
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.ชื่อผลงาน    ไม้บรรทัดฝึกอ่านสะกดค า 
2 .ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวอัญชลี ล่านาลาว     โรงเรียนบ้านโคกหม้อ โทรศัพท์ 098-7454464 
3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากนักเรียนในวัยปฐมวัยเป็นวัยที่ควรแก่การได้รับการฝึกทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นการอ่านข้ันพ้ืนฐาน 
และการที่จะฝึกทักษะการอ่านให้กับนักเรียนในวัยนี้นั้นจะต้องใช้สื่อมาช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้การฝึก
ทักษะนั้นง่ายขึ้น ผู้จัดท าสื่อเห็นถึงความส าคัญในข้อนี้จึงจัดท าไม้บรรทัดฝึกอ่านสะกดค าขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะ
การอ่านของเด็กปฐมวัย 
4. วัตถุประสงค์    

เพ่ือผลิตสื่อที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 
5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการเห็นและสัมผัสฉะนั้นการผลิตสื่อที่นักเรียนสามารถมองเห็น
ชัดเจนและได้เล่นไปด้วยจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น 
6. วัสดุอุปกรณ์ 
 6.1.วัสดุ  

6.1.1. กระดาษสีแข็ง   
  6.1.2. ฟิวเจอร์บอร์ด   

6.1.3. สติ๊กเกอร์ใส 
 6.2.อุปกรณ์   

6.2.1. กรรไกร   
6.2.2. เทปกาวสองหน้า   
6.2.3. กาว 

 
 
 
 
 

ไม้บรรทัดฝึกอ่านสะกดค า 



 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
7.1. ติดกาวสองหน้าลงบนแถบพยัญชนะ 
7.2. ติดแถบพยัญชนะลงไม้บรรทัดเว้นตัวท้ายไว้ส าหรับจับ 
7.3. ติดบัตรสระติดลงไปที่การ์ดสี 
7.4. ตัดการ์ดสีด้านบนและด้านล่างให้พอดีกับตัวอักษรบนไม้บรรทัด 
7.5. สอดไม้บรรทัดเข้ากับรอยกรีดที่ท าไว้ 
7.6. ติดสติ๊กเกอร์รูปต่างๆหรือตัวกันหลุดที่ด้านบนไม้บรรทัด 
7.7. เคลือบสติ๊กเกอร์ใสบนแถบพยัญชนะและการ์ดสีเพื่อความทนทาน 

8. วิธีการใช้สื่อ 
นักเรียนเลื่อนตัวอักษรหรือตัวสระขึ้นลงให้ตรงกับตัวอักษรแล้วหัดอ่านจากบนลงล่าง 

9. ผลที่จะได้รับ 
9.1  เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น 
9.2  มีสื่อท่ีช่วยฝึกทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 

 



 

ส าเร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม 

ขั้นตอนการท า 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน........................................สื่อประสมค า…………...................................................................................  
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน..........................นางสาวกอบกุล  นูมหันต์.......................................................................... 
    โรงเรียน............วัดท่ากุ่ม........โทรศัพท์...๐๖๑-๕๑๘๒๘๑๖.......อีเมลล์...Kobkul2013@hotmail.com...... 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 เด็กอายุ ๓-๕ ปี เป็นช่วงวัยทีม่ีพัฒนาการการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้
ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย           
จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัด
ประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอ้ืออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ดังนั้นครูจึงจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ปฐมวัยขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านสะกดค าได้อย่างถูกต้อง 
 ๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะและสระที่ถูกต้อง      
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านประสมค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 แนวคิดในการผลิตสื่อประสมค าอันดับแรก ออกแบบสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กรู้จักพยัญชนะ
และสระท่ีถูกต้อง รวมทั้งสามารถอ่านประสมค าที่ก าหนดให้ได้ ซึ่งการท าสื่อครั้งนี้จะค านึงถึงวัยของเด็กและครู
สามารถใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย การจัดท าสื่อในครั้งนี้เพ่ือต้องการให้เด็กอ่าน
สะกดค าได้อย่างถูกต้องและพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เด็กสามารถใช้สื่อได้ด้วยตนเอง  
๖. วัสดุอุปกรณ์ 
 ๑. ฟิวเจอร์บอร์ด  ๑  แผ่น 
 ๒. เยื่อกาว  ๑  ม้วน   
 ๓. แลคซีน  ๑  ม้วน 
 ๔. คัตเตอร์  ๑  อัน 
 ๕. กรรไก  ๑  อัน 
 ๖. กระดาษ A4  จ านวน  ๓  แผ่น 
 ๗. ไม้บรรทัด  ๑  อัน 
 ๘. ตัวพยัญชนะ กับ รูปภาพ 

สื่อประสมค า 



 

 ๙. แผ่นใส  ๑  แผ่น 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดขนาด กว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร จ านวน ๑ แผ่น 
 
 (รูปที่ ๑) 
 ๒. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดขนาด กว้าง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร จ านวน ๕ แผ่น 
 
 (รูปที่ ๒) 
 ๓. น าฟิวเจอร์บอร์ดท้ังหมดมาติดรวมกันให้เป็นรูปเล่มหนังสือ 
 ๔. น าค าอ่านมาติดด้านบนของเล่ม 
 ๕. ด้านซ้ายมือท าซองส าหรับใส่ภาพให้ตรงกับค าอ่านที่อยู่ด้านบนของหนังสือ 
 ๖. ด้านขวามือติดตัวพยัญชนะกับสระเพ่ือให้เด็กฝึกอ่านสะกดค า 
 ๗. จากนั้นให้เด็กค้นหารูปภาพให้ตรงกับค าอ่านแล้วน าภาพมาใส่ลงในซองด้านซ้ายมือ 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
 ๑. ให้อ่านพยัญชนะผสมกับสระให้ถูกต้อง ตามค าที่อยู่ด้านบน 
 ๒. จากนัน้ให้ผู้เล่นน าภาพมาใส่ในซองทางด้านซ้ายมือ 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้องโดยภาพที่น ามาใส่ในซองต้องเป็นภาพตามค าที่อ่านจากด้านบน 
 ๔. ถ้าค าที่อ่านตรงตามกับภาพถือว่าถูกต้อง ก็จะได้รับคะแนน ๑ คะแนน 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย   
 เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับ
ประถมศึกษาต่อไป 
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสม และกระตุ้นเด็กให้เกิดความสนใจ
ต่อการเรียนมากขึ้น 
    ๙.๓ อ่ืนๆ  
 เดก็เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 เพ่ือให้เด็กสามารถอ่านสะกดค ารวมทั้งรู้จักพยัญชนะและสระได้อย่างถูกต้อง  

 
 

 
 



 

                     หน้าปก                   หน้า ๑  
 
 
 
 
 
 
 

         หน้า ๒                       หน้า ๓ 
 

 
  
 
 
 
 
    หน้า ๔             หน้า ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 ปกหลัง 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.ชื่อผลงาน    ภาพเลื่อนมหัศจรรย์ 
2 .ชื่อผู้น า นางสาวขวัญทัย  จันทร์เรือง เสนอผลงาน  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี          โทรศัพท์ 
097-1482369 
3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากนักเรียนในชั้นปฐมวัยเป็นวัยที่ควรแก่การได้รับการฝึกทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นการอ่านข้ันพ้ืนฐาน 
และการที่จะฝึกทักษะการอ่านให้กับนักเรียนในวัยนี้นั้นจะต้องใช้สื่อมาช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้การฝึก
ทักษะนั้นง่ายขึ้น ผู้จัดท าสื่อเห็นถึงความส าคัญในข้อนี้จึงจัดภาพเลื่อนมหัศจรรย์ขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะการอ่าน
ของเด็กปฐมวัย 
4. วัตถุประสงค์    

เพ่ือผลิตสื่อที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 
5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการเห็นและสัมผัสฉะนั้นการผลิตสื่อที่นักเรียนสามารถมองเห็น
ชัดเจนและได้เล่นไปด้วยจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น 
6. วัสดุอุปกรณ์ 
 6.1.วัสดุ  

6.1.1. กระดาษสีแข็ง   
  6.1.2. พลาสติ๊กใส 

6.1.3. สติ๊กเกอร์ใส 
 6.2.อุปกรณ์   

6.2.1. กรรไกร   
6.2.2. เทปกาวสองหน้า   
6.2.3. กาว 
6.2.4.แผ่นรองตัด 

 
7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

7.1. แบ่งกระดาษเป็น 3 ส่วน 

ภาพเลื่อนมหัศจรรย์ 



 

ขั้นตอนการท า 

ส าเร็จแล้ว 

7.2. ให้ใช้พลาสติ๊กใสที่เตรียมไว้มาติดกาว 2 หน้าบาง 
7.3. ด้านใดด้านหนึ่งตรงมุม 
7.4. พับติดกาว 2 หน้าบางอีกด้านหนึ่ง 
7.5. น ากระดาษ 2 แผ่นมาติดกับกาว 2 หน้าบางที่ติดไว้ 
7.6. ลองดึงดูถ้าเลื่อนได้คือถูกต้อง 
7.7. ประกอบติดกันส าเร็จ 

8. วิธีการใช้สื่อ 
ครูน ามาสอนเด็กโดยการเลื่อนหรือดึงและใช้เทคนิคในการสอนของแต่ละคน 

9. ผลที่จะได้รับ 
9.1  เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น 
9.2  มีสื่อท่ีช่วยฝึกทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

 

 
 
 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม 



 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน ป๊อปอัพ ป๊อปอัพแบบฝึกอ่านการเรียนรู้สระ 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวนิตยา  ผกาวรรณ 
  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  โทรศัพท์ 099—312-9651  อีเมลล์ 
nityok104304@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
      เนื่องจากเด็กวัย ๓-๕ ขวบเป็นวัยที่ก าลังพัฒนาเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวและในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่
นามธรรม การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของเด็กระดับบปฐมวัย จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้เข้าใจเนื้อหา สาระ ในการเรียนรู้ เด็กวัยอนุบาลชั้นปีที่ ๓ ที่เตรียมความพร้อม
ด้านการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย โดยครูได้จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาการทางด้านการอ่าน 
       ดังนั้น จึงได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย ป๊อปอัพ การฝึกอ่านสระ ขึ้นเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
ระดบัปฐมวัยชั้นปีที่ ๓ ต่อไป 
 
๔. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนทางด้านการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย 
      ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา พัฒนาได้เหมาะสมตามวัย 
      ๓. เพ่ือพัฒนานักเรียน ทางด้านภาษา ความคิด สมาธิ การจดจ า  การฝึกอ่านออกเสียง 
      ๔. เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อที่หลากหลาย ได้เรียนรู้ สัมผัสกับ สื่อของจริงและ รูปร่างลักษณะสื่อต่างๆ 
      ๕. นักเรียนได้ฝึกอ่านเตรียมความพร้อมจากสื่อ ที่สวยงาม น่าตื่นเต้น และสีสันสวยงาม กระตุ้นการเกิดการ
เรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
       ๑. การพัฒนาส่งเสริมความพร้อมทางด้านการอ่านการเขียนนักเรียนระดับปฐมวัย  
       ๒. การ สังเกต พฤติกรรม ทางด้าน การอ่าน การเขียนเด็กระดับปฐมวัย 
       ๓. การพัฒนาทางด้านภาษา ไวก็อตสกี กล่าวว่า เด็กพัฒนาเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสังคม เด็กต้องเรียนรู้ 
เข้าใจ สื่อสาร เด็กต้องเข้าใจ เรียนรู้ ที่จะฟัง อ่าน เขียน เพ่ือพัฒนา ทักษะต่างๆ 

ป๊อปอัพแบบฝึกอา่นการเรียนรู้สระ 



 

      ๔. การผลิตสื่อ ป๊อปอัพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียน ทางด้านการฝึกอ่าน การออกเสียง การรู้จักสระ
และค าง่ายได้ และการสร้างนิสัย รักการอ่านตั้งเด็ก 
๖. วัสดุอุปกรณ์   
    ๑. กระดาษร้อยปอนด์ A ๔ 
    ๒. กระดาษการ์ดสี A ๔ 
    ๓. บัตรค า และสระ อะ อา อิ อี อึ 
    ๔.  กรรไกร/คัตเตอร์ 
    ๕.  กาวลาเท็กซ์ 
    ๖.  เทปกาวสี 
    ๗.  ไม้บรรทัด    
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
      ๑. น ากระดาษ ร้อยปอนด์ A ๔ พับกึ่งกลาง ใช้ไม้บรรทัดกรีดให้กระดาษเรียบ 
      ๒. วัดขนาดกระดาษ ร้อยปอนด์ A ๔ ตามท่ีต้องการ ตรงกลาง ๔ เซนติเมตร เว้น ๓ เซนติเมตร ด้านข้าง 
อย่างละ ๓ เซนติเมตร  
     ๓. ตัดกระดาษ ร้อยปอนด์ A ๔ ตามท่ีวัด ตรงกลางจะตัดยาวออกไป ๔.๕ เซนติเมตร  ด้านข้างตัดยาวออกไป 
๓.๕ เซนติเมตร เพื่อความสวยงามเม่ือเปิด ป๊อปอัพ 
     ๔. เมื่อตัดกระดาษร้อยปอนด์ A ๔ ได้ตามขนาดที่วัดแล้ว พับกระดาษให้ตรงเป็นแท่ง ใช้ไม้บรรทัดกรีดให้เรียบ
เพ่ือให้กระดาษร้อยปอนด์ A ๔ ตั้งตรง และเป็นมุม ตามที่ต้องการ และติดบัตรค าได้ 
     ๕. น ากระดาษ กระดาษการ์ดสี A ๔ มาทากาวลาเท็กซ์ รอบข้างกระดาษ พอประมาณ ปิดทับกระดาษ ร้อย
ปอนด์ A ๔ อีกชั้น เพ่ือความสวยงาม 
     ๖. น าบัตรค าและสระ ทีตัดตกแต่งแล้ว มาทากาวลาเท็กซ์ รอบข้างๆ ติดตกแต่ง ให้สวยงาม รอกาวแห้ง ติด
ขอบ ป๊อปอัพด้วยกระดาษกาว เพื่อความสวยงามและคงทนของสื่อ 
 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
      ๑. เด็กๆ สามารถเปิดดู ป๊อปอัพ ได้ทันที ดูภายนอกอาจจะไม่มีอะไร แต่เปิดเปิดออกมาก็จะ เจอ ภาพสวยๆ 
ของ สระ และบัตรค า ต่างๆ พร้อมทั้งฝึกอ่านและเรียนรู้ สระไปพร้อมๆ กับการอ่าน 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย สื่อ ป๊อปอัพ เป็นสื่อที่ น่าสนใจ สวยงาม ดูภายนอกอาจไม่น่าสนใจ แต่เมื่อเปิดออกมาอาจจะ
มีอะไรซ่อนอยู่ มีสระ และบัตรค าที่น่าสนใจ พร้อมการฝึกอ่าน เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน การเขียน การ
เรียนรู้ การจดจ าเรียนรู้พยัญชนะ การร่วมกิจกรรมอ่านพร้อมกับคุณครู และเพ่ือนๆ ในห้องเรียน การรักการอ่าน 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  



 

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย ได้พัฒนาการการจัดท าสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง การได้เรียนรู้ การจัดท า
สื่อทางด้านการเตรียมความพร้อม ทางด้านการเขียน การอ่าน ให้เด็กมีความพร้อม รักการอ่าน โดยผ่านสื่อ ที่
หลากหลาย ได้พัฒนาต่อยอด การเรียนรู้ที่เหมาะสม ตามช่วงวัยในระดับอนุบาลปีที ๓  
    ๙.๓ อ่ืนๆ การจัดท าสื่อ ที่เหมาะสม ตามช่วงวัยอนุบาลปีที่ ๓ ซึ่งวัยนี้เริ่มการเรียนที่มากข้ึน สนใจ สิ่งต่างๆ 
รอบตัว การสื่อสาร การพูดที่เป็นประโยค การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ ดังนั้นในช่วงวัยอนุบาลปีที่ ๓ 
ครูปฐมวัยได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่เตรียมความพร้อมโดยผ่าน สื่อที่หลากหลาย ปลอดภัย คงทน  ทางด้าน 
การอ่าน การเขียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กเพ่ือการฝึกการอ่านการเขียนที่เหมาะสม  
 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
        ความตั้งใจ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การสร้างสรรค์ สื่อ ที่เหมาะสม หลากหลาย การเตรียมความ
พร้อมทางด้านการอ่านการเขียน การสร้างนิสัยรักการอ่าน ผ่านสื่อที่ส่งผลให้เด็ก รักการอ่าน การเขียน การเตรียม
ความพร้อม ทางด้านการอ่าน การเขียน มีปัจจัยหลายๆ ด้านโดยเริ่มต้นจากครูผู้ส่งผ่าน กิจกรรมดีๆ ทั้ง สื่อ และ
การลงมือปฏิบัติ การเล่นกิจกรรมนอกห้องเรียน การเตรียมความพร้อมทางด้านการอ่านการเขียน ครูต้องจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยฝึกฝน สอดแทรก ให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านการเขียน การอ่าน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กัยกับเด็กต่อไป 
 
 
                             ขั้นตอนและวิธีการผลิตสื่อ  ป๊อปอัพแบบฝึกอ่านการเรียนรู้สระ 
 

 
               
           ๑  วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ                                          ๒. วัดกระดาษตามต้องการ   
                                                                                                                 
                                                                                    



 

               
    ๓. ตัดกระดาษตามท่ีวัด                                                   ๔.ดึงกระดาษ พับตามรอย 

 

                   
๕.ได้กระดาษร้อปอนด์ตามต้องการ                                    ๖. น ากระดาษการ์ดสี A ๔ ทากาวติดกับ 
กระดาษ                                               
                                                                                  ร้อยปอนด์ รอกาวแห้ง 
 
 

 

 

 

 

 



 

สไลด์ค าศัพท์หรรษา 

 

 

 

 
 
๑.ชื่อผลงาน สไลด์ค าศัพท์หรรษา 
๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางเพ็ญศรี จ าปีเรือง 
    โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  โทรศัพท์ 063-4533720   
อีเมลล์ Kromam2520@gmail.com 
๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยการอ่านเขียนของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันนั้นประสบปัญหาหลายอย่างเช่นเด็กไม่สามารถสะกดค า
และผสมค าได้ท าให้ไม่สามารถอ่านและเขียนค าต่างๆตามหลักสูตรการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจึงผลิต
สื่อสไลด์ค าศัพท์ขึ้นมาเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นจากการมีภาพประกอบการสอนค าศัพท์
และเด็กสามารถสะกดค าได้ทีละพยางค์เพ่ือให้เกิดการศึกษาที่เข้าใจง่ายขึ้นจากการมีเพียงค าศัพท์เพียงอย่างเดียว
และสไลด์มีสีสันสวยงามรูปตัวการ์ตูนต่างๆท าให้เด็กๆสนใจมากขึ้นอีกทั้งการท าให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึ้นเพ่ือพัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัยต่อไป 
๔.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้เด็กสามารถสะกดและผสมค าได้ 
 ๒.เพ่ือเรียนรู้ค าศัพท์และรูปภาพต่างๆ 
 ๓.เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียน 
๕.แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 ปัจจุบันเด็กปฐมวัยประสบปัญหาหลายอย่างเช่นสะกดค าและผสมค าไม่ได้ท าให้การศึกษานั้นไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงผลิตสื่อสไลด์ค าศัพท์นี้ขึ้นเพ่ือเป็นการเรียนรู้ค าศัพท์จากรูปภาพท าให้เรียนรู้ค าศัพท์ได้
ง่ายและเข้าใจมากข้ึนและเป็นการฝึกสะกดค าทีละพยางค์และท าให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 
๖.วัสดุอุปกรณ์ 
 ๑.กระดาษแข็งสีเหลืองขนาดใหญ่   1 แผ่น 
 ๒.กระดาษแข็งสีส้มขนาดใหญ่   1 แผ่น 
 ๓.กระดาษแข็งสีเขียวขนาดใหญ่   1 แผ่น 
 ๔.กระดาษแข็งสีม่วงขนาดA4   1 แผ่น 
 ๕.กระดาษ100ปอนด์ขนาดA4   3 แผ่น 
 ๖.ที่เจาะกระดาษ     1 ตัว 
 ๗.ห่วง      2 อัน 



 

 ๘.กรรไกร     1 อัน 
 ๙.กาวสองหน้า     1 ม้วน 
 ๑๐.ของตกแต่ง     (เท่าที่ต้องการ) 
 ๑๑.สีน้ า      1 กล่อง 
 ๑๒.สีชอล์ก     1 กล่อง 
 ๑๓.ดินสอยางลบ    1 ชิ้น 
 ๑๓.ไม้บรรทัด     1 อัน 
 ๑๔.คัตเตอร์     1 อัน 
 ๑๕.แผ่นรองตัด     1 อัน 
 ๑๖.ปากกาหมึกด า    1 แท่ง 
 ๑๗.กระดาษทิชชู่    1 ห่อ 
 ๑๘.พู่กันเบอร์5,8.9อย่างล่ะ   1 ด้าม 
 ๑๙.จานผสมสี     1 จาน 
 ๒๐.สติกเกอร์ใส     1 แผ่น 
๗.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑.น ากระดาษแข็งสีเหลืองมาวัดขนาด26x35ทั้งหมด5แผ่น กระดาษแข็งสีส้มวัดขนาด16x30ทั้งหมด5แผ่น 
กระดาษแข็งสีเขียวขนาด 7x14 ทั้งหมด5แผ่น การะดาษแข็งสีม่วงใช้ก้นขวดน้ าวาดเป็นทรงกลม5แผ่น 
 ๒.วัดขอบกระดาษสีเหลืองทุกแผ่นเข้ามาด้านล่ะ1เซนติเมตรพับครึ่งแล้วตัดขอบทางขวาออกน ากระดาษสี
ส้มมาวางแนวนอนแล้ววัดขอบทางขวาเข้ามา7เซนติเมตรแล้ววัดขอบบนและล่างเช้ามา4.5เซนติเมตรแล้วตัดขอบ
บนและขอบล่างที่วัดเข้ามาแล้วตัดปลายให่เป็นเข็ม 
 ๓.ตัดมุมกระดาษสีเหลืองทางซ้ายทุกมุมออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้ไม้บรรทัดกรีดเส้นทุกด้านแล้วพับ
ลงวัดกระดาษจากขอบเข้ามาด้านซ้ายและขวาอย่างละ4.5เซนติเมตรและด้านบนและล่าง1.5เซนติเมตรแล้วตัดจะ
ได้รูปสี่เหลี่ยมน ากระดาษสีเขียวที่ตัดไว้มาติดกาวสองหน้าและติดรองพ้ืนตรงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมน ากระดาษสีส้มที่วัด
และตัดแล้วมาใส่ให้ตรงและพับลงมาตัดกระดาษท่ีปิดทางดึงออกติดกาวที่มุมทางขวาและติดลงทุกด้านและลอง
สไลด์กระดาษหากติดตรงไหนให้ใช้กรรไกรค่อยๆตัดออกจนส าเร็จแล้วจึงเอากระดาษแข็งสีม่วงรูปวงกลมมาติดทาง
ซ้ายมือบนกระดาษสีส้มให้สามารถสไลด์ได้ท าครบ5แผ่นแล้วน ามาเจาะรูแล้วใส่ห่วงให้เรียบร้อยและตกแต่งตาม
ต้องการ 
 ๔.น ากระดาษ100ปอนด์มาตัดเหมือนกระดาษแข็งสีม่วงแล้ววาดรูปต่างๆตามค าศัพท์ที่เราจะใช้และ
ระบายสีด้วยสีน้ ารอให้สีแห้งแล้วติดสติกเกอร์ใสและตัดพร้อมติดกาวและติดลงบนกระดาษสีม่วงก็จะได้รูปเป็นที่
เรียบร้อยและน ากระดาษA4 6x14 จ านวน10 แผ่นเขียนค าที่1-5และค าศัพท์ทีละพยางค์ด้วยปากกาและใช้สีชอร์ก
ระบายและใช้กระดาษทิชชู้เช็ดสีติดกาว2หน้าและติดลงบนสไลด์เป็นค าท่ี1-5ข้างในสไลด์เป็นค าศัพท์ 
 ๕.ตกแต่งครั้งสุดท้ายและใช้งานได้เลย 
๘.วิธีการใช้สื่อ 



 

ให้ครูผู้สอนถือสื่อและเลื่อนสไลด์ด้วยมือซ้ายตอนเลื่อนให้ค่อยๆเลื่อนช้าๆทีละพยางค์เพ่ือให้เด็กฝึกสะกด
เมื่อเลื่อนสุดแล้วจะเป็นค าศัพท์และมีรูปภาพต่อท้าย 
๙.ผลที่จะได้รับ 
 ๙.๑ เด็กปฐมวัย สามารถสะกดค าและผสมค าทีละพยางค์ได้และสามารถจ าค าศัพท์นั้นได้ดีเพราะมี
ภาพประกอบและสนุกกับการเรียน 
 ๙,๒ ครูผู้สอน ได้ฝึกการท าชิ้นงานการคิดการวางแผนความแม่นย าการแก้ไขปัญหาและการใช้
จินตนาการและได้ประสบการณ์ใหม่ในการสอน 
 ๙.๓ อ่ืนๆ ผู้ปกครองมีความสุขท่ีเด็กๆสามารถอ่านและเขียนได้ท าให้การทดสอบการอ่านของเด็ก
ปฐมวัยดีขึ้นท าให้ได้รับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
๑๐.ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 ๑.การมีใจรักในสิ่งที่ท า 
 ๒.ความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จ 
 ๓.การใส่ใจในงานที่ท า 
 ๔.การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่เราก าหนด 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลูกเต๋าพาเพลิน 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน   ลูกเต๋าพาเพลิน 

2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   นางดวงตา  บัวเอ่ียม 

3. หลักการเหตุผล ความเป็นมา 

          เนื่องจากเด็กในระดับปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและมีสีสัน
สวยงามมีความแปลกใหม่ หลักส าคัญในการน า เกม ลูกเต๋าพาเพลิน  มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านต่าง ๆ เช่นการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาไทย 
คุณลักษณะพิเศษของ เกม ลูกเต๋าพาเพลิน คือเด็กจะได้เรียนรู้และฝึกประสมค า เกมนี้สามารถเล่นร่วมกัน
เป็นกลุ่มได้ เกมลูกเต๋าพาเพลินเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เกมลูกเต๋าพาเพลิน ยังสามารถน าไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด้าน 

4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือฝึกให้เด็กเรียนรู้การประสมค า พยัญชนะ และสระ 

4.2 เพ่ือให้เด็กได้ฝึกอ่านออกเสียงค าโดยผ่านกระบวนการเล่น 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

          เนื่องจากเด็กในระดับปฐมวัยสามรถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อที่สร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และท่ีส าคัญต้องมีความปลอดภัย 

6. วัสดุอุปกรณ์ 

6.1 กระดาษแข็ง 

6.2 บัตรภาพ 

6.3 บัตรตัวอักษรพยัญชนะ สระ 

6.4 สีโปสเตอร์ 

6.5 เครื่องเคลือบ 

6.6 ปืนยิงกาว  

 



 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

7.1 พับกระดาษเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงลูกเต๋า จ านวน 2 ลูก 

7.2 น าบัตรภาพพยัญชนะติดลงบนลูกเต๋าให้ครบทุกด้าน 

7.3 น าบัตรภาพสระ ติดลงบนลูกเต๋าให้ครบทุกด้าน 

7.4 ตกแตงลูกเต๋าให้สวยงามโดยใช้รูปภาพต่าง ๆตามต้องการ 

8. วิธีการใช้สื่อ 

8.1 ให้เด็กเล่มเกมโยนลูกเต๋า ที่เป็นตัวพยัญชนะ เมื่อโยนแล้วให้อ่านว่าเป็นตัวพยัญชนะใด 

8.2 ให้เด็กโยนลูกเต๋าที่เป็นตัวสระ แล้วให้บอกว่าเป็นสระใด 

8.3 น าลูกเต๋าท้ัง  2 ลูกมาวางรวมกัน แล้วให้เด็กอ่านออกเสียง ค าต่าง ๆ ที่อยู่บนลูกเต๋า 

9. ผลที่จะได้รับ 

9.1  เด็กปฐมวัย 
(1)   ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย เนื่องจากกิจกรรม เกม ลูกเต๋าพาเพลิน เด็กจะต้องหยิบ จับ 
และโยนลูกเต๋า จึงช่วยให้การท างานระหว่างมือและตาสัมพันธ์กัน และช่วยให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงมา
ยิ่งขึ้น 
(2)   ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่แปลกใหม่ มีสีสัน
สวยงามจะช่วยให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ และช่วยฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการของตนเอง 
(3)    ชว่ยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม การเล่นเกม ลูกเต๋าพาเพลิน สามารถเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็น
การฝึกความอดทน รอคอย และเสียสละในการเล่น ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(4)     ชว่ยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา  เกม ลูกเต๋าพาเพลิน ช่วยพัฒนาทางด้านภาษา ทักษะ
การฟัง การคิด เด็กจะได้เรียนรู้การประสมค าพยัญชนะและสระ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับชั้น
ต่อไป 
9.2  ครูผู้สอนปฐมวัย 
(1)      ช่วยเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
(2)      ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น 
(3)      เป็นสื่อที่สามารถผลิตได้ง่าย สวยงามและมีความปลอดภัยในการเล่น 

 

 



 

 9.3   อ่ืน ๆ 

10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น ครูจึงมีความตั้งใจที่จะออกแบบสื่อการสอนให้

เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กเพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนในระดับชั้นต่อไป และเพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนของเด็กในระดับปฐมวัย ครูจึงต้องผลิตสื่อการสอนที่หลากหลายและ

สามารถน าไปใช้ได้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เต่าน้อยสะกดค า 

 
 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน   เต่าน้อยสะกดค า (๘ ตัว) 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางโสมอุษา  สุขศิริศักดิ์ 

    โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์   โทรศัพท์  ๐๘๖-๑๖๖-๐๗๔๔ 

    อีเมลล์   somusa.sak@windowslive.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

     การจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยอ่านออกเขียนหนังสือได้นั้น  ควรจะหาวิธีที่ให้เด็กได้เรียนรู้ 

อย่างสนุกสนานและยังช่วยเพิ่มทักษะความช านาญในการสะกดค า ซึ่งการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

จะเป็นตัวการที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. วัตถุประสงค์ 

    ๑. เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

    ๒. เพื่อให้เด็กอ่านสะกดค าและเขียนได้ถูกต้อง 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

    ๑. ก าหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการจะผลิตสื่อ  เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเขียน 

    ๒. ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะน าเสนอ 

    ๓. ก าหนดรูปแบบ วางโครงสร้างของสื่อเพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กและดึงดูดความสนใจ 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

    ๑. กระดาษสติกเกอร์สีขาว  ขนาด เอ ๔  จ านวน ๘ แผน่ 

    ๒. สติกเกอร์ใส  ขนาด เอ ๔  หรือกระดาษการ์ด 100 แกรม จ านวน ๘ แผ่น 

    ๓. กระดาษการ์ดสี  จ านวน ๘ แผ่น 



 

    ๔. กระดาษโปสเตอร์สีอ่อน จ านวน ๑ แผ่น  

    ๕. ชาม, กรรไกร, ดินสอ 

    ๖. แผ่นรองตัดกระดาษ 

    ๗. กระดาษกาว ๒ หน้าบาง 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

    ๑. ปริ้นรูปเต่าที่กระดาษสติกเกอร์สีขาว   จ านวน ๘ แผน่ แลเคลือบด้วยสติกเกอร์ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ๒. น าชามวางลงบนกระดาษ เอ ๔  ใช้ดินสอวาดไปตามรอบชาม ตัดตามรอย 

 

 

 

    

 ๓. น ารูปวงกลมมาพับกระดาษหกเหลี่ยมตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 ๓.๑ น ากระดาษมาพับเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วรีดให้เรียบ  แบ่งครึ่งวงกลมให้เป็น  

๓ ส่วน  โดยหาจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมและแบ่งครึ่งวงกลมให้เป็น ๓ ส่วน 

 



 

 ๓.๒ พับกระดาษด้านขวาขึ้นมาด้านบน  และพับด้านซ้ายลงไปด้านหลัง  โดยท าให้ ๓ ส่วนเท่ากันแล้วรีด
ให้เรียบ 

 

 

 

 ๓.๓ คลี่กระดาษออกเป็นรูปวงกลม  จะมีรอยกระดาษพับ ๖ เส้น  พับเส้นแรกไปหารอยจุดกึ่งกลาง  รีด
ให้เรียบแล้วกางออกมา  พับเส้น ๒ ไปหารอยจุดกึ่งกลาง  รีดให้เรียบแล้วกางออกมา   

พับจนครบทั้ง ๖ เส้น  จะท าให้เห็นพับกระดาษ ๖ เหลี่ยม  เมื่อพับเส้นที่ ๖ ให้ค้างไว้  ให้พับเส้นขวาลงมาตามรอย
แล้วรีดให้เรียบ  พับจนครบ ๖ เส้นจะได้รูปกระดาษหกเหลี่ยม 

 

 

 

 

 ๓.๔ น าเต่าที่ปริ้นเสร็จแล้วมาคว่ าหน้าลง  และน ากระดาษหกเหลี่ยมคว่ าหน้าลงไปที่รูปกระดองเต่า แล้ว
ใช้ดินสอวาดไปตามรอยกระดาษหกเหลี่ยม  และท าสัญลักษณ์ที่กระดาษหกเหลี่ยมด้านใดอยู่ด้านบนและ
สัญลักษณ์ท่ีกระดองเต่าให้เหมือนกัน  ใช้คัตเตอร์กรีดที่รูปหกเหลี่ยมที่กระดองเต่าด้านหลังให้ขาดออกจากกัน 

 

 

 

 

  

๓.๕ น ากระดองเต่ากับกระดาษหกเหลี่ยมประกอบเข้าด้วยกันตามสัญลักษณ์ที่ท าไว้  ใช้นิ้วลูบให้เรียบจะ
มีรอยกระดาษหกเหลี่ยมที่สามารถเปิดได้  และใช้คัตเตอร์กรีดไม่หนักมากและไม่เบามากตามรอย  จะท าให้
สามารถเปิดกระดองเต่าได้ 

 

 

 



 

๓.๖ น ารูปเต่า (กระดาษสติกเกอร์) ติดลงไปที่กระดาษการ์ดสี และน ากระดองเต่ามาประกอบกับเต่า  
โดยใช้กระดาษกาว ๒ หน้าบาง  จะได้เต่าที่สามารถเปิดกระดองเต่าได้และตัดรูปเต่าตามรอยให้สวยงาม  

 

 

 

  

๓.๗ ตัดกระดาษโปสเตอร์สีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบไปมาและตัดมุมด้านริมให้สวยงาม 
ปริ้นค าที่สะกดเสียงยาว จ านวน ๕ ค า ตัดตามรอยและใช้กระดาษกาว ๒ หน้าบางมาติดกับกระดาษโปสเตอร์สี  
แล้วน าไปติดในกระดองเต่าให้สวยงาม 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
    น ามาให้เด็กฝึกอ่านและเขียนค าสระอย่างง่าย 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
          - เด็กสนุกสนานกับการอ่านค าสะกดอย่างง่าย ๆ 
 - เด็กเพลิดเพลินกับสื่อการสอน 
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
          - เป็นแนวทางให้ครูปฐมวัยน ามาปรับเป็นสื่อการสอนการอ่านการเขียน 
    ๙.๓ อ่ืนๆ  
 - 
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 - ความมุ่งม่ันและตั้งใจในการสอนเด็กปฐมวัยให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

๑. ชื่อผลงาน   หุ่นถุงมือสัตว์น้อยชวนอ่าน 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   นางสมใจ   ธนาจิระพัฒน์ 

     โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์    โทรศัพท์  087-8123462   

      อีเมลล์  jaijai2523@gmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

หลักส าคัญในการน าหุ่นถุงมือมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนา
ความพร้อมและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท าให้เด็กสนใจและชักจูงให้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความ
สนุกสนาน เมื่อน าหุ่นประเภทต่างๆ มาประกอบการเล่านิทาน หุ่นจะเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนเป็นอย่างดี หุ่นเป็นสื่อในการเรียนการสอน ที่มีบทบาทส าคัญต่อเด็กระดับปฐมวัยเป็ น
อย่างมาก ควรแก่การสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและสร้างหุ่นประเภทต่างๆ สามารถน าไปใช้ประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนา
ส่งเสริมความพร้อมทางด้านการอ่านการเขียนนักเรียนระดับปฐมวัย 

๕. แนวคดิในการผลิตสื่อ 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กมีสมาธิสั้นลง ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ยาก ดังนั้นครูจึงคิดหาเทคนิควิธีการเรียนรู้ให้กับ
เด็กโดยการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งท าให้เด็กสามารถจดจ าได้ดีและมีความสุขสนุกสนานในการเรียนและ
พัฒนาส่งเสริมความพร้อมทางด้านการอ่านการเขียนนักเรียนระดับปฐมวัย 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

-  ถุงกระดาษ (ถุงใส่นมโฟร์โมตส์) 
-  กระดาษ A 4  
-  กระดาษสีต่างๆ  
-  ปากกาเคมี 
-  บัตรค า 

 

หุ่นถุงมือสัตว์น้อยชวนอ่าน 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

๑. ตัดกระดาษ A4 ให้มีขนาดเท่ากับถุงนมกระดาษ 
 

 

 

 

 

 

๒. ทากาวแปะบนถุงนมกระดาษ 
 

 

 

 

 

 

๓. วาดหน้าตาของสัตว์ที่ท าแล้วน ามาแปะตกแต่งบนถุงกระดาษ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔. ตกแต่งหน้าสัตว์ให้สวยงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. แปะบัตรค าบนหุ่นถุงมือ 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

  ๑.  ให้เด็กสวมใส่ถุงมึอสัตว์น้อยชวนอ่าน แล้วให้เด็กอ่านค าตามหุ่นถุงมือที่ตนเองได้ หรือเล่นบทบาท
สมมติเป็นละครสัตว์ต่างๆ 

 

 

 



 

๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

๑. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา หุ่นถุงมือสามารถส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็กให้ดีขึ้น โดยใช้หุ่น
เป็นตัวละครสัตว์ชนิดต่างๆ อ่านหนังสือให้เด็กฟัง เด็กจะได้รับความสนุกสนานผ่านการเรียนจากหุ่นถุงมือมาก  

๒.  ชว่ยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม โดยการให้เด็กร่วมกันเชิดหุ่นถุงมืออ่านร่วมกับเพ่ือน ๆ ท าให้ 

เด็กรู้จักเรียนรู้ผู้อ่ืนและสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้ และช่วยฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก  

๓. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ โดยเด็กจะได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และจินตนาการ 
๔.  ใช้หุ่นเป็นสื่อในการสอนจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย พร้อมทั้งช่วยให้เด็กสามารถ 

จดจ าสิ่งที่อ่านได้ดีขึ้นด้วย  

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

๑. ช่วยเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียน  
๒. ช่วยประหยัดเวลาในการสอน 
๓. เป็นสื่อที่ผลิตได้ง่าย ประหยัด เพราะผลิตจากวัสดุเหลือใช้ 

    ๙.๓ อ่ืนๆ ...............................-......................................................................... ......................................... 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

ครูมีความตั้งใจในการสอนและออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง  และน าสื่อ ไปใช้ในการ 

บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑.ชื่อผลงาน สนุกกับการอ่านออกเสียง 
๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวเบญจวรรณ  อนุรักษ์จันทรา 

 โรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง ดอนเจดีย์  โทร 086002195 

๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา เตรียมความพร้อมในการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย 
๔.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยในการอ่าน 
๕.แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 เพ่ือมุ่งเน้นศักยภาพให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในด้านการอ่านการใช้ภาษา 
๖.วัสดุอุปกรณ์ 
 - แก้วพลาสติก  - กรรไกร  - กระดาษ 

 - ปากกา  - เยื่อกาว   

๗.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 เขียนพยัญชนะและสระภาษาไทยลงในกระดาษ ตัดกระดาษท่ีเป็นพยัญชนะทีละตัวอักษรแล้วติดลงบน
แก้ว แก้วละ ๓ ตัวอักษร ติดจนหมดตัวอักษร เว้นระหว่างตัวอักษรพอสมควร ตัดกระดาษท่ีเป็นสระ แล้วติดลงบน
แก้วคนละใบกับพยัญชนะ แก้วละ ๑ สระ แล้วลองคลอบลงแก้วพยัญชนะเพ่ือให้ตรงต าแหน่ง 

๘.วิธีการใช้สื่อ 

 ใช้แก้วที่เป็นสระคลอบลงแก้วที่เป็นพยัญชนะ แล้วอ่านออกเสียงให้เด็กฟังแล้วให้เด็กออกเสียงตาม 
๙.ผลที่จะได้รับ 

 ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

  จะได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการอ่าน ได้เรียนรู้พยัญชนะและสระพ้ืนฐานเบื้องต้น 
 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

  จะได้มีสื่อในการเตรียมการอ่าน ให้เด็กปฐมวัย และช่วยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๙.๓ อ่ืนๆ 

  ครูปฐมวัยจะได้คิดค้นหาวิธีในการจัดเตรียมสื่อการเรียนให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 

สนุกกับการอ่านออกเสียง 



 

๑๐.ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 เด็กปฐมวัยสนใจในการเรียนการสอน และสนุกกับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ป๊อบอับทวิสต์ สัตว์ 

 

 

 
 
1. ช่ือผลงาน               : ป๊อบอับทวิสต์ สัตว์ 
2.  ช่ือผู้น าเสนอผลงาน : นางสุปรีดา   พรหมทอง 

โรงเรียนวัดหนองหลอด   หมู่ 6   ต.ดอนเจดีย์  อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
Tel. 089-5477513  

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 เด็กอายุช่วง 3-5 ปี จะเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียน การสอน เพ่ือที่เด็กสามารถรับรู้
และเข้าใจเนื้อหาสาระ โดยมีครูเป็นผู้จัดท าสื่อ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก สื่อการเรียนการสอนจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับเด็กปฐมวัย ครูได้จัดท าสื่อที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพทันสมัย สามารถน าไปใช้งานได้
สอดคล้องกับกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และเกิดทักษะความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจให้แก่เด็กได้พัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายทีว่างไว้เป็นอย่างดี 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูปฐมวัยมีความรู้และรู้เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. เพ่ือให้ครูปฐมวัยออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ 
3. เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถน าสื่อมาใช้เพ่ือพัฒนาเด็กและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน การสอน ให้

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

1. เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
2. ถ่ายทอดเรื่องราวสาระต่างๆได้ด้วยตนเอง 
3. ช่วยกระตุ้นความสนใจ ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน 
4. ช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย สร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
5. ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 

 
6. วัสดุอุปกรณ์ 

 กระดาษสีแข็งหลากสี 
 รูปสัตว์ต่างๆ 
 ค าศัพท์ภาษาไทย 
 กาว 
 คัตเตอร์ 
 ไม้บรรทัด ดินสอ 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
7.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 1.ตัดกระดาษสีแข็ง 4 แผ่น 4สี  
      แผ่นที่ 1 สีฟ้า ขนาด 15.5x45 ซ.ม.              แผ่นที่ 2 สีแดง ขนาด 11.5x30 ซ.ม.               
      แผ่นที่ 3 สีเหลือง ขนาด 13x40 ซ.ม.           แผ่นที่ 4 สีแสด ขนาด 15.5x45 ซ.ม.               
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2 . น ากระดาษสีฟ้าแผ่นที่ 1 มาพับครึ่งเอาไม้บรรทัดรีดให้เป็นรอย  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

3.น ากระดาษสีแดงแผ่นที่ 2 แบ่งครึ่งกระดาษตามยาว และทางกว้าง แล้งพับกระดาษเพ่ือหากึ่งกางแล้วรีดให้เป็น
รอย แล้วกางออกพับให้เป็นรูปบ้านแล้วรีดให้เรียบ 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.น ากระดาษแผ่นที่ 2 มาวางบนกระดาษแผ่น1ให้อยู่กึ่งกลางเว้นระยะข้างๆให้เท่ากัน แล้วทากาว ส่วนที่เป็น
หลังคาติดทั้งสองข้างวางไว้ให้กาวแห้ง  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5.น ากระดาษสีเหลืองแผ่นที่ 3 มาพับแบ่งออกเป็น 4 ส่วน พับสลับไปมาให้สันส่วนกลางออกมาด้านหน้า 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

6.น ากระดาษท่ีเราติดแผ่นที่ 1และแผ่นที่ 2  มาแบ่งกึ่งกลางเพ่ือน ากระดาษแผ่นที่ 3 มาวางให้อยู่    
กึ่งกลาง  แล้วเอาดินสอขีดจุดที่จะทากาวด้านบนทางขวามือกับด้านล้างทางซ้ายมือทากาวแล้ว 
             เปิดกระดาษติดลงไปรอกาวแห้งรองเปิดดู 
 
 
 
 
         
 
 
 
          
 
  

 
 
 
7.แล้วติดรูปกับค าลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. วิธีการใช้สื่อ 
 เปิดชิ้นงาน เข้า-ออก ฝึกอ่านค าศัพท์ภาษาไทยตามภาพ 
9. ผลท่ีจะได้รับ 
 9.1  เด็กปฐมวัย 

 เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา พร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าใจ 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสม 

 



 

9.2  ครูผู้สอนปฐมวัย 
 ครูสามารถน าสื่อการสอนไปใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ให้น่าสนใจตรงกับเนื้อหาการ

เรียนรู้ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และมีสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน 
10. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 ครูตั้งใจสอนเด็กให้เด็กอ่านออก เขียนได้ 
 ครูท าสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพูดชักจูงเด็กให้เด็กเกิดความสนใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 
 ครูสนใจและศึกษาข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
 ครูต้องท าความเข้าใจกับสื่อการเรียนรู้ก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  หนูน้อยฝึกอ่านภาษาไทย 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาววิรัลพัชร ทองงาม 

    โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย   โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๓๔๓๔๑๗  อีเมลล์  u-dommy@hotmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 สื่อการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นปฐมวัย นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัย ก็คือ เป็นตัวกลาง พาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางในการน าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว
ของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพื่อท าให้กระบวนการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถูประสงค์ สื่อการ
เรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สื่อที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และ
อยู่ในสภาพที่สามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ในปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย  ยังไม่ได้มีการใช้สื่อดังกล่าวข้างต้นกับนักเรียนในระดับที่
เหมาะสม อีกทั้งครูยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้และผลิตสื่อ  ดังนั้น  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยจึงจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และ
แรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน 
 
๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน 
๔.๒ เพ่ือเร้าผู้เรียนให้มีความสนใจในบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามข้ันตอน 
๔.๓ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
๔.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถ เนื่องจากได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
๔.๕ เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
๔.๖ เพ่ือปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู 

หนูน้อยฝึกอ่านภาษาไทย 



 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

สื่อการสอนจัดองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งในระบบ การเรียนการสอน
หรือระบบการศึกษา สื่อการสอนช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเนื้อหา
ของบทเรียน ที่ถูกน าเสนอผ่านทางสื่อการสอน เพราะอาจนับได้ว่า ความสนใจเป็นบันไดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด จึงมีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนใน
ระดับปฐมวัย สื่อ “หนูน้อยฝึกอ่านภาษาไทย” เป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านการอ่านการ
เขียน โดยสื่อการสอน จะเริ่มฝึกการอ่านตั้งแต่พยัญชนะไทย สระ  ร่วมถึงการประสมพยัญชนะกับสระ จึงท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น  สะดวก และรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
๖. วัสดุอุปกรณ์   
 ๖.๑ กระดาษคราฟท์สีน้ าตาล 
 ๖.๒ กระดาษสี 
 ๖.๓ แผ่นแม่เหล็ก 
 ๖.๔ แผ่นสังกะสีแบบเรียบ 
 ๖.๕ ห่วงวงกลม 
 ๖.๖ แผ่นสระ 
 ๖.๗ แผ่นพยัญชนะ ก-ฮ 
 ๖.๘ แผ่นสติกเกอร์ใส 
 ๖.๙ กรรไกร/คัตเตอร์ 

๖.๑๐ เครื่องเจาะกระดาษตาไก่ 
 ๖.๑๑ กล่องใส่แผ่นพยัญชนะ 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๗.๑ ตัดกระดาษคราฟท์สีน้ าตาลขนาด กว้าง ๕๘ ยาว ๓๒ ซม. แล้วพับกลาง ๔ ซม. (ลกัษณะคล้ายแฟ้ม) 
 ๗.๒ น าแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบขนาด ๒๗ x ๒๗ ซม. ติดลงบนกระดาษคราฟท์หนึ่งแทบ 

๗.๓ น าแผ่นสติกเกอร์ใสแปะกับแผ่นพยัญชนะและแผ่นสระให้สวยงาม 
 ๗.๔ เจาะกระดาษคราฟท์ และเจาะแผ่นสระ ด้วยเครื่องเจาะกระดาษตาไก่ ๒ ร ู
 ๗.๕ น าแผ่นสระใส่ห่วงวงกลม แล้วน าห่วงวงกลมมาคล้องกับกระดาษคราฟท์ 

๗.๖ น าแผ่นแม่เหล็กติดเข้ากับแผ่นพยัญชนะ (ด้านหลัง)  
๗.๗ ตกแต่งสื่อ “หนูน้อยฝึกอ่านให้สวยงาม”  
 



 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

 ๘.๑ เริ่มสอนผู้เรียนจากพยัญชนะไทย ก-ฮ โดยให้ผู้เรียนฝึกท่อง จ า และเขียนพยัญชนะ ให้คล่อง 
 ๘.๒ เริ่มสอนสระ โดยให้ผู้เรียนฝึกท่อง จ า และเขียนพยัญชนะ ให้คล่อง 

๘.๓ ให้ผู้เรียนได้เลือกพยัญชนะไทยตัวใดก็ได้ มาติดกับแผ่นกระดาษคราฟท์ จากนั้นให้ผู้เรียนฝึกอ่าน 
๘.๔ ให้ผู้เรียนฝึกอ่านประสมพยัญชนะกับสระ เช่น ก – า  กา  , เ – ล เล เป็นต้น 

  
๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ 

พยัญชนะและสระมากข้ึน ท าให้เกิดความรู้สนุกสนาน  

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

ช่วยให้การสอนนั้นสอนได้ตามวัตถุประสงค์มากข้ึน เด็กและครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ ช่วยให้ผู้สอนมีความ

เชื่อมั่นมากข้ึนในการสอน และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจมากขึ้น 

 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 สื่อ “หนูฝึกอ่านภาษาไทย” เป็นสื่อใหม่ที่ยังไม่เคยใช้กับผู้เรียน สื่อชิ้นนี้จึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ที่ท าให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจ อยากรู้อยากเห็น ตั้งใจในการเรียนมากขึ้น โดยผู้เรียนใช้สื่อด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนเกิดความสุข

สนุกสนานในการเรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
1. ชื่อผลงาน po pup สัตว์นา่รัก 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางรภัสสรณ์   ม่วงด ี
โรงเรียนวัดบ้านกรวด 64 หมู่ 8 ต าบลหนองสาหร่ายอ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทรศัพท์ 081 539 1594 อีเมลล์ raphatsorn2520@gmail.com 
3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เด็กอายุช่วง 3-5 ปีจะเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ของเด็กในระดับปฐมวัยจึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ือที่เด็กสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหา
สาระ โดยมีครูเป็นผู้จัดท าสื่อและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก สื่อการเรียนการสอน จึงจ าเป็น อย่างยิ่งส าหรับ
เด็กปฐมวัยครูได้จัดท าสื่อที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพทันสมัย สามารถน าไปใช้งานได้สอดคล้องกับกิจกรรม
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และเกิดทักษะความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจให้แก่เด็กได้พัฒนาตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็น
อย่างดี  
4. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้และรู้เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2 เพ่ือให้ครูปฐมวัยออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ 
3 เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถน าสืบมาใช้เพ่ือพัฒนาเด็กและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
1 เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
2 ถ่ายทอดเรื่องราวสาระต่างๆด้วยตนเอง 
3 ช่วยกระตุ้นความสนใจทัศนคติท่ีดีของผู้เรียน 
4 ช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่ายสร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
5 ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินสนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 

6. วัสดุอุปกรณ์ 
1กระดาษสีแข็งหลากสี 
2 รูปสัตว์ต่างๆ 
3 ค าศัพท์ภาษาไทยค าศัพท์ภาษาอังกฤษตามรูป 
4 กาว 

po pup สัตว์น่ารัก 

mailto:raphatsorn2520@gmail.com


 

5คัตเตอร์ 
6 ไม้บรรทัดดินสอ 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
1 ตัดกระดาษสีแข็ง 2 แผ่นขนาด 29 * 25 และตัดกระดาษแข็งสี 12 * 25 1 แผ่น 
2 ก าหนดจุดวัดเพ่ือตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยม 
3 พับตามรอยกรีด  
4 น ากระดาษแข็งสีขนาด 12 * 25 ติดด้านหลัง 
5 น ากระดาษแข็งสีขนาด 19 * 25 อีกแผ่นทากาวน ามาประกบด้านหลัง 
6เตรียมรูปสัตว์ค าศัพท์ให้ตรงกันน ามาติดกับชิ้นงาน 
7 น ามาตกแต่งให้สวยงาม 

8.วิธีการใช้สื่อ 
เลื่อนชิ้นงานเข้าออกฝึกอ่านค าศัพท์ภาษาไทยและอังกฤษตามภาพ 

9. ผลที่จะได้รับ 
เด็กปฐมวัย เด็กจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าใจใน

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสม 
ครูผู้สอนปฐมวัย ครูสามารถน าสื่อการสอนไปใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนให้น่าสนใจ ตรงกับเนื้อหาการ
เรียนรู้ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและมีสื่อนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 
10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

1 ครูตั้งใจสอนเด็กให้เด็กอ่านออกเขียนได้ 
2 ครูท าสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย พูดชักจูงเด็กให้เกิดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 

ซื้อสมุดมาท าเลย 
3 ครูสนใจและศึกษาข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
4 ครูต้องท าความเข้าใจกับสื่อการเรียนรู้ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลูกเต๋าผสมค า 

 
 
 
 

 
 
1. ชื่อผลงาน ลูกเต๋าผสมค า 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวจรรยา  อ่อนศรี 

โรงเรียนบ้านนเรศ โทรศัพท์ 083 181 831 อีเมลล์ Kanya. Zeros. Gmail. Com 
3. หลักการเหตุผลความเป็นมา 

การพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์ และในการจัดกิจกรรมต่างๆนั้น สื่อถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย สื่อเปรียบเป็นกุญแจที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหา และได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ยิ่งขึ้นมากกว่าที่
ครูจะผู้สอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหาโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย  
4. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องของการอ่านและผสมค า 
2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการสะกดค า 
3 เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
การผลิตสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นควรเน้นให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้เรียนและส่งเสริม

พัฒนาการในทุกๆด้านของผู้เรียน ให้ผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและเหมาะสมกับวัยสื่อการเรียน การสอน
ลูกเต๋าผสมค านี้เป็นสื่อที่ช่วยฝึกทักษะในด้านการอ่านและสะกดค ารูปแบบของสื่อจะเน้นรูปภาพประกอบที่มีสีสันที่
สวยงามมีความปลอดภัยและให้เด็กสนุกสนานในการท ากิจกรรม 
6. วัสดุอุปกรณ์ 

1 ฟิวเจอร์บอร์ด 
2 แผ่นใส 
3 กล่องกระดาษ 
4 กาวสองหน้า 
5 กระดาษสีบาง 
6 กระดาษสีแข็ง 
7 สติ๊กเกอร์ตัวอักษร 
8  โปรเตอร์ตัวอักษร 
9 กรรไกร 



 

10 มีดคัตเตอร์ 
11 เทปกาว 
12 แผ่นเคลือบ 
14 แผ่นรองตัด 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
1 ห่อกระดาษ A4 ด้วยกระดาษสีและติดขอบด้วยเทปกาว 
2 ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเท่าขนาดกระดาษ A4 และติดมุมด้วยเทปกาว 
3 ตัดฟิวเจอร์บอร์ดและติดด้วยแผ่นใสเพื่อท าเป็นช่องเสียบ 
4 วาดการ์ตูนและเคลือบ 
5 ติดช่องเสียบค าและตกแต่งด้วยตัวการ์ตูน 
6 ติดกระดาษกว้าง 9 * กว้างยาว 8 เซนติเมตรและพับเข้าหากัน 
7ประกอบเป็นลูกเต๋า 
8 ตัดโปสเตอร์พยัญชนะและสระที่ติดกล่อง 
9 ติดสติ๊กเกอร์บนกระดาษสีและเคลือบ 

8. วิธีการใช้สื่อ 
1 น าลูกเต๋าพยัญชนะท้ังหมดนักเรียนดูและอ่านตามทีละตัวตั้งแต่กถึงฮ 
2 น าลูกเต๋าสละมาให้นักเรียนดูและอ่านตามจนครบ 
3 สาธิตวิธีการเล่นโดยการให้นักเรียนแต่ละคนโยนลูกเต๋าพยัญชนะเม่ือได้พยัญชนะใดก็ให้ไปเสียบบัตร ตัว
พยัญชนะนั้นในกระดานเสียบแทน 
4 ให้นักเรียนโยนลูกเต๋าสละเมื่อได้สระใดก็น าไปเสียบในกระดานเสียบบัตร 
5 อ่านค าที่ได้จากพยัญชนะสระและให้เพ่ือนๆฟัง 

9. ผลที่จะได้รับ 
9.1 เด็กปฐมวัย ผู้เรียนได้เรียนรู้การอ่านสะกดค าว่าผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติสอดคล้องกับ

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยซึ่งมีประโยชน์ต่อพัฒนาการทุกด้าน ดังนี้ 
- พัฒนาการด้านร่างกายส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับและประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ

กับตา ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นแขนในการโยนและขาในการเคลื่อนที่ไปมา 
- พัฒนาการด้านอารมณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้า

แสดงออก 
- พัฒนาการด้านสังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีวินัยและเรียนรู้กติกาเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี

เรียนรู้การเล่นร่วมกันกับผู้อ่ืน 
-พัฒนาการด้านสติปัญญาส่งเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบใช้ทักษะในการจดจ าพยัญชนะและสระเพ่ือ

น ามาผสมเป็นค าอ่านที่ถูกต้องได้ 
- พัฒนาการด้านภาษาส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารและสนทนาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 



 

9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย 
ครูผู้สอนได้ประโยชน์จากสื่อที่เหมาะสมกับวัยและกระตุ้นการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

และจดจ าได้ดีมากยิ่งข้ึนเนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในทุกๆด้านส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีขึ้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

10.1 สื่อการสอนลูกเต๋าภูศิลป์ค านี้ได้รับประโยชน์จากการอบรมในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเช่นการอบรมการผลิตสื่อการอบรมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

10.2 ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต 
10.3 เกิดจากประสบการณ์เดิมในการจัดกิจกรรมและการท าสื่อการสอนให้กับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลูกเต๋าสะกดค า 

 
 
 
 
 
 

 
1. ชื่อผลงาน ลูกเต๋าสะกดค า 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   นางสาวอโนชา   ทนกล้า 

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ อีเมลล์anochapnn@hotmail.com โทรศัพท์ 08571947577 
3. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

การส่งเสริมการอ่านเกิดจากความคิดที่จะหนักถึงความส าคัญของการอ่านที่มีผลให้คนอ่านเกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยการใช้ประสาทสัมผัสของตนเองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คือตาได้ดูหูได้ฟังในสิ่งที่สร้าง
ความพอใจด้วย 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยให้เด็กสนใจและเห็นความส าคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็น
สิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความอยากรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดข้ึนในชีวิตและอยู่รอบๆตัวเราเอง และมีผู้
บันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือ ในภาษาท่ีเผ่าพันธุ์นั้นๆประดิษฐ์ขึ้นใช้สื่อสารเมื่อมีภาษาจึงเกิดการถ่ายทอดด้วยการใช้ขีด
เขียนบันทึกและสอนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป แต่บางคนเรียนอ่านยากจ าเป็นต้องอาศัยการแนะน าสั่งสอนด้วยกลวิธีที่
หลากหลายรวมทั้งต้องฝึกฝนตนเองด้วยการได้รับรสของการอ่าน เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการอ่านจึงต้องมีการ
สร้างกิจกรรมการอ่านให้เกิดขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อเราใจให้เด็กสนใจอ่านหนังสือ 
2 เพื่อสร้างความสนุกให้เด็กเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการอ่าน 
3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กหัดอ่านอ่านหนังสือ ออก แนะน าความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความ

เข้าใจในเรื่อง 
4 เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากอ่านจากหนังสือหลายประเภทเป็นการเกิดความคิดให้กว้างและให้มีการ

อ่านอย่างต่อเนื่อง 
5 เพื่อสร้างบรรยากาศจูงใจในการอ่าน 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
1 เสริมทักษะด้านการอ่านจากการเล่น 
2 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีวิธีประหยัดรู้จักใช้วัสดุสิ่งของทรัพยากรอย่างพอเพียง 
3 เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักมีจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. วัสดุอุปกรณ์ 



 

1 กระดาษเหลือใช้ 
2 ไม้บรรทัด 
3 กรรไกร 
4 กาว 
5 กระดาษตัวอักษรพยัญชนะไทยและสระ 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
1 น ากระดาษเหลือใช้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 21 * 21 cm 
2 พับกระดาษ 
3 ติดตัวพยัญชนะสระและดาวที่ลูกสาวทุกด้าน 
4 กล่องกระดาษเหลือใช้มาตัดเพ่ือเป็นถาดใส่ลูกเต๋าตกแต่งให้สวยงาม 

8. วิธีการใช้สื่อ 
1 ครูให้เด็กๆดูและอ่านพยัญชนะและสระที่ลูกเต๋าทีละด้าน 
2 ครูโยนลูกเต๋าท้ัง 6 ลูกลงพ้ืนให้เด็กๆบอกว่าพยัญชนะและสระอะไรบ้างที่หายขึ้นให้เห็น 
3 ครูให้เด็กๆประสมพยัญชนะและสระให้สะกดเป็นค า 
4 ตัวดาวจะเป็นตัวที่สามารถ เป็นได้ท้ังพยัญชนะ และสระตัวใดๆก็ได้ให้เด็กได้จินตนาการประสมค าได้

ด้วยตนเอง 
5 ให้เด็กบันทึกค าที่สามารถสะกดได้ลงในกระดาษบันทึกของตนเอง 
6 ให้เด็กๆเป็นผู้ยนต์เองและสะกดค าเองโดยครูเป็นผู้บันทึกให้ 

9. ผลที่จะได้รับ 
9.1 เด็กปฐมวัย 
1 เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ 
2 เด็กมีวินัยรักการอ่านและสามารถอ่านสะกดค ามาตราแม่กกาได้จากสระพ้ืนฐานได้ 

  3 เด็กมีความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ คิดแยกแยะ ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยสมวัย 
4 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมกับวัย 
9.2 ครูปฐมวัย 
1 ครูมีสื่อการสอนพยัญชนะ สระ 
2 ครูมีสื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า 
9.3 อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 



 

10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
เด็กมีความสนใจในการอ่านสะกดค ามากข้ึนเด็กมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ

อ่านสะกดค าเด็กได้ใช้ความคิดในการอ่านสะกดค าจากลูกเต๋าเด็กมีความสนใจในการอ่านสะกดค าจากหนังสือมาก
ขึ้น เด็กมีความคิดรวบยอดความสามารถคิดแยกแยะคิดวิเคราะห์ในการอ่านเด็กมีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์
และความสามารถตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากการเล่นเกม เต่าสะกดค าได้ มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินท าให้เป็นแรงจูงใจกับเด็กในการพัฒนาทั้งทางด้านการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนซึ่งสามารถ
น ามาพัฒนาในการสอนภาษาเด็กได้เด็กได้รับความสุขจากการเล่นเกมกับเพ่ือน และมีความภูมิใจที่ตนเองสะกดค า
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สไลด์ค าศัพท์หรรษา 

 
 
 
 
 
1.ชื่อผลงาน สไลด์ค าศัพท์หรรษา 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางเพ็ญศรี    จ าปีเรือง 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์   โทรศัพท์ 063 4533 720  
อีเมลล์ kromam2520@gmail.com 

3 หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยการอ่านของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันนั้นประสบปัญหาหลายอย่างเช่นเด็กไม่สามารถสะกดค าและ

ผสมค าได้ท าให้ไม่สามารถอ่านและเขียนค าต่างๆตามหลักสูตรการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงผลิตสื่อ
สไลด์ค าศัพท์ขึ้นมาเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆได้ ชัดเจนขึ้นจากการมีภาพประกอบการสอนค าศัพท์
และเด็กสามารถสะกดค าได้ทีละพยางค์เพ่ือให้เกิดการศึกษาที่เข้าใจง่ายขึ้นจากการมีเพียงค าศัพท์เพียงค าเดียว
และมีสไลด์สีสันสวยงามรูปตัวการ์ตูนต่างๆท าให้เด็กสนใจมากข้ึน อีกท้ังการท าให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึ้นเพ่ือพัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัยต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้เด็กสามารถสะกดและผสมค าได้ 
2 เพื่อเรียนรู้ค าศัพท์และรูปภาพต่างๆ 
3 เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียน 
5 แนวคิดในการผลิตสื่อ 

5. ปัจจุบันเด็กปฐมวัยประสบปัญหาหลายอย่างเช่นสะกดค าและผสมค าไม่ได้ท าให้การศึกษานั้น ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรจึงผลิตสื่อสไลด์ค าศัพท์นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นการเรียนรู้ค าศัพท์จากรูปภาพท าให้เรียนรู้ค าศัพท์ได้ง่ายและ
เข้าใจมากข้ึนและเป็นการฝึกสะกดค าทีละพยางค์และท าให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน 
6. วัสดุอุปกรณ์ 

1 กระดาษแข็งสีเหลืองขนาดใหญ่ 
2 กระดาษแข็งสีส้มขนาดใหญ่ 
3 กระดาษแข็งสีเขียวขนาดใหญ่ 
4 กระดาษแข็งสีม่วงขนาด A4 
5 กระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A4 
6 ที่เจาะกระดาษ 
7 ห่วง 
8 กรรไกร 
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9 กาวสองหน้า 
10 ของตกแต่ง 
11 สีน้ า 
12 สีชอล์ค 
13 ดินสอยางลบ 
14 คัตเตอร์ 
15 แผ่นรองตัด 
16 ปากกาหมึกด า 
17 กระดาษทิชชู 
18 พู่กันเบอร์ 589 
19 จานผสมสี 
20 สติ๊กเกอร์ใส 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
1 น ากระดาษแข็งสีเหลืองมาวัดขนาด 26 * 35 ทั้งหมด 5 แผ่นกระดาษแข็งสีส้มขนาด 16 * 30 ทั้งหมด 

5 แผ่น กระดาษแข็งสีเขียวขนาด 7 * 7 ทั้งหมด 15 แผ่น กระดาษแข็งสีม่วง ใช้ก้นขวดน้ าวาดเป็นทรงกลม 5 แผ่น 
2 วัดขอบกระดาษสีเหลืองทุกแผ่นเข้ามาด้านละ 1 เซนติเมตรพับครึ่งแล้วตัดขอบทางขวาออก น า

กระดาษสีส้มมาวางแนวนอนแล้ววัดขอบทางขวาเข้ามา 7 cm แล้ววัดขอบบนและล่าง เข้ามา 4.5 เซนติเมตร แล้ว
ตัดขอบบนและขอบล่างที่วัดเข้ามาแล้วตัดปลายให้เป็นเข็ม 

3 ตัดมุมกระดาษสีเหลืองทางซ้ายทุกมุมออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วใช้ไม้บรรทัดกรีดเส้นทุกด้านแล้ว
พับลงกระดาษจากขอบเข้ามาด้านซ้ายและขวา อย่างละ 4.5 cm และด้านบนและล่าง 1.5 เซนติเมตร แล้วตัดจะ
ได้รูปสี่เหลี่ยม น ากระดาษสีเขียวที่ตัดไว้มาติดกาวสองหน้า และติดรองพ้ืนตรงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม น ากระดาษสีส้ม 
ที่วัด และตัดแล้วมาใส่ให้ตรง และพับลงมาตัดกระดาษท่ีติดทางดึงออกติดกาวที่มุมทางขวาและติดลงทุกด้านและ
ลองสไลด์กระดาษหากติดตรงไหนให้ใช้กรรไกรค่อยๆตัดออกจนส าเร็จ แล้วจึงเอากระดาษแข็งสีม่วงรูปวงกลมมา
ติดทางซ้ายมือบนกระดาษสีส้มให้สามารถสไลด์ได้ครบ 5 แผ่น แล้วน ามาเจาะรู แล้วใส่ห่วงให้เรียบร้อยและตกแต่ง
ตามต้องการ 

4 กระดาษ 100 ปอนด์มาตัดเหมือนกระดาษแข็งสีม่วง แล้ววาดรูปต่างๆ ตามค าศัพท์ที่เราจะใช้ และ
ระบายสีด้วยน้ า รอให้สีแห้งแล้วติดสติ๊กเกอร์ใสและตัดพร้อมติดกาวและติดลงบนกระดาษสีม่วงก็จะได้เป็นที่
เรียบร้อย แนะน ากระดาษ A4 6 * 14 จ านวน 10 แผ่น เขียนค าที่ 1-5 และค าศัพท์ทีละพยางค์ด้วยปากกา และใช้
สีชอล์ค ระบายและใช้กระดาษทิชชูสีติดกาวสองหน้าลงบนสไลด์เป็นค าศัพท์ที่ 1-5 ในสไลด์เป็นค าศัพท์ 

5 ตกแต่งครั้งสุดท้ายและใช้งานได้เลย 
8. วิธีการใช้สื่อ 

ครูผู้สอนหรือสื่อและเลื่อนสไลด์ด้วยมือซ้ายตอนเลื่อนให้ค่อยๆเลื่อนช้าๆทีละพยางค์ ให้เด็กฝึกสะกด สุด
แล้วจะเป็นค าศัพท์และมีรูปภาพต่อท้าย 



 

9. ผลที่จะได้รับ 
9.1 เด็กปฐมวัย สามารถสะกดค า และผสมค าทีละพยางค์ได้ และสามารถจ าค าศัพท์นั้นได้ดีเพราะมี

ภาพประกอบและสนุกกับการเรียน 
9.2ครูผู้สอน ได้ฝึก การท าชิ้นงานการคิดการวางแผนความแม่นย าการแก้ไขปัญหาและการใช้จินตนาการ

และได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ในการสอน 
9.3 อื่น ผู้ปกครองมีความสุข ทีเด็ดช่างแอร์ อ่านและเขียนได้ ท าให้การทดสอบการอ่านของเด็กปฐมวัยดี

ขึ้น ท าให้ได้รับการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 
10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

1 การมีใจรักในสิ่งที่ท า 
2 ความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จ 
3 การใส่ใจงานที่ท า 
4 การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่เราก าหนด 

 

 


