
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
1. ชื่อผลงาน  เกมฝึกทักษะทางภาษา 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสุภาพ  ศรีสวย และนางสินีนาถ  ยอดจอก 

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 
3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

    เกมฝึกทางภาษา  เป็นการน าแนวคิดค าพ้ืนฐานที่เด็กรู้แล้ว เด็กสามารถนึกภาพประกอบค านั้นๆ ซึ่ง
เรียกว่า ค ารูปธรรม หรือค าคุ้นตา และการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมาเป็นฐานในการสร้าง
ประสบการณ์  เพ่ือพัฒนาการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ และพัฒนาค าศัพท์  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการอ่าน 
2. เพ่ือให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
3. เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
4. เพ่ือให้เด็กยอมรับกฎ กติกา ในการเล่นเกม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  

     5.แนวคิดในการผลิตสื่อ 

           เพ่ือส่งเสริม  พัฒนาทักษะทางภาษา  และเป็นการเตรียมความพร้อมทางการอ่านของเด็กปฐมวัย 

     6.วสัดุอุปกรณ์  

           1. บัตรภาพ และสัญลักษณ์ 

           2. บัตรสัญลักษณ์ 

           3. อุปกรณ์ส าหรับติดภาพ เช่น กระเป๋าผนัง  แผ่ป้ายส าลี  ป้ายนิเทศ  เป็นต้น 

     7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

            1. ศึกษาคู่มือ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

            2. กิจกรรมเกมฝึกทักษะทางภาษานี้  จัดในเวลา กิจกรรมเกมการศึกษา  จัดสัปดาห์ละ 1 วัน คือ    

                วันศุกร์  วันละ  30  นาที 

เกมฝึกทักษะทางภาษา 



 

             

 3. ครูเตรียมความพร้อม  แล้วน าเข้าสู่กิจกรรม 

             4. ครูแนะน าชื่อเกม  ส่วนประกอบของเกม  และวิธีเล่นเกม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8.  วิธีการใช้สื่อ 

              1. กิจกรรมเกมฝึกทักษะทางภาษานี้  จัดในช่วงเวลากิจกรรมเกมการศึกษา  จัดสัปดาห์ละ  1  วัน     

                  คือ วันศุกร์  วันละ  30  นาที 

              2. ครูเตรียมเด็กให้พร้อม  แล้วน าเข้าสู่กิจกรรมโดยการร้องเพลง และกิจกรรมเก็บเด็ก 

              3. ครูแนะน าชื่อเกม  ส่วนประกอบของเกม และวิธีการเล่นเกมการศึกษาใหม่ไปตามล าดับ 

               4. ครูสาธิตการเล่นเกม  และให้เด็กอาสาสมัครออกมาทดลองเล่นเกม และฝึกทักษะทางภาษา 

               5. ให้เด็กเล่นเกมฝึกทักษะทางภาษาตามล าดับขั้นตอนกิจกรรม 

               6. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปกิจกรรม  

               7. นักเรียนและครูช่วยกันเก็บเกมให้เรียบร้อย 

               8. ครูสังเกตการณ์เล่นเกม และความสนใจของเด็กในการเล่นเกม 

      9.  ผลที่จะได้รับ 

                9.1 เด็กปฐมวัยมีความพร้อม  และมีทักษะทางภาษาด้านการอ่าน 

                9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย  มีทักษะและความสามารถในการเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาด้าน 

                       การอ่านของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

                 9.3 อ่ืนๆ 

                       เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 

       10.  ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

                  1. เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีตกลงกันได้ 

                  2. เด็กสามารถเล่นเกมฝึกทักษะทางภาษาได้ 

                  3. เด็กมีความพร้อมมีทักษะทางภาษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการอ่านได้ 

                  4. เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 

                  5. เด็กยอมรับ  กฎ  กติกา  ในการเล่นเกม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

                         



 

รถไฟขบวนฝึกอ่านสะกดค า 

 

 

 

 

๑.ชื่อผลงาน รถไฟขบวนฝึกอ่านสะกดค า 

๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางพัชรีย์  เพ็งบุญ 

โรงเรียน วัดสระพังลาน   โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๗๕๐๕๔๙  อีเมล์ - 

๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 การอ่านและเขียนค า  เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา   ครูผู้สอนในระดับพ้ืนฐาน
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ได้แก่ การผันเสียงวรรณยุกต์  หลักการสะกดค า ค า
ควบกล้ า อักษรน า เป็นต้น และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีล าดับขั้นตอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่อง
ยาก ท าให้การเรียนรู้ไปตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในใน
ระดับอนุบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
สมรรถภาพท่ีมีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหาคือ การออกเสียงพยัญชนะ    สระ  การใช้หลัก
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดค าแก่นักเรียนในระยะเริ่มเรียน  การอ่านของนักเรียนจะขาด
หลักเกณฑ์การประสมค า เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ท าให้สับสน  อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด  ซึ่งเป็นปัญหา
มากของนักเรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
วิชาในอ่ืนๆด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

            โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายตามกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นการสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
ประกาศนโยบาย  “ ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ”   โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ในการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่สามารถน าไปพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

 



 

 

๔.วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค า 

๒.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การอ่านและเขียนสะกดค า 

๓.เพ่ือให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า โดยใช้แผนที่ความคิด ได้ถูกต้อง 

๔.เพ่ือให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้นเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน 

๕.แนวความคิดในการผลิตสื่อ 

ให้นักเรียนในชั้นเรียนของเราสนุกสนานไปกับการการอ่านสะกดค าและยังเป็นการน าเอาสื่อที่หลากหลาย
เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียน 

๖.วัสดุอุปกรณ์ 

 ๑.กระดาษ 

 ๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 

 ๓.กรรไกร 

 ๔.เครื่องเคลือบ 

 ๕.เยื่อกาวสองหน้า 

 ๖.ฟิวเจอร์บอร์ด 

 ๗.ตัวหนีบ 

๗.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๑. ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดและบัญชีค าพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการอ่าน ในระดับชั้นอนุบาล 

๒.ออกแบบสื่อการสอนโดยค านึงถึงการอ่านในระดับอนุบาล 

๓.ปริ้นสื่อที่ออกแบบออกมาตามค าอ่านพื้นฐานที่ออกแบบไว้ 

๔.ตัดออกตามรูปที่ออกแบบไว้ 

 ๕.น าเข้าเครื่องเคลือบ 



 

๖.ตัดออกตามท่ีเคลือบ 

๗.น าตัวที่ออกแบบเป็นฐานรูปรถไฟ ออกมาติดเยื่อกาวและติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หลังจากนั้น       
ตัดฟิวเจอร์บอร์ดตามรูปรถไฟ  

 

๘.น ารูปหัวสัตว์ที่ออกแบบมาติดกาวร้อนลงตัวหนีบ 

 

๙.น าค าที่ตัดและออกแบบไว้มาหัดอ่านตามต้องการ 

 

 

 

 

 



 

๘.วิธีการใช้สื่อ 

 ๑.ใช้สอนหน้าชั้นเรียนหรือเป็นเกมให้นักเรียนเล่นฝึกอ่าน สะกดค า 

 ๒.ค าอ่านแต่ละค าแยกสีตาม พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด  

๙.ผลที่ได้รับ 

 ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

  ๑.นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า โดยใช้แผนที่ความคิด ได้ถูกต้อง 

  ๒.นักเรียนสนใจในบทเรียนมากข้ึนเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน 

  ๓.นักเรียนเกิดความประทับใจ และจดจ าได้นาน 

  ๔.ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในชั้นเรียนผู้สอนสนุกสนานไปกับการสอน ท าให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวา 

 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

  ๑.ลดการบรรยายของผู้สอน แต่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 

  ๒.สะดวกในการสอนของครู 

  ๓.เป็นเครื่องมือส าหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และช่วยในการสอนซ่อมเสริม 

 

๑๐.วิจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีอ่านออกเขียนได้ท าให้สามารถเรียนรู้ในการเรียนรู้
อ่ืนๆได้ดีมากข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

ไม้บรรทัด ค าพื้นฐาน แสนสนุก 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน “ ไม้บรรทัด ค าพ้ืนฐาน แสนสนุก ”   
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางรัตนาภรณ์  ศรีเหรา  
    โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา๑   โทรศัพท๐์๘๙-๒๐๕-๕๓๐๕ G-mail  maig2453@gmail.com 
 
๓. หลักการเหตุผล 

เครื่องมือที่เป็นตัวกลางในการอ่านสื่อสารกัน สื่อถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางน า 
สารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพราะว่าการที่ผู้ส่งสารต้องการส่งสารออกไปยังผู้รับแต่ไม่มีสื่อ การสื่อสารนั้นย่อม
ไม่เกิดขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนรักการอ่าน  เข้าใจง่าย  สนุกและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 
๔. วัตถุประสงค์ 

๑. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นจริง 
๒. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรักการอ่าน  ของนักเรียน 
๓. ช่วยเร้าและกระตุ้นความสนใจ ช่วยให้เรียนได้ง่าย และเพลิดเพลิน 

          ๔. สร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน           
๕. ช่วยให้มีความทรงจ าต่อสิ่งที่เรียน  สิ่งที่เห็น  และได้อ่าน ได้นาน และน าไปใช้ได้ดีกว่า 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
๑.  เป็นเครื่องมือส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่า นิยม หรือทักษะของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 
๓. เป็นเครื่องมือเร้าความสนใจของเด็กให้ติดตามเรื่องราวด้วยความสนใจและไม่เกิดความรู้สึกว่า 
เป็น “เรียน” 
๔. เป็นเครื่องมือท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงท าให้จ าได้นาน 

๖. วัสดุอุปกรณ์   
 กระดาษ  100 ปอนด์ 
 กรรไกร 
 คัตเตอร์ 
 ไม้บรรทัด 

 



 

 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 หาข้อมูล และตัวอย่างจากเว็บไซต์ 
 ปริ้นสื่อที่ต้องการ 
 ตัด เจาะ เพื่อใช้งาน 

 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

 สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 น าพยัญชนะ และสระ ให้เด็กๆดู และอ่านตามคุณครู 
 น าพยัญชนะ และสระ ผสมเป็นค า ให้เด็กๆอ่านตามคุณครู ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

 ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้รักการอ่าน 
 สนุกกับการอ่าน  
 เด็กๆ ชอบสื่อและไม่เบื่อที่เรียนรู้ 
 เด็กๆ มีความสนใจที่จะเรียนรู้สื่อ อ่าน  มากขึ้น 

 
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

 สื่อช่วยให้การสอนนั้นสอนได้ตรงกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้เกินคลาด และถูกต้อง         
ตามเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆ ที่ศึกษาเรียนรู้ ตามสื่อ   

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



 

 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 สื่อมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ และท าให้เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา  
เด็กได้เรียนรู้ สามารถประสมค า อ่าน และเข้าใจความหมายของค าได้ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับต่อไป 
 

ตัวอย่างสื่อ 
                                                         

                                                              

                                                              

                                                      

                                                                                                                                                   

                                                                                  

                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน หนูน้อย หัดอ่าน 

2. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน  นางอรสา  นาคไชยะ 

โรงเรียน   วัดดอนสุโข   โทรศัพท์  092-8590870 อีเมลล์  orasanakchaiya@gmail.com 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา สื่อและของเล่นมีบทบาทในการเสริมสร้างพัฒนาการได้เป็นอย่างดี  ซึ่งเด็ก อายุ3-5 ปี 
เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจาก
รูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอ้ืออ านวย
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ดังนั้น จึงจัดท าสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยหนูน้อย   หัดอ่านขึ้น  เพ่ือให้
นักเรียนระดับปฐมวัยได้มีความรู้ความสามรถ ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์พัฒนาทักษะการคิด และเตรียมพร้อมของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา  

4. วัตถุประสงค ์

          4.1  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 4.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

 4.3  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

 4.4  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

  สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย ที่เด็กน ามาเล่นแล้วได้รับความสุข ได้ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ เป็นตัวกลางที่ท าให้เด็ก
เกิดความรู้จากการได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 

 

หนูน้อย หัดอ่าน 

mailto:orasanakchaiya@gmail.com


 

6.วัสดุอุปกรณ์ 

 1. กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง ส าหรับตัวชัก ขนาด กว้าง 10 เซนติเมตร  ยาว  35 เซนติเมตร 
 2. กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง ส าหรับตั้วคั่น ขนาด กว้าง 3.5 เซนติเมตร  ยาว 30 เซนติเมตร 
 3. กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง หรือ ชิ้นงานสื่อการสอน ขนาด กว้าง 10 เซนติเมตร  ยาว 10 เซนติเมตร 
 4. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A4 หรือ ขนาด กว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 32 เซนติเมตร 
 5. กาว 
 6. กรรไกร 
 7. คัตเตอร์ 
 8. ไม้บรรทัด                                                                                                                 

9. บัตรค าอ่าน                                                                                                        
10. สติกเกอร์ใสส าหรับเครือบชิ้นงาน 
 

7. ข้ันตอนการผลิตสื่อ 

 ขั้นตอนที่ 1 : น ากระดาษโปสเตอร์ที่เป็นตัวชักพลิกกลับด้าน ใช้ไม้บรรทัดวัดจากส่วนหัวลงมา 10 
เซนติเมตร แล้วขีดเส้นก ากับไว้ 

 ขั้นตอนที่ 2 : ใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดจากเส้นที่ก ากับในขั้นตอนที่ 1 แล้ววัดลงมา 1 เซนติเมตร แล้วขีดเส้น
ก ากับไว้ วัดลงมาเรื่อย ๆ จนครบตามจ านวนชิ้นงานที่เตรียมไว้ (มีชิ้นงาน 12 ชิ้น) 

 ขั้นตอนที่ 3 : พับตัวชักท่ีวัดขนาดไว้ตามข้ันตอนที่ 2 ทีละขั้นให้เกิดรอยพับ โดยให้เหลือขั้นบนสุดไว้ 

 ขั้นตอนที่ 4 : พลิกกระดาษกลับมาอีกด้านแล้วพับกระดาษจากรอยที่พับไว้ในขั้นตอนที่ 3 กลับมาแล้วใช้
ไม้บรรทัดรีดให้ชัดเจน 

 ขั้นตอนที่ 5 : น าชิ้นงานมาติดกับตัวชัก โดยให้อยู่ก่ึงกลางของตัวชัก เช็คว่าติดชิ้นงานเรียบร้อยและกาว
แห้งก็เตรียมประกอบเข้ากับฟิวเจอร์บอร์ดเครือบด้วยสติกเกอร์ใส 

 ขั้นตอนที่ 6 : น าตัวชักมาวางไว้บนฟิวเจอร์บอร์ดโดยก าหนดให้อยู่กึ่งกลางของฟิวเจอร์บอร์ดพอดี
 ขั้นตอนที่ 7 :  น าตัวคั่นมาคั่นระหว่างตัวชักฝั่งที่ติดชิ้นงานกับส่วนที่เหลือไว้ดึง โดยก าหนดหัวตัวคั่นวาง
ในระนาบเดียวกันกับข้ันสุดท้ายของชิ้นงาน 

 ขั้นตอนที่ 8 : ทากาวตัวคั่นด้านข้างท่ีโผล่ออกมาจากตัวชักทั้งสองข้าง 

 ขัน้ตอนที่ 9 : ติดกาวในส่วนยึดติดด้านใน รอจนกว่ากาวจะแห้งติดบทเรียนที่เราต้องการสอนแล้วตกแต่ง
ชิ้นงานให้สวยงาม 

 



 

8. วิธีการใช้สื่อ 

 ดึงตัวชักท่ีมีสัญลักษณ์เป็นรูปมือให้ดึงลงมา บัตรภาพและค าอ่านก็จะเลื่อนลงมาท่ีละหน้า ให้นักเรียนฝึก
อ่านค าบัตรภาพแต่ละหน้า จนถึงใบสุดท้ายให้ดันตัวชักท่ีมีสัญลักษณ์รูปมือกลับมาไว้ที่เดิม เพื่อใช้อ่านในครั้งต่อไป 
แต่ละชิ้นงานจะแบ่งเป็นสระเพ่ือง่ายต่อการอ่านและสะกดค า 

 

9. ผลท่ีจะได้รับ 

 9.1 เด็กปฐมวัย สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข  และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีจิตนการและเกิดการ
กระท าอย่างมีความหมายนักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้นและ
ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับประถมศึกษา
ต่อไป 

 9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย ครูมีความรู้ความสารถ ในด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและ
กระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ มีการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 9.3 อ่ืนๆ - 

10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สามารถดึงความสนใจให้การผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่วิธีการสอนแบบ
ท่องจ า เพราะว่าสื่อเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่
ผู้เรียน และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กเป็นผู้เรียนที่มีความมั่นใจและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้เด็กเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
๑. ชื่อผลงาน ผลการใช้สื่อแบบฝึกประสมค าเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวอนุวรรณ  แผนสมบูรณ์ 
    โรงเรียน  วัดนันทวัน  โทรศัพท์ 098-9073851  อีเมลล์ Tada11ball22@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

พัฒนาการที่ส าคัญด้านหนึ่งของเด็กปฐมวัยที่ควรได้รับการส่งเสริม คือ ความส ามารถในการใช้ภาษาท้ังนี้
เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ การอยู่ร่วม กันในสังคมจาเป็นต้องใช้ภาษาใน
การสื่อความหมายซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก เจตคติตลอดจน
ประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งจะท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ต้องอาศัยทักษะการฟัง การพูด ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเขียน เพ่ือติดต่อทาความเข้าใจกับผู้อ่ืน
และให้ผู้อ่ืนเข้าใจตนได้ 

การเตรียมพ้ืนทักษะภาษาระดับชั้นอนุบาลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราะเป็นการปูพื้นฐานทักษะชีวิต  
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านติปัญญา โดยเฉพาะด้านสติปัญญา การปูพื้นทักษะภาษาซึ่ง
จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ต่อไป 
๔. วัตถุประสงค์ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัย
จากการใช้สื่อประสมค า ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 
๒. เพ่ือศึกษาผลของการใช้สื่อแบบฝึกประสมค าเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็ก

ปฐมวัย  
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

สื่อแบบฝึกประสมค า ที่จัดท าขึ้นเพ่ือ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยค านึงถึงหลักการพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยการฝึกอ่านแจกลูกเบื้องต้น 
แม่ ก กา แค่ ๖ สระ ประกอบด้วย 

๑. คาท่ีประสมสระ อะ 
๒. คาท่ีประสมสระ อา 
๓. คาท่ีประสมสระ อิ 
๔. คาท่ีประสมสระ อี 
๕. คาท่ีประสมสระ อุ 
๖. คาท่ีประสมสระ อู 

แบบฝึกประสมค า 

mailto:Tada11ball22@gmail.com


 

พัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางภาษาของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และเป็นการปูพ้ืนฐานทักษะภาษาซึ่ง
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ต่อไป 
๖. วัสดุอุปกรณ์   

1. กระดาษ A4 , กระดาษแข็ง เช่น บอร์ดสี  
2. กาว 
3. กรรไกร , คัตเตอร์ตามถนัด 
4.  รูปภาพ (สามารถพิมพ์รูปภาพจากแบบที่เตรียมไว้ให้) 
5. สติกเกอร์ใส 

 
 ๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

1. พิมพ์แผ่นรูปภาพ , สระ , พยัญชนะ ลงบนกระดาษ A4 
2. น าแผ่นภาพติดลงบนกระดาษแข็งเพ่ือความคงทน 
  ·  ตัดทีละครึ่งแผ่นจะท าให้ติดได้ง่ายขึ้น 
  ·  หากใช้กระดาษปกรายงานเนื้อหนา print รูป ก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ 
3. ตัดออกมาใส่กล่องแยกประเภทเป็น รูป , สระ , พยัญชนะ ไว้เพ่ือให้เล่นได้สะดวก 

 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

เราสามารถใช้บัตรค าสร้างเกมได้หลากหลายที่ช่วยพัฒนาทั้งทักษะภาษา ความจ าความคิดสร้างสรรและ
จินตนาการ   
ขอแนะน าเกมไว้เป็นไอเดียนะคะ 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย  

1. ได้สื่อแบบฝึกประสมค าท่ีส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 
2. เด็กปฐมวัยมีทักษะการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้องสูงขึ้น 
3. เป็นแนวทางการพัฒนาการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ     

๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย  
๑.นักเรียนเข้าใจเสียงสระ รู้จักสระได้แม่นข้ึน 
๒.นักเรียนรู้จักที่จะผสมเสียงของ พยัญชนะกับสระแล้วสะกดออกมาเป็นค าได้ 
 

    ๙.๓ อ่ืนๆ  ไม่มีค่ะ 
 
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยที่ได้ใช้แบบฝึกประสมค า มีทักษะการอ่านภาษาไทย
ที่ถูกต้องสูงขึ้นก่อนการจัดประสบการณ์หมายเหตุ  

 



 

 

 

 

 

 
๑.ชื่อผลงาน สนุกกับรถไฟพาอ่านออกเสียงและสะกดค าตามค าพ้ืนฐานส าหรับชั้นอนุบาล 
๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสางพิมพ์ใจ  พัฒน์ศรี 
โรงเรียน โรงเรียนวัดสระยายโสม  โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๒๑๗๗๐  อีเมล์ - 
๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 การอ่านและเขียนค า  เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา   ครูผู้สอนในระดับพ้ืนฐาน
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ได้แก่ การผันเสียงวรรณยุกต์  หลักการสะกดค า ค า
ควบกล้ า อักษรน า เป็นต้น และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีล าดับขั้นตอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่อง
ยาก ท าให้การเรียนรู้ไปตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในใน
ระดับอนุบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
สมรรถภาพท่ีมีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหาคือ การออกเสียงพยัญชนะ    สระ  การใช้หลัก
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดค าแก่นักเรียนในระยะเริ่มเรียน  การอ่านของนักเรียนจะขาด
หลักเกณฑ์การประสมค า เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ท าให้สับสน  อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด  ซึ่งเป็นปัญหา
มากของนักเรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
วิชาในอ่ืนๆด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
            โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายตามกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นการสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
ประกาศนโยบาย  “ ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ”   โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ในการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่สามารถน าไปพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม 
 
๔.วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค า 
๒.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การอ่านและเขียนสะกดค า 
๓.เพ่ือให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า โดยใช้แผนที่ความคิด ได้ถูกต้อง 

รถไฟพาอ่านออกเสียง 



 

๔.เพ่ือให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้นเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน 

 
๕.แนวความคิดในการผลิตสื่อ 

ให้นักเรียนในชั้นเรียนของเราสนุกสนานไปกับการการอ่านสะกดค าและยังเป็นการน าเอาสื่อที่หลากหลาย
เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียน 

 
๖.วัสดุอุปกรณ์ 
 ๑.กระดาษ 
 ๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 
 ๓.กรรไกร 
 ๔.เครื่องเคลือบ 
 ๕.เยื่อกาวสองหน้า 
 ๖.ฟิวเจอร์บอร์ด 
 
๗.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑. ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดและบัญชีค าพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการอ่าน ในระดับชั้นอนุบาล 

๒.ออกแบบสื่อการสอนโดยค านึงถึงการอ่านในระดับอนุบาล 
๓.ปริ้นสื่อที่ออกแบบออกมาตามค าอ่านพื้นฐานที่ออกแบบไว้ 
๔.ตัดออกตามรูปที่ออกแบบไว้ 
๕.น าเข้าเครื่องเคลือบ 
๖.ตัดออกตามท่ีเคลือบ 
๗.น าตัวที่ออกแบบเป็นฐานรูปรถไฟพาสนุกกับรถไฟพาอ่านออกเสียง ออกมาติดเยื่อกาวและติดลงบน  
ฟิวเจอร์บอร์ด หลังจากนั้นตัดฟิวเจอร์บอร์ดตามรูปรถไฟ  

 
๘.น ารูปหัวสัตว์ที่มีพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด มาใส่ช่องของรถไฟ และฝึกอ่านสะกดค า 
 
 
 



 

 

  
๘.วิธีการใช้สื่อ 
 ๑.ใช้สอนหน้าชั้นเรียนหรือเป็นเกมให้นักเรียนเล่นฝึกอ่าน สะกดค า 
 ๒.ครูน าพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด ใส่ในช่องรถไฟตามค าพ้ืนฐาน และฝึกอ่านสะกดค า  
๙.ผลที่ได้รับ 
 ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
  ๑.นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า โดยใช้แผนที่ความคิด ได้ถูกต้อง 
  ๒.นักเรียนสนใจในบทเรียนมากข้ึนเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน 
  ๓.นักเรียนเกิดความประทับใจ และจดจ าได้นาน 
  ๔.ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้นเรียนผู้สอนสนุกสนานไปกับการสอน ท าให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวา 
 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
  ๑.ลดการบรรยายของผู้สอน แต่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 
  ๒.สะดวกในการสอนของครู 
  ๓.เป็นเครื่องมือส าหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และช่วยในการสอนซ่อมเสริม 
๑๐.วิจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีอ่านออกเขียนได้ท าให้สามารถเรียนรู้ในการเรียนรู้
อ่ืนๆได้ดีมากข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
๑. ชื่อผลงาน ไม้บรรทัดและสระของเขา 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวมัณฑนา เพชรด าดี 
    โรงเรียน วัดบ่อคู่  โทรศัพท์ 0984944054 
    อีเมลล์ Mantana5617@gmail.com 
 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อที่ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ส าคัญสื่อเป็น
สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ อยากเรียน การผลิตสื่อการสอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 
๔. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านสะกดค าได้ถูกต้อง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนเขียนและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 
 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
การคิดที่จะสร้างสื่อ  เกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทย   ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล  เพ่ือให้เด็กเกิด

การกระตือรือร้นที่จะอ่านและเขียนภาษาไทยมากข้ึน  
 

๖. วัสดุอุปกรณ์ 
 1. กระดาษร้อยปอนด์ 
 2. กรรไกร 
 3. คัดเตอร์ 
 4. สติ๊กเกอร์ใส 
 5. สีไม้   
 
 
 
 

ไม้บรรทัดและสระของเขา 

mailto:อีเมลล์...........DumAsso5150@gmail.com
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๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
1. วัดความยาวของกระดาษและเขียนตัวหนังสือลงในกระดาษร้อนปอนด์พร้อมระบายสี 

 2. ตัดกระดาษท่ีระบายสีไว้ตามรอย   
 3. เขียนสระลงในกระดาษร้อยปอนด์และเอาคัดเตอร์กีดให้เป็น 2 ส่วน 
 4. วาดรูปภาพมาตัดแปะข้างบนสระและน าสติ๊กเกอร์ใสแปะทับ 
 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

1. ใช้สื่อประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวสะกดภาษาไทย 
 2. น าตัวอักษะภาษาไทยสอดเข้ากับสระ 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

1.  สามารถพัฒนาทักษะการอ่านการสะกดค าและการเขียนของนักเรียน 
2.  มีความสนใจและอยากไขว่คว้าในการเรียนมากข้ึน   
3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นเนื่องจากสื่อมีความน่าสนใจ    

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย  
 1. ท าให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านการอ่านมากข้ึน 
 2. ท าให้นักเรียนสนใจที่จะไขว่คว้าด้วยตนเอง 
 3. ท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อและนักเรียนจดจ าได้ดียิ่งขึ้น 
    ๙.๓ อ่ืนๆ  - 
 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

1. เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการรักการอ่านในอนาคต 
2. เด็กนักเรียนมีความสนุกสนานและสนใจการใช้สื่อ  

 

 

 

 

 

 



 

Pop-up อาชีพในฝัน 

 

 

 

 

 
 
๑. ชื่อผลงาน  Pop-up อาชีพในฝัน 
๒. ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวปทุมพร  ปทุมสูตร 
     โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  โทรศัพท์ 098-0952773  อีเมล Patumpon14patumsoot@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล / ความเป็นมา 
     เนื่องจากปัจจุบันสื่อมีหลายรูปแบบที่ใช้ในการเรียนการสอนของผู้ครู สื่อก็มีดีหรือไม่ดีที่ใช้ในการสอนสื่อ
อย่างเช่น ภาพแบบโปสเตอร์หรือบัตรค า ประกอบการเรียนการสอนของเด็ก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เด็กไม่สนใจจาก
ปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP มีภาพสวยๆสีสันสดใส สร้างความสนใจให้กับเด็ก 
และสอดแทรกค าศัพท์ให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการอ่านด้วย 
๔. วัตถุประสงค์ 
       ๔.๑ สร้างความสนใจให้กับเด็ก 
 ๔.๒ ฝึกทักษะการให้กับเด็ก 
 ๔.๓ เป็นสื่อการสอนให้กับเด็ก และน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 เป็นสื่อที่สามารถท าได้ง่าย ใช้งบน้อย และสร้างความสนใจให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี 
๖. วัสดุอุปกรณ์ 
 ๖.๑ กระดาษชาร์ทแข็งสี 
 ๖.๒ กาวTOA 
 ๖.๓ คัตเตอร์ 
 ๖.๔ กรรไกร 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
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๗.๑ ตัดกระดาษ 2 ชิ้นขนาด 26 X 52             ๗.๒ น ากระดาษทั้ง 2 ชิ้น พับครึ่ง 

   
๗.๓ เลือกกระดาษ 1 ชิ้น วัดขนาด 13 ซม. แล้วพับทั้ง 2 ด้าน 

  
๗.๔ เมื่อพับเสร็จทั้ง 2 ด้าน ให้ทากาว TOA ทั้ง 2ด้านและน าการดาษชิ้นที่ 2 ติดทับลงไป เพ่ือจะใส่ปก 

  
 
 
๗.๕ ตัดกระดาษขนาด 3x15 จ านวน 5 ชิ้น และพับครึ่ง และวัด 2 ซม. และพับแล้วน าไปติดกับกระดาษ 
       ตัดกระดาษขนาด 4 x12 จ านวน 5 ชิ้น และพับด้านที่1 ขนาด 3 ซม. 2 ครั้ง และพับด้านที่ 2 ขนาด 3 ซม. 
1 ครั้งและพับแล้วน าไปติดกับกระดาษ 



 

   
๗.๖ เมื่อติดเสร็จแล้ว น าตัวการ์ตูนอาชีพต่างๆติดลงไป และติดค าศัพท์ให้ตรงกับอาชีพต่างๆให้ถูกต้อง 

  
๗.๗ ลักษณะ POP UP อาชีพในฝัน  แบบสมบรูณ์ 
 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
 น าสื่อให้เด็กดูและสังเกตว่าในสื่อชิ้นนี้ มีอาชีพอะไรอยู่บ้าง จากนั้นสอนเด็กอ่านค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
 ๙.๑ เด็กปฐมวัย เด็กได้เรียนรู้กับอาชีพต่างๆ และได้ฝึกทักษะการอ่าน 
 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย ได้น าสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๙.๓ อ่ืนๆ 
 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 เด็กมีความสนใจในสื่อชิ้นนี้ และมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

 

 



 

เรียนรู้ สนุก กับ บัตรค าพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน.................. “ เรียนรู้  สนุก  กับ  บัตรค าพ้ืนฐาน ” .................. 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน.................. นางสาววาริน    ประกอบธรรม ........................... 
    โรงเรียน........ บ้านรางโพธิ ์.............โทรศัพท์....... 0930060114 ........อีเมลล์...............-.................... 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เครื่องมือที่เป็นตัวกลางในการอ่านสื่อสารกัน สื่อถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางน า 
สารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพราะว่าการที่ผู้ส่งสารต้องการส่งสารออกไปยังผู้รับแต่ไม่มีสื่อ การสื่อสารนั้นย่อม
ไม่เกิดขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนรักการอ่าน  เข้าใจง่าย  ไม่คิกว่าเป็นการเรียน  กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
๔. วัตถุประสงค์ 

1. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นจริง 
          2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรักการอ่าน  ของนักเรียน 
          3. ช่วยเร้าและกระตุ้นความสนใจ ทัศนคติท่ีดีของผู้เรียน ช่วยให้เรียนได้ง่าย รวดเร็ว และเพลิดเพลิน 
          4. ช่วยแสดงกรรมวิธตี่างๆ ซึ่งไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยพูด  การอ่าน  การเห็นจากภาพ 
          5. สร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
          6. ช่วยให้เรียนได้มากข้ึนในเวลาที่น้อยลง 
          7. ช่วยให้มีความทรงจ าต่อสิ่งที่เรียน  สิ่งที่เห็น  และได้อ่าน ได้นาน และน าไปใช้ได้ดีกว่า 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 1.  เป็นเครื่องมือส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่า นิยม หรือทักษะของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 

 3. เป็นเครื่องมือเร้าความสนใจของเด็กให้ติดตามเรื่องราวด้วยความสนใจและไม่เกิดความรู้สึกว่า  
     เป็น “เรียน” 

        4. เป็นเครื่องมือท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงท าให้จ าได้นาน 
๖. วัสดุอุปกรณ์   



 

-  กระดาษ  A4 
-  ฟิวเจอร์บอร์ด 
-  กรรไกร 
-  กาว 
-  คัตเตอร์ 
-  ไม้บรรทัด 

 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

-  เตรียมตัวครู 
-  เตรียมตัวเด็ก 
-  เตรียมสื่อ 

๘. วิธีการใช้สื่อ 
  -  สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

-  น าบัตรค าขึ้นมาอ่าน  หรือทายตามภาพที่นักเรียนเห็น 
-  ให้นักเรียนบอกรูปที่เห็นจากบัตรค า 
-  ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
-  ใช้จัดวางไว้ในมุมหนังสือหรือสื่อ  เพ่ือให้นักเรียนใช้อ่านและเล่นตามจินตนาการได้ 
-  ใช้สื่อตามล าดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
-  ควรอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของสื่อที่ใช้ ไม่ควรยืนหันหลังให้เด็ก 
-  เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในการใช้สื่อนั้น 

          -  ควรสังเกต หรือให้ความสนใจกับค าถาม ค าพูดของเด็กขณะใช้สื่อประกอบกิจกรรม 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
 -  ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้รักการอ่าน 
 -  สนุกกับการอ่าน  การทายภาพจากบัตรค า 
 -  เด็กๆ ชอบสื่อและไม่เบื่อท่ีเรียน 
 -  เด็กๆ  สนใจที่จะเรียนรู้สื่อ  อ่าน  มากขึ้น 
 
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 -  สื่อช่วยให้การสอนนั้นสอนได้ตรงกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้เกินขาด และถูกต้อง         
ตามเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆ  ที่ศึกษาเรียนรู้  ตามสื่อ   
  
   ๙.๓ อ่ืนๆ ...............................................................................-........................................................................... 
 



 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 -  รู้วัตถุประสงค์ท่ีจะท าสื่อ 

-  การเตรียม วางแผน  ออกแบบการท าสื่อ และการสอนเพ่ือเป็นสื่อกับเด็ก  
-  การให้ความร่วมมือการเรียนการสอน  ระหว่างครูกับเด็กๆ 

 -  สื่อมีความน่าสนใจ  ดึงดูด  ในการเรียนรู้ของเด็กๆ 
 

                  

                                       

 

 

 



 

ไม้บรรทัดสะกดค า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๑. ชื่อผลงาน...............ไม้บรรทัดสะกดค า 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน...............นายสุชาติ น้ าใจดี 
    โรงเรียน.........วัดหนองยายทรัพย์ โทรศัพท.์........090-6346885 
    อีเมลล์...........DumAsso5150@gmail.com 
 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

สื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรครูมีบทบาทส าคัญในการสร้าง/เลือกสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อที่ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ส าคัญสื่อเป็น
สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ อยากเรียน การผลิตสื่อการสอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 
๔. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนและสะกดค าได้ถูกต้อง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านและสะกดค าได้ถูกต้อง 
3.  เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 
 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
การคิดที่จะสร้างสื่อ  เกี่ยวกับตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล  สาเหตุ

เนื่องมาจากในการสอนภาษาอังกฤษเด็กยังไม่รู้จักตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ดังนั้นเพื่อให้เด็กมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงคิดประดิษฐ์สื่อนี้ขึ้นมา 
 
๖. วัสดุอุปกรณ์ 
 1. กระดาษ A4 
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 2. กรรไกร 
 3. คัดเตอร์ 
 4. ฟิวเจอร์บอร์ด 
 5. แผ่นเคลือบใส   
 
 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

1. ตัดกระดาษโปสเตอร์สีให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดยาว  จ านวน  2  ชิ้น 
 2. ติดตัวอักษร ตรงกลางของรูปสี่เหลี่ยมขนาดยาว   
 3. ติดสระไว้ทางขวาของตัวอักษรเพื่อท าการเลื่อนขึ้นลงให้นักเรียนได้อ่าน 
 4. ติดสติ๊กเกอร์ใสทับรูปสี่เหลี่ยมขนาดยาวและตกแต่งให้สวยงาม 
   
๘. วิธีการใช้สื่อ 

1. ใช้สื่อในการประกอบการสอนเกี่ยวอักษรตัวสะกดภาษาไทย 
 2. ใช้สื่อประกอบการสอนเกี่ยวกับตัวสะกดภาษาไทย 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
  
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

1.  สามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน 
2.  มีความสนใจในการเรียนมากข้ึน  เนื่องจากสื่อมีความน่าสนใจ 
3.  สามารถเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
    

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย  
 1. สื่อที่ท ามีการพัฒนาในด้านการอ่านของนักเรียน 
 2. สื่อช่วยในการพัฒนาความคิดของนักเรียน 
 3. สื่อช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
๙.๓ อ่ืนๆ ................................................................................................................. ......................................... 
.............................................................................................. ...................................................................................  
 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสะกดค าได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรูจ้ักการประสมค า ได้อย่างถูกต้อง 
3. เด็กมีความสนุกสนานกับการใช้สื่อ  



 

อ่านสะกดค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ชื่อผลงาน จับคู่ฝึกอ่านสะกดค าตามบัญชีพ้ืนฐานส าหรับอนุบาล 

๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสิริพร  ศรีเหรา 

โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๖๐๓๕๒๖  อีเมล์ - 

๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 การอ่านและเขียนค า  เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา   ครูผู้สอนในระดับพ้ืนฐาน
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ได้แก่ การผันเสียงวรรณยุกต์  หลักการสะกดค า ค า
ควบกล้ า อักษรน า เป็นต้น และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีล าดับขั้นตอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่อง
ยาก ท าให้การเรียนรู้ไปตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในใน
ระดับอนุบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
สมรรถภาพท่ีมีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหาคือ การออกเสียงพยัญชนะ    สระ  การใช้หลัก
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดค าแก่นักเรียนในระยะเริ่มเรียน  การอ่านของนักเรียนจะขาด
หลักเกณฑ์การประสมค า เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ท าให้สับสน  อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด  ซึ่งเป็นปัญหา
มากของนักเรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
วิชาในอ่ืนๆด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

            โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายตามกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นการสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
ประกาศนโยบาย  “ ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ”   โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ



 

ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ในการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่สามารถน าไปพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

 

๔.วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค า 

๒.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การอ่านและเขียนสะกดค า 

๓.เพ่ือให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า โดยใช้แผนที่ความคิด ได้ถูกต้อง 

๔.เพ่ือให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้นเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้น
ในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน 

๕.แนวความคิดในการผลิตสื่อ 

ให้นักเรียนในชั้นเรียนของเราสนุกสนานไปกับการการอ่านสะกดค าและยังเป็นการน าเอาสื่อที่หลากหลายเข้ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียน 

๖.วัสดุอุปกรณ์ 

 ๑.กระดาษ 

 ๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 

 ๓.กรรไกร 

 ๔.เครื่องเคลือบ 

 ๕.ตัวหนีบ 

 ๖.ปืนกาวร้อน กาวร้อน 

๗.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๑. ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดและบัญชีค าพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการอ่าน ในระดับชั้นอนุบาล 

๒.ออกแบบสื่อการสอนโดยค านึงถึงการอ่านในระดับอนุบาล 

๓.ปริ้นสื่อที่ออกแบบตามมาตราต าสะกด ออกมา ๙ แม่ 



 

๔.ตัดออกตามรูปที่ออกแบบไว้ 

 ๕.น าเข้าเครื่องเคลือบ 

๖.ตัดออกตามท่ีออกแบบไว้ 

๗.น าตัวหนีบมาติดค าอ่าน 

 ๘.วิธีการใช้สื่อ 

 ๑.ใช้สอนหน้าชั้นเรียนหรือเป็นเกมให้นักเรียนเล่นฝึกอ่าน สะกดค า 

 ๒.จับคู่ภาพและฝึกอ่านสะกดค า  

 ๓.ค าอ่านแต่ละค าแยกสีตาม พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด  

๙.ผลที่ได้รับ 

 ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

  ๑.นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า โดยใช้แผนที่ความคิด ได้ถูกต้อง 

  ๒.นักเรียนสนใจในบทเรียนมากข้ึนเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน 

  ๓.นักเรียนเกิดความประทับใจ และจดจ าได้นาน 

  ๔.ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้นเรียนผู้สอนสนุกสนานไปกับการสอน ท าให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวา 

๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

  ๑.ลดการบรรยายของผู้สอน แต่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 

  ๒.สะดวกในการสอนของครู 

  ๓.เป็นเครื่องมือส าหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และช่วยในการสอนซ่อมเสริม  

๑๐.วิจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีอ่านออกเขียนได้ท าให้สามารถเรียนรู้ในการเรียนรู้
อ่ืนๆได้ดีมากข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

 



 

 

 

 

 


