
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน     มาอ่านสระ -ากันเถอะ 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาว มะลิ สรวยล ้า  โรงเรียน  วัดท่าจัด  โทรศัพท์ 083-1493592  

                                อีเมลล์  chompuloveko@gmali.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  

          ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษา ซึ่งการใช้ภาษาเป็นสิ่งส้าคัญ
ส้าหรับมนุษย์เราการอ่านภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน เด็กวัย2-5 ปีถือเป็นวัยทองทางภาษา พัฒนาการของพวกเขา
จะเจริญงอกงามอย่างมาก ซึ่งเด็กในวัยนี ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเพียงพอ จะท้าให้การเรียนรู้ของเด็ก
พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว แต่มีเด็กจ้านวนมากไม่ได้รับการส่งเสริมจึงท้าให้เด็กขาดประสบการณ์ทางภาษา  
เด็กไทยส่วนมากอ่านหนังสือไม่ค่อยออก ไม่รู้จักพยัญชนะ สระ จึงท้าให้การสื่อสารขัดตกบกพร่องทางด้านการ
เขียนและการอ่าน  ดังนั น จึงมีการจัดท้าสื่อเพ่ือพัฒนาการอ่านของเด็ก 

๔. วัตถุประสงค์  

    - เพ่ือพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยในช่วงอนุบาล  3 

    - เพ่ือให้เด็กรู้จักพยัญชนะให้แม่นย้า 

    - เพ่ือใหเ้ด็กรู้จักสระ 

    -เพ่ือให้เด็กใช้ภาษาในการสื่อสารและการเขียนได้ถูกต้อง 

    - เพ่ือให้เด็กน้าการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจ้าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ  

           การท้าสื่อ “มาอ่าน สระ -า กันเถอะ  เป็นการพัฒนาภาษาไทยส้าหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นพื นฐานส้าคัญใน
การสื่อสารและเรียนรู้ในชั นต่อๆไป โดยค้านึงถึงพัฒนาการการอ่าน การเขียน และสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เด็กอ่านออก
เขียนได้ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยเริ่มจากทักษะง่ายๆคือ รู้จักพยัญชนะ และ สระ     

 
 

มาอ่านสระ-า กันเถอะ 

mailto:chompuloveko@gmali.com


 

๖. วัสดุอุปกรณ์    

- ฟิวเจอร์บอด 

- กาว 

 -กรรไกร 

-มีดคัตเตอร์ 

-กระดาษสี 

-แลคซีน 

-สติ๊กเกอร์ใส 

-ห่วง 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  

   -     ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเท่าขนาดกระดาษA4 จ้านวน 9  แผ่น 

   -      ปริ๊นซ์รูปพยัญชนะและสระ 



 

-     พยัญชนะ สระ และรูปภาพติดบนฟิวเจอร์บอร์ด 

-        ติดสติ๊กเกอร์ใส 

 

-       เจาะช่องใสบัตรค้า 

 

-      ช่องใส่บัตรค้า 



 

-      ท้าสื่อเสร็จทั ง 4 แผ่นทั ง 4 แผ่น 

-      เจาะรูใส่ห่วง 

-     เสร็จเรียบร้อย 

 ๘. วิธีการใช้สื่อ  

        - น้าบัตรค้าใส่ช่องให้ถูกต้องตามตัวสะกด 

        - ฝึกสะกดค้าในเล่มหนังสือ 

 

 
 
 
 
 
 



 

  ๙. ผลที่จะได้รับ    
   ๙.๑ เด็กปฐมวัย    ท ำให้เด็กมีควำมสุข สนุกสนำนกับกำรท ำกิจกรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้  ได้รับ
พัฒนำทักษะทำงภำษำทั้งทำงด้ำน กำรฟัง พูด อ่ำน เขียนครอบคลุมทุกด้ำนและเต็มศักยภำพของเด็ก  มี
ประสบกำรณ์ทำงภำษำที่มีควำมกว้ำงขวำง น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้เต็มศักยภำพ 
     ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย     มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรทำงภำษำของเด็กปฐมวัยมำกขึ้น  พัฒนำ
ตัวเองในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนำกำรของเด็ก มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำสื่อที่
หลำกหลำย และท ำให้เด็กมีประสิทธิภำพในกำรเรียนเป็นสิ่งที่ภำคภูมิใจของครู 
 
 ๑๐. ปัจจัยที่ท ำให้ประสบผลส ำเร็จ  
    -  พัฒนำกำรของเด็กที่ดีแบบต่อเนื่อง 
    -  เด็กอ่ำนออกเขียนได้มำกกว่ำเดิม 
    -  เด็กมีทักษะในกำรอ่ำนกำรเขียนที่ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน จิ๊กซอว์ภาพกับค้า 
 

๒. ผู้น าเสนอผลงาน นางสาวรุจิรา   โสภา 

    โรงเรียน วัดสองพ่ีน้อง โทรศัพท์    089 – 8485855 อีเมลล์     krttay_zab@hotmail.com 
 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

       โรงเรียนวัดสองพ่ีน้องมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้นวัตกรรมแบบ “ภาษาธรรมชาติ” (Natural 
Language) จึงมีการจัดท้าสื่อการสอนที่สอดคล้องกับนวัตกรรมและเหมาะสมกับวัยของเด็ก   จิ๊กซอว์ภาพกับค้า
เป็นสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสรี (โต๊ะกิจกรรมภาษาและโต๊ะกิจกรรมเกมการศึกษา)  เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ทางภาษา ด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ฝึกทักษะการสังเกตภาพกับค้า  เรียนรู้การอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้น เช่น  ค. แครอท ม.มด  ฝ.ฝน  เป็นต้น การเขียนตามแบบ  การฟังครูอธิบายขั นตอนในการใช้สื่อ  
การพูด  จากการน้าจิ๊กซอว์ภาพและค้ามาเรียงกันแล้วพูดแต่งประโยคจากภาพ  และส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื อ
มัดเล็ก  จากการต่อจิ๊กซอว์ภาพกับค้า  
 
๔. วัตถุประสงค์ 
    -  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมเสรี  (โต๊ะกิจกรรมภาษา/โต๊ะกิจกรรมเกมการศึกษา) 
    -  เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการเขียน  จากการเขียนตามแบบและวาดภาพตามแบบจิ๊กซอว์ภาพและค้า 
    -  เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการอ่าน  จากการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น 
    -  เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด จากการน้าจิ๊กซอว์ภาพมาเรียงกัน   แล้วแต่งประโยคจากภาพท่ีเรียง 
    -  เพ่ือส่งเสริมทักษะการสังเกต  จากการสังเกตภาพกับค้าที่เหมือนกัน 

    -  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื อมัดเล็ก  จากการต่อจิ๊กซอว์ภาพกับค้า 
 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
       โดยทั่วไปเราจะใช้บัตรภาพและค้าเป็นสื่อการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน  จึงมี
แนวคิดในการจัดท้า “จิ๊กซอว์ภาพและค้า” ขึ น  เพ่ือเป็นสื่อที่แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจของเด็ก   ท้าให้มี
ความกระตือรือร้นในการท้ากิจกรรมเพ่ิมมากขึ น  

 
 
 
 
 

จิ๊กซอว์ภาพกับค า 
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๖. วัสดุอุปกรณ์ 
    -  ภาพกับค้า (ปริ นส์จากคอมพิวเตอร์/วาดเอง) 
    -  กระดาษชานอ้อย 
    -  กรรไกร 
    -  คัตเตอร์ 
    -  แผ่นรองกรีด 
    -  สติ๊กเกอร์ใส 
    -  ไม้บรรทัดแบบแข็ง 
    -  กาว TOA 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
     ๗.๑  ออกแบบรูปแบบจิ๊กซอว์ในคอมพิวเตอร์  แล้วน้าภาพและค้าที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนหรือใช้
ค้าศัพท์พื นฐานส้าหรับเด็กปฐมวัยมาวางใส่ 
     ๗.๒  ปริ นส์แบบจิ๊กซอว์ภาพและค้าลงในกระดาษ A4  
     ๗.๓  ใช้กรรไกรตัดจิ๊กซอว์ภาพและค้าตามแบบ 
     ๗.๔  ทากาวจิ๊กซอว์ภาพและค้าในส่วนที่ตัด  แล้วติดลงในกระดาษชานอ้อย 
     ๗.๕  ใช้คัตเตอร์กรีดตามแบบจิ๊กซอว์ภาพและค้า 
     ๗.๖  เคลือบสติ๊กเกอร์ใส 
 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
     ใช้ในกิจกรรมเสรี (โต๊ะกิจกรรมภาษา/โต๊ะเกมการศึกษา) โดยการน้าจิ๊กซอว์ภาพและค้ามาต่อกันเป็นภาพ
จ้านวน ๔  ชิ น  แล้วให้เด็กฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น  และฝึกเขียนตามแบบพร้อมวาดรูปภาพในจิ๊กซอว์ภาพ
และค้า  หรือน้าจิ๊กซอว์ภาพและค้ามาเรียงแล้วแต่งเป็นประโยค 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
   ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
         ๙.๑.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ น   

-  ด้านการฟัง   ฟังครูอ่านจิ๊กซอว์ภาพและค้าแล้วอ่านตาม  ฟังขั นตอนวิธีการใช้สื่อ 
-  ด้านการพูด   จากการน้าจริงซอว์ภาพและค้ามาเรียงกัน แล้วแต่งประโยค 
-  ด้านการอ่าน  จากการอ่านจิ๊กซอว์ภาพและค้า  อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นจิ๊กซอว์ภาพและค้า   
-  ด้านการเขียน  จากการตามแบบพร้อมวาดรูปภาพในจิ๊กซอว์ภาพและค้า   

          ๙.๑.๒ เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต  จากการสังเกตภาพกับค้าที่เหมือนกัน 
          ๙.๑.๓ เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  จากการน้าจิ๊กซอว์ภาพมาเรียงต่อกัน แล้วพูดเล่าเรื่องเป็น
ประโยค 
 
 



 

   ๙.๒  ครูผู้สอนปฐมวัย 
          มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่้าเสมอในการจัดการเรียนการสอน  มีเทคนิคในการดึงดูดความสนใจของเด็ก 
และท้าให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการท้ากิจกรรมเพ่ิมมากขึ น  ใช้สื่อการสอนนี เป็นเครื่องมือในการท้าวิจัยในชั น
เรียน 
   ๙.๓  อ่ืน ๆ 
          นอกจากเป็นสื่อการสอนในระดับปฐมวัยแล้วยังสามารถ เป็นแบบฝึกการอ่านของนักเ รียนระดับชั น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ และเป็นเกมการศึกษาส้าหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบได้  โดยการลดจ้านวนชิ นส่วนของจิ๊กซอว์ 
หรืออาจใช้เฉพาะภาพอย่างเดียวก็ได้ 
 
   ๑๐.  ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
           เด็กปฐมวัยมีความสุขและสนุกสนานจากการใช้สื่อ  มีความตั งใจในการท้ากิจกรรม  และมีพัฒนาการ
ทางด้านภาษาที่ดีขึ น  มีความพร้อมสู่การเรียนในระดับชั นประถมปี่ที่ ๑ ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝนตก 
 

ฝนตก 
 

ฝนตก 
 

ฝนตก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แครอท 

แครอท 

แครอท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แครอท 



 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  ต่อภาพไม้ไอศกรีม 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวสุพรรษา  อินทร์สุข 

    โรงเรียนวัดส าเภาทอง    โทรศัพท์  - 

 อีเมลล์ - 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากไม้ไอศกรีมที่โรงเรียนมีจ านวนมากจงึอยากลองน ามาท าเป็นสื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้ใช้

ประโยชน์แทนที่จะทิง้ไปเป็นขยะ 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพื่อให้นักเรียนได้น าวัสดุที่ใชแ้ล้วน ากลับมาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

ชือ้วัสดุ 

      ๔.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึกล้ามเนือ้มอื และการพัฒนาสมองในการออกแบบสื่อเป็นรูปต่าง 

      ๔.๓ เพื่อฝึกการกล้าคิดกล้าแสดงออกและการท างานเป็นกลุ่ม      

๕. แนวคิดในการผลติสื่อ 

      เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๓  เกิดการเรียนรู ้และรักการอ่านมากขึ้น การจัดการสอน

ที่มกีารน าสื่อมาใช้กับเด็กนักเรียนท าให้เด็กได้เรียนรูจ้ากของจริง เกิดการอยากเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และ

ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนานมากกว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่มีสื่อการสอน 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

      ๖.๑.ไม้ไอศกรีม      

  ๖.๒. สี     

  ๖.๓. กาว     

  ๖.๔ รูปภาพ 

 

 

 

ต่อภาพไม้ไอศกรีม 



 

๗. ขั้นตอนการผลติสื่อ 

      ๗.๑ น้าไม้ไอศกรีมมาล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งน้ามาระบายสีให้สวยงาม 
      ๗.๒ น้ารูปภาพมาตัด แบ่งครึ่ง  
      ๗.๓ น้ารูปภาพที่ตัดมาทากาว ภาพละหนึ่งไม้ 
 

๘. วิธีการใชส้ื่อ 

      ๘.๑ ใหน้ักเรียนหาน าไม้ไอศกรีมที่ตดิภาพแล้ว มาต่อกันให้เป็นภาพเดียวกัน 

 

๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

          ๑.  เด็กมีพัฒนาการ การอ่าน และการเขียนดีขึ้น 

          ๒.  เด็กเกิดความสนใจและตั้งใจในการเรียนดีขึ้น 

 3.  ได้ฝกึกล้ามเนือ้มัดเล็ก ได้ฝึกการสังเกต 

    ๙.๒ ครูผูส้อนปฐมวัย 

          -  มีสื่อการสอนส าหรับใหส้อนเด็ก  

 

    ๙.๓ อื่นๆ  

                              - 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

     ๑.  ครูเห็นความส าคัญของการอ่านและการเขียนในระดับปฐมวัย 

     ๒.  นักเรียนมคีวามสนใจและท ากิจกรรมรว่มกันอย่างมคีวามสุข 

     ๓.  นักเรียนมพีัฒนาการ การอ่าน และการเขียนดีขึ้น 

     4.  ได้ลงมือท าสื่อเอง ท าให้นักเรียนอยากที่จะใช้สื่อและดูแลรักษาสื่ออย่างดี 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมการท าสื่อไม้ไอศกรีม 
1.ระบายสีไม้ไอศกรีม 

 

2.ตัดภาพและทากาว 

        

        
 



 

 

 



 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน.............เกมปริศนาค าใหม่ ช้ันอนุบาล3 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน........นายปรีชา หงสโ์ต 

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์ โทรศัพท์ 085-2163933 อีเมล – 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

    ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบำล3 เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เกิดข้ึนกับเด็กในทุกๆ 
ด้ำน เช่น ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนำกำรที่สูงขึ้น โรงเรียนเป็น
หน่วยงำนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในกำรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กให้สูงขึ้น เกิดควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำนได้ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อเด็กต่อไปในอนำคตเพรำะได้เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นกำรตอบสนอง
นโยบำยของหน่วยเหนือ กำรผลิตสื่อเพ่ือใช้ร่วมกับกำรเรียนกำรสอนจึงมีควำมจ ำเป็นมำกท่ีจะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมเข้ำใจของเด็กให้มำกยิ่งขึ้นด้วย 
๔. วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อให้เด็กเกิดเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และเกิดจนิตนาการคิด

สร้างสรรค์ได้ 

 2. เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ร่วมกันคิด รว่มกันท า 

 3. เพื่อใหเ้ด็กได้น าเศษวัสดุมาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ 

 4. เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมใิจในการมีส่วนรว่มออกแบบกิจกรรมการเรียนรูด้้วย 

๕. แนวคิดในการผลติสื่อ 

     การผลติสื่อ เกมปริศนาค าใหม ่ช้ันอนุบาล3 นักเรียนจะได้เรยีนรู้ค าใหม่ ฝกึนับเลข และเกิดความคิด

สร้างสรรค์ ร่วมกันเติมเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

      1. กระดาษ A4 และกระดาษลัง 

 2. กาวลาเท็กซ์ 

 3. กรรไกร 

 4. เชอืกฟาง 

 

เกมปริศนาค าใหม่ ชัน้อนุบาล3 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลติสื่อ 

      1. ครูและนักเรียนรว่มกันออกแบบ โดยน าค าใหม่มา 12 ค า ซึ่งเป็นหมวดอาหารได้แก่ ขา้ว ไข่ น้ า 

ขนม ขนมปัง น้ าตาล ยา ก๋วยเตีย๋ว ข้าวสาร น้ าส้ม และแกง มาตั้งเป็นค าบอกใบ้ปริศนาค าทายใหเ้ด็กๆ 

เล่นทายค า 

 2. น าค าที่เป็นปริศนาค าทาย พิมพ์ลงในกระดาษ A4 แล้วน ามาตัด ทากาวติดกระดาษลัง ตัดเป็น

บัตรแข็ง จ านวน 1 ชุด (12 ค า) 

 3. น าค าใหม่พรอ้มรูปภาพ พิมพ์ลงในบัตรกระดาษ A4 แล้วน ามากระดาษกาวติดกระดาษลัง ตัด

เป็นบัตรแข็ง จ านวน 1 ชุด (12 ค า) 

 4. แยกบัตรออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 พิมพ์ก ากับเลขไทยเป็นค าทาย (1-12 ค า) 

     ชุดที่ 2 พิมพ์ก ากับเลขอารบิก เป็นรูปภาพกับค าใหม ่(1-12 ค า) 

 5. ใช้ยางวงรัด แบ่งแยกเป็นค าๆ ประกอบกัน เพื่อสะดวกในการใช้ 

 

๘. วิธีการใชส้ื่อ 

      1. ใช้ร่วมกับการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ฝกึจนิตนาการขึ้นกับครูผูส้อน 

 2. ให้เด็กๆ ส่งตัวแทนมาจับเลือกค าทายก่อน 

 3. น าบัตรค าทายมาปิดทับรูปภาพและค าไว้โดยครูจะเป็นผู้บอกค าใบ้ แล้วให้เด็กๆ ช่วยกันทาย 

หากทายถูกจะได้ดูรูปที่เป็นค าเฉลย 

 4. หากเด็กยังทายไม่ถูก ครูอาจช่วยเปิดรูปภาพให้ดูเล็กน้อยเท่านั้น 

 5. เมื่อมีใครทายถูก ก็ให้เด็กทั้งหมดช่วยกันอ่านค า โดยดูจากภาพประกอบ ตามสติปัญญาเด็ก 

 6. ครูอาจช่วยสอนสะกดค าใหม่ให้เด็กบ้างก็ได้ 

 

๙. ผลที่จะได้รับ 

9.1 เด็กปฐมวัย 

9.1.1 เด็กเกิดเจตคติที่ดีตอ่การเรียนรูว้ิชาภาษาไทย คณิตศาสตรแ์ละเกิดจนิตนาการคิด

สร้างสรรค์ 

9.1.2 เด็กเกิดความสนุกสนาน ร่วมกันคิด รว่มกันท า 

9.1.3 เด็กได้น าเศษวัสดุมาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ 



 

9.1.4 เด็กเกิดความสนุกสนานภาคภูมใจในการมสี่วนร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย 

 9.2 ครูผูส้อนปฐมวัย  

  สะดวก รวดเร็ว และเกิดความสนุกสนาน 

 9.3 อื่นๆ 

 

10. ปัจจัยที่ท ำให้ประสบผลส ำเร็จ 

 ได้รับความรว่มมอืจากนักเรียนเป็นอย่างด ีและเต็มใจรว่มเรียนรูอ้ย่างสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
1.   ชื่อผลงาน   ไม้บรรทัดสอนอ่ำน 
2.   ชื่อผู้น าเสนอผลงาน    นำงสำววำสนำ  จันทร์พวง    
โรงเรียนวัดส ำเภำทอง   โทรศัพท์  084-4144936           e-mail    nooaum2705@gmail.com 
3.  หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เด็กนักเรียนมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนไม่ออก  เป็นจ ำนวนมำกโดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ ำค ำจำกภำพ 
เป็นส่วนใหญ่  ท ำให้เวลำที่เจอกับค ำท่ียำก  ค ำที่ไม่มีควำมหมำย หรือค ำที่เด็กไม่เคยเห็นมำก่อน  เด็กก็จะอ่ำนไม่
ออก  จึงท ำให้มีควำมเห็นว่ำปัญหำดังกล่ำวควรได้รับกำรพัฒนำจึงจัดท ำสื่อไม้บรรทัดสอนอ่ำน  เพื่อฝึกทักษะกำร
อ่ำนให้กับเด็ก 
4.  วัตถุประสงค์  

เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงทักษะในกำรหัดอ่ำนด้ำนภำษำไทยให้กับเด็ก 
5.  แนวคิดในการผลิตสื่อ  

ท ำง่ำย  สะดวกในกำรใช้งำน 
6.  วัสดุอุปกรณ์  

6.1 ฟิวเจอร์บอร์ด 
6.2 บัตรค ำพยัญชนะ 
6.3 บัตรค ำสระ 
6.4 กระดำษสี 
6.5 กำว  2  หน้ำ 
6.6 คัตเตอร์ 

7.  ขั้นตอนการผลิตสื่อ  
7.1 ติดกำว 2  หน้ำลงบนแทบพยัญชนะ 
7.2 ติดแทบพยัญชนะลงบนฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดไว้  เว้นหัวท้ำยไว้ส ำหรับจับ 
7.3 ติดบัตรสระลงบนกระดำษสี 
7.4 กรีดกระดำษสีด้ำนบนและด้ำนล่ำง  ให้พอดีกับขนำดของตัวอักษรบนไม้บรรทัด 
7.5 สอดไม้บรรทัดเข้ำกับรอยกรีดที่ท ำไว้ 
7.6 ติดตัวกันหลุดที่ด้ำนบนไม้บรรทัด 

 
 

ไม้บรรทัดสอนอ่าน 



 

๘. วิธีกำรใช้สื่อ 
8.1   สอดไม้บรรทัดเข้ำกับรอยกรีดบนบัตรค ำสระ  หมุนเวียนตัวสระไปได้เรื่อย ๆ 
 

๙. ผลที่จะได้รับ 
     ๙.๑ เด็กปฐมวัย  

1)    สนุกสนำนในกำรอ่ำนค ำต่ำง ๆ  ให้ควำมสนใจในกำรเรียนเพ่ิมข้ึน 
  2)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดควำมสนใจเนื้อหำของบทเรียน ที่ถูกน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อกำรสอน 
เพรำะอำจนับได้ว่ำ ควำมสนใจเป็นบันไดข้ันแรกท่ีจะน ำไปสู่กำรเรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด 
  3)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีควำมกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับกำรเรียน 
  4)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่ำงเพลิดเพลิน สนุกสนำน และไม่เบื่อหน่ำยต่อกำรเรียน 
     ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
  1)    ช่วยแบ่งเบำภำระของครูในด้ำนกำรเตรียมเนื้อหำ 
  2)    เป็นกำรกระตุ้นให้ครูตื่นตัวอยู่เสมอในกำรเตรียมและผลิตสื่อใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อกำรสอน 
ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้กำรเรียนรู้น่ำสนใจยิ่งขึ้น 
  3)    ช่วยให้บรรยำกำศในกำรเรียนน่ำสนใจยิ่งขึ้น ท ำให้ครูมีควำมสนุกสนำนและมีควำมเชื่อมั่น
ในตนเองเพ่ิมมำกขึ้น 
 
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 10.1 สื่อมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใช้ และท ำให้เด็กปฐมวัยเกิดกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำ  
เด็กได้เรียนรู้ สำมำรถประสมค ำสระเดี่ยว อ่ำน และเข้ำใจควำมหมำยของค ำได้ เพื่อเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนใน
ระดับต่อไป 
 10.2   ครูเอำใจใส่และตรวจสอบกำรอ่ำนของเด็กทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับแนะน ำถ้ำหำกเด็กอ่ำน
ไม่ถูกต้อง 
 10.3  ฝึกอ่ำนบ่อย ๆ ซ้ ำๆ ทุกครั้งเมื่อมีโอกำส 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                    ฟิวเจอร์บอร์ด                                                    บัตรพยัญชนะ                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        บัตรค าสระ                  ภาพส าเร็จ 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
๑. ชื่อผลงาน  คู่ฉันอยู่ไหน      
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นำงสำวอรพินท์   มูลละออง   
    โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์            โทรศัพท์  087-4142259     อีเมลล์ : aorhomemade@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจำกนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยเฉพำะชั้นอนุบำล ๓  ไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนค ำพ้ืนฐำนได้ 
 จึงคิดเป็นเกมเพ่ือดึงดูดควำมสนใจและสร้ำงควำมสนุกสนำนในกำรเรียนรู้ ท ำให้นักเรียนได้พัฒนำทักษะ ทำงด้ำน
ภำษำและทักษะกำรเขียนค ำพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับช่วงวัย 
๔. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำพ้ืนฐำน 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

5.5 สื่อมีควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำและจุดมุ่งหมำยที่จะสอน 
5.2 เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
5.3 สื่อมีควำมเหมำะสมกับวัย ระดับชั้น ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของผู้เรียน 
5.4 สื่อมีเนื้อหำถูกต้อง ทันสมัย น่ำสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด ช่วย 

ให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำสำระนั้นได้ดี เป็นล ำดับขั้นตอน 
5.4 เป็นสื่อที่ช่วยเร้ำและกระตุ้นควำมสนใจ ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน ช่วยให้เรียนได้ง่ำย รวดเร็ว และ 

เพลิดเพลิน 
 5.5   เป็นสื่อให้เด็กปฐมวัยจ ำและอ่ำนค ำได้ง่ำยขึ้น 
 5.5   เกมจับคู่ภำพกับค ำ 
 
๖. วัสดุอุปกรณ์  
 6.1    กระดำษสี 
 6.2    กำว 
 6.3    กรรไกร 
 6.4    ภำพและค ำพ้ืนฐำน 
 
 

คู่ฉันอยู่ไหน 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑.ตัดกระดำษสี ขนำด ๓๗ x ๙ ซม. จ ำนวน ๒๐ แผ่น 

 ๒.พับกระดำษแบ่งเป็น ๔ ส่วน                    พับตำมเส้นสีแดง พับเป็นมุมที่สำมำรถ
 เสียบเข้ำกันได้  
 ๓.ตัดภำพและค ำพ้ืนฐำนมำติดลงบนกระดำษท่ีพับ จับคู่สีกันหรือคละสีตำมสะดวก 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

8.1   แยกค ำและภำพออกจำกกัน และน ำมำคละกันคนละกล่อง ครูสำธิตวิธีกำรเล่นก่อน ๑-๒ รอบ และ
ให้นักเรียนออกมำหยิบสื่อคนละชิ้น แล้วให้นักเรียนจับคู่ภำพกับค ำพ้ืนฐำนที่ครูก ำหนดให้ ให้นักเรียนฝึกอ่ำนและ
เขียนค ำลงในสมุด 
๙. ผลที่จะได้รับ 
     ๙.๑ เด็กปฐมวัย  

1)    เด็กปฐมวัยสำมำรถอ่ำนและเขียนค ำพ้ืนฐำนได้ 
  2)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดควำมสนใจเนื้อหำของบทเรียน ที่ถูกน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อกำรสอน 
เพรำะอำจนับได้ว่ำ ควำมสนใจเป็นบันไดข้ันแรกท่ีจะน ำไปสู่กำรเรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด 
  3)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีควำมกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับกำรเรียน 
  4)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่ำงเพลิดเพลิน สนุกสนำน และไม่เบื่อหน่ำยต่อกำรเรียน 
  5)    เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆในห้อง 
     ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
  1)    ช่วยแบ่งเบำภำระของครูในด้ำนกำรเตรียมเนื้อหำ 
  2)    เป็นกำรกระตุ้นให้ครูตื่นตัวอยู่เสมอในกำรเตรียมและผลิตสื่อใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อกำรสอน 
ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้กำรเรียนรู้น่ำสนใจยิ่งขึ้น 
  3)    ช่วยให้บรรยำกำศในกำรเรียนน่ำสนใจยิ่งขึ้น ท ำให้ครูมีควำมสนุกสนำนและมีควำมเชื่อมั่น
ในตนเองเพ่ิมมำกขึ้น 
  4)   สร้ำงควำมสนุกสนำนพร้อมกับได้ฝึกกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 9.3 อื่น ๆ  
  1)   สำมำรถต่อยอดเปลี่ยนเป็นค ำภำษำอังกฤษจับคู่กับภำพ หรือ ตัวเลขกับจ ำนวนภำพ หรือ
บวกลบเลขง่ำยๆพ้ืนฐำน ๑-๑๐ 
 
 
 
 
 



 

๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 10.1 สื่อมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใช้ และท ำให้เด็กปฐมวัยเกิดกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำ  
เด็กได้เรียนรู้ สำมำรถประสมค ำสระเดี่ยว อ่ำน และเข้ำใจควำมหมำยของค ำได้ เพื่อเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนใน
ระดับต่อไป 
 10.2   ครูเอำใจใส่และตรวจสอบกำรอ่ำนของเด็กทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับแนะน ำถ้ำหำกเด็กอ่ำน
ไม่ถูกต้อง 
 10.3  ฝึกอ่ำนบ่อย ๆ ซ้ ำๆ ทุกครั้งเมื่อมีโอกำส 
 

 

ภาพประกอบ "คู่ฉันอยู่ไหน" 

  



 

 

 

 
 
๑. ชื่อผลงาน  ไม้บรรทัดสะกดค ำ      
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นำงสำวฐิติพร  เกิดมำลัย  
    โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์            โทรศัพท์  095-9717076    อีเมลล์ : thitiporn2536@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจำกนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยเฉพำะชั้นอนุบำล ๓  ไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนค ำพ้ืนฐำนได้ 
 จึงคิดเป็นเกมเพ่ือดึงดูดควำมสนใจและสร้ำงควำมสนุกสนำนในกำรเรียนรู้ ท ำให้นักเรียนได้พัฒนำทักษะ ทำงด้ำน
ภำษำและทักษะกำรเขียนค ำพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับช่วงวัย 
๔. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนค ำพ้ืนฐำน 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

5.5 สื่อมีควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำและจุดมุ่งหมำยที่จะสอน 
5.2 เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
5.3 สื่อมีควำมเหมำะสมกับวัย ระดับชั้น ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของผู้เรียน 
5.4 สื่อมีเนื้อหำถูกต้อง ทันสมัย น่ำสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด ช่วย 

ให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำสำระนั้นได้ดี เป็นล ำดับขั้นตอน 
5.4 เป็นสื่อที่ช่วยเร้ำและกระตุ้นควำมสนใจ ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน ช่วยให้เรียนได้ง่ำย รวดเร็ว และ 

เพลิดเพลิน 
 5.5   เป็นสื่อให้เด็กปฐมวัยจ ำและอ่ำนค ำได้ง่ำยขึ้น 
 5.5   เกมสะกดค ำ 
 
๖. วัสดุอุปกรณ์  
 6.1    กระดำษปกสีขำว 
 6.2    พลำสติกเคลือบใส 
 6.3    กรรไกร 
 6.4    พยัญชนะและตัวสระ 
 
 
 

ไม้บรรทัดสะกดค า 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑  .ปริ้นและตัดสื่อพยัญชนะละตัวสระตำมแบบ 
 ๒  .เคลือบพลำสติกใส เพ่ือควำมคงทนต่อกำรใช้งำน  
 ๓.  น ำไม้บรรทัดพยัญชนะและตัวสระมำประกอบกัน สำมำรถน ำมำอ่ำนสะกดค ำทีละตัว 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

8.1   ครูสำธิตวิธีกำรเล่นก่อน ๑-๒ รอบ และให้ นักเรียนออกมำหยิบสื่อคนละชิ้น แล้วให้นักเรียน
เลื่อนตัวสระไปบนไม้บรรทัดพยัญชนะท่ีครูก ำหนดให้ ให้นักเรียนฝึกอ่ำนสะกดค ำและเขียนค ำลงในสมุด 
๙. ผลที่จะได้รับ 
     ๙.๑ เด็กปฐมวัย  

1)    เด็กปฐมวัยสำมำรถอ่ำนและเขียนค ำพ้ืนฐำนได้ 
  2)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดควำมสนใจเนื้อหำของบทเรียน ที่ถูกน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อกำรสอน 
เพรำะอำจนับได้ว่ำ ควำมสนใจเป็นบันไดข้ันแรกท่ีจะน ำไปสู่กำรเรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด 
  3)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีควำมกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับกำรเรียน 
  4)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่ำงเพลิดเพลิน สนุกสนำน และไม่เบื่อหน่ำยต่อกำรเรียน 
  5)    เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆในห้อง 
     ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
  1)    ช่วยแบ่งเบำภำระของครูในด้ำนกำรเตรียมเนื้อหำ 
  2)    เป็นกำรกระตุ้นให้ครูตื่นตัวอยู่เสมอในกำรเตรียมและผลิตสื่อใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อกำรสอน 
ตลอดจนคดิค้นเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้กำรเรียนรู้น่ำสนใจยิ่งขึ้น 
  3)    ช่วยให้บรรยำกำศในกำรเรียนน่ำสนใจยิ่งขึ้น ท ำให้ครูมีควำมสนุกสนำนและมีควำมเชื่อมั่น
ในตนเองเพ่ิมมำกขึ้น 
  4)   สร้ำงควำมสนุกสนำนพร้อมกับได้ฝึกกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 9.3 อื่น ๆ  
  1)   สำมำรถต่อยอดเปลี่ยนเป็นกำรสะกดค ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 10.1 สื่อมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใช้ และท ำให้เด็กปฐมวัยเกิดกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำ  
เด็กได้เรียนรู้ สำมำรถประสมค ำสระเดี่ยว อ่ำน และเข้ำใจควำมหมำยของค ำได้ เพื่อเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนใน
ระดับต่อไป 
 10.2   ครูเอำใจใส่และตรวจสอบกำรอ่ำนของเด็กทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับแนะน ำถ้ำหำกเด็กอ่ำน
ไม่ถูกต้อง 
 10.3  ฝึกบ่อย ๆ ซ้ ำๆ ทุกครั้งเมื่อมีโอกำส 
 

 

ภาพประกอบ "ไม้บรรทัดสะกดค า" 

             

             
     



 

 

 

 
 
๑. ชื่อผลงาน  หนีบค ำมหำสนุก      
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นำงทิพวรรณ  สมบูรณ์  
    โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า            โทรศัพท์  081-0054868    อีเมลล์ : - 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

กำรเรียนรู้ในกำรใช้ภำษำของเด็กปฐมวัย เป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น  สื่อที่น ำมำใช้ จึงเป็นสิ่งที่จะท ำให้
เด็กนั้นได้มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น  กำรใช้สื่อที่จัดท ำข้ึนนั้นถือเป็นองค์ประกอบอีกอย่ำงหนึ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ค ำต่ำง ๆ 
ในภำษำไทยได้ดียิ่งขึ้น 
๔. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือกำรน ำไปใช้และเผยแพร่ 
 4.2     เพื่อให้เด็กได้มีทักษะด้ำนภำษำ 
 4.3     เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำในระดับขั้นต่อไป 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

5.5 สื่อมีควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำและจุดมุ่งหมำยที่จะสอน 
5.2 เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
5.3 สื่อมีควำมเหมำะสมกับวัย ระดับชั้น ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของผู้เรียน 
5.4 สื่อมีเนือ้หำถูกต้อง ทันสมัย น่ำสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด ช่วย 

ให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำสำระนั้นได้ดี เป็นล ำดับขั้นตอน 
5.4 เป็นสื่อที่ช่วยเร้ำและกระตุ้นควำมสนใจ ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน ช่วยให้เรียนได้ง่ำย รวดเร็ว และ 

เพลิดเพลิน 
 5.5   เป็นสื่อที่เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น 
 
๖. วัสดุอุปกรณ์  
 6.1    กระดำษปอนด์ ส ำหรับปริ้นรูปภำพ 
 6.2    พลำสติกเคลือบใส ( ใช้เครื่องเคลือบ) 
 6.3    กรรไกร 
 6.4    มีดคัตเตอร์ 
 6.5    ตวัหนีบไม้ 
 6.6    ปืนกำว 

หนีบค ามหาสนุก 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑  . น ำค ำหรือบัตรค ำ (จำกกูเกิ้ล หรือเฟสบุ๊ค) 
 ๒  .เคลือบพลำสติกใส เพ่ือควำมคงทนต่อกำรใช้งำน  
 ๓.  ตัดภำพค ำเป็นชิ้นเล็ก ๆ น ำมำติดกับตัวไม้หนีบ โดยใช้ปืนกำว 
๘. วิธีการใช้สื่อ 

8.1   พูดคุยกับเด็กถึงเรื่องค ำต่ำง ๆ สนทนำเกี่ยวกับรูปภำพต่ำง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจ ำวัน 
8.2   น ำค ำที่อยู่บนไม้หนีบมำให้เด็ก ๆ ลองสังเกตและให้เด็ก ๆ ได้น ำไปหนีบให้ตรงกับค ำ 

๙. ผลที่จะได้รับ 
     ๙.๑ เด็กปฐมวัย  

1)    เด็กปฐมวัยสนุกสนำนและได้เรียนรู้ค ำต่ำง ๆ โดยผ่ำนสื่อ  
  2)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดควำมสนใจเนื้อหำของบทเรียน ที่ถูกน ำเสนอผ่ำนทำงสื่อกำรสอน 
เพรำะอำจนับได้ว่ำ ควำมสนใจเป็นบันไดข้ันแรกท่ีจะน ำไปสู่กำรเรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด 
  3)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีควำมกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับกำรเรียน 
  4)    ช่วยให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่ำงเพลิดเพลิน สนุกสนำน และไม่เบื่อหน่ำยต่อกำรเรียน 
  5)    เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆในห้อง 
     ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
  1)    ช่วยแบ่งเบำภำระของครูในด้ำนกำรเตรียมเนื้อหำ 
  2)    เป็นกำรกระตุ้นให้ครูตื่นตัวอยู่เสมอในกำรเตรียมและผลิตสื่อใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อกำรสอน 
ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้กำรเรียนรู้น่ำสนใจยิ่งขึ้น 
  3)    ช่วยให้บรรยำกำศในกำรเรียนน่ำสนใจยิ่งขึ้น ท ำให้ครูมีควำมสนุกสนำนและมีควำมเชื่อมั่น
ในตนเองเพ่ิมมำกขึ้น 
  4)   สร้ำงควำมสนุกสนำนพร้อมกับได้ฝึกกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 10.1 สื่อมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใช้ และท ำให้เด็กปฐมวัยเกิดกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำ  
เด็กได้เรียนรู้ สำมำรถประสมค ำสระเดี่ยว อ่ำน และเข้ำใจควำมหมำยของค ำได้ เพื่อเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนใน
ระดับต่อไป 
 10.2   ครูเอำใจใส่และตรวจสอบกำรอ่ำนของเด็กทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับแนะน ำถ้ำหำกเด็กอ่ำน
ไม่ถูกต้อง 
 10.3  ฝึกบ่อย ๆ ซ้ ำๆ ทุกครั้งเมื่อมีโอกำส 
 


