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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
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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

 สนทนาจากภาพพรอมบอกชื่อของเลน และระบายสีภาพของเลนที่ชอบที่สุด

ของเลนสุดโปรด
1

เด็ก ๆ  สํารวจของเลนของตนเอง
แลวบอกวาชอบของเลนชิ้นไหนมากที่สุด

เพราะอะไรจึงชอบ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ     
 2. การฟงและพูดบอกความรูสึกของตนเอง

ÊÔè§¢Í§à¤Ã×èÍ§ãªŒ

 ของเลน ของใช เชน ตุกตา ลกูบอล แกวนํา้ โตะ เกาอี้ 
เราตองใชใหถูกวิธีและตองเก็บเขาที่ทุกครั้ง

เพลง ของเลน

เสริมเพลงแสนสนุก

2

✄



สิ่งของเครื่องใช

ทักษะชีวิต

 สนทนาจากภาพสิ่งของในหองเรียน แลวระบายสีแดงในภาพสิ่งของที่ใชนั่ง และภาพอื่น ๆ  ดวยสีที่ตางกัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนา     

ของใชในหองเรียน

เกาอี้

กระดาน
วาดรูป

โตะ

✄
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บานเราสะอาด
 สนทนาจากภาพ และใชนิ้วมือลากเสนพาเด็กไปหาสิ่งของที่สัมพันธกัน แลวใชสีเทียนลากตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสนและระบายสีภาพ
  2. การรวมสนทนา

สิ่งของเครื่องใช

คุณธรรม ทักษะชีวิต

ถังขยะ

ไมกวาด

✄
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ของใชมีประโยชน
 ฟงปรศินาคาํกลอน ใชนิว้มือลากเสนตามรอยประ และใชสีเทียนลากตามใหเปนภาพคําตอบทีส่มบรูณ แลวระบายสภีาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสนและระบายสีภาพ
  2. การฟงปริศนาคําทายและพูดบอกคําตอบ    

สิ่งของเครื่องใช

ทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพ
ียง

 สิ่งของอะไร ใชรดนํ้าผัก

เด็กเด็กรูจัก สิ่งนี้ คือ...

บัวรดนํ้า

✄
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สาระน่ารู้

Ë¹‹ÇÂ

นักสํารวจนอ้ย

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
 2. การรวมสนทนา

 สนทนาจากภาพ แลวระบายสีภาพยานพาหนะที่เคยนั่งหรือใชในการเดินทาง

2
»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÂÒ¹¾ÒË¹Ð

เด็ก ๆ  สํารวจรถที่ตนเอง
ชอบที่สุด พรอมบอกเหตุผล
ลักษณะ และทําทาประกอบ

 การเดินทางมี 3 ทาง ไดแก ทางนํ้า ทางบก และทาง
อากาศ และมยีานพาหนะทีใ่ชเดนิทาง เชน เรอื รถ เคร่ืองบนิ

รถแลนบนบก

6
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เดินทางดวยเรือ
 สนทนาจากภาพ นับจํานวนเรือ แลวระบายสีภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ 
 2. การรวมสนทนาและการนับจํานวน

ปลอดภัยในยานพาหนะ

ทักษะชีวิต

เรือหางยาว

เรือพาย

เพลง การเดินทาง

เสริมเพลงแสนสนุก

✄
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ปลอดภัยในยานพาหนะ

ทักษะชีวิตเครื่องบินบนทองฟา
 สนทนาจากภาพ และใชนิ้วมือลากเสนพาเครื่องบินไปยังสนามบิน แลวใชสีเทียนลากตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสน
  2. การรวมสนทนา

สนามบิน

✄
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ปลอดภัยในยานพาหนะ

ทักษะชีวิต

E
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ขามสะพานลอย
 ฟงขอความ ใชนิ้วมือลากเสนตอจุด และใชสีเทียนลากตามใหเปนภาพที่สมบูรณ แลวระบายสีภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสนและระบายสีภาพ
  2. การฟงและการรวมสนทนา

เราขามถนน  บนสะพานลอย  
ปลอดภัย  ปลอดภยั

✄
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สาระน่ารู้

Ë¹‹ÇÂ

นักสํารวจนอ้ย

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการระบายสีภาพ
  2. การฟงปริศนาคําทายและพูดบอกคําตอบ

 ฟงปริศนาคําทาย และพูดบอกคําตอบ แลวระบายสีภาพ

3
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃäÃŒ¾ÃÁá´¹

เด็ก ๆ  สํารวจตนเองวา
เคยเห็นเครื่องมือสื่อสาร

อะไรบาง แลวบอกเลาใหเพื่อนฟง

 เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายชนิด เชน 
โทรทัศน โทรศัพท คอมพวิเตอร เราตองเลอืกใชใหเหมาะสม

สื่อสารถึงกัน

 อะไรเอย เปดปุบ

ไดยินเสียงเพลงปบ สิ่งนี้ คือ...

จดหมาย

วิทยุ

คุณสุชา ใจงาม
1/2 ถ. ตะนาว แขวงศาลเจาพอเสือ
เขตพระนคร กทม. 10200

คุณนภา สมใจ
12 หมู 10 ต. หินตั้ง อ. เมือง
จ. นครนายก 26000

10
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การสื่อสารไรพรมแดน

ทักษะชีวิตรูขาวจากโทรทัศน
 สนทนาจากภาพ และขีด / ทับภาพที่ตางจากพวก แลวระบายสีภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  2.2, 3.2, 6.2, 7.1 ประสบการณสําคัญ  1. การใชกลามเนื้อเล็กในการลากเสนและระบายสีภาพ 
 2. การรวมสนทนาและตอบคําถาม

เพื่อน ๆ  สังเกตดูสิคะ
โทรทัศน 2 เครื่องนี้
เครื่องไหนใหญกวากัน

✄
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