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ครบถวน 4 สาระ  ตามหลักสูตรปฐมวัย 60  ครบ 40 หนวยการเรียน รองรับการใชตลอดปการศึกษา,

เสริมคำศัพทภาษาอังกฤษเชื่อมโยงภาพ ชวยเด็กจดจำและเขาใจความหมายไดดี
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เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก อ.2
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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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เรียนรู้
ตัวเด็ก

เรียนรู้ บุคคลและ
สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก

เรียนรู้
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก
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Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ แลววง  รอบภาพของเลนแตละชนิดที่ชอบมากที่สุด พรอมบอกเหตุผล

ของเลนหลายวัสดุ
1

¢Í§àÅ‹¹ÃÍºµÑÇ

มฐ.  2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อของเลนที่ทําจากวัสดุตามที่กําหนดได  2. รวมสนทนาและบอกความรูสึกของตนเองได

ประสบการณสําคัญ   1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.4 เจตคติที่ดีตอการเรียนรูและการแสวงหาความรู

สาระน่ารู้

    ของเลนรอบตัวเรามหีลายชนดิ ทาํจากวสัดตุางกนั 
เชน ไม ผา และพลาสตกิ เราควรเลนใหถกูวธิี
เพือ่ความปลอดภยั และชวยดแูลรกัษาใหใชไดนาน ๆ

เด็ก ๆ  สํารวจของเลนในหองเรียน
วา มีอะไรบางที่ทําจากไม ผา 
และพลาสติก แลวบอกเลา

ใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

ของเลน toys

ไม ผา พลาสติก

หุนยนต
robotลูกแซ็ก

รถไฟไม

หุนมือ

บล็อก
block

ตุกตา
doll

บอล
ball

ตัวตอพลาสติก
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มาโยก

 ฟงปริศนาคํากลอน และขีด ✓ ลงใน  ของภาพที่เปนคําตอบ แลวระบายสีภาพ

ของเลนหลายชนดิ

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อและลักษณะของเลนตามที่กําหนดได  2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจและตอบคําถามได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 ¢Í§àÅ‹¹¨Ò¡äÁŒ ãªŒÅÒ¡¨Ù§ä´Œ
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รถไขลาน

ตุกตาหมี

หุนยนต

รถไฟไม

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง ของเลน

แสดงชื่อหน่วยการเรียน
สอดคล้องกับแผนฯ

สาระน่ารู้ แสดงขอบข่าย
เนื้อหาในหน่วยการเรียน

กิจกรรมชวนคิด เทคนิคการสอนเพิ่มเติม
แปลกใหม่ ต่อยอดการใช้ในห้องเรียน

แสดงชื่อกิจกรรม
ICON แสดงการบูรณาการ
สาระวิชาและทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ

วิเคราะหกิจกรรมสอดคล้อง
มฐ. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรปฐมวัย '60

วิเคราะหประสบการณสําคัญ ที่เด็ก
ได้รับตรงตามหลักสูตรปฐมวัย '60

จุดประสงค แสดงเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม

คํานํา

 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 เพื่อให้มี

ทักษะที่จ�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

 อีกทั้งยังพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF (Executive Functions) การเรียนรู้แบบ STEM ที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนมีองค์ประกอบการเรียนรู้ ดังนี้
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 สนทนาจากภาพ แลววง  รอบภาพของเลนแตละชนิดที่ชอบมากที่สุด พรอมบอกเหตุผล

ของเลนหลายวัสดุ
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มฐ.  2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อของเลนที่ทําจากวัสดุตามที่กําหนดได  2. รวมสนทนาและบอกความรูสึกของตนเองได

ประสบการณสําคัญ   1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา  1.4.4 เจตคติที่ดีตอการเรียนรูและการแสวงหาความรู

สาระน่ารู้

    ของเลนรอบตัวเรามหีลายชนดิ ทาํจากวสัดตุางกนั 
เชน ไม ผา และพลาสตกิ เราควรเลนใหถกูวธิี
เพือ่ความปลอดภยั และชวยดแูลรกัษาใหใชไดนาน ๆ

เด็ก ๆ  สํารวจของเลนในหองเรียน
วา มีอะไรบางที่ทําจากไม ผา 
และพลาสติก แลวบอกเลา
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 ฟงปริศนาคํากลอน และขีด ✓ ลงใน  ของภาพที่เปนคําตอบ แลวระบายสีภาพ

ของเลนหลายชนดิ

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อและลักษณะของเลนตามที่กําหนดได  2 . ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจและตอบคําถามได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา
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เสริมเพลงแสนสนุก
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เลนสนกุรวมกัน

มฐ.  2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกประโยชนของเลนจากภาพท่ีกาํหนดได  2 . สงัเกต เปรียบเทียบรายละเอยีดของภาพ และบอกจดุทีต่างกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาจากภาพ สังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แลวกา ✗ ทับภาพที่ตางกัน จํานวน 6 ตําแหนง ลงในภาพที่ 2

ภาพที่  1

ภาพที่  2
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เก็บของเลนใหถูกที่

มฐ.  2, 5, 6, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกวิธีการดูแลของเลนอยางงาย ๆ  ได  2 . สังเกต เปรียบเทียบ และจําแนกตัวอักษรที่เหมือนกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาจากภาพ คัดคําศัพทตามรอยประ แลวลากเสนพาเด็กนําของเลนไปเก็บตามทางที่มีตัวอักษร b  และ d

d

d
d

dd e
e

b
b

b

b

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง ของเลน

ตุกตา

be

e

ลูกบอล
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ของเลนสุดโปรด

มฐ. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค 1. บอกวิธีการเลนของเลนรวมกับเพื่อนได  2. สํารวจตนเองและบอกความรูสึก แลววาดภาพประกอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สาํรวจของเลนในหองเรยีน แลวขดี ✓ ลงใน  ภาพของเลนทีมี่ในหองเรยีน (ถามีเพ่ิมเติม บอกเลาใหกนัฟง)

 วาดภาพของเลนท่ีชอบเลนรวมกบัเพือ่นมากทีส่ดุ พรอมบอกวธิกีารเลนรวมกบัเพือ่น

หุนมือ

ลูกบอล

บล็อก

ตัวตอพลาสติก

ตุกตา

ลูกแซ็ก

(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนคําตอบให)

ของเลนที่ชอบเลนกับเพื่อน คือ  

àÃÒàÅ‹¹Ã‹ÇÁ¡Ñºà¾×èÍ¹
µŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡áº‹§»˜¹¡Ñ¹ àÁ×èÍàÅ‹¹
àÊÃç¨áÅŒÇµŒÍ§ª‹ÇÂ¡Ñ¹à¡çº

à¢ŒÒ·Õè¹Ð¤ÃÑº

เสริมเพลงแสนสนุก

เพลง ของเลน
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สาระน่ารู้

  สิ่งของเครื่องใชในบานและที่โรงเรียนมีหลาย
ชนิด ทําจากวัสดุและมีการใชงานที่ตางกัน เรา
ควรใชอยางถูกวิธีเพ่ือความปลอดภัย และชวย
รักษาสิ่งของใหใชไดนาน ๆ

มฐ.  2, 3, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อลักษณะสิ่งของใชในบานและในโรงเรียนได  2. รวมสนทนาและบอกความรูสึกที่มีตอภาพสิ่งของที่กําหนดได

ประสบการณสําคัญ   1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

เด็ก ๆ  สํารวจของใชในบานตนเอง
และที่โรงเรียนวามีอะไรบาง แลว

บอกเลาใหเพื่อนฟง

กิจกรรม  ชวนคิด

ของใชในหองนอน

ผาหม
blanket

ของใชในหองครัว

หมอ
pot 

¢Í§ãªŒ ã¹ºŒÒ¹ ¢Í§ãªŒ ã¹âÃ§àÃÕÂ¹

ของใชในหองเรียน

ของใชสวนตัว

àÃÒ¤ÇÃãªŒ¢Í§ãªŒ 
ãËŒ¶Ù¡ÇÔ¸ÕáÅÐ·Ð¹Ø¶¹ÍÁ 
¨ÐãªŒä´ŒÍÕ¡¹Ò¹àÅÂ¤ÃÑº

Ë¹‹ÇÂ·Õè

 สนทนาจากภาพ แลวขีด ✓ทับภาพของใชในบานและในโรงเรียนที่ตนเองชอบที่สุด พรอมบอกเหตุผล

ของใชรอบตัว
2

ÊÔè§¢Í§à¤Ã×èÍ§ãªŒ

ผากันเปอน
apron

เกาอี้
chair

โตะ
table 

หมอน
pillow

จาน
dish 

กระทะ
pan 
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ของใชในหองเรียน
 สงัเกตภาพของใชในหองเรยีน แลวนาํตวัเลขของใชท่ีอยูดานลางมาเขยีนลงในภาพโครงรางดานบนทีส่มัพนัธกนั

มฐ.  2, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชื่อและลักษณะของใชในหองเรียนได  2 . สังเกต เปรียบเทียบภาพของใชที่สัมพันธกันได  

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

1

3
4 5

2
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ฉันทําจากพลาสติก มีไว

ใสนํ้าดื่ม พกพาไปได

ทุกที่ ฉัน คือ ...

ฉันทําจากไม ใชรอง

หั่นผัก หั่นไก ฉัน คือ ...

ฉันทําจากผา มีไวสําหรับ

เช็ดเทา ฉัน คือ ...

ฉันทําจากไมไผ มีไว

ใสของ หิ้วไปมาได

สะดวก ฉัน คือ ...

ของใชหลายวัสดุ
 ฟงปริศนาคําทาย และลากเสนไปหาภาพของใชที่เปนคําตอบ แลวระบายสีภาพ

มฐ.  2, 4, 5, 9, 10, 12 จุดประสงค  1. บอกชือ่และวัสดุจากของใชท่ีกาํหนดได   2 . ฝกสมาธใินการฟง ทําความเขาใจ แลวเลอืกภาพท่ีเปนคาํตอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา
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เขียง

พรมเช็ดเทา

ตะกรา

กระติกนํ้า



àÃÒäÁ‹¤ÇÃàÊÕÂº»ÅÑê¡ä¿àÍ§
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10 มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 จุดประสงค 1. บอกชื่อเครื่องใชไฟฟาและลักษณะการใชงานได  2. สํารวจตนเองและบอกความรูสึก แลววาดภาพประกอบได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก    1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 สนทนาจากภาพ แลวขดี ✓ ลงใน  ภาพเครือ่งใชไฟฟาทีรู่จักหรอืเคยพบเหน็ (ถามีเพิม่เติม บอกเลาใหกนัฟง)

เครื่องใชไฟฟาสุดโปรด

(ครูหรือผูปกครองชวยเขียนคําตอบให)

เครื่องใชไฟฟาที่ชอบมากที่สุด คือ 

ชอบ เพราะ 

โทรทัศน television เตารีด iron

ตูเย็น refrigerator

 วาดภาพเครื่องใชไฟฟาที่ชอบมากที่สุด พรอมบอกเหตุผล

1

2
3

4

5

ใชพลังงานไฟฟา(หนวย/ป)

1

2
3 4

5

ใชพลังง
านไฟฟา

(หนวย/ป
)

เครื่องปรับอากาศ
air-conditioner
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ดูแลสิ่งของเครื่องใช
 ฟงขอความ และวาดสัญลักษณที่อยูหนาขอความลงใน  ภาพสิิ่งของเครื่องใชที่สัมพันธกัน แลวคัดคําศัพท

มฐ.  2, 5, 6, 7, 9, 10, 12  จุดประสงค  1. บอกวิธีการดูแลสิ่งของเครื่องใชได  2. ฝกสมาธิในการฟง ทําความเขาใจ และหาภาพที่สัมพันธกันได

ประสบการณสําคัญ   1.1.2 การใชกลามเนื้อเล็ก 1.4.1 การใชภาษา 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา

 วีเช็ดโซฟาทุกวัน 

 และไมขึ้นไปเหยียบและ

 กระโดดบนโซฟา

 โจนั่งเกาอีอ้ยาง

 เรียบรอย ไมโยกเยกไปมา

 พออานหนังสือเสร็จแลว

 ปดโคมไฟและถอด

 ปลั๊กไฟทันที

 นิดเช็ดโตะทุกวัน และ

 ไมขีดเขียนบนโตะ

เกาอี้โตะ

โซฟา โคมไฟ


	สิ่งต่างๆ อ.2

