
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน การออกเสียงสระอา 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวบังอร  หมอยาดี 
3. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแหน มีนักเรียนระดับปฐมวัยอายุ 3-5 ปีเด็กในวัยนี้ ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
จะเข้าใจจากรูปกระท าไปสู่นามธรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้จึงจ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเด็กจะเกิด
การรับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระในแผนการจัดประสบการณ์ ดังนั้นจึงได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กปฐมวัย
โรงเรียนหนองแหนได้มีเข้าใจ จากรูปประธรรมไปสู่นามธรรมและสามารถเกิดการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน และเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนในชั้นต่อไป 
4.วัตถุประสงค์ 

4.1 นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเพิ่มยิ่งขึ้น 
4.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
การผลิตสื่อเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจจากรูปประธรรมไปสู่นามธรรม 

6. วัสดุอุปกรณ์ 
6.1 กังหันลม  6.2 กระดาษ A4  6.3 กาว  6.4 กรรไกร  
6.5 รูปภาพ  6.6 ดินสอ  6.7 ยางลบ 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
7.1 จัดหากังหันลมพลาสติกมา 1 อัน 
7.2 หา รูปภาพค า ที่มีสระอาเช่นม้าตานาขากายา พร้อมรูปภาพ 
7.3 ตัดกระดาษขนาดเท่าจุดแกนศูนย์กลางเป็นรูปวงกลม 
7.4 ติดกาวกับดอกทานตะวันซึ่งเป็นแกนโดยเจาะรูตรงกลางให้เห็นเม็ดทานตะวัน 
7.5 ติดรูปภาพม้าตานาขายากา 
7.6 ติดกาวรูปภาพและค าลงในกระดาษให้กลีบดอกไม้ตรงกัน 

8. วิธีการใช้สื่อ 
8.1 ให้เด็กหมุนรูปภาพและค าให้ตรงกัน 
8.2 เด็กอ่านออกเสียงค านั้นๆ 

การออกเสียงสระอา 



 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยมีความเข้าใจจากรูปประธรรมไปสู่นามธรรม 
9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย ครูเกิดความภาคภูมิใจนักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียน 

การสอน 
10. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ  

ครู นักเรียน สื่อ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน     รู้จักพยัญชนะ 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   นางสาวธิราภัทร   รอดน้อย 
    โรงเรียนวัดโภคาราม          โทรศัพท์   ๐๙๓-๘๘๖๕๓๒๗      อีเมล ์ Numberonenay@hotmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จ าเป็นต้องใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท าให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน จึงต้องมีการจัดท าสื่อโดยครูผลิตเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เด็กได้รับประสบการณ์และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเรียนเพิ่มมากข้ึนท าให้ครู
ได้พัฒนาตนเอง 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ ห้องจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
          ๔.๒ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
          ๔.๓ เพ่ือส่งเสริมครูมีการผลิตสื่อได้เหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 ๕.๑ ชว่ยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นจริง 
 ๕.๒ ชว่ยให้มีความทรงจ าต่อสิ่งที่เรียนได้นาน 
 ๕.๓ ชว่ยเร้าและกระตุ้นความสนใจ  
๖. วัสดุอุปกรณ์ 
 ๖.๑ กล่องไม้ขีด 
 ๖.๒ รูปภาพ 

๖.๓ ตัวพยัญชนะไทย 
๖.๔ กรรไกร/ไม้บรรทัด 
๖.๕ กาว 

 
 
 
 

รู้จักพยัญชนะ 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๗.๑ ตัดกระดาษสีขนาดกว้าง ๒ นิ้ว ยาว ๔ นิ้ว 
 ๗.๒ น าไปห่อกล่องไม้ขีด 
 ๗.๓ น าตัวพยัญชนะแปะด้านบนกล่องไม้ขีด จนครบ ๔๔ ตัว 
 ๗.๔ แปะรูปภาพของพยัญชนะลงส่วนในของกล่องไม้ขีด 
 ๗.๕ ได้สื่อพยัญชนะไทยที่สวยงาม 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
 ๘.๑ น ากล่องไม้ขีดซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้น ามาผลิตเป็นสื่อ พยัญชนะไทย มาให้นักเรียนดูและฝึกอ่าน 
 ๘.๒ แนะน าสื่อ พยัญชนะไทย ซึ่งผลิตจาก กล่องไม้ขีด 
 ๘.๓ ให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทย โดยให้บอกชื่อพยัญชนะไทยทีละตัวตามที่ครูยกให้ดู 
 ๘.๔ ให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ รูปภาพกับตัวพยัญชนะไทย 
๙. ผลที่จะได้รับ 
 ๙.๑ เด็กปฐมวัย  เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 
 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย  ครูมคีวามรู้ความสารถ ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้น
นักเรียนให้เกิดความสนใจ 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
  การพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนของครูให้หลากหลาย โดยใช้สื่อการสอน  
 

ภาพวัสดุอุปกรณ์ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

ปราสาทแห่งการเรียนรู้   

 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อผลงาน 
 ปราสาทแห่งการเรียนรู้   
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  
 นางเสาวณิต  สังข์ทอง    
 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม  โทรศัพท ์ 087-1630815 อีเมลล์ lee0843264@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  
  เด็กอายุ 3-5 ปีเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  ธรรมชาติการเรียนรู้ของ
เด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย  จึงจ าเป็น
จะต้องมีส่อการเรียนการสอน  เพ่ือให้เด็กสามารถเกิดความรับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระการอ่านและการเขียน โดย
ครูเป็นผู้เอ้ืออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน  

ดังนั้น การจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียนจึงเป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญของการ
เรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย และสามารถน าไปปรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เกิดการพัฒนาต่อไป  
๔. วัตถุประสงค์  
  ๔.๑ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนของเด็กปฐมวัย 
  ๔.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียนและมีสวนร่วมในการเรียนการสอน 
  ๔.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ และจดจ าได้นาน 
  ๔.๔ เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้นเรียน 
  ๔.๕ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติหรือทักษะของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน และ
ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. วัสดุอุปกรณ์   
  กระดาษลัง  แกนกระดาษทิชชู่  กระดานไม้อัด ปืนกาว  กาวร้อน  ดินสอ  กรรไกร  คัตเตอร์  ฟิวเจอร์บอร์ด         
  รูปภาพ พยัญชนะ สระ กาว  สติกเกอร์ใส 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  
 ๗.๑ ท าบัตรค าโดยปริ๊นพยัญชนะ  สระ และภาพ น ามาติดฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 9x9 เซนติเมตร 
 ๗.๒ ออกแบบโครงสร้างในกระดาษA4 เพ่ือใช้เป็นแบบของการสร้างปราสาท   
 ๗.๓ น าแกนกระดาษทิชชู่เป็นเสาของปราสาทใช้กระดาษลังตกแต่งตามจินตนาการ   



 

 ๗.๔ น ากระดาษลังมาวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและติดกับแกนกระดาษทิชชู่เพ่ือท าเป็นกล่องใส่บัตรค า 
 ๗.๕ วาดกระดาษลังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพ่ือน ามาค่ันกลางระหว่างกล่องท าให้กล่องนั้นมีสองช่องเพ่ือใส่บัตร   
พยัญชนะและสระ  
 ๗.๖ ท าแผ่นกระดาษลังตัดให้รูปแบบสามารถยกเปิดปิดได้บนกล่อง  
 ๗.๗ ตกแต่งตัวปราสาทบนแผ่นเปิดปิดกล่องได้ตามจินตนาการเพ่ือความสวยงามและความน่าสนใจ  
๘ วิธีการใช้สื่อ  
 น าบัตรค าพยัญชนะ กับ สระ ใส่ไว้ในช่องของปราสาท เมื่อเปิดปราสาทด้านบนออกแล้วให้เด็กเลือกหยิบ
พยัญชนะกับสระข้ึนมาแล้วให้เด็กฝึกการอ่านประสมค า และหาภาพตามค าที่เด็กประสมค าได้ 
๙. ผลที่จะได้รับ      
๙.๑ เด็กปฐมวัย ช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้ชัดเจนมากข้ึน      
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย ช่วยให้ครูมีความเชื่อมั่นมากข้ึน ในการใช้สื่อต่างๆท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และครูสามารถสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้กว้างมากข้ึน 
๙.๓ อ่ืนๆ - 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ การมีสื่อที่เร้าความสนใจของเด็ก เกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โดมิโน่พยัญชนะไทย 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  :  โดมิโน่พยัญชนะไทย 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  :  นางไพรส  ค าปล้อง 

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม      โทรศัพท์  :  061-6656426 อีเมลล์  :  - 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยยังไม่สามารถจดจ าและเรียงล าดับพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัวได้ 
๔. วัตถุประสงค์ 

- ฝึกทักษะการสังเกต 
- ฝึกประสาททางด้านความจ า 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
เพ่ือฝึกให้เด็กจดจ าพยัญชนะไทย ก-ฮ ได้ครบทั้ง ๔๔ ตัว 

๖. วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

๖.๑ คอมพิวเตอร์ 
๖.๒ เครื่องปริ้นเตอร์ 
๖.๓ กระดาษการ์ดขาว 
๖.๔ กระดาษสติ๊กเกอร์ใส 
๖.๕ เหยื่อกาว 
๖.๖ ฟิวเจอร์บอร์ด 
๖.๗ คัตเตอร์  
๖.๘ ไม้บรรทัด 

 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
๗.๑ ออกแบบร่างพยัญชนะไทย-ภาพ ให้สอดคล้องกัน 
๗.๒ น าแบบที่ร่างมาตกแต่งในคอมพิวเตอร์ 
๗.๓ ปริ้นใส่กระดาษการ์ดขาว 
๗.๔ น ามาตัดออกเป็นชิ้นๆ 
๗.๕ น าสติ๊กเกอร์ใสมาเคลือบเพ่ือความคงทน 
๗.๖ น าโดมิโน่ที่เคลือบเสร็จแล้วแปะลงบนฟิวเจอร์บอร์ด 

๘. วิธีการใช้สื่อ 
๘.๑ น าโดมิโน่พยัญชนะไทยตัวไหนก็ได้มาวางเพื่อตั้งต้นจ านวน ๑ ตัว 
๘.๒ จากนั้นน าโดมิโน่ที่มีพยัญชนะไทยสอดคล้องกับรูปภาพมาวางต่อกันไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง ๔๔ ตัว 
๘.๓ ให้เด็กอ่านออกเสียงตามตัวโดมิโน่พยัญชนะท่ีน ามาต่อ 

๙. ผลที่จะได้รับ 
๙.๑ เด็กปฐมวัย  เด็กสามารถจดจ าพยัญชนะไทยได้ทั้ง ๔๔ ตัว 
  เด็กสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย  มีสื่อส าหรับจัดการเรียน การสอนพยัญชนะไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
สื่อมีขนาดและสีสันที่สวยงาม เพิ่มความน่าสนใจเหมาะกับวัยของเด็กปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
๑.ชื่อผลงาน     สนุกกับค าศัพท์ 
๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางราตรี  พวงศรี 
โรงเรียนวัดคณฑี   โทรศัพท์  ๐๘๕-๗๐๒๘๒๗๗  อีเมลล์ tun_๘๒๗๗@hotmail.com 
๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยจะแตกต่างไปจากวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้ใหญ่เนื่องจากระดับวุฒิภาวะ
ทางสติปัญญาของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ เด็กยังไม่สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้  และเนื่องจากภาษามีคุณสมบัติ
ที่เป็นนามธรรม จึงต้องใช้สัญลักษณ์พิเศษแทนความหมาย เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากการเลียนแบบเสียงที่ได้ยินจาก
ผู้อื่นก่อนและจะสะสมค าแล้วสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนเอง ด้วยการน าค าที่สะสมไว้มาผสมผสานกันเพ่ือเปล่งเสียงออกมา 
พัฒนาการต่อมาเมื่อเด็กโตขึ้น ก็จะเพ่ิมค าเรื่อย ๆ และผูกเป็นประโยคตามขั้นตอนหรือพัฒนาการการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ภาษาเป็นไปตามพัฒนาการ พ่อแม่ ครูผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัด
ประสบการณ์ทางภาษาให้มีความหมายกับเด็กประกอบกับการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
       ดังนั้นจึงจัดท าสื่อชิ้นนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางภาษาของเด็กและเป็นการปูพื้นฐานทักษะ
ภาษาซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ต่อไป 
๔.วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๔.๒ เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรมท าร่วมกันเพื่อเกิดสัมพันธภาพที่ดี 
 ๔.๓ เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
 ๔.๔ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามวัยของตนเอง 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 การเตรียมพ้ืนทักษะภาษาระดับปฐมวัยเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะเป็นการปูพ้ืนฐานทักษะชีวิต ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสติปัญญาการปูพ้ืนทักษะภาษาซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ต่อไป 
 
 
 
 

สนุกกับค าศัพท์ 
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 ๖. วัสดุอุปกรณ์ 
- กระดาษโปสเตอร์แข็งแผ่นหน้า  ขนาด กว้าง ๑๙.๕  ซม. ยาว ๒๖ ซม. 
- กระดาษโปสเตอร์แข็งแผ่นใน    ขนาด กว้าง  ๑๔  ซม. ยาว ๒๖ ซม.     
- กระดาษโปสเตอร์แข็งแผ่นหลัง  ขนาด กว้าง  ๑๙.๕  ซม. ยาว ๒๖ ซม.   
- กาว   
- กรรไกร 
- ไม้บรรทัด 
- ดินสอ 
- กระดาษกาวสองหน้าบาง 
- ภาพกับค า 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
       ขั้นตอนที่ 1  ตัดกระดาษโปสเตอร์แข็งตามขนาดที่ก าหนดอย่างละ 1 แผ่น 
       ขั้นตอนที่ 2  ขีดเส้นขอบทั้งสี่ด้านของกระดาษโปสเตอร์แข็งแผ่นหน้าให้มีความกว้างเท่ากับขนาดไม้
บรรทัด(ประมาณ 3 ซม.) จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง  ๑๔  ซม. ยาว ๑๙.๕ ซม.  อยู่ตรงกลาง   
       ขั้นตอนที่ 3  ใช้คัตเตอร์กรีดรูปสี่เหลี่ยม 3 ด้านให้ขาดจากกัน คือด้านยาว 2 ด้าน ด้านกว้าง 1 ด้าน 
ด้านกว้างอีกหนึ่งด้านกรีดเพ่ือท าเป็นรอยพับ 
       ขั้นตอนที่ 4  ใช้ไม้บรรทัดวัดจากส่วนหัวของรูปสี่เหลี่ยมทางด้านกว้างเข้ามา ๑.๕ ซม.(ด้านที่ถูกกรีด
จนขาด) แล้วขีดเส้นเพ่ือท าเป็นรอยพับ 
       ขั้นตอนที่ 5  ใช้ไม้บรรทัดวัดต่อจากเส้นที่ขีดลงมาเรื่อยจนถึงรอยพับอีกด้านหนึ่งแล้วขีดเส้นแบ่งครึ่ง 
ก ากับไว้เพ่ือท ารอยพับ 
       ขั้นตอนที่ 6  น ากระดาษโปสเตอร์แผ่นในติดกับรอยพับด้านล่างเพ่ือใช้เป็นตัวชัก 
       ขั้นตอนที่ 7  น ากระดาษโปสเตอร์แข็งแผ่นหลังมาประกบกับแผ่นหน้า 
       ขั้นตอนที่ 8  ทดลองดึงตัวชักเพ่ือให้สี่เหลี่ยมที่ตัดออกพับ ตั้งขึ้นได้ 
      ขั้นตอนที่ 9  น าภาพกับค ามาติดบนกระดาษแผ่นหน้า และบนกระดาษแผ่นหลัง 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
      ๘.๑  ให้เด็กอาสาสมัครออกมาถือแผ่นภาพป็อบอัพคนละ ๑ ภาพ 
      ๘.๒  ครูให้เด็กดึงตัวชักพร้อมกัน แล้วอ่านค าตามภาพ 
      ๘.๓  ให้เด็กพูดประโยคที่มีค าอย่างน้อย ๓ ค า เช่น พ่อ กิน แกง 
      ๘.๔  ให้เด็กวางภาพโดยเรียงให้เป็นประโยคให้ถูกต้อง           
๙. ผลทีจ่ะได้รับ 
 ๙.๑  เด็กปฐมวัย  
  เด็กปฐมวัยมีสื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการของตนเอง มีความสุขจากการท ากิจกรรมร่วมกัน ได้รับ
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่านภาษาไทย สามารถพูดประโยคที่มีความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้  



 

 ๙.๒  ครูผู้สอนปฐมวัย 
  ครูสามารถใช้สื่อที่ผลิตขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับเด็ก ทั้งในการด้านฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน  
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 ๑๐.๑  ครูควรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมและเตรียมสื่ออุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรม  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๑๐.๒  ครูควรให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกพูด อ่าน เขียน ด้วย
ตนเอง ไม่บังคับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไม้หนีบสรรค์ค า 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน     ไม้หนีบสรรค์ค า 
 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน     นางสาวมัลลิกา  ลีสุขสาม 
    โรงเรียน  วัดหนองหลุม  โทรศัพท์  ๐๘๘ – ๔๕๘๘๓๘๘  อีเมลล ์ manlika5617@gmail.com 
 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 วัยเด็กเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้ไว อย่างเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัว  เด็กจะ
เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการปฏิบัติด้วยตนเอง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย การใช้สื่อ
นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนท าให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เด็กจะได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะเป็นกระบวนการที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสนุกสนาน 
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
 
๔. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถประสมค าหรือสร้างค าศัพท์ได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและสะกดค าศัพท์ได้ 
 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันมีขึ้นอย่างหลากหลาย และการเลือกสื่อการสอนก็จะเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของเด็กให้มีความพัฒนามากขึ้น ให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง 
และการอ่านในวัยปฐมวัยก็เป็นสิ่งส าคัญ เพราะคือการเริ่มต้นพัฒนาการอ่านก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่ช่วงวัยประถม
ชั้นต้น ดังนั้น สื่อจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก ให้เด็กมีความกระตือร้น ได้ลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
การประสมค าศัพท์และอ่านค าศัพท์ภาษาไทยด้วยสื่อนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ เพ่ิมพัฒนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ และยังสร้างความสนุกให้กับเด็กอีกด้วย 
๖. วัสดุอุปกรณ์ 
 ๖.๑ ฟิวเจอร์บอร์ด                                      ๖.๒ แผ่นสติกเกอร์ใส 
 ๖.๓ พ้ืนหลังขนาด A๓                                  ๖.๔ แผ่นตัวพยัญชนะและชนะเคลือบใส 

๖.๕ ตัวหนีบไม้การ์ตูน                                   ๖.๖ เชือก 
 ๖.๗ กรรไกร/มีดคัตเตอร์                                ๖.๘ ไม้บรรทัด 
 ๖.๙ กาว 
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๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๗.๑ ตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้มีขนาดเท่า A3 (หรือเหลือพ้ืนที่มากกว่าA3) แล้วน าพ้ืนหลังขนาด A3 มาติด
กับฟิวเจอร์บอร์ด เมื่อติดเสร็จ ให้น าแผ่นสติกเกอร์ใสมาปิดทับฟิวเจอร์บอร์ดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
 ๗.๒ ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นวงกลม(ขนาดเท่าเหรียญบาท)จ านวน ๑๒ ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๓ ร้อยเชือกเข้าไปที่รูของตัวหนีบไม้ ที่หนีบหนึ่งตัวใช้ ๒ เส้น และที่หนีบสามตัวใช้ ๑ เส้น 
 
 

 
 
 
๗.๓ น าฟิวเจอร์บอร์ดท่ีตัดเป็นวงกลมทาด้วยกาว แล้วน าเชือกท่ีใส่ตัวหนีบไม้มาวางทับฟิวเจอร์บอร์ดและ

ปิดทับด้วยฟิวเจอร์บอร์ดอีกอัน โดยท าแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งของเชือก ทั้งหมด ๓ เส้น 
 
 
 
 
 
 ๗.๔ ตกแต่งตัวฟิวเจอร์ที่เป็นวงกลมด้วยกากเพชรให้สวยงาม 



 

 ๗.๕ น าเชือกที่ถูกทากาวทับด้วยฟิวเจอร์บอร์ดแล้ว ไปติดที่ฟิวเจอร์บอร์ดที่มีขนาดเท่า A3 เป็นสามแถว 
โดยสามารถวัดระยะห่างของเชือกแต่ละแถวได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
 น าตัวอักษรและพยัญชนะมาผสมให้เกิดเป็นค าได้ตามใจชอบ ใช้ตัวหนีบหนีบพยัญชนะและสระ โดย
สามารถลากต าแหน่งตัวหนีบไปทางซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
 ๙.๑ เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การประสมค าศัพท์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
เด็ก และท าให้เด็กมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย การสอนไม่มีความน่าเบื่อ เด็กให้ความร่วมมือกับครูเป็นอย่างดี และครูยังสามารถ
น าสื่อไปปรับใช้กับวิชาอ่ืนๆได้ตามความเหมาะสม 
 ๙.๓ อ่ืน ๆ - 
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 ๑๐.๑ เด็กสามารถประสมค าและอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
 ๑๐.๒ เด็กมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการคิดสรรค์ค าข้ึนมาด้วยตนเอง 
 ๑๐.๓ สามารถน าสื่อไปต่อยอดในวิชาอ่ืนๆได้ตามความต้องเหมาะสม 
 



 

สะกดค าและจับพยัญชนะไทย 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน การอ่านสะกดค าและจับพยัญชนะไทย 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวชุติกาญจน์  นตินุพรรณมาศ 
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๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 ๑. เตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการพูดสื่อสาร 

 ๒. พัฒนากล้ามเนื้อเด็ก ตา – นิ้ว ให้สัมพันธ์กัน 

 ๓. พัฒนาความคิดและการฟังด้านภาษา 

 ๔. ฝึกความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๑. ได้เห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 

 ๒. ได้รับและปฏิบัติวิธีการเขียนตามค าแนะน า 

 ๓. ฝึกการสังเกตการณ์อ่านสะกดค าผสมกับตัวสระ 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 ๑. เพ่ือกระตุ้นความสนใจ 

 ๒. ฝึกการสังเกต  การออกเสียงตัวพยัญชนะและสระ 

 

๖. วัสดุอุปกรณ์ 

 ๑.ฟิวเจอร์บอร์ด ๒.กาว  ๓. กรรไกร  ๔. คัตเตอร์ ๕.ไม้บรรทัด  

๖.คอมพิวเตอร์ ๗. เครื่องปริ้นเตอร์ ๘. ก๊ิบ 

 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๑. ออกแบบสื่อพยัญชนะและตัวสะกด 

 ๒. ตัดกระดาษตามแบบที่ก าหนดไว้ 

 ๓. น ามาติดกับฟิวเจอร์บอร์ด 

 ๕. น าพยัญชนะมาท่ากาวติดกับกิ๊ก 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

 ๑.ทบทวนให้เด็กอ่านพยัญชนะและสระ 

 ๒. น าสื่อมาให้เด็กอ่านพยัญชนะและสระ 

 ๓. ครูน าสระมาจับคู่พยัญชนะแล้วน าให้เด็กฝึกสะกดค า 

 ๔. ให้เด็กน าสระมาจับคู้กับพยัญชนะพร้อมทั้งอ่านสะกดค า 

๙. ผลที่ได้รับ 

 ๙.๑ เด็กปฐมวัย ๑. เด็กเกิดความสนใจและสามารถบอกตัวพยัญชนะสระได้ถูกต้อง 

   ๒. เด็กอ่านสะกดค าได้ 

 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

 ๙.๓ อ่ืนๆ 

๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 ๑. รักและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 

 ๒. สังเกตสามแตกต่างพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

 ๓. น าพัฒนาการของเด็กมาส่งเสริมและปรับปรุง 

 

 

 

 


