
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน กุ๊กไก่สอนน้อง 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางรุ่งนภา แก้วสระแสน 

โรงเรียน วัดไชยนาราษฎร์ โทรศัพท์ ๐๙๕- ๙๕๑๖๑๕๑ อีเมลล์ Rung-15@hotmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

- ปัจจุบันการเรียนการสอนยังขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสม ท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและขาดเจตคติที่ดี
ต่อวิชาภาษาไทย จึงต้องมีการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ
โดยเหมาะสมกับวัย 

๔. วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้สระ มากข้ึนเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียนมากยิ่งข้ึน 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
-สื่อแบบประสมค า ที่จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
โดยค านึงถึงหลักการพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

๖. วัสดุอุปกรณ์ 
- จานกระดาษ 
- กาว 
- กระดาษสีต่าง ๆ 
- เชือก หรือ ด้าย 
- กรรไกร / คัทเตอร์ 
- แผ่นสติกเกอร์ใส 
- ภาพประกอบ 
- เทปใส 

 

 

 

กุ๊กไก่สอนน้อง 

mailto:Rung-15@hotmail.com


 

 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดกระดาษตามภาพ 

น าพลาสติกใสมาแปะบนภาพที่ตัด จากนั้นน าภาพที่ตัดมาปะ
กบติดกันโดยมีภาพและพยัญชนะสอดคล้องกันมาติดทับบน

เชือกหรือเส้นด้าย 

พับจานกระดาษให้เป็นครึ่งวงกลม จากนั้นตกแต่งให้สวยงาม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าภาพที่ประกอบกับเชือกมาติดใต้จานกระดาษที่พับเป็นครึ่ง
วงกลม 

กุ๊กไก่สอนน้อง 



 

๘. วิธีการใช้สื่อ 
- ดึงไข่ใต้ท้องแม่ไก่ออกมาทีละฟอง(โดยร้องเพลงแม่ไก่ออกไข่ประกอบไปด้วยก็ได้) 
- ครูและเด็กร่วมกันอ่านค าที่อยู่ในไข่แต่ละฟอง 
- ให้นักเรียนเขียนค าตามสื่อ 

๙. ผลที่ได้รับ 
๙.๑ เด็กปฐมวัย 
 ๑. ได้สื่อแบบฝึกประสมค าที่ส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 
 ๒.  เด็กปฐมวัยมีทักษะการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้องสูงขึ้น 
 ๓. เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 ๑. นักเรียนเข้าใจเสียงสระ รู้จักสระได้แม่นข้ึน 
 ๒. นักเรียนรู้จักที่จะผสมเสียงของ พยัญชนะกับสระแล้วสะกดออกมาเป็นค าได้ 
๙.๓ อ่ืน ๆ ไม่มีค่ะ 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยที่ได้ใช้แบบฝึกประสมค า มีทักษะการอ่านภาษาไทย
ที่ถูกต้องสูงขึ้นก่อนการจัดประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน หนังสือยืดบัญชีค าพ้ืนฐานปฐมวัย 

2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางปภาดา  เชื้อฉ่ าหลวง 

   โรงเรียนวัดย่านซื่อ     โทรศัพท์  098-9170349  อีเมลล ์              phaipaphada@gmail.com 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ก าหนดให้มีการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย” ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4- 5เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฐมวัยที่เข้า
รับการอบรมดังกล่าว  ด าเนินการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย  
จ านวนคนละ 1 ชิ้น   
4. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษา การอ่าน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพกับค า เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้ค าในบัญชีค าพ้ืนฐานได้ดียิ่งขึ้น 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

ท าหนังสือให้มีชีวิต น่าหยิบมาอ่าน 

6. วัสดุอุปกรณ์   

 6.1 กระดาษปก A4  แผ่น 

 6.2 บัตรค าบัญชีค าพ้ืนฐานพร้อมภาพประกอบ 

 6.3 กาวลาเท๊กซ์ 

 6.4 กรรไกร 

หนังสือยืดบัญชีค ำพื้นฐำนปฐมวัย 

mailto:phaipaphada@gmail.com


 

 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. วิธีการใช้สื่อ 

 8.1 ครูให้นักเรียนบอกว่าภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพอะไร และควบคู่ไปกับครูสอนอ่านทีละค า 

8.2 นักเรียนบอกค าจากภาพ ฝึกออกเสียงไปทุกค า 

8.3 สื่อประกอบไปด้วย 2 ด้าน ให้นักเรียนฝึกอ่านทั้ง 2 ด้าน จนจ าค าได้ โดยไม่ต้องพิจารราภาพ 

9. ผลที่จะได้รับ 

    9.1 เด็กปฐมวัย 

  มีทักษะการใช้ภาษา การอ่าน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพกับค า เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ค าในบัญชีค าพ้ืนฐานได้ดียิ่งขึ้น 

 

    9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย 

  มีก าลังใจในการพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์สื่อมาใช้พัฒนาเด็กต่อไป 

 10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

  การสนับสนุนการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรีย เพ่ือนครูในโรงเรียน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประโยชน์ในการ
น าความรู้มาใช้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาการ และมีสมรรถนะที่เหมาะสม
ตามวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ช่ือผลงาน  กล่องพาเพลิน 

๒. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน  นางอารมณ์  บุญวงษ์ 

    โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง        โทรศัพท์  094-486-7363  อีเมลล ์ arom_b@hotmail.com 

๓. หลักการเหตผุล/ความเป็นมา 

            ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดประสบการณ์
เตรียมความพร้อมการอ่านและการเขียน ในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน  2562 ท าให้เห็นว่าสื่อมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญมากส าหรับเด็กอันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ความสามารถที่ยั่งยืนและถ้าสื่อนั้นมีรูปร่าง สีสันที่แปลก ใหม่ ก็ยิ่งท าให้เด็ก
เกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน 

๔. วัตถุประสงค ์

             1.เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 

             2.เพื่อให้เด็กอ่านค าง่าย ๆ ได ้

             3.เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ             

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

              การเรียนรู้ค าใหม่ ๆ ผา่นการเล่นท่ีสนุกสนานช่วยกระตุน้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

              1.กระดาษสีหน้าเดียวชนิดแข็ง  
              2.กรรไกร 

              3.การลาเท็กซ ์
              4.กระดาษกาวเยื่อไผ ่

              5.สก๊อตเทปใส 

              6.ไม้บรรทัด 

              7.บัตรภาพพร้อมค าอา่น จ านวน  48 ใบ 
              8.กระดาษสติ๊กเกอร์ใส 

              9.ดินสอ 
 

กล่องพำเพลิน 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

              ขั้นตอนท่ี 1  เตรียมกระดาษแข็ง ดังนี ้

                        - ตัดกระดาษขนาด 14 ซม. × 28  ซม. จ านวน 48 แผ่น 

                               - ตัดกระดาษขนาด 13.5 ซม. × 13.5 ซม. จ านวน จ านวน 48 แผ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ขั้นตอนท่ี 2   - เอากระดาษขนาด 14 ซม. ×  28  ซม. จ านวน 48 ช้ิน มาพับเข้าหากันดังรูปด้านล่าง 

                               -เอากระดาษขนาด 13.5 ซม. × 13.5 ซม. จ านวน จ านวน 48 ช้ินท่ีเตรียมไว้ติดกระดาษกาวเยื่อไผ่ดังรูปด้านล่าง  

 

 

 

 

 

 

 

                              -เอากระดาษขนาด 13.5 ซม.ที่ติดกระดาษกาวเยื่อไผ่แล้วมาติดที่กระดาษขนาด  

14ซม.×28ซม.   จ านวน 48 ช้ิน ที่เตรียมไว้แล้ว 

 

 

 

 



 

 

 

                              -น ากระดาษขนาด 14 ซม. ×  28  ซม. จ านวน 6 แผ่น มาประกอบเป็นรูปกล่องโดยการเสียบ เสียบแล้ว
รู้สึกว่าจะไม่แน่นก็ใช้กาวลาเท็กซ์แต้มๆตรงรอยเสียบทุก ๆ ด้าน จะได้ 1 กล่อง ท าไปจนครบ จะได้กล่องทั้งหมด 8 ใบ 

 

 

 

 

 

 

   

       ขั้นตอนท่ี 3         -เอาสก๊อตเทปใส มาติดตรงรอยต่อกล่อง (ติดตามหมายเลข 1-8 )เพื่อให้กล่องพับไปพับมาได ้
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พลิกเอาข้างขึ้นแล้วตดิสก๊อตเทปใส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
5 

 

 



 

 

พลิกเอาด้านล่างขึ้นมาแล้วติดสกอ๊ตเทปใส 
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                   6 

 
 
 
 
 
 
 

   

  

   พลิกเอาข้างอีกด้านขึ้นแล้วติดสก๊อตเทปใส 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
8 

 

 

 

            ขั้นตอนท่ี 4          -เอาบัตรภาพพร้อมค าอ่าน มาติดกระดาษสติ๊กเกอร์ใสเพื่อให้ภาพมีความคงทน  

จ านวน 6 ใบ ติดลงบนกล่อง 1 ใบ ท าไปจนครบทั้ง 8 กล่อง  

 

 

 

 

 

 



 

  

 ๘. วิธีการใช้สื่อ 

             ครูผู้สอนใช้กล่องที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวางแล้วพลิกไป พลิกมา ตามรูป ให้เด็กอ่านค า เด็กก็จะอ่านค าจากภาพที่
เห็นจนเด็กมีความคล่องในการอ่านแล้วก็ให้เด็กเขียนค าต่อไป อยู่ในดุลพินิจของผู้สอนหรือครูผู้ฝึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. ผลที่จะไดร้ับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวยั ได้เห็นภาพจากสื่อการเรียนรู้จะท าให้เด็กอ่านค าได้ง่ายขึ้น มีความสนใจอยากเรียนรู้ 

    ๙.๒ ครผููส้อนปฐมวัย สามารถใช้สื่อท่ีสวยงามท าให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

    ๙.๓ อื่นๆ ...............................................................-......................................................................................... 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเรจ็ ในการผลิตสื่อครั้งน้ีได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูปฐมวยั เพื่อนครูทุกคนและ 

เฟชบุ๊ค (สื่อปฐมวัย By ครูโบว์) ในการออกแนวคิด กระบวนการผลิตสื่อ และทดลองใช้สื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ช่ือผลงาน พิซซ่าหน้าสระ เ-า 

๒. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน นางสาว วิไลพร   เจนกิจเจรญิชัย 

    โรงเรียน สองพี่น้อง         โทรศัพท์  ๐๘-๗๘๒๑-๒๕๖๙ อีเมลล์........................-............................ 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 เด็กวัย ๒-๕ ปีถือว่าเป็นวัยทองของภาษา พัฒนาการของเด็กวัยนี้จะเจริญงอกงามอย่างมาก ด้วยปัจจัยนี้เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้การใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเป็นข้ันตอน ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ไม่บังคับให้เด็กท ากิจกรรม แต่สร้างบรรยากาศเพื่อให้เด็กสนใจจะเรียนรู้เสียก่อนแล้วใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายประกอบ
กับ ต่อยอดจากสิ่งที่เด็กสนใจเพื่อน าเข้าสู่กิจกรรมให้เด็กลงมือฏิบัติด้วยตนเอง 

 การจัดท าสื่อการอ่านเขียนให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องท าให้เด็ก
ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้ดีขี้น อันเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร และมีความเข้าใจในภาษามากขึ้น มีความพร้อมที่จะศึกษาใน
ระดับชั้นเรียนที่สูงข้ึนไป 

 การพัฒนาการอ่านและฝึกฝนทักษะอื่นๆ ได้ด้วยตนเองแล้วเด็กจะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 

๔. วัตถุประสงค ์

 ๔.๑ เพื่อพัฒนาความสารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

 ๔.๒ เด็กใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันดีขึ้น 

 ๔.๓ เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 เด็ก ๆ  เรียกร้องอยากทานพิซซ่า ประจวบเหมาะกับเห็นโฆษณาจากทางทีวี และมีความสามารถด้านการพับ จึงคิดต่อ
ยอดด้านภาษาไทยเพื่อให้เด็กๆ ไดม้ีพื้นฐานติดตัวไปเข้าสู่ช้ันประถมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

 ๖.๑ กระดาษส ี

 ๖.๒ กาว 

 ๖.๓ รูปภาพค าต่าง ๆ 

 ๖.๔ กรรไกร/คัดเตอร ์
 ๖.๕ ดินสอ 

 ๖.๖ ไม้บรรทัด 

พิซซ่ำหน้ำสระ เ-ำ 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลติสื่อ 

๗.๑ ตัดกระดาษสีเป็นวงกลม มีเสน้ผ่าศูนย์กลาง ๒๐ ซม. จ านวน ๔ วง (กระดาษสีเดยีวกันหรือหลายสีก็ได้) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

๗.๒ แบ่งวงกลมเป็น ๔ ส่วน แล้วตัดทิ้งส่วน ๑ ส่วน (ท าทุกแผ่นเหมือนกัน ๔ แผ่น) ทากาวจะได ้           ตามรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗.๓ แบ่งครึ่งด้านหนึ่งของ           จะได้ตามรูปคล้ายพิซซ่า ๔ รปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๔ น าพิซซา่ทั้ง ๔ มาทากาว จะได้ตามรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

๗.๕ น ารูปภาพค าและการอ่านมาติดที่ด้านของพิซซ่า จะไดต้ามรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จการผลิตจะได้ พิซซ่าหน้าสระ  เ-า 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

 สอนเป็นรายบุคคล 

๙. ผลที่จะไดร้ับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

  - ท าให้เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการเรยีนภาษา 

  - เด็กใช้ภาษาได้ถูกต้อง และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันไดด้ีขึ้น 

    ๙.๒ ครูผูส้อนปฐมวัย 

  - ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กโดยพจิารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเรจ็ 

 เด็กใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง และน าภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น 
 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน บิงโกสะกดค า 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสิริพร   กันยายน 

    โรงเรียน สองพ่ีน้อง                โทรศัพท์ ๐๙-๘๔๐๒-๖๖๘๔ อีเมลล์ siriporn010129@gmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 เด็กอายุวัย ๓-๕ ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้
ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม สื่อและของเล่นจึงมีบทบาทในการเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่าง
ดี ซึ่งสดอคล้อดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อ
การเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็น
ผู้เอื้ออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

 การจัดท าสื่อการอ่านเขียนให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้องท าให้เด็กใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้ดีขี้น อันเป็นพ้ืนฐานของการสื่อสาร และมีความเข้าใจในภาษา
มากขึ้น มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป 

ดังนั้น จึงจัดท าสื่อการเรียนรู้การสอนปฐมวัยชิ้นนี้ขึ้นเพ่ือให้เด็กระดับปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการ
จัดเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือให้เด็กเกิดความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

๔.๒ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจต่อการเรียนมากยิ่งข้ึน 

๔.๓ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 ๕.๑ อยากให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 

 ๕.๒ อยากให้เด็กเกิดแนวคิดใหม่ๆ 

บิงโกสะกดค ำ 



 

 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

 ๖.๑ กระดาษ ๑๘๐ แกรม 
 ๖.๒ พลาสติกใส 
 ๖.๓ ฟิวเจอร์บอร์ด 
 ๖.๔ กระดาษค าพ้ืนฐานเด็กปฐมวัย 
 ๖.๕ ปากกา 
 ๖.๖ กาว/กระดาษกาว 
 ๖.๗ กรรไกร/คัดเตอร์ 
 ๖.๘ ฝาขวดน้ าอัดลม 
 ๖.๙ แผ่นลองตัด/ไม้บรรทัด 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ในขั้นตอนของการผลิตสื่อบิงโก มี ๓ ส่วนหลักๆ คะ 
 - ตัวแผ่นบิงโก 
 - ตัวหมากเดิน 
 - ตัวฉลากค า 

เริ่มจากการท าตัวแผ่นบิงโกคะ 

 

 ๗.๑ เลือกค าพ้ืนฐานส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงนั้นๆ แล้วน้ ามาตัดออกให้เป็นค าๆพร้อมรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๗.๒ ท าตารางบิงโก ๙ ช่อง น าค าและรูปที่ต้องการมาติดตามช่อง จนครบ ดังรูป 

  

 

 

 

 

 

 

๗.๓ ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นบิงโกเล็กน้อย แล้วแปะด้วยพลาสติกใสเพื่อความคงทน
ของชิ้นงาน  ตามรูป 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเสร็จในส่วนของตัวแผ่นบิงโกแล้วมาเริ่มท าในส่วนของตัวหมากส าหรับวางกันคะ 

 ๗.๔ น ากระดาษสีหรือสติกเกอร์สีมาติดบนฝาน้ าอัดลม 

   

 

 

 



 

 

ส่วนสุดท้ายตัวฉลากค าสะกดบิงโก 

 ๗.๕ น าค าสะกดที่เตรียมไว้มาแปะลงฟิวเจอร์บอร์ดจากนั้นติดสติกเกอร์ใสเพื่อความคงทน และตัด
ออกเป็นค า ๆ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         บิงโกสะกดค า 

 

 



 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

๘.๑ แจกแผ่นค าบิงโกให้กับผู้เล่นคนละ ๑ แผ่น 

๘.๒ คนจับฉลากค าบิงโกให้จับครั้งละ ๑ ตัว พร้อมสะกดค าขานบอกผู้เล่น 

๘.๓ ผู้เล่นวางตัวหมากหลากสีบนแผ่นบิงโกค าตามคนจับฉลากค า 

๘.๔เล่นไปเรื่อย ๆ อาจมีผู้เล่นวางได้ครบตามก าหนดแล้วอ่านชื่อค าท่ีได้ครบ ถือว่าเป็นผู้ชนะ 

๙. ผลที่จะได้รับ 

        ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

  - ท าให้เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนภาษาไทย 

  - ท าให้เด็กได้เข้าสังคม ช่วยเหลือกัน 

  - เด็กใช้ภาษาได้ถูกต้อง และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้ดีข้ึน 

  - เด็กจะกล้าแสดงออกมาขึ้นในการสะกดค า 

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

  - ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างเด็กอย่างชัดเจน 

  - ได้ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

  - ฝึกการคิดท าสื่อต่างๆ  

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 ๑๐.๑ เด็กได้กระตุ้นความคิดริเริ่มที่จะต่อยอด(เปลี่ยนจากค าเป็นแบบอ่ืน)  

 ๑๐.๒ ได้รับความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 

 ๑๐.๓ เด็กๆได้ใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันได้ดีมากขึ้น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน  พี่ม้าสอนน้องเรื่องสระอ า 
2.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางส ารวม  ผลิเจริญสุข  โรงเรียนวัดรางบัวทอง โทรศัพท์  061 8936458 
3.หลักการเหตุผล / ความเป็นมา 
 เนื่องจากท่านผอ.เขตสุพรรณบุรี  เขต 2 ได้เร่งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมทักษะใน
ด้านการอ่านและการเขียนในเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ในภาคเรียนที่ 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก  เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้มีแนวคิดที่จะได้ฝึกทักษะในด้านการอ่านและการเขียน
ในเรื่องสระกับพยัญชนะต่างๆในระดับปฐมวัย  ให้มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามศักยภาพ
ของเด็กแต่ละบุคคล  และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
4.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริมทักษะในด้านการอ่านและการเขียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2 ให้มีความรู้       
             เรื่องสระ  และพยัญชนะ  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 3.เพ่ือปลูกฝังให้เด็กในระดับปฐมวัยรักการอ่านและการเขียน 
5.แนวคิดการผลิตสื่อ 
 1.ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสระและพยัญชนะ 
 2.ส่งเสริมในเรื่องการอ่านและการเขียนให้กับเด็กในชั้นอนุบาลปีที่  3  ภาคเรียนที่  2 
 3.ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสระและพยัญชนะตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   
 4.ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
6.วัสดุและอุปกรณ์ 
 1.จานกระดาษ  จ านวน  2  ใบ 
 2.กระดาษโปสเตอร์แข็งหลากสี 
 3.แบบพยัญชนะ  และสระ 
 4.กรรไกร 
 5.ไม้บรรทัด 
 6.หมุดแยกขา 
 7.ตาสัตว์ 

พี่ม้ำสอนน้องเรื่องสระอ ำ 



 

  
8.กาว 

 9.ตะปู 
 10.แบบสัตว์รูปต่างๆ 
 
7.ขั้นตอนการผลิต 
 1.ตัดแบบรูปสัตว์แล้วน ามาวาดลงในกระดาษสีโปสเตอร์แข็งหลากสี  แล้วตัดตามแบบท่ีวาด 
 2.น าจานกระดาษท้ัง  2  ใบมาเจาะรูตรงกลางด้วยตะปู 
 3.น าจานใบที่  1  มาเจาะเป็นรูปสี่เลี่ยมขนาดกว้าง  3  เซนติเมตร  ยาว  3.5  เซนติเมตร 

4.น าจานใบที่  1  ที่เจาะรูรูปสี่เลี่ยมมาประกอบเป็นรูปสัตว์ 
 5.ใส่หมุดแยกขาและน าสระอ ามาติดในจานใบที่  1  ด้านหน้า 
 6.น าพยัญชนะมาติดลงในช่องสี่เหลี่ยมของจานใบที่  2  โดยหมุนจานไปเรื่อยๆจนครบ 
 7.ตัดกระดาษเป็นรูปลูกศร  แล้วน าไปติดด้านหลังของจานใบที่  2 
 

 

 
 
 
 



 

 
8.วิธีการใช้เสื่อ 
 1.น าสื่อเรื่อง  พี่ม้าสอนน้องเรื่องสระอ า  มาให้เด็กดู  แล้วสนทนาซักถามเรื่องสระ  และพยัญชนะ   
             ครูอ่านให้เด็กฟังแล้วให้เด็กอ่านตาม 
 2.ครูหมุนพยัญชนะไปจนครบ  แล้วฝึกให้เด็กอ่านเรื่องสระอ า 
 3.เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ใช้สื่อ  และฝึกอ่านเรื่องสระอ า 
 4.ครูน าสื่อมาวางไว้  แล้วให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจในการอ่านพยัญชนะและสระด้วยตนเอง 
 
9.ผลที่จะได้รับ 
 9.1.เด็กปฐมวัย 
  9.1.1.เด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2 สามารถอ่านและเขียนสระและ  
                             พยัญชนะได้ 
  9.1.2.เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องสระและพยัญชนะ 
  9.1.3.เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 9.2.ครูผู้สอนปฐมวัย 
  9.2.1.ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถน าแนวทางในการใช้สื่อไปส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสระและ  
                             พยัญชนะ 
  9.2.2.ครูผู้สอนควรท าให้ครบทุกสระ  เพ่ือเด็กจะได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องสระและ 
                             พยัญชนะมากยิ่งขึ้น 
 10.ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
  10.1.ครูปฐมวัยต้องมีความขยันและมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็ก  
                            ได้เกิดทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  10.2.ครูปฐมวัยต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับ 
                            เด็ก 
  10.3.ครูปฐมวัยต้องมีใจรักและมีเมตตาเด็กอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน 

 บันไดงูรู้ภาษา 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 

 นางสาวรัชนีกร วรรณดี 

โรงเรียนวัดบางสาม โทรศัพท ์๐๙๐-๑๔๐๖๔๘๔ อีเมลล์ be-tong@hotmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 จากที่ได้รับการอบรมการเตรียมความพร้อมการอ่าน การเขียนในระดับปฐมวัยที่ผ่านมา มีความน่าสนใจ
และสามารถจะน าความรู้ที่ได้รับนั้นมาพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยผ่านสื่อ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้เข้าถึงการอ่านการเขียนอย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ จะท าให้เด็กปฐมวัยสนุกกับการเขียน อ่านเพิ่ม
มากขึ้น 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมเบื้องต้นส าหรับการอ่านและการเขียนในระดับปฐมวัย 

 ๒. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุกสนานในการเรียนอ่าน เขียน 

 ๓. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการจ าและการน าไปใช้ 

 ๔. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนระดับชั้นต่อไป 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 สื่อบันไดงูรู้ภาษา จะเป็นสื่อในเรื่องของเกม เด็กๆจะสนุกกับการเล่นเกม และการสร้างค าต่างๆด้วยตัวเอง 
และสามรถเล่นได้ครั้งละหลายๆคน ท าให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อหรือยาก เพราะเด็กจะสามารถช่วยกันคิดและอ่านทั้งค าท่ี
ตนเองได้และค าท่ีเพ่ือนได้ เด็กๆก็จะได้รู้จักค าและสระที่หลากหลาย 

 

บันไดงูรู้ภำษำ 



 

 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

 ๑. กระดาษลัง 
 ๒. คัตเตอร์ 
 ๓. กระดาษสี 
 ๔. กรรไกร 
 ๕. กาว 
 ๖.พยัญชนะ  
 ๗. สระ 
 ๘. ฝาขวด 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๑. ปริ้นภาพลูกเต๋า พยัญชนะ และสระ น ามาตัดตามภาพให้สวยงาม 
 ๒. น าลังมาตัดข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาทั้งสองด้าน 
 ๓. น าลังที่ตัดเรียบร้อยแล้วมาติดกันให้เป็นเหมือนสมุด 
 ๔. หุ้มลังด้านนอกด้วยกระดาษสีให้สวยงาม และตกแต่งตามชอบ 
 ๕. เปิดเข้าไปด้านใน ให้เราแบ่งลังออกเป็นสองแถบเพ่ือใช้ส าหรับติดพยัญชนะ และสระ 
 ๖. แถบซ้ายมือน าพยัญชนะที่ตัดแล้วมาติดเรียงกันเหมือนเกมบันไดงู  
 ๗. แถบขวามือน าสระที่ตัดแล้วมาติดเรียงกันเหมือนเกมบันไดงู  
 ๘. ตกแต่งให้สวยงามตามชอบ 

๙. พับกระดาษท่ีเราปริ้นส าหรับลูกเต๋า 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

 ๑. เด็กเลือกฝาขวดคนละ ๒ อัน แต่มีสีเดียวกัน 

 ๒. เปิดสมุดบันไดงูออกมาวางฝาขวดของตนเองไว้ข้างหน้า ก. ๑ อัน หน้า สระ ะ ๑ อัน 

 ๓. ให้เด็กโยนลูกเต๋าและเดินฝาขวดตามจ านวนที่โยนลูกเต๋าได้ เด็ก ๑ คนจะโยนได้ ๒ ครั้ง ครั้งแรกจะ
เดินฝาที่พยัญชนะ และครั้งที่ ๒ จะเดินฝาที่สระ 

 ๓. เมื่อโยนเสร็จทั้งสองครั้งให้เด็กเขียนพยัญชนะและสระที่ตนเองได้ลงในสมุด และจะอ่านให้เพื่อนฟัง 

 

 

 



 

 

๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

๑. เด็กได้เตรียมความพร้อมเบื้องต้นส าหรับการอ่านและการเขียนในค าง่ายๆ 

 ๒. เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนอ่าน เขียน 

 ๓. เด็กเกิดทักษะการจ า 

 ๔. เด็กได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

 ครูปฐมวัยจะไม่เหนื่อยในการสอน เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และครูเป็นแค่คนคอยช่วยเหลือในค า
ที่ยาก ที่เด็กไม่เข้าใจ ครูจะไม่รู้สึกว่าก าลังยัดเยียดสิ่งที่ยากให้กับเด็ก เพราะเด็กเกิดความสนุกในการเล่นเกมบันได
งูรู้ภาษา โดยไม่รู้ตัวว่าก าลังเรียนยู่ และยังได้สะกดค า และภาษาด้วยตนเอง 

    ๙.๓ อ่ืนๆ  

 เด็กได้ฝึกการนับจ านวนบนลูกเต๋า เป็นการเรียนรู้เรื่องจ านวน และค่า 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 บันไดงูรู้ภาษา เป็นการเล่นเกมแต่ได้ฝึกภาษา ท าให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ และสนุกมากกว่าครูเขียนกระดานแล้ว
ให้เด็กๆจ า อ่านตาม แต่เกมนี้เป็นการให้เด็กได้ฝึกผสมค าเอง ลองอ่านเอง จ าสระเอง ซึ่งจะท าให้เด็กไม่เบื่อและ
อยากจะเรียนรู้มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



 

รังผึ้งประสมสระ 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผลงาน รังผึ้งประสมสระ 
ชื่อผู้น าเสนอ นางชโลธร  สังข์เสือโพธิ์ 
โรงเรียน วัดบางสะแก ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอสองพ่ีน้อง โทรศัพท ์086 -95062613 
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การเลือกสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้มากท่ีสุด จ าเป็นต้องมีจุดประสงค์
ในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมซึ่งหลักการเลือกสื่อการสอนมีดังนี้ 

1. ซื้อน้ าต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
2. เลือกซื้อที่มีเนื้อหาถูกต้องทันสมัยน่าสนใจและเป็นสื่อที่จะให้ผู้เรียนมีผลต่อการเรียนมากที่สุดช่วยให้

เด็กๆเข้าใจได้ดี 
3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยระดับชั้นความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 
4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 
5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดีมีความชัดเจนและเป็นจริง 
6. มีราคาไม่แพงจนเกินไปหรือถ้าผลิตเองควรคุ้มกับราคาและการลงทุน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ ศึกษาสามารถอธิบายความหมายของสื่อการสอนได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายประเภทของสื่อการเรียนการสอนได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจสื่อการเรียนการสอนที่จ าแนกตามประสบการณ์ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน 
5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน 
6. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจมีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์มีพัฒนาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ระดับเด็กปฐมวัย 
3. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

1.อยากให้เด็กๆได้รับความรู้มากข้ึนในเวลาที่น้อยลง 
2. อยากให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เป็นจริง 
3. ช่วยเร้าและกระตุ้นความสนใจช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายรวดเร็วและเพลิดเพลิน 
4. สร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในห้องเรียน 



 

 
4. วัสดุอุปกรณ์ 

1. กรรไกร 
2. คัตเตอร์ 
3. ดินสอ 
4. กระดาษโปสเตอร์สี 
5. ฟิวเจอร์บอร์ด 
6. กาว 

  7. ภาพและค าที่ต้องการ 
8. แผ่นสติ๊กเกอร์ใส 

 5. ขั้นตอนในการผลิตสื่อ 
  1. ตัดฟิวเจอร์บอร์ด 18 * 18 cm จ านวน 2 แผ่น 

2. ท าลักษณะรังผึ้งโดยตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมจ านวน 7 ช่อง 2 แผ่น อีก 1 แผ่นเราจะตัดเป็นช่องโดยมี
ขนาดห่างช่องละ 1 cm 

3. จากนั้นน ากระดาษสี มาแปะทับแผนที่หนึ่งที่เราเตรียมไว้แล้วน าแผ่นที่ 2 มาแปะทับอีกที 
4. จากนั้นน าค าและภาพที่เราเตรียมไว้มาติด 

6. ขั้นตอนการใช้สื่อ 
1. คุณครูแนะน าให้เด็กเล่นโดยการแกะฝาบนออกท้ังหมดจากนั้นให้นักเรียนสังเกตค าที่เหมือนกัน เช่น

พยัญชนะต้นตัวเดียวกันน าไปใส่ในช่องที่ถูกต้องจนครบทุกช่อง 
2. จากนั้นให้นักเรียนอ่านค าที่ก าหนดไว้ให้ถูกต้องโดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เด็กปฐมวัย เด็กๆจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาและพร้อมที่จะ

เรียนต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป 
2. ครูผู้สอนปฐมวัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือครูมีความรู้ความเข้าใจมีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ใน

การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับเด็กปฐมวัย 
8. ปัจจัยที่ท าให้ผลส าเร็จ 

1. การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มากข้ึน 
3. ต้องการให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนมากขึ้น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  หนังสือแสนสนุก 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางณัฐฐาพร  ปิ่นแก้ว  

โรงเรียน  วัดท่าข้าม   โทรศพัท์  087-0883527 .อีเมลล์  nattha-tk@hotmail.com   

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  

 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
“การจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย” ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่  ๓  ทุก
คน เมื่อวันที่ ๔ – ๕ เมษายน  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมาแล้วนั้น  โดยได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฐมวัยที่เข้ารับการอบรม
ดังกล่าว  ด าเนินการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย  จ านวนคนละ ๑ 
ชิ้น  ข้าพเจ้าก็เห็นถึงความส าคัญของสื่อการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัย  จึงได้
ด าเนินการพัฒนาและผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เตรียมความพร้อม
เรื่องการอ่านการเขียน 

๔. วัตถุประสงค์   

 1.  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง สี จ านวน ตัวเลข รูปทรงเรขาคณิต  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตลอดจนจู้จัก
ค าศัพทง์่าย ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2.  เพื่อให้เด็กสนุกกับการเปิดหนังสือ และเล่นกับหนังสือ 

 3.  เพื่อฝึกการสังเกต คิด ตอบค าถาม อ่านประโยคจากภาพ 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ  
 การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย จะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น สื่อ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย  สื่อเปรียบเป็นกุญแจที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาและได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าที่
ครูผู้สอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหา โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย  การที่ครูผู้สอนจะน าสื่อ 

หนังสือแสนสนุก 



 

 
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยนั้น ต้องมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้ถูก
ก าหนดขึ้น โดยอาจจะเป็นการน าวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาประกอบในการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาไปยัง
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในสิ่งที่ครูได้ถ่ายทอด รวมไปถึงมีความเข้าใจตรงตามเนื้อหา นอกจากนี้ยังช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดเวลา 
๖. วัสดุอปุกรณ์    

 1.  กระดาษ A4   80แกรม,180 แกรม 
 2.  สีไม ้
 3.  ปากกาตัดเส้น 
 4.  แผ่น CD 
 5.  หมุดยึดกระดาษ 
 6.  กาว 
 7.  แฟ้ม 
 8.  คัตเตอร์ 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  

 1.  สร้างภาพในคอมพิวเตอร์  1 ชุดมี 2 หน้า ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.  พิมพ์ภาพด้วยกระดาษ A4  ขนาด 180 แกรม  

 3.  หน้าที่มีอักษรภาษาอังกฤษ ให้ตัดและพับตามภาพ 

 

 

 

 

 

 4.  พับครึ่งตามยาวกระดาษแล้วทากาวกระกบกันดังนี้ 

 

 

 

 

 

 5.  ใช้คัตเตอร์กรีดภาพด้านซ้ายมือออก 

 

 

 

 

 

 6.  พลิกกระดาษแผ่นกลางข้ึนทับแผ่นบน ใช้สีไม้วาดภาพในช่องที่เจาะไว้บนสีแผ่นบน 

  

 



 

  

7.  สร้างและพิมพ์ภาพเป็นวงกลมเท่ากับ CD ตัดภาพแล้วปะลงบนแผ่น CD 

 

 

 

 

 

 8.  ตัดกระดาษดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 9.  น าแผ่น CD มาวางใต้กระดาษ แล้วใช้หมุดยึดไว้ 

 

 

 

  

10.  ใช้กระดาษ A4  ขนาด 180 แกรมปะติดด้านหลังโดยเว้นตรงแผ่น CD ไว้ 

 

 

 



 

 

 11.  เจาะรูด้านบนแล้วใส่แฟ้ม 

 

 

 

 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ  

 1.  พลิกเปิดแบบหนังสือ 
 2.  ลากเส้นตามรูปร่างต้นแบบ 
 3.  คิด ทายปริศนาอะไรเอ่ย 
 4.  หมุนแผ่นCD เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๙. ผลที่จะได้รับ 
๙.๑ เด็กปฐมวัย 
 1.  เรียนรู้เนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
 2.  ได้เรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม 
 3.  มีสื่อท าให้บรรยากาศชั้นเรียนน่าสนใจและท าให้เกิดการอยากเรียนรู้ 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 1.  น าไปเป็นสื่อส าหรับการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 2.  การจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจ  ตรงกับเนื้อหาการเรียนรู้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
 3.  มีสื่อ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน  
 4.  สามารถน าเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการออกแบบนวัตกรรม สื่อ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้
ด้วยตนเอง 
 5.  ใช้ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนได้ 
 6.  ออกแบบและผลิตสื่อได้ด้วยตนเอง 
๙.๓ อ่ืนๆ  
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ  
 ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการและคณะครูในโรงเรียน ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  ให้ความ
ช่วยเหลือในการผลิตสื่อ 
 



 

จ ำแนก แยกสีสัน 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อผลงาน จ าแนก แยกสีสัน 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวพิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ 

 โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โทรศัพท์ 086-5761211 อีเมลล์  - 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

          เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของ
เด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจ าเป็น
จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ 
โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย จะเป็น
รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น สื่อ ถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  สื่อเปรียบเป็นกุญแจที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจใน
เนื้อหาและได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าที่ครูผู้สอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหา 

๔. วัตถุประสงค์  
 - เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะการจ าแนกสีได้อย่างถูกต้อง 
 - เพ่ือฝึกกระบวนการคิด การอ่าน ได้ดียิ่งขึ้น 
 - เพ่ือให้เด็กนักเรียนสนใจ และสนุกไปกับการเรียน  
 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ  
 อยากให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนที่หลากหลาย เรียนอย่างมีความสุข จึงผลิตสื่อเพ่ือดึงดูดความสนใจใน
การเรียนการสอนพร้อมกับเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ จึงเกิดเป็นสื่อชิ้นนี้(จ าแนก แยกสีสัน) ซ่ึงดัดแปลงมา
จากการท างานของนาฬิกา 
 
 



 

 
๖. วัสดุอุปกรณ์  

๑. กาว 
 ๒. กรรไกร 
 ๓. ฟิวเจอร์บอร์ด 
 ๔. แผ่นแแม่เหล็กดูด 
 ๕. กระดาษเคลือบ 

๖. ไม้บรรทัด 
๗. ดินสอ 
๘. สี 
๙. กระดาษแผ่นค า พร้อมรูปภาพ 

 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  
 1.ตัดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. 
 2. ตัดแถบสีที่ปริ้นเรียบร้อยแล้ว แปะบนฟิวเจอร์บอร์ดที่เตรียมไว้ 
 3. ตัดแผ่นแม่เหล็กดูด เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส ขนาด 3 ซม. 

4. เคลือบด้วยกระดาษใส ทั้งแผ่นให้เต็มฟิวเจอร์บอร์ด 
5. ตัดบัตรค าที่เตรียมไว้ครบทุกสีเป็นรูปหัวใจ หรือรูปตามท่ีเราต้องการ 
6. เคลือบด้วยกระดาษใสลงบนบัตรค าภาษาของสี 
7. ด้านหลังของบัตรค าแปะด้วยแผ่นแม่เหล็กทุกค า 
 

๘. วิธีการใช้สื่อ  
 1. ใช้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ศึกษาสีโดยการใช้ตาดู 
3. จ าและจ าแนกสีได้โดยการเรียนรู้จากครู ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. จากนั้นให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่สีจากสื่อการเรียนการสอนที่ครูเตรียมมา โดยจับคู่ให้ชื่อและสีตรงกัน 
5. ฝึกฝนเป็นประจ า  
 
 
 



 

 
๙. ผลที่จะได้รับ  

- เด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะการจ าแนกสีได้อย่างถูกต้อง 
- เด็กปฐมวัยสามารถฝึกกระบวนการคิด การอ่าน ได้ดียิ่งขึ้น 
- เด็กปฐมวัยสนใจ และสนุกไปกับการเรียนการสอน   

 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย นางสาวพิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์  
๙.๓ อ่ืนๆ  -  
 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
เด็กปฐมวัยให้ความสนใจสื่อและรูปแบบการจักกิจกรรม เป็นอย่างมาก สื่อสามารถเป็นตัวช่วยให้เด็ก

ปฐมวัยจดจ าได้ดียิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน จ าแนกแยกสสีัน 



 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน หนังสือมะเฟือง ก-ฮ 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์ 

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โทรศัพท์ 084-4086528 อีเมลล์ koojin55@gmail.com 
3. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

1. รูปภาพและสีสันเป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายการน ารูปภาพมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ช่วยให้
เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

2. การจัดการเรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติของเด็กในการค้นหาความหมาย 
3. การจัดการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้เด็กก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน 
4. การจัดการเรียนรู้ต้องให้ความส าคัญกับ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
5. เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมท าให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย ก-ฮ 
2. เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษา 
3.เพ่ือส่งเสริมทักษะการสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบ 
4.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียง 
5.เพ่ือส่งเสริมด้านความคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

5.แนวคิดในการผลิตสื่อ 
เพ่ือให้เด็กจดจ าพยัญชนะ ก-ฮ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ภาษาได้ 

6. วัสดุอุปกรณ์ 
6.1 กระดาษปกขนาด A4 สีต่างๆ 
6.2กระดาษเยื่อกาวสองหน้าชนิดบาง 
6.3 แบบอักษรรูปภาพ ก-ฮ 
6.4 กระดาษลัง 
6.5 กรรไกร 
6.6 ไม้บรรทัด 
6.7 ริบบิ้นสีต่างๆ 

หนังสือมะเฟือง ก-ฮ 

mailto:อีเมลล์%20koojin55@gmail.com


 

 
7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

7.1 พับกระดาษตามข้ันตอน 
7.2 น ากระดาษท่ีพับแล้วมาติดเยื่อกาวแล้วน ามาต่อกัน จนพอกับพยัญชนะท่ีเตรียมไว้ 
7.3 น าหนังสือท่ีต่อแล้วเข้าเล่ม 
7.4 ติดภาพและตัวอักษร ก-ฮ 

8. วิธีการใช้สื่อ 
8.1 ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะไทย ก-ฮ โดยการใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กร่วมแลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็นของตนเองร่วมกับเพื่อน 
8.2 ครูแนะน าสื่อ หนังสือมะเฟืองก ก-ฮ ให้เด็กรู้จัก 
8.3 ครูอธิบายวิธีการอ่าน หนังสือมะเฟือง ก- ฮ โดยการเปิดอ่านออกเสียงหนังสือมะเฟืองตัวพยัญชนะก-

ฮ ธีรนาฏอ่านออกเสียงจนครบพยัญชนะทุกตัว 
8.4 เด็กร่วมอ่านหนังสือมะเฟือง ก-ฮ กับเพ่ือน 
8.5 เด็กสามารถเล่นทายพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ แต่ละตัวกับเพ่ือนได้ 
8.6 จัดวางไว้มุมหนังสือเพ่ือให้เด็กได้เข้ามุมหนังสือ ได้อ่านตามความสนใจ เป็นการฝึกสมาธิ และส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน 
9.ผลที่จะได้รับ 

9.1 เด็กปฐมวัย เด็กมีนิสัยรักการอ่านเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย เป็นเครื่องมือช่วยครูในการถ่ายทอดความรู้ 

10.ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
          1. ครู  2. นักเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน “ไม้หนีบหรรษา” 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวปริยากร  โชคกิตติวรากูล 

    โรงเรียนวัดใหม่บ ารุงธรรม โทรศัพท์ 082-4805878 อีเมลล์ popperzz.pc@gmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย คือ การเรียนปนเล่น ข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นท าสื่อ 
“ไม้หนีบหรรษา” ขึ้น เพ่ือให้เด็กได้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยให้เด็กได้ฝึกการคิด               
การมีเหตุผล การได้เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กคนอ่ืนๆ และยังเป็นการฝึกการเข้าสังคมให้แก่เด็กได้อีกด้วย 

๔. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กได้รู้จักจ านวน ตัวเลขทั้งตัวเลขอารบิกและตัวไทยเลข 

2. เพ่ือให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

เนื่องจากในห้องเรียนมีไม้หนีบเป็นจ านวนมาก และข้าพเจ้าได้คิดวิธีที่จะน าไม้หนีบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
จึงได้ลองค้นหาวิธีการท าสื่อการสอนจากอินเทอร์เน็ต ก็ได้ค้นพบวิธีการท าสื่อการสอน “ไม้หนีบหรรษา”                
จึงลองท าตาม และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทดลองน าไปใช้กับเด็ก ซึ่งปรากฏว่าเด็กๆชื่นชอบและให้ความสนใจ
กับสื่อชิ้นนี้เป็นอย่างมาก 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

- กระดาษอาร์ตมัน 
- กาว UHU 
- พลาสติกเคลือบ 
- รูปภาพสิ่งต่างๆ 
- ไม้หนีบ 

 

ไม้หนีบหรรษำ” 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

  

 

 

 

 

 

2. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างวงล้อตามรูปแบบที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

3. เมื่อได้วงล้อตามแบบที่ต้องการแล้ว ใช้กระดาษอาร์ตมันพิมพ์ภาพวงล้อ และตัดให้เป็นวงกลมตาม
รูปแบบที่ท า  เมื่อตัดเสร็จ น าวงล้อไปเคลือบพลาสติกใส 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. จากนั้นน ารูปภาพต่างๆที่ใส่ตัวเลขไว้นั้นตัดตามรูปแบบที่ต้องการ 

5. น ารูปภาพต่างๆไปเคลือบพลาสติกใส แล้วน ามาแปะลงบนไม้หนีบ โดยใช้กาว UHU 

 

 

 

 

 

 

6. จากนั้นตกแต่งให้สวยงาม ตามแบบท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

- ให้นักเรียนน าไม้หนีบที่เป็นรูปตัวเลข  หนีบเข้าในช่องที่มีจ านวนเท่ากับตัวเลขที่อยู่บนไม้หนีบ 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย  เด็กเกิดความสนุกสนาน และสนใจที่จะเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนที่สอดแทรกการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย มีสื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้การท ากิจกรรมต่างๆของเด็ก                        
เกิดความสนุกสนาน และบรรลุวัตุประสงค์ในการเรียนรู้  
     
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 สื่อมีความทันสมัย มีสีสันที่สวยงาม และครูเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง  
  



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน สามเหลี่ยมออกเสียง 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวศิริวรรณ  หมดจด 

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว  โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๘๔๙๔๐๔  อีเมลล์ siriwanmodjod@gmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

การจัดการศึกษาในส่วนใหญ่ มีนโยบายส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา และปัจจุบันให้ความส าคัญในระดับปฐมวัยเป็นการปูพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาในระระดับชั้น
ประถมศึกษา 

ผู้เรียนในระดับปฐมวัยเป็นวัยสนใจ อยากรู้อยากเห็น ชอบหยิบจับสิ่งของ แต่มีความในแค่ระยะ
หนึ่งเท่านั้น ถ้าจะให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมาฝึกค าที่มีแต่ตัวหนังสื่อ ซึ่งบางค าผู้เรียนเข้าใจความหมาย อาจ
เป็นการสร้างทัศนคติที่ได้ดีต่อผู้เรียนได้ 

ดังนั้น จึงจัดท าสื่อการสอน ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้ค าและรูปภาพประกอบกัน 

เพ่ือให้กระตุ้นให้เด็กอยากอ่าน ดึงดูดความสนใจ ช่วยให้เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น  

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะการอ่านค าที่เปลี่ยนความหมายโดยการเพ่ิมหรือเปลี่ยนวรรณยุกต์ได้ 

๔.๒ เพ่ือให้กระตุ้นให้เด็กอยากอ่านมากขึ้น 

๔.๓ ชว่ยให้เด็กเรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้มากข้ึน 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

โดยเลือกผลิตสื่อการอ่านภาษาไทย ใช้ค าซ้ าแล้วเพ่ิมวรรณยุกต์ทีละค า เช่น ปา ป่า ป้า พร้อมรูป
ภาพประกอบ เพ่ือเป็นตัวกลางในการฝึกทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย สามารถสัมผัสได้ มีความคงทน
แข็งแรง ดึงดูดความสนในของเด็กเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  

 
 

สำมเหลี่ยมออกเสียง 

mailto:siriwanmodjod@gmail.com


 

 
๖. วัสดุอุปกรณ์ 

๖.๑ การโปสเตอร์สี(แบบแข็ง)   ๖.๖ กรรไกร 

๖.๒ กาว     ๖.๗ เทปกาวสองหนาว(แบบบาง) 

๖.๓ กระดาษ A4     ๖.๘ ไม้บรรทัด 

๖.๔ แผ่นรองตัด      ๖.๙ ดินสอ 

๖.๕ มีดคัตเตอร์     ๖.๑๐ คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 

 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

๗.๑ เตรียมกระดาษโปสเตอร์และตัดตามขนาด ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๒ ทากาวแล้วประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปสามเหลี่ยม  
 
๗.๓ น าค าศัพท์และรูปภาพมาติด โดยติดไปทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 
   

ทากาว 

ยาว ๑๔  ซ.ม. 

สามเหลี่ยม 
ยาว ๕.๕ ซ.ม. 

กว้าง ๕.๕  ซ.ม. 
ทั้ง ๓ ช่อง 



 

 

 ๘.วิธีการใช้สื่อ 

๘.๑ รูปทรงสามเหลี่ยม ๑ ชิ้น เด็กจะได้เรียนรู้ค าศัพท์ ๓ ค า โดยอ่านค าที่เป็นเสียงสามัญก่อน ได้แก่ ค า
ว่า “ปา” พร้อมรูปภาพประกอบ 
๘.๒ พลิกรูปทรงสามเหลี่ยม โดยเรียงตามวรรณยุกต์คือ ไม้เอก ได้แก่ ค าว่า “ป่า” และไม้โท ได้แก่ ค าว่า 
“ป้า” 
๘.๓ เมื่ออ่านครบ ๓ ค าแล้ว ก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ โดยใช้หลักการอ่านในรูปแบบเดียวกับชิ้นแรก อาจจะอ่าน
วันละ 1 ชิ้น หรืออ่านทั้งหมดเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็ก 
 

๘. ผลที่จะได้รับ 

๙.๑ เด็กปฐมวัย ได้ฝึกทักษะการอ่าน และจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย ได้พัฒนาการะบวนการสอน และการผลิตสื่อ 

 

๙. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

สื่อมีสีสันที่ชวนให้น่าอ่าน เด็กสามารถหยิบจับได้ เป็นค าศัพท์ที่ไม่น่าจะยากเกินไป เด็กสามารถอ่านจาก

รูปภาพได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ผลงาน               แว่นขยายหรรษา 
 

2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   นางสาวสมจิตร    ปรีทอง 
                           โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว     โทรศัพท์   087-7522080 
                           อีเมลล์  jj_@hotmail.com 
 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
        ปัจจุบันภาษาไทยมีความส าคัญและมีบทบาทกับผู้เรียนในทุกสถานศึกษา  เพราะเด็กในปัจจุบันใช้
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง  ดังนั้นการพัฒนาทางภาษาจึงเป็นจ าเป็นกับเด็ก  โดยเฉพาะในช่วงเด็กปฐมวัย  ซึ่ง
เป็นวัยที่เรียนรู้ได้ดี  ครูจ าเป็นต้องมีสื่อเพ่ือมาช่วยให้เด็กมีทักษะทางภาษาไทยโดยผ่านการเล่น   แว่น
ขยายหรรษา  จึงเป็นสื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้การประสมค าระหว่างพยัญชนะกับสระแบบง่ายๆ  ได้  ฝึกให้
เด็กได้รู้จักการอ่านและค าที่มีความหมายมากข้ึน 
        

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือให้เด็กรู้จักพยัญชนะ 
4.2 เพ่ือให้เด็กรู้จักสระ 
4.3 เพ่ือให้เด็กรู้จักอ่านค าท่ีมีประสมระหว่างพยัญชนะกับสระได้ 

 
5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

       น ารูปแบบการผลิตสื่อชิ้นนี้มาจากอินเตอร์เน็ต  โดยขั้นตอนการผลิตน ามาปรับอุปกรณ์บางอย่าง  
เพ่ือให้เหมาะสมกับเด็ก 
        

6. วัสดุอุปกรณ์ 
- ฟิวเจอร์บอร์ด                       -  แผ่นใส 
- ภาพพยัญชนะไทย ก-ฮ                       -  ภาพสระไทย      
- สติ๊กเกอร์ใส              -  กาว/กาวสองหน้าบาง 
- เทปการแลคซีน    -  กรรไกร 

 
 

แว่นขยำยหรรษำ 

mailto:jj_@hotmail.com


 

 
7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
- ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นรูป                        ที่มีขนาดเท่ากันจ านวน  6   แผ่น  (ขนาดของรูป

สี่เหลี่ยมข้ึนอยู่กับผู้ผลิตก าหนดขึ้นได้เองตามความสนใจ) 
- ตัดฟิวเจอร์บอร์ดและแผ่นใสเป็นรูปแว่นขยายตามแบบ                     
- ตัดพยัญชนะไทย  ก-ฮ  เป็นตัวแล้วน ามาทากาวแปะลงบนตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่

เตรียมไว้                         
- ตัดสระไทย  เป็นตัวแล้วน ามาทากาวแปะลงบนตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นรูปแว่นขยายที่เตรียมไว้                         
- น าสติ๊กเกอร์ใสมาเคลือบลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพยัญชนะ  เพื่อความคงทนของสื่อ 
- น าเทปกาวแลคซีนมาหุ้มของของสื่อทั้งสองชิ้นให้เรียนร้อย  เพ่ือให้ติดทนนานขึ้นและใช้งานได้

เวลานาน 
8. วิธีการใช้สื่อ 
- น าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพยัญชนะ มาให้เด็เรียนรู้พยัญชนะแต่ละตัวจนครบทุกแผ่น 
- น าแว่นขยายสระ มาให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสระ  
- ให้เด็กน าแว่นขยายที่มีสระมาทาบวางที่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพยัญชนะทีละตัว  แล้วให้เด็กออกเสียง

อ่านค าที่เกิดจากการประสมค าพยัญชนะกับสระทีละค า  จนครบทุกตัวพยัญชนะในแต่ละแผ่น  เมื่อ
ครบทุกตัวพยัญชนะในแต่ละแผ่นแล้วให้เปลี่ยนไปเป็นแผ่นพยัญชนะแผ่นอ่ืนต่อไป 

- เมื่อเลิกเล่นเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
9. ผลที่จะได้รับ 

9.1 เด็กปฐมวัย 
เป็นสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้พยัญชนะและสระ  ประสม 

เป็นค า  ผ่านกระบวนการเล่น ส่งเสริมทักษะด้านร่างกายเด็กได้ฝึกการใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของ ส่งเสริมทักษะด้าน
การสังเกต การเปรียบเทียบ การประสมเป็นค า ฝึกการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่เหมาะสม
กับวัย 

9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย 
     ครูมีสื่อการสอนใช้ในห้องเรียน 
 9.3  อ่ืนๆ 

      โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองด้านการเรียนการสอน 
   

10. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
- ครูสอนให้รู้จักพยัญชนะกับสระ 
- ครูสาธิตวิธีการเล่นให้เด็กเข้าใจ 
- เด็กใช้สื่ออย่างอิสระผ่านการเล่นทั้งกลุ่มและเดี่ยว 
- สื่อมีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยกับเด็ก 



 

จับคู่ค ำศัพท์กับภำพ   

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  จับคู่ค าศัพท์กับภาพ  (บัญชีค าศัพท์พ้ืนฐาน) 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวดรุณี  เปลื้องทุกข์ 
    โรงเรียนวัดไผ่โรงววั โทรศัพท ์ ๐๘๐-๖๑๙๙๘๐๙  อีเมลล์  Noofai_ks30291@hotmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เด็กจะเรียนรู้ภาษาได้จากการ
ได้ยินได้ฟังการพูดของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการด ารงชีวิตประจ าวันเมื่ออยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน 
ด้วยการเลียนแบบเสียงที่ได้ยินจากผู้อ่ืนก่อนและจะสะสมค าแล้วสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเอง ด้วยการน าค าที่สะสมไว้มา
ผสมผสานกันเพ่ือเปล่งเสียงออกมา เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ภาษาเป็นไปตามพัฒนาการ พ่อแม่ ครูผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต้องจัดประสบการณ์ทางภาษาให้มีความหมายกับเด็กประกอบกับการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้
ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑  เพ่ือให้เด็กจับคู่ค าศัพท์กับภาพ  ที่มีอยู่ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐาน 
 ๔.๒  เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนาน 
 ๔.๓  เพ่ือให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษา   
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้เรื่องค าศัพท์ที่มีอยู่ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐานส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยการจับคู่
ค าศัพท์กับภาพ  ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นการจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ  การจับคู่ค าศัพท์อย่างง่ายกับ
ภาพ  เช่น  กา  นา  ตา  เป็นต้น  ทั้งนี้สามารถบูรณาการคณิตศาสตร์เรื่องการจับคู่รูปภาพกับจ านวน  การจับคู่
เลขอารบิกกับเลขไทย  และสามารถบูรณาการภาษาอังกฤษเรื่องการจับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กกับพิมพ์
ใหญ่  เป็นต้น  
๖. วัสดุอุปกรณ์   
 ๖.๑  กระดาษสี  ขนาด  A4 ๖.๒  มีดคัตเตอร์   ๖.๓  แผ่นยางรองตัด 
 ๖.๔  กรรไกร   ๖.๕  กระดาษ  A4  ๖.๖  กาว / กระดาษกาว 
 ๖.๗  รูปภาพ   ๖.๘  ค าศัพท์ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐาน 
 
 
 
 



 

 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๗.๑  พิมพ์ค าศัพท์ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐานกับภาพ  แล้วน ากรรไกรมาตัดให้เรียบร้อย 
 ๗.๒  น ากระดาษสีขนาด  A4  ตามแนวตั้งมาแบ่งเป็น  ๓  ส่วน  โดยใช้มีดคัตเตอร์ตัด  แล้วพับตามแบบ
ที่ก าหนด 
 ๗.๓  น าค าศัพท์ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐานกับภาพที่ตัดเรียบร้อย  แล้วน ามาทากาวแล้วติดลงในกระดาษท่ี
พับไว้ 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
 กิจกรรมเดี่ยว เด็กเล่นเกมจับคู่ค าศัพท์กับภาพ  ที่มีอยู่ในบัญชีค าศัพท์พื้นฐาน 
 กิจกรรมกลุ่ม ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม  น าสื่อไปวางไว้ตรงกลาง  ให้เด็กเลือกหยิบคนละ  1   ชิ้น  
จากนั้นให้เด็กเดินหาคู่จับคู่ค าศัพท์กับภาพ  ที่มีอยู่ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐาน  เป็นต้น 
๙. ผลที่จะได้รับ 

๙.๑ เด็กปฐมวัย 
  ๙.๑.๑  เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยจากการค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่น 
  ๙.๑.๒  เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนาน 
  ๙.๑.๓  เด็กได้รับส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง  ๔  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  เด็กใช้กล้ามเนื้อมือ
ในการจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพ  ด้านอารมณ์-จิตใจ  เด็กมีความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้  ด้านสังคม  การเล่น
เกมจับคู่เป็นกลุ่มใหญ่  การปฏิบัติตามข้อตกลง  และด้านสติปัญญา  เด็กเรียนรู้เรื่องค าศัพท์ในบัญชีค าศัพท์
พ้ืนฐาน  การสังเกตค าศัพท์กับภาพ  และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  เป็นต้น 

๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 ๙.๒.๑  ครูมีสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างครูกับเด็ก  ให้เด็กเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  

ท าให้การจัดประสบการณ์ประสบความส าเร็จ 
 ๙.๒.๒  ครูมีสื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของครูในการเตรียมการสอนและมีความมั่นใจในการ

สอนเพ่ิมมากขึ้น 
  ๘.๒.๓  ครูมีสื่อที่ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เด็กมีความน่าสนใจมากขึ้น 

๙.๓ อ่ืนๆ  (โรงเรียน) 
 ๙.๓.๑  โรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กดียิ่งข้ึน   

๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 การผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยจากการค้นพบความรู้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่น  ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนาน  และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ทั้ง  ๔  ด้าน   
 
  



 

ขั้นตอนการพับกระดาษ 
 

    
แบ่งกระดาษออกเป็น ๓ ส่วนตามแนวตั้ง (ตัดส่วนล่างออก ๑.๘ เซนติเมตร)  แล้วตัดกระดาษออก 

 

 
น ากระดาษมา ๑ แผ่น 

 

   
        พับครึ่ง     พับต่ออีกครึ่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 



 

 

   
      กางกระดาษออกมาได ้๔ ส่วน           พับส่วนที่ ๒ ลงมาด้านหน้า  แล้วพับส่วนที่ ๑ ไปด้านหลัง 
 

   
พับส่วนที่ ๓ ย้อนไปด้านหลังส่วนที่ ๑ กับ ๒       พับครึ่งส่วนที่ ๔ แนวทะแยงมุม 
 

   
สอดส่วนที่ ๔ เข้าไปด้านในส่วนที่ ๑ กับ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
น าค าศัพท์กับภาพที่ตัดไว้มาติดให้เรียบร้อย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ 
๒ ๓ ๔ 

๓ ๔ ๑ ๒ ๔ 

๔ 



 

 

 

 

 

ชื่อผลงาน ไม้หนีบค าศัพท์ 
ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวเบญจมาศ  กิจสวัสดิ์ 
โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว โทรศัพท์ 0619784238 
 

หลักการเหตุผลความเป็นมา 

 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญและมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมอาเซียน 
ดังนั้นการสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือค าศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
เด็กจึงควรเริ่มตั้งแต่เล็กๆ การเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการลงมือท าผ่านการเล่น ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องผลิตสื่อที่
เด็กได้อ่านและได้เล่นอย่างมีความสุข ไม้หนีบค าศัพท์เป็นสื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้อ่าน
ค าศัพท์ตามรูปภาพและตัวหนังสือ ได้เล่น หยิบจับ น าตัวตัวอักษรมาเรียงตามแบบ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จัก
และจ าตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือให้เด็กรู้จักค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
3. เด็กสามารถน าตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเรียงเป็นค าศัพท์ตามแบบได้ 

แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 น ารูปแบบการผลิตสื่อชิ้นนี้มาจากอินเตอร์เน็ต โดยขั้นตอนการผลิตได้ปรับอุปกรณ์บางอย่างเพ่ือให้เหมาะ
กับวัยเด็ก 

วัสดุอุปกรณ์  

- แผ่น cd      -  รูปภาพที่ใช้ติด 
- ค าศัพท์ที่ใช้ติดบนไม้หนีบ และด้านหลังแผ่น cd       -  เครื่องและแผ่นเคลือบบัตร 
- สติ๊กเกอร์ใส      -  กาว/กาวสองหน้าบาง 
- กระดาษสี      -  กรรไกร 
- ไม้หนีบขนาดเล็ก 

ไม้หนีบค ำศัพท์ 



 

 

ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

- ตัดภาพให้มีขนาดกลมเท่าแผ่น cd แปะภาพลงบนแผ่น cd 
- ตัดกระดาษสีให้มีขนาดกลมเท่าแผ่น cd ติดด้านหลังแผ่น cd แล้วติดค าศัพท์ให้ตรงกับภาพเคลือบทั้ง

2ด้านของแผ่นcdด้วยสติ๊กเกอร์ใส 
- น าค าศัพท์ที่เหมือนค าศัพท์ที่ติดไว้บนแผ่น cd ตัดที่ละตัวอักษร เคลือบให้แข็งแรงน าไปติดบนไม้หนีบ 
-  

วิธีการใช้สื่อ 

- ให้เด็กเลือกแผ่นcdที่มีรูปภาพหนึ่งแผ่น  
- ให้เด็กดูรูปภาพ และอ่านค าศัพท์ด้านหลังภาพ 
- เด็กหยิบไม้หนีบที่มีรูปตรงกับรูปภาพบนแผ่นcdนั้น 
- เด็กหนีบตัวอักษรให้เรียงตามค าศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพ 
- เด็กอ่านค าศัพท์ที่หนีบบนแผ่นcd 
- ให้เด็กตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบจากค าศัพท์ด้านหลังcdและไม้หนีบ 
- เมื่อเลิกเล่นเก็บไม้หนีบออกจากแผ่น cd หนีบไว้บนกระดาษเป็นชุดๆและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 

ผลที่จะได้รับ 

 เด็กปฐมวัย 

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์และตัวอักษรภาษาอังกฤษผ่าน
กระบวนการเล่น ส่งเสริมทักษะด้านร่างกายเด็กได้ฝึกการใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของ ส่งเสริมทักษะด้านการสังเกต 
การเปรียบเทียบ การเรียงล าดับตัวอักษรค าศัพท์แต่ละค า ฝึกการเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่
เหมาะสมกับวัย 

 ครูผู้สอนปฐมวัย  ครูมีสื่อการสอนใช้ในห้องเรียน 

 อ่ืน ๆ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองด้านการส่งเสริมงานวิชาการ 

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

- ครูสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและค าศัพท์ทีละค า 
- ครูสาธิตวิธีการเล่นให้เด็กเข้าใจ 
- เด็กใช้สื่ออย่างอิสระผ่านการเล่นทั้งกลุ่มและเดี่ยว 
- สื่อมีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยกับเด็ก 

 



 

กล่องสะกดค ำ 

 

 

 

 
1.ชื่อผลงาน กล่องสะกดค า 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงานนางสาวกัญญา สูรโรคา 

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โทรศัพท์ 086 166 997 อีเมลล์nongnu_jeed@hotmail.com 
3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

พัฒนาการที่ส าคัญด้านหนึ่งของเด็กปฐมวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมคือความสามารถในการใช้ภาษาท้ังนี้
เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์การอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องใช้ภาษาใน
การสื่อสารความหมายซึ่งกันและกันเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกเจตคติตลอดจน
ประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจ จะท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ต้องอาศัยทักษะการฟังการพูดซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการอ่านและการเขียนเพ่ือติดต่อท าความเข้าใจ กับผู้คนให้ผู้อื่น
เข้าใจตนเอง 

การเตรียมพ้ืนทักษะภาษาระดับชั้นอนุบาลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเพราะเป็นการปูพ้ืนฐานทักษะชีวิตทั้ง
ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจและด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยเฉพาะด้านสติปัญญาการปูพื้นฐานทักษะภาษา
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้วิชาการต่างๆต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็กปฐมวัย 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
สื่อประสมค าท่ีจัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ศึกษาปีที่ 3 โดยค านึงถึงหลักการพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยการฝึกอ่านแจกลูกเบื้องต้น เพ่ือพัฒนา
ความรู้พื้นฐานทางภาษาของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และเป็นการปูพื้นฐานทักษะภาษาซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเรียนรู้วิชาการต่างๆต่อไป 
6. วัสดุอุปกรณ์ 

1. กระดาษ 180 แกรม 
2.กระดาษสติ๊กเกอร์ 
3 กระดาษกาวสองหน้าบาง 
4. สก๊อตเทปใส 
5.กรรไกร 
6 แบบกล่อง 
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7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

1. ท ากล่องจ านวน 8 กล่องตามขนาดที่ต้องการ 
2. ประกอบกล่องให้สามารถคลิกได้ตามวิธีดังนี้ 

- ติดสก๊อตเทปใส 
- กลับด้านหลังของกล่องติดสก๊อตเทปใส 
- ติดสก็อตเทปใสด้านข้างทั้งสองด้าน 

3. น าตัวพยัญชนะ + สระมาติดทุกด้านของกล่อง 
8 วิธีการใช้สื่อ  

พลิกล่องไปมาเพ่ืออ่านสะกดค า 
9. ผลที่จะได้รับ 

9.1 เด็กปฐมวัย 
- ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาของบทเรียนที่ถูกน ามาเสนอผ่านทางสื่อการสอน 
- ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
- ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆการใช้สื่อการสอนจะช่วยลดอุปสรรคหรือแก้ปัญหาเรื่อง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการเรียนรู้ 
10 ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
การใช้สื่อการสอนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในห้องเรียนให้แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจ าใน
ชั้นเรียนท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


