งมีชีวิต

ทักษะชีวิตสิ่งมีช ีวิตใหคุณคา
  สนทนาเกี่ยวกับประโยชนของสิ่งมีชีวิต และใชนิ้วมือลากเสนจับคูภาพที่เหมือนกัน แลวใชสีเทียนลากตาม

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.14

✄✄



ทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพ
ียงดูแลสิ่งมีช ีวิต

 สนทนาจากภาพ และใชนิ้วมือลากเสนตามทิศทางลูกศรพาเด็กไปรดนํ้าพืชชนิดตาง ๆ  แลวใชสีเทียนลากตาม

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

รูจักสิ่งมีชีวิต

5

✄✄



สาระน่ารู้
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นักสํารวจนอ้ย

2
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   เด็ก ๆ  สํารวจสิ่งไมมี ชี วิตรอบตัว
แลวบอกชื่อมา 1 อยาง พรอมบอก

ลักษณะวาเปนอยางไร

สิ่งไมมีช ีวิต
 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับสิ่งไมมีชีวิต แลวระบายสีภาพสิ่งไมมีชีวิต

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนาและตอบคําถาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

หิน

ดิน

 ส่ิงไมมชีวิีตมทีัง้ทีเ่กดิข้ึนเองตามธรรมชาต ิและคน 
สรางขึน้ ไมมลีมหายใจ ไดแก ดนิ หนิ นํา้ และสิง่ของตาง ๆ  
สิง่เหลานีม้ปีระโยชนตางกนั

นํ้า

✄✄

6

✄✄✄✄✄✄



สิ่งไมมีช ีวิตใกลตัวเรา
 สนทนาจากภาพ แลวระบายสีภาพสิ่งไมมีชีวิตที่เปนที่อยูอาศัยของคน

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนาและตอบคําถาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

รูจกัสิง่ไมมชีวีติ

ทักษะชีวิต

7
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ประโยชนของโตะ
 สนทนาจากภาพ ใชนิว้มือลากเสนจากภาพส่ิงของมาวางที่โตะ และใชสีเทยีนลากตาม แลวระบายสีภาพ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสนและระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

หนังสือ

กลองดินสอ

สีเทียน

ยางลบ

รูจกัสิง่ไมมชีวีติ

ทักษะชีวิต

8

✄✄



รูจกัสิง่ไมมชีวีติ

ชวยกันดูแลโตะ เกาอี้
 สนทนาจากภาพเกี่ยวกับการดูแลสิ่งของ และใชนิ้วมือลากเสนพาเด็กไปเช็ดโตะกับเกาอี้ แลวใชสีเทียนลากตาม

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน
 2. การรวมสนทนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

ทักษะชีวิตคุณธรรม

9

✄✄
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เด็ก ๆ  สํารวจสัตวเลี้ยงรอบตัว
แลวบอกชื่อสัตวที่พบ พรอมทําทาประกอบ

ใหเพื่อนดู

แมวเหมียวนารัก
 สนทนาจากภาพพรอมบอกชื่อสัตวเลี้ยง แลวระบายสีภาพ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การฟงและพูดชื่อสัตวเลี้ยง

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1, 7.2

 สัตวเล้ียงมหีลายชนิด มปีระโยชนและโทษ เราควร
ระมดัระวงัตนเอง และดูแลใหความรกัสตัวเลีย้งของเรา

เพลง เสียงลูกสัตว

เสริมเพลงแสนสนุก

✄✄
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✄✄✄✄



สัตวเลี้ยงใหประโยชน
 ฟงปริศนาคํากลอน แลวระบายสีภาพคําตอบ

ประสบการณสําคัญ 1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การฟงปริศนาคํากลอนและตอบคําถาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค 2.2, 3.2, 6.2, 7.1

สัตว์โลกนารัก

E
xecut ive Func

t io
nsEFEFEF

ทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพ
ียง

 สัตวเลี้ยงอะไร อาศัยในเลา
ออกไข ใหเรา เก็บเอาไปกิน
   สัตวเลี้ยงนี้ คือ...

สุนัข

แมไก
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✄✄ ✄✄✄✄✄✄
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