
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  บ้านสระ...........  
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวณัฐกฤตา  ไทยวงษ์ 
    โรงเรียน  วัดชีธาราม   โทรศัพท ์ ๐๘๓ – ๑๖๐๔๘๒๐  อีเมลล์  s_wi@windowslive.com  
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัยเพ่ือให้อ่านออก เขียนได้นั้นจะต้องเริ่มจากการเรียนปน
เล่น เรียนโดยที่เด็กไม่ได้คิดว่าเรียน การใช้สื่อเพ่ือเตรียมความพร้อมการอ่าน การเขียนในระดับปฐมวัยจึงมี
ความส าคัญมาก ในฐานะที่เป็นครูประจ าชั้นอนุบาล 3 จึงได้จัดท าสื่อบ้านสระ... มีลักษณะเป็นการผสมสระกับพ
ญัชนะ เพ่ือน ามาเตรียมความพร้อมในการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย 
๔. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอ่านผสมสระ ในระดับปฐมวัย 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 สื่อในการเตรียมความพร้อมการอ่าน การเขียน ต้องเป็นสิ่งที่เร้าใจ สีสันสดใส มีการเคลื่อนไหว เด็ก ๆ 
สามารถหยิบจับได้เอง  
๖. วัสดุอุปกรณ์   
 ๑. ฟิวเจอร์บอร์ด 
 ๒.  กระดาษโปสเตอร์แข็ง หน้าเดียว 
 ๓.  สติ้กเกอร์ใส 
 ๔.  ตาไก ่
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑.  ตัดกระดาษโปสเตอร์แข็ง เป็นวงกลม โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                ๒๓  เซนติเมตร  
 ๒.  ขีดเส้น แบ่งเป็น ๘ ส่วน แล้วน าพยัญชนะมาติด  
                และเจาะรูตรงกลาง 
 

บ้านสระ 
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 ๓.  น าฟิวเจอร์บอร์ด มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม มาประกอบเป็นบ้าน  และเจาะช่องหน้าต่าง
ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร 
 ๔.  น าสระท่ีเราต้องการให้เด็ก ๆ ฝึกอ่าน  มาติดและเจาะรู ใส่ตาไก่ ดังรายละเอียดดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.  น ากระดาษโปสเตอร์ที่ได้ติดพยัญชนะและเจาะรูตรงกลางไว้แล้ว มาประกอบกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรูป
บ้าน ดังรูป 
 ๖.  สามารถปรับเปลี่ยนสระได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 



 

๘. วิธีการใช้สื่อ 
 ใช้มื่อหมุนแผ่นด้านหลังให้ตัวพยัญชนะหมุนไป พร้อมกับอ่านไปทีละค า 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยมีสื่อส าหรับอ่าน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอ่าน และการเขียน  
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย  
 ครูผู้สอน มีสื่อการสอนภาษาในการเตรียมความพร้อมในการอ่านและการเขียน 
    ๙.๓ อ่ืนๆ   
 สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูท่านอ่ืน เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุงต่อไป 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 ความต้องการที่จะเตรียมความพร้อมในการอ่าน การเขียนของเด็กปฐมวัยเพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียน
ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน     ลูกเต๋าพาเพลิน 
2.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน    นางกฤติมา   สุดแสวง  
โรงเรียน  บ้านทะเลบก       โทรศัพท์    0924193997  อีเมลล์   sudsawang@gmail.com 
3.หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา  
 

 จากประสบการณ์ที่ได้เข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์ เตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนระดับ
ปฐมวัย  ที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ได้จัดการอบรมให้กับครูผู้สอนปฐมวัย 
เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562  ท าให้ได้รับแนวทางในการจัดท าสื่อที่จะช่วยในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กปฐมวัย ให้ได้รับความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม แบบเรียนปนเล่น  จึงสร้างสื่อในการส่งเสริมการ
อ่านพยัญชนะ สระ และตัวเลข ง่ายๆ ที่เด็กได้เห็นและได้ใช้เป็นประจ าเพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจและอยากเรียนรู้
เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปเป็นการต่อยอดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากง่ายไปหายาก 
 

4.วัตถุประสงค์   
1.เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเล่นและอยู่ร่วมกับเพื่อนได้ 
2.เพ่ือกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนรู้พยัญชนะ สระ และตัวเลข ง่ายๆได้ 
3.เพ่ือให้เด็กรู้จักจับคูพ่ยัญชนะกับสระ และจับคู่ตัวเลขกับภาพได้ 
 

5.แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 ผลิตสื่อเพ่ือน ามาใช้แล้วส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

6.วัสดุอุปกรณ์ 
 1.กล่องกระดาษที่มีรูปร่างลักษณะ สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

2.กระดาษสีขาวส าหรับห่อกล่อง 
3.พยัญชนะ สระ หรือตัวเลข ที่ต้องการน ามาแปะที่ข้างกล่อง 
4.กาวลาเท็กซ์ 
5.กรรไกรตัดกระดาษ 
6.สติกเกอร์ใส ส าหรับแปะหุ้มกล่องเพ่ือความคงทนของสื่อ 
 
 
 

 

ลูกเต๋าพาเพลิน 



 

7.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
1.เตรียมกล่องกระดาษที่มีรูปร่างลักษณะ สี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาดตามต้องการ 
2.น ากระดาษสีขาวมาห่อให้รอบกล่อง 
3.ใช้กรรไกรตัดรอบ ๆพยัญชนะ ทากาวลาเท็กซ์แล้วแปะที่ข้างกล่อง ด้านละ 1 ตัวให้ครบทั้ง 6 ด้าน 
4.กล่องต่อไป ท าเหมือนเดิมแต่ใช้ สระ, ตัวเลข, ภาพ, ที่มีจ านวนสัมพันธ์กับตัวเลข แปะที่ข้างกล่อง  
  ด้านละ 1 ตัวให้ครบทั้ง 6 ด้าน ทุกกล่อง 
5.แปะสติกเกอร์ใสหุ้มกล่องเพ่ือความคงทนของสื่อ 

8.วิธีการใช้ส่ือ 
 ตัวพยัญชนะกับสระ 
 - ผู้เล่น 2 คนน ากล่องที่แปะพยัญชนะและกล่องที่แปะสระ คนละกล่อง น ามาโยนให้ตกลงพ้ืนทีละกล่อง
แล้วให้ดูว่าพยัญชนะ กับสระตัวที่หงายขึ้นมาคือ พยัญชนะอะไร สระอะไร  น ามาเรียงให้ถูกต าแหน่ง แล้วทั้ง 2 คน 
ช่วยกันอ่านออกเสียงค าท่ีเห็นแล้วให้เด็กท้ังชั้นอ่านค าพร้อมกัน  

ตัวเลขกับภาพ 
- ผู้เล่น 2 คนน ากล่องที่แปะตัวเลขและกล่องที่แปะภาพ มาถือไว้คนละกล่อง ให้ผู้ที่ถือกล่องตัวเลขโยนให้

ตกลงพ้ืน แล้วให้ดูว่าตัวเลขที่หงายขึ้นมาคือ เลขอะไร  ให้ผู้เล่นคนที่ถือภาพน าภาพที่มีเท่าจ านวนตัวเลขที่หงายไป
วางไว้คู่กัน แล้วทั้ง 2 คน ช่วยกันอ่านออกเสียงจ านวนที่เห็นแล้วให้เด็กท้ังชั้นอ่านจ านวนตัวเลขพร้อมกัน  
 

9.ผลที่จะได้รับ 
 9.1 เด็กปฐมวัย   เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น เกิดความสนใจในการ
เรียนรู้พยัญชนะ สระ และตัวเลขกับจ านวนภาพ และท าให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา สามารถจับคู่พยัญชนะกับสระและจับคู่ตัวเลขกับภาพได้ เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
เชื่อมต่อเนื้อหาในระดับชั้นปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย   จัดกิจกรรมได้ง่ายขึ้น เพราะมีสื่อช่วยให้เด็กได้เห็นและได้สัมผัส จริง 

9.3 อ่ืน ๆ   สามารถน าสื่อนี้ไปใช้กับเด็กในชั้นอ่ืน ๆ ได้ โดยดัดแปลงเนื้อหาให้ยากขึ้นตามความเหมาะสม
ของแต่ละชั้น 

 

10.ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
ครจูะต้องมีความใส่ใจกระตือรือร้นที่จะจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและ

ต่อเนื่อง จนเกิดทักษะและมีความอยากรู้อยากเรียนในเนื้อหาทีย่ากข้ึนไปตามล าดับ โดยผ่านการเล่นไม่คิดว่าเป็น
การเรียนที่ยากและน่าเบื่อ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน บิงโกบัญชีค าพ้ืนฐานปฐมวัย 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวรัศมีแข กิจประเสริฐ 

โรงเรียนวัดหนองแจง  โทรศัพท์ 082-593949  อีเมลล์ rassamakhae81@gmail.com 
3.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เด็กปฐมวัยจะมีการเรียนรู้การอ่านได้ดี และเป็นไปตามธรรมชาติ เด็กจะต้องมีโอกาสได้เห็นตัวหนังสือ
บ่อยๆผู้ใหญ่เป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพ่ือเด็กจะพัฒนาการอ่านได้
อย่างรวดเร็ว และมีนิสัยรักการอ่านดังนั้นครูและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กควรมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พัฒนาการ การอ่านของเด็กเป็นอย่างดีเพ่ือจะช่วยส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการความสนใจ
ของเด็ก อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นการปูพื้นฐานพัฒนาการอ่าน ของเด็กต่อไปกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ครู
และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยควรจัดสภาพแวดล้อมการอ่านให้น่าสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้น ให้
เด็กอยากอ่านหนังสือ เป็นการสร้างความรักการอ่านให้กับเด็กและปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ต่อไปในอนาคต 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือฝึกทักษะการอ่าน 
4.2 เพ่ือฝึกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างภาพกับสัญลักษณ์ 
4.3 เพ่ือฝึกทักษะ การหาความสัมพันธ์ ระหว่างภาพกับสัญลักษณ์ 
4.4 เพ่ือเกิดความสนุกสนาน 
4.5 เพ่ือให้มีระเบียบวินัยในการจัดเก็บ หลังจากเลิกเล่นแล้ว 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
เกมบิงโกบัญชีค าพ้ืนฐานเป็นสื่อพ้ืนฐานในการเรียนรู้ของเด็ก สามารถส่งเสริมพัฒนาการ ให้กับเด็กทั้งทาง

ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการสังเกตจ าแนกเปรียบเทียบทักษะพื้นฐาน
ทางการอ่านการผลิตสื่อ เกมการศึกษาให้เด็กเล่นต้องค านึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็นส าคัญ 
6. วัสดุอุปกรณ์  

6.1 กระดาษ A4 
6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.3 เครื่องพิมพ์ 
6.4 สติ๊กเกอร์ใสเคลือบบัตร 

บิงโกบัญชีค าพื้นฐานปฐมวัย 

mailto:อีเมลล์%20rassamakhae81@gmail.com


 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
7.1 ท าตารางบิงโก ขนาด 3 * 3 
7.2 ใส่ค าศัพท์บัญชีค าพ้ืนฐานลงในตารางแต่ละช่องให้ครบ 
7.3 น าแผ่นกระดาษบิงโกไปเคลือบหรือติดกับฟิวเจอร์บอร์ดเพ่ือความคงทน 

8. วิธีการใช้สื่อ 
  8.1 แจกกระดาษบิงโกให้เด็กคนละ 1 แผ่น 

8.2 แนะน าวิธีการเล่นและกติกา 
8.3 สาธิตวิธีการเล่น 
- ครูจับบัตรค าข้ึนมา ครั้งละ 1 ตัว 
- ให้เด็กท าเครื่องหมายบนค า ในกระดาษท่ีแจกให้ในตอนแรก 
- ท าซ้ ากันไปเรื่อยๆ 
- ใครสามารถวางได้ตามแนวที่ก าหนดเช่นแนวตั้งแนวนอนแนวทแยงก็ถือว่าเป็นผู้ชนะ 

9. คนที่จะได้รับ 
9.1 เด็กปฐมวัย เพ่ือฝึกสมาธิ ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการมองการฟัง การจ าและการอ่าน และได้หัด

สังเกต จดจ าเรียนรู้ค าศัพท์ 
9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย เป็นแนวทางให้ครูที่ได้จัดการเรียนรู้ทางด้านบัญชีค าพ้ืนฐาน ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
10. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

เกมการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับสัญลักษณ์ เป็นเกมท่ีเหมาะกับเด็กปฐมวัยเพราะนอกจาก
จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานแล้วยังได้รับการฝึกทักษะในด้านต่างๆให้แก่เด็กและเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑.ชื่อผลงาน  กล่องของขวัญ...หรรษา 

๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวมะลิวัลย์  สอดศรี  

 โรงเรียนบ้านสระกระโจม   โทรศัพท์ ๐๘๗ -๑๕๑๔๖๐๙ 

๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  

       เด็กในช่วงแรกเกิดถึง ๕ ปี เป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ เป็นวัยแห่งการซึมซับสิ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ และใน
ปัจจุบัน ทุกคนล้วนตระหนักดีว่า “ภาษา” เป็นสิ่งส าคัญและควรส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงระดับ        
ปฐมวัย เพ่ือเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะน าไปสร้างองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นที่มาของการผลิตสื่อเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย 

๔.วัตถุประสงค์  เด็กสามารถบอกชื่อสระและจัดกลุ่มค าท่ีมีสระเดียวกันได้ 

๕.แนวคิดในการผลิตสื่อ  ทฤษฎีของเฟรอเบล คอื เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น 

๖.วัสดุอุปกรณ์ 

๑. กระดาษโปสเตอร์แข็ง 
๒. เทปเยื่อกาว 
๓. เทปโฟมกาวสองหน้า 
๔. กระดาษลูกฟูก 
๕. เชือกสี 
๖. เครื่องเจาะรู 
๗. ไม้บรรทัด 
๘. ตีนตุ๊กแก 
๙. คัตเตอร์ 
๑๐. ดินสอ 
 

กล่องของขวัญ...หรรษา 



 

๗.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

  ๗.๑ วาดแบบกล่อง ๕ ขนาด ให้แต่ละขนาดมีความกว้างของกล่องห่างกัน ๓ เซนติเมตร แล้วตัดกระดาษตาม
แบบ 

 

 

 

 

   ๗.๒ น าแบบที่ได้มาประกอบเป็นกล่อง จะได้กล่องที่มีขนาดต่างกัน ๕ ใบ 

   ๗.๓ น าเครื่องเจาะรู เจาะรูที่ฝากล่องทุกกล่อง กล่องละ ๒ รู แล้วน าเชือกสีมาร้อยใส่ในรูที่เจาะไว้ ท าเช่นนี้ทุก
กล่องยกเว้นกล่องใบเล็กที่สุด (กล่องใบเล็กไม่สามารถเปิดฝาได้ ให้น าโบว์มาติดท่ีฝากล่อง) 

 

 

 

 

   

 ๗.๔ ตัดกระดาษโปสเตอร์แข็ง ๕ ขนาด ดังนี้ 

        ๗๕ * ๔ เซนติเมตร จ านวน ๔ ชิ้น 

        ๖๕ * ๔ เซนติเมตร จ านวน ๔ ชิ้น 

        ๕๕ * ๔ เซนติเมตร จ านวน ๔ ชิ้น 

        ๔๕ * ๔ เซนติเมตร จ านวน ๔ ชิ้น  

พับกระดาษทั้งหมดเป็นสปริง 

 

 



 

   ๗.๕ น าสปริงที่ได้ไปติดไว้ในกล่องใบที่ ๑-๔ (ยกเว้นกล่องใบเล็กที่สุด) โดยติดไว้ที่มุมด้านในทั้ง ๔ มุม แล้วตัด
กระดาษลูกฟูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กกว่ากล่องปะทับสปริงด้านบนเพ่ือท าเป็นฐานรองรับกล่องที่จะใส่เข้าไป 

 

 

 

 

 

   ๗.๖ ตัดตีนตุ๊กแกเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วน ามาติดบริเวณกึ่งกลางกล่อง ๓ ด้านของทุกกล่อง (ด้านที่เหลืออีก
หนึ่งด้านของแต่ละกล่องไม่ต้องติด) 

 

 

 

 

 

   ๗.๗ ตัดกระดาษโปสเตอร์ที่มีรูปสระมาติดที่ด้านข้างที่ไม่ได้ติดตีนตุ๊กแกท้ัง ๕ กล่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ๗.๘ ตัดกระดาษโปสเตอร์เป็นบัตรค า ๑๕ บัตร น าตีนตุ๊กแกไปติดไว้ตรงกลางด้านหลังของบัตรค า  
น าบัตรค าทั้งหมดใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
   
 
 ๗.๙ น ากล่องทั้ง ๕ ใบซ้อนกันตามล าดับแล้วผูกเชือกให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.วิธีการใช้สื่อ  
๑) น าบัตรค าที่มีสระเดียวกันกับสระท่ีมีอยู่ด้านข้างกล่องไปติดให้ครบทั้งสามด้าน หลังจากนั้นจึงแกะเชือกเพ่ือเปิด
ฝากล่อง 
๒) เมื่อเปิดฝากล่องใบนอกสุดจะพบกล่องที่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ข้างใน ให้เด็กหยิบกล่องข้างในออกมาแล้วปฏิบัติ
เช่นเดิมจนถึงกล่องใบสุดท้ายซึ่งเป็นกล่องที่เล็กที่สุด 
๓) เมื่อได้กล่องครบทั้งห้ากล่องแล้ว ให้เด็กเก็บกล่องให้เหมือนเดิม โดยดึงบัตรภาพออกแล้วน ากล่องที่เล็กท่ีสุดไป
ใส่ในกล่องที่ใหญ่ขึ้น แล้วผูกเชือกท่ีฝากล่อง ท าเช่นนี้จนครบทุกกล่อง 
๙.ผลที่จะได้รับ 
   ๙.๑ เด็กปฐมวัย เด็กมีความพร้อมในการอ่านการเขียนมากข้ึน 
   ๙.๒ ครูผูส้อนปฐมวัย ครูได้รับแนวคิดในการผลิตสื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
๑๐.ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ   ตัวเด็ก และครูผู้สอน 
 



 

จับคู่พยัญชนะไทยกับรูปภาพ 

 

 
 

 

 
๑. ชื่อผลงาน จับคู่พยัญชนะไทยกับรูปภาพ 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวอนันตญา  กาฬภักดี 
    โรงเรียนบ้านหนองแขม โทรศัพท ์๐๙๘-๒๘๓๒๓๕๐ อีเมลล์ anty2737@hotmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 สื่อจับคู่พยัญชนะไทยกับรูปภาพนี้ จัดท าขึ้นมาเพ่ือพัฒนา พัฒนาการด้านสติปัญญา ในเรื่องภาษาและ
การสื่อสาร โดยเน้นให้เด็กได้สังเกต และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวพยัญชนะไทย ได้ฝึกการสังเกต การจดจ า การจับคู่ตัว
พยัญชนะท่ีสัมพันธ์กับรูปภาพได้ 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาพัฒนาการด้านสติปัญญา ในเรื่องภาษาและการสื่อสาร 
 ๒. เพ่ือฝึกการสังเกต การจับคู่ตัวพยัญชนะกับรูปภาพที่สัมพันธ์กัน 
 ๓. เพ่ือฝึกจ าแนกตัวอักษรและรูปภาพได้ 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
 ในปัจจุบันการสื่อต่างๆ ทั้งในโทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต ก้าวไกลไปมาก เด็กสามารถเรียนรู้ รับฟัง รับชม
สิ่งต่างๆ จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจ าวันได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ต้อง
พัฒนาเป็นอย่างมาก เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนี้ 

๑. สื่อการเรียนการสอนมีสีสันสวยงาม และน่าสนใจ 
๒. สื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการที่จะต้องการพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารของเด็ก โดยเน้น

เรื่องพยัญชนะไทย 
๓. เด็กไดล้งมือปฎิบัติกิจกรรม ทดลองใช้สื่อได้ด้วยตนเอง โดยการสังเกตตัวพยัญชนะและรูปภาพ 
๔. เด็กได้ลงมือปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และมีปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน 

๖. วัสดุอุปกรณ์   
 ๑. กระดาษแข็ง 
 ๒. รูปภาพตัวพยัญชนะไทย และรูปภาพที่สัมพันธ์กับตัวพยัญชนะ 
 ๓. ไม้หนีบผ้า 
 ๔.กาว 
 
 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดท ารูปภาพที่สัมพันธ์กับตัวพยัญชนะไทย โดยท าเป็นรูปแปดเหลี่ยม ๘ ช่อง  
๒. จากนัน้ Print ออกมา แล้วตัด น ามาแปะกับกระดาษร้อยปอนด์อย่างหนา เพ่ือความแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. Print ตัวพยัญชนะออกมา แล้วตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม น ามาแปะกับกระดาษร้อยปอนด์อย่างหนาเพื่อ
ความแข็งแรง 

๔. จากนั้นน าตัวพยัญชนะที่ติดกระดาษร้อยปอนด์อย่างหนาแล้ว มาติดกับไม้หนีบผ้า โดยใช้กาวร้อน 
 

๘. วิธีการใช้สื่อ 
 
 
 
 
 
 



 

๑. น าแผ่นกระดานรูปภาพแปดเหลี่ยม และไม้หนีบตัวพยัญชนะ มาวางเรียงเพ่ือให้เด็กได้สังเกตตัว
พยัญชนะ กับรูปภาพที่สัมพันธ์กัน 

๒. เมื่อเด็กสังเกตจนมั่นใจแล้ว ให้หยิบไม้หนีบตัวพยัญชนะนั้น มาหนีบไว้กับรูปภาพ ที่สัมพันธ์กับตัว
พยัญชนะมากท่ีสุดบนกระดานแปดเหลี่ยมจนครบ 

๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
 - เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา และการสื่อสาร 
 - เด็กได้ฝึกการสังเกต การจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กัน 
 - เด็กได้ปฎิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น 
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 - ครูได้ใช้สื่อเพ่ือเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ และอธิบายเพื่อให้เด็กได้เข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึน 
 - เด็กๆ ให้ความสนใจในการปฎิบัติกิจกรรมมากข้ึน 
    ๙.๓ อ่ืนๆ ................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 ๑. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก ว่าสื่อแบบไหน ชนิดใดจะเหมาะสม และใช้งานได้จริงกับเด็ก 
 ๒. การน าสื่อไปใช้จริงกับเด็ก และให้เด็กได้ลองปฎิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยครูสังเกตอยู่ห่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1. ชื่อผลงาน สื่อสไลด์ค าศัพท์ 
2 ช่ือผู้น าเสนอผลงาน นายศรราม เกิดศิริ 

โรงเรียนบ้านบ่อส าราญ โทรศัพท์ 080 118 309 อีเมลล์ sdu_tong@hotmail.com 
3. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

สื่อสไลด์ค าศัพท์ จัดท าขึ้นเพ่ือ ส่งเสริมเพ่ือพัฒนานักเรียน ในระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมในการอ่าน
และการเขียน ให้ดียิ่งขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ของเด็กปฐมวัย 
5. แนวคิดผลิตสื่อ เป็นสื่อที่สามารถสลายได้และกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น 
6. วัสดุอุปกรณ์ 

1. กระดาษโปสเตอร์สี 
2. กรรไกร 
3. ไม้บรรทัด 
4. กาวสองหน้า 
5. คัตเตอร์ 

7.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
1.ตัดกระดาษโปสเตอร์สีให้มีความยาว 6 * 20 นิ้ว 
2. กระดาษโปสเตอร์สี 6 แผ่น ขนาด 6 คูณ 6 นิ้ว 
3. วัดและพับกระดาษเป็นช่อง 5 ช่อง 
4. น ากระดาษที่ตัดไว้ 6 แผ่นมาติดลงไป 
5. ติดค าศัพท์ที่เตรียมไว้ 

8. วิธีการใช้สื่อ สไลด์ค าศัพท์ธีรภาพ 
9. ผลที่จะได้รับ เด็กสามารถอ่านค าศัพท์เขียนค าศัพท์ และเกิดความสนใจเรียนมากข้ึน 
10. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

เป็นสื่อที่สามารถสอนได้จริง ท าให้เด็กอ่านออกเขียนได้จากการเรียนรู้ผ่านสื่อสไลด์ค าศัพท์ 
 

 

 

สื่อสไลด์ค าศัพท์ 

mailto:อีเมลล์%20sdu_tong@hotmail.com


 

ทอยมหัศจรรย์ 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน   “ทอยมหัศจรรย์” 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวศรีสุดา อุตมัง   

โรงเรียนบ้านสระหลวง โทรศัพท์ ๐๘๘-๑๙๗๑๘๐๗ อีเมลล์ srisuda.u@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากในปัจจุบัน การศึกษามีการแข่งขันกันสูงขึ้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเป็นต้นมา จึงท าให้ 
การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าที่เด็กจะสามารถอ่านออกเขียนได้ จึง
ท าให้มีผลการวัดประเมินผลอาจจะไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากเด็กในชั้นปฐมวัยที่จะต้องขึ้นมาประจ าชั้นประถมศึกษา 
ยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ในพ้ืนฐานของการอ่านออกเขียนได้ จึงท าให้ต้องมีการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยปลูกฝังให้เด็กมีพ้ืนฐานการอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย และการเรียนการสอนของปฐมวัย 
ควรที่จะเป็นการเรียนการสอนที่จะต้องท าให้เด็กนั้นสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน เพ่ือผลตอบรับที่ดี เพราะเด็ก
ในช่วงวัยนี้ ความอดทนรอ การควบคุมอารมณ์ ความสนใจของเขาจะน้อยกว่าผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้น ครูผู้สอนจะต้อง
หาวิธีการที่จะท าอย่างไร ให้เด็กได้เรียนรู้ มีพ้ืนฐานการอ่านออกเขียนได้ และได้สนุกสนาน ตื่นเต้น น่าสนใจ ตาม
ในช่วงวัยของเขาไปพร้อมๆกัน ผู้น าเสนอจึงได้จัดท าสื่อเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้น เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเข้าใจ รู้จัก
สังเกตไปในตัว และยังสามารถอ่านออกเขียนได้ไปในตัวอีกด้วย 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพ่ือต้องการเตรียมความพร้อมการอ่านเขียนในระดับปฐมวัย 
๔.๒ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักสังเกตและจดจ า 
๔.๓ เพ่ือให้ครูผู้สอนและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
เนื่องจากเด็กปฐมวัย จะเป็นช่วงที่ช่างคิด ช่างถาม และเม่ือได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ น่าสนใจ จะท าให้เด็ก 

มีความอยากรู้ อยากเรียนมากยิ่งข้ึน และถ้าหากมีสื่อประเภทรูปภาพที่ใกล้ตัวที่เขารู้จัก จะท าให้เด็กมีความมั่นใจ 
และกล้าที่จะพูดสนทนาทั้งกับเพื่อนและครูมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิดแนวคิดในการผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้
สนใจและต้องการที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 



 

๖. วัสดุอุปกรณ์ 

 
- กระดาษลัง   - กระดาษการ์ดสี   - สติ๊กเกอร์ใส 
- แผ่นรองตัด   - คัตเตอร์   - กรรไกร 
- กาว    - กระดาษกาวสองหน้า  - เทปกาว 
- เทปกาวเส้นเล็ก  - ดินสอ    - ไม้บรรทัด 
- เนื้อหาที่จะน ามาใส่ในสื่อ 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
๗.๑ ศึกษารูปทรงต่างๆที่จะน ามาผลิตสื่อ เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

รูปทรงสามเหลี่ยม 
๗.๒ วัดขนาดเพ่ือที่จะผลิตรูปทรงต่างๆ โดยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดขนาด ๓ x ๓ นิ้ว  รปูทรง 

สี่เหลี่ยมผืนผ้า วัดขนาด ๕ x ๓ นิ้ว และรูปทรงสามเหลี่ยม จะท าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยแต่ละด้านยาว ๔.๕ 
นิ้ว 
 ๗.๓ เมื่อวัดขนาดเสร็จแล้ว ให้ตัดกระดาษตามที่วัด จากนั้น ประกอบเป็นรูปทรงนั้นๆ 

 
 ๗.๔ ออกแบบเนื้อหาที่จะน ามาใส่ในสื่อ ในที่นี้ได้น าภาพสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมาน าเสนอ คือ รูปสัตว์  
รูปอวัยวะในร่างกาย และรูปของใช้ โดยภาพที่ใช้ในแต่ละประเภทจะแยกกันโดยชัดเจน จากรูปทรงต่างๆที่เรา
เตรียมไว้  
 



 

    
 ๗.๕ ท าการแปะภาพที่ใช้ท าสื่อลงบนรูปทรงต่างๆที่เตรียมไว้ โดยภาพแต่ละประเภทจะต้องมีสื่อรูปทรง
อย่างน้อย ๒ ชิ้น เพ่ือที่เราจะใช้แปะภาพอย่างเดียว ในรูปทรงชิ้นหนึ่ง ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเราจะแปะค าศัพท์โดยจะมี
ภาพของค าๆนั้นมาเป็นไกด์ไลน์ เพื่อให้เด็กสังเกตได้ง่ายขึ้น 

     
 ๗.๖ เมื่อแปะภาพและค าศัพท์เสร็จแล้ว ตกแต่งตามใจชอบให้สวยงาม 
 ๗.๗ เมื่อตกแต่งจนเป็นที่พอใจแล้ว น าสติ๊กเกอร์ใสแปะบนภาพและค าศัพท์อีกครั้ง เพื่อเพ่ิมความแข็งแรง 
และให้สื่อสามารถคงสภาพการใช้งานได้นานขึ้น 

 
 
 
 
 



 

๘. วิธีการใช้สื่อ 
การใช้สื่อสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
- น ารูปทรงทั้งหมดมารวมกัน ให้เด็กเลือกรูปทรงที่เขาชอบมา ๑ ชิ้น เลือกหน้าที่ชอบ ถ้าเด็กเลือกเป็น

รูปภาพ ก็ให้เด็กหาค าศัพท์ที่ตรงกับภาพที่เขาเลือกให้เจอ เมื่อหาได้ถูกต้อง ครูก็จะอธิบายให้ฟังว่าค า
นั้นมีตัวพยัญชนะ สระ อะไรอยู่บ้าง แล้วให้เด็กๆลองพูดไปพร้อมๆกัน อาจจะให้เด็กลองเขียนลงใน
สมุดด้วยก็ได้ 

- ให้เด็กเลือกรูปทรงที่ชอบมา ๑ ชิ้น น ามาทอยว่าเขาจะต้องหาค าตอบภาพหรือค าศัพท์ไหน เมื่อทอย
เสร็จแล้ว ให้เด็กหาค าตอบจากสิ่งที่เขาทอยได้  

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ เด็กปฐมวัย 
- เด็กได้รับความรู้ว่าภาพแต่ละภาพ มีพยัญชนะอะไรบ้าง และอ่านออกเสียงได้อะไร 
- เด็กได้สังเกต จากการหาค าตอบว่า จะได้ค าตอบอย่างไร และยังท าให้เด็กได้สังเกตว่า ค าประเภท
เดียวกัน จะอยู่ในรูปทรงเดียวกัน 
- มีความสนุกสนาน ความตื่นเต้น จากการทอย ว่าตัวเองจะได้ภาพและค าศัพท์ว่าอะไร 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
- ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น จากการให้เด็กได้เห็นภาพได้เหมือนๆกัน เข้าใจไปในทาง
เดียวกัน เพราะเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ ความคิด และจินตนาการที่ไม่เหมือนกัน และโยงไปยังการหัด
อ่าน หัดเขียน การเรียนรู้ได้ไวขึ้น 

๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
การที่เด็กลงมือค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยครูคอยเป็นพี่เลี้ยง แนะน า จนท าให้เด็กสามารถค้นหา 

ค าตอบได้ด้วยตนเอง ได้เห็น ได้ลงมือเขียน ได้อ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลไม้อ่านสระ 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  “ผลไม้อ่านสระ”  
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางลมัยพร  ดาวเรือง 
    โรงเรียนบ้านยมเบือ            โทรศัพท ์0938516545 อีเมลล์ Maikim2516@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  
         เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นชว่งวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาการ
ด้านภาษา ถ้าเราส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย จะเป็นการเสริมนิสัยและวินัยในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
ของเด็กได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย  การที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาที่เหมาะสมกับเด็กคือการ
ท าสื่อการเรียนการสอนด้านภาษา เด็กในวัยนี้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้จริง แต่เด็กจะใช้การคิด จินตนาการ
สร้างสรรค์จากสื่อด้านภาษาท่ีครูปฐมวัยจัดท า 
         จากแนวคิดนี้จึงท าให้จัดท าสื่อ “ผลไม้อ่านสระ”ขึ้นมาเพ่ือใช้พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย          
๔. วัตถุประสงค์  
         1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
         2. นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ  
         สื่อผลไม้อ่านสระนี้ ผลิตมาจากแนวคิดที่ว่าเด็กได้เรียนหน่วยผลไม้  เด็กรู้จักผลไม้ในบทเรียนอยู่แล้ว       
   จึงจัดท าสื่อขึ้นเป็นชุดผลไม้ และจุดประสงค์ของผู้จัดท าคืออยากให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดท า ก็เลยจะท าให้  
   เด็กได้ระบายสีรูปภาพผลไม้ด้วยตนเอง  ส่วนค าอ่านจะเป็นการหัดอ่านสระง่าย  ๆ  ที่เหมาะกับเด็กอนุบาล 
๖. วัสดุอุปกรณ์  
         1. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A - 4 
         2. สีไม้ 
         3. รูปภาพผลไม้,ตัวอักษรภาษาไทย,สระ 
         4. กรรไกร 
         5. มีดคัตเตอร์ 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  
          1. หาภาพผลไม้ที่เป็นภาพที่ยังไม่ลงสี (สามารถหาได้จากอินเตอร์เนต)  
          2. ได้ภาพผลไม้แล้วน ามาปริ้นใส่ในกระดาษ 100  ปอนด์ (ขนาดรูปภาพไม่เล็กจนเกินไปและก็ไม่ใหญ่ 
     มากจนเกินไป) พิมสระที่เราต้องการลงในรูปภาพผลไม้ โดยเว้นอักษรเอาไว้ตรงกลางรูป แล้วใช้กรรไกรตัด 
     ตามรูปภาพผลไม้พร้อมทั้งระบายสีรูปภาพให้สวยงาม 
 



 

 
 
 
 
 

                                                    แ 
 
            
 
               3. ใช้มีดคัตเตอร์ตัดตรงรอยเส้นสีด าทั้งสองเส้น (เพ่ือเว้นไว้ใส้ตัวอักษร) 
               4. ท าตัวอักษรโดยน าตัวอักษรที่เราต้องการให้เด็กอ่าน ขนาดของตัวอักษร 150 พอยต์ ลงใน 
    ตารางที่ท าไว้ 8 ตาราง ตารางยาว  25 ซม. กว้าง 4 ซม. ลงในกระดาษ 100  ปอนด์  
 

  

  ก   ป   ย  ท   ส  ง   ร  ข 
 

 
                5. ตัดตัวอักษรตามรูปตารางแนวยาว 25 ซม. 
๘. วิธีการใช้สื่อ  
          น ากระดาษที่เป็นตัวอักษรสอดเข้าไปตามขีดสีด าที่เป็นสระในภาพผลไม้  ให้เด็กฝึกทักษะการอ่านตามสระ 
(สามารถเลื่อนตัวอักษรไปมาฝึกทักษะให้เด็กอ่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. ผลที่จะได้รับ           
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
          1. ได้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน เขียน 
          2. ได้ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ 
          3. รักการอ่าน 
          4. ได้สื่อท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาทักษะการอ่าน 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
          1. ได้สื่อการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กรู้จักทักษะการฟัง การพูด การอ่านการ
สังเกต การเปรียบเทียบ  
๙.๓ อ่ืนๆ  
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ  
           1. ครูปฐมวัย 
              ครูปฐมวัยมีส่วนอย่างมากในการที่จะน าสื่อไปใช้ท าให้เด็กเกิดการพัฒนา 
           2. เด็กปฐมวัย 
               เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่ใช้จริง  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ เราจะสามารถรู้ว่าสื่อนั้นใช้ได้ผลหรือไม่ 
           
                
 
 
               



 

กบน้อยนักผสมค า 

 
 
 
 
 
 

1.ชื่อผลงาน กบน้อยนักผสมค า 

2.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นายนเรศ หล้าอ่อน 

โรงเรียน บ้านดอนกลาง โทรศัพท์ 0880326779 อีเมลล์ Naled98832@gmail.com 

3.หลักการ/เหตุผลความเป็นมา  

สืบเนื่องจากการอบรมที่ผ่านมาการพัฒนานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้มีความพร้อมในการอ่านออกเขียน

ได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่ฝึกประสบการณ์ด้านการอ่าน และการเขียน 

4.วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการอ่าน 

5.แนวคิดในการผลิตสื่อ มีแนวค าจากตารางการผสมค าในหนังสือเรียนภาษาไทยป 1 

6.วัสดุอุปกรณ์ 1.กระดาษสี 2.พยัญชนะและสระที่ใช้ผสมค า 3. รูปภาพค า 4.กาว 5.กรรไกร 

7.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

1.เลือกพยัญชนะสระและรูปภาพที่ต้องการท าสื่อ print สื่อพยัญชนะ สระและรูปภาพที่ต้องการ 

2.จากนั้นตัดเป็นสี่เหลี่ยม น าพยัญชนะและภาพที่ตัดแล้ว มาติดกันสลับไปมาจนครบ แล้วน ามาติด 

ตัดกระดาษรูปต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ นามบัตรท าที่เสร็จแล้วมาติดกับกระดาษ 

8.วิธีการใช้สื่อ เปิดทีละแผ่นคล้ายๆหนังสือ 

9.ผลที่จะได้รับ  

1.เด็กปฐมวัย เด็กเรียนรู้การผสมค าจากพยัญชนะกับสระ 

2.ครูผู้สอนปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถน าสื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

10.ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ สื่อกบน้อยนักผสมค า เป็นสื่อที่สามารถใช้งานได้จริง สามารถเชื่อมโยง

ประสบการณ์เดิม ที่เด็กเคยได้รับได้พบเห็น ในชีวิตประจ าวัน ใช้งานง่ายและปลอดภัย 

mailto:อีเมลล์%20Naled98832@gmail.com

