
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน ลูกเต๋าสะกดค า 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวนวลศรี  งามทรัพย์    

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โทรศัพท์ 09 9217 6285 อีเมลล์ nuansri.19@gmail.com  
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
                ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  ภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้การ
จัดประสบการณ์ประสบความส าเร็จตามที่ ได้วางเป้าหมายไว้ ภาษามีความจ าเป็นส าหรับการ สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นเด็กจะต้องได้รับการพัฒนาภาษา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและการพัฒนา
ภาษาให้แก่เด็กโดยเฉพาะภาษาไทยควรจะให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 การพัฒนาภาษาไทยให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องเน้นให้บูรณาการโดยมีความมุ่งหมายหลักในการพัฒนา
ทักษะต่างๆ สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก โดยให้เด็กได้พัฒนาทักษะ ในการฟัง การดู 
การพูด การอ่านและการเขียน รู้หลักเกณฑ์ทางภาษา เกิดค่านิยมโดยเห็นความส าคัญ  ความงดงาม ซาบซึ้ง รัก
การอ่าน รู้จักการแสวงหา และมีความสามารถในการจัดการที่จะน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือให้การจัด
ประสบการณ์ทางภาษามีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กครูมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยและพัฒนาการภาษาของเด็กปฐมวัย                  
รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  (พ.ศ. 2548)http://www.pecerathailand.org/2018/01/296.html/         
สืบค้นออนไลน์เมื่อ  3  พฤษภาคม  2562 

    จากความส าคัญดังกล่าวจึงน ามาสู่การผลิตสื่อลูกเต๋าสะกดค าเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาท่ีก้าวหน้าได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาการ
เรียนรู้และสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การอ่านออกเขียนได้ที่
ถูกต้องและมีความพร้อมในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นในล าดับต่อไป 
๔. วัตถุประสงค์  

๔.๑ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
          ๔.๒ เพ่ือผลิตสื่อที่ใช้ในการพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ  

การผลิตสื่อลูกเต๋าสะกดค าได้แนวคิดมาจากทฤษฎีของไวก็อตสกี (Morrow. 2013: 239; citting 
Vygotsky.2014) กล่าวว่า เด็กพัฒนาภาษา เพ่ือที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ฉะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ
ใช้ คือ การสื่อภาษาโดยใช้ สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก กระบวนการพัฒนาการสัญลักษณ์ เด็กต้อง 

ลูกเต๋าสะกดค า 

http://www.pecerathailand.org/2018/01/296.html/


 

 
เรียนรู้ที่จะฟัง พูด เขียนและอ่าน ซึ่งคือการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาตั้งแต่

ทารก เรียนรู้ ที่จะฟัง เพ่ือที่จะพูดหรือใช้กิริยาท่าทางหรือการใช้สัญลักษณ์หรือการวาดรูปจนกระทั้งพัฒนามาเป็น
การเขียน  

จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) มีวลีที่แพร่หลายและน ามาใช้ในการจัดการศึกษาคือ “Learning by doing” 
“หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า  ฝึกปฏิบัติ  ฝึกคิด    ฝึกลงมือท า  ฝึก
ทักษะกระบวนการต่างๆ ปรัชญาของ จอห์น ดิวอ้ี เป็นปรัชญาที่ยกย่องประสบการณ์ ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการ
กระท าในสถานการณ์จริง การศึกษาตามทัศนะของจอห์น ดิวอ้ีคือ ความเจริญ งอกงามท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา การจัดกระบวนการเรียน รู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่ม
ปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถาน การณ์จริงและการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
จากการกระท า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวน การต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้ เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยการน าวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ บางครั้งก็เรียนวิธีสอนนี้ว่าการสอนแบบวิทยาศาสตร์ 
https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=68095 

   จากแนวคิดดังกล่าวครูผู้สอนจึงได้สร้างและผลิตสื่อการเรียนรู้ “ลูกเต๋าสะกดค า” ขึ้นเพ่ือน ามา  ใช้ใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
๖. วัสดุอุปกรณ์  
 -  กระดาษการ์ดสีฟ้าที่มีความหนา(ประมาณ 180 แกรม)   จ านวน 16 แผ่น 
 -  แบบบล็อกลูกเต๋า  
 -  รูปพยัญชนะไทย  

-  รูปสระไทย 
 -  กรรไกร 
 -  กาว 
          -  กระดาษสี 
  -  สติ๊กเกอร์ใสใช้เคลือบบล็อกลูกเต๋าเพ่ือความคงทนสวยงาม  
          -  กล่องกระดาษเพ่ือน ามาใช้เก็บลูกเต๋าสะกดค า  
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  
     ๗.๑  น ากระดาษการ์ดมาจ านวน ๘ แผ่น แล้วปริ้นแบบบล็อกลูกเต๋าออกมาจากนั้นให้ตัดตามรอยเส้นออกมา 
     ๗.๒  ปริ้นรูปภาพพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว แล้วตัดออกมาทีละภาพ ทากาวติดลงบนแบบบล็อกลูกเต๋า 
     ๗.๓  ประกอบแบบรูปให้เป็นรูปทรงลูกเต๋าทากาวติดให้เรียบร้อย 
 
     ๗.๔  น ากระดาษการ์ดมาจ านวน ๘ แผ่น แล้วปริ้นแบบบล็อกลูกเต๋าออกมาจากนั้นให้ตัดตามรอยเส้นออกมา 
     ๗.๕  ปริ้นรูปภาพสระไทยออกมา แล้วตัดออกมาทีละภาพ ทากาวติดลงบนแบบบล็อกลูกเต๋า 
     ๗.๖  ประกอบแบบรูปให้เป็นรูปทรงลูกเต๋าทากาวติดให้เรียบร้อย 

https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=68095


 

      
     ๗.๗  น าสติ๊กเกอร์ใสปิดทับอีกครั้งเพื่อความคงทนสวยงาม 
     ๗.๘  น ากล่องกระดาษท่ีเหลือใช้มาตกแต่งเพ่ือใช้ในการเก็บสื่อ“ลูกเต๋าสะกดค า”เพ่ือความเรียบร้อยและ
จัดหาได้ง่าย 
๘. วิธีการใช้สื่อ  
     ๑.  เริ่มต้นจากการน าลูกเต๋ามาให้เด็กได้เรียนรู้จดจ าและออกเสียงพยัญชนะ สระไทยให้ได้ก่อน(คล่อง) โดย
การพลิกไป มาทีละด้าน(เล่นเป็นกลุ่มได้) 
     ๒.  ต่อจากนั้นเมื่อเด็กคล่องขึ้น ก็ให้ฝึกเริ่มแจกลูกในมาตราแม่ ก กา (ไม่มีเสียงสะกด) จะใช้สะกดค าไปทีละ
ค าไล่ไปตามล าดับของสระ(อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ) เช่น 

- กะ    สะกดว่า  กอ – อะ – กะ  
- กา    สะกดว่า   กอ – อา – กา   

โดยการน าลูกเต๋าสะกดค า พยัญชนะและสระมาวางคู่กันให้เด็กเห็นที่มาของค าเมื่อน ามาประกอบกันอาจให้เด็กได้
หยิบจับและเรียนรู้การสะกดค าและเรียนรู้ค านั้นๆด้วยตนเองได้ 
      ๓.  ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้พยัญชนะ สระ และฝึกสะกดค าโดยใช้ลูกเต๋าและให้พูดออกเสียงค าเพ่ือให้
เกิดการจดจ าและคุ้นชิ้นเสียง/ค า 
      ๔.  เมื่อเด็กอ่านได้คล่องมากขึ้นจึงให้เด็กฝึกเขียนค าจากการอ่านค าตามลูกเต๋าสะกดค าต่อไป 
๙. ผลที่จะได้รับ  
       ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

   ด้านร่างกาย 
- เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือในการเคลื่อนไหวหยิบจับลูกเต๋าสะกดค า(ทิศทาง) 

   ด้านอารมณ์ จิตใจ 
- เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการใช้สื่อลูกเต๋าสะกดค า 

   ด้านสังคม 
  - เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นขณะเล่นลูกเต๋าสะกดค า 

   ด้านสติปัญญา 
- เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านภาษา 
- เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านการคิด การอ่าน การเขียนที่เหมาะสมเป็นไปตามวัย 

๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย  
  -  มีการสร้างสื่อเพ่ือส่งเสริม/พัฒนาเด็กปฐมวัย 
  -  เด็กมีการเรียนรู้ทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
  -  ครูได้รู้ทิศทางในการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก 
 
 
 
 



 

 
๙.๓ อ่ืนๆ  
          -  ควรจัดท าสื่อให้มีความคงทนแข็งแรงและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
          -  ครูควรอธิบาย และสาธิตวิธีการใช้และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้สื่อเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการเรียนรู้  
          -  ครูควรจัดท าและสร้างสื่อที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือส่งเสริมทักษะเด็กในด้านต่างๆ ต่อไป 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
          -  มีการศึกษาสร้าง/ผลิตสื่อภายใต้แนวคิดในการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง 
          -  การสร้างและผลิตสื่ออย่างมีเป้าหมายและน าไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
1.ชื่อผลงาน วงล้อหัดอ่านผสมค า 
2 ช่ือผู้น าเสนอผลงาน นางสาวพรทิพย์ โสมมนัส 
โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 093-9268646  อีเมลล์ – 
3 หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาบน
พ้ืนฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา จะเป็นโครงการการเตรียมความพร้อม
ของเด็กระดับประถมศึกษานั้น สื่อและของเล่นมีบทบาทในการเสริมสร้าง พัฒนาการได้อย่าง ดีซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 หมวด 4 มาตรฐานที่ 22 
ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการคิดท าสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อการใช้สื่อตลอดจนการประเมินผล การใช้
สื่อการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมในการผลิต พัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะการคิดและเตรียมพร้อมของเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษา ในการจัดท าสื่อและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง
ศักยภาพ ของพฤติกรรมครูจึงต้องจัดท า 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
4.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
4.4เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ เด็กๆเรียนรู้โดยการน าความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเรียนรู้โดยที่ครู ต้องเป็นผู้ชี้แนะให้ก่อน จึงเกิด
การผลิตสื่อขึ้นมา เพ่ือให้การเรียนการสอน ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
6. วัสดุอุปกรณ์ 

6.1 แผ่นซีดี 
6.2 กระดาษสีต่างๆ 

วงล้อหัดอ่านผสมค า 



 

 
6.3 ตัวอักษรและตัวสระของภาษาไทย 
6.4 ฟิวเจอร์บอร์ด 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
7.1 น าตัวอักษรมาแปะบนแผ่น CD 
7.2 ตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยม เพ่ือให้เห็นตัวอักษร 
7.3 น าแผ่นซีดี มาใส่กรอบที่ตัดไว้ และท าให้ซีดีหมุนได้ 

8. วิธีการใช้สื่อ 
8.1หมุนแผ่นซีดี ให้ตรงกับตัวอักษร 
8.2 ครูอ่านและสะกดค าให้นักเรียนฟังเพ่ือให้นักเรียนรู้จักค าต่างๆ 

 
9. ผลที่จะได้รับ 

เด็กปฐมวัย 1. ห้องเรียนปฐมวัยมีสื่อส าหรับใช้การเรียนการสอน 
2. เด็กปฐมวัย สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีจินตนาการ

และเกิดการกระท าอย่างมีความหมาย 
ครูผู้สอนปฐมวัย 1. ครูสามารถผลิตสื่อนี้และน ามาต่อยอดได้อีกหลายๆอย่าง 

10. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
เด็กๆชื่นชอบและสนใจสื่อที่คือผลิต ให้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน เรือน้อย…นักอ่าน 

2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาววรรณิศา  ช่อมะม่วง 

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต โทรศัพท์ 0979545266 อีเมลล์:WannisaBPrc@gmail.com 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 หลักสูตรปฐมวัย  มิได้ครอบคลุมเพียงกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กท้ังทางอารมณ์และสังคม
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์วิชาการต่างๆ เช่น ในการอ่านออก-เขียนได้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศิลปะ ครูอนุบาลจึงต้องหมั่นทบทวนมาตรฐานอนุบาลของรัฐ ในเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ การสอน
และการเรียนในปัจจุบัน แล้วปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานเป็นส าคัญ ทุกวันนี้ การปรับปรุงการอ่านออก-
เขียนได้ เป็นจุดประสงค์หลักในทุกระดับชั้น พร้อมการมุ่งเน้นว่า เด็กทุกคนต้องอ่านออก-เขียนได้ เมื่อสิ้นสุดชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 นับเป็นจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก และจะยังด าเนินต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  

 ความส าเร็จของการอ่านออก-เขียนได้ เริ่มต้นแต่แรกเกิด โดยที่เด็กมีส่วนร่วมหลายปีก่อนเข้าโรงเรียน 
เด็กในวัยเตาะแตะและวัยก่อนเข้าเรียนเริ่ม “อ่านออก” หลายสิ่งหลายอย่างในโลกรอบตัว อาทิ ป้ายร้านค้า ฉลาก
ข้างกล่อง รายการอาหาร และสัญลักษณ์ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

 การอ่านออก-เขียนได้ ไม่ใช่เพียงแต่ให้ความส าคัญในระดับประถมศึกษาขึ้นไป แต่คุณครูควรพึงให้
ความส าคัญในการอ่านออก-เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นนักอ่าน
ที่ดีและมีความพร้อมในระดับการศึกษาต่อๆไป 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการอ่าน-การเขียนและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ได้ 

 2. ท าให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์ทางภาษาท่ีส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในการอ่านและการเขียน
อย่างกว้างขวางได้ 

 3. เพ่ือให้ได้มีความพร้อมที่ดีทางด้านทักษะการอ่าน การเขียน ในการศึกษาในช่วงชั้นต่อไปได้ 

เรือน้อย…นักอ่าน 

mailto:WannisaBPrc@gmail.com


 

 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 การผลิตสื่อ “เรือน้อย…นักอ่าน” ขึ้นมา เพ่ือเป็นสื่อที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่านของเด็กในระดับปฐมวัย 
โดยเน้นสื่อที่มีรูปแบบสีสันสดใส มีตัวการ์ตูนเพื่อสร้างความสนใจให้กับเด็ก เน้นให้เด็กได้ฝึกอ่านค าต่างๆ จาก
รูปภาพก่อน และได้ฝึกสะกดค าด้วยตนเอง โดยสื่อ “เรือน้อย…นักอ่าน” จะฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกตค า ว่ามี
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อะไรบ้าง สื่อนี้เป็นตัวช่วยในการฝึกอ่าน ฝึกเขียนส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านการเล่น 
การกล้าแสดงออกในการร่วมท ากิจกรรม 

6. วัสดุอุปกรณ์ 

 1. กระดาษหลังรูป   2. กระดาษปกสีขาว 
 3. กระดาษสา    4. แผ่นเคลือบใส 
 5.แท่งกาวร้อน    6.กาว 2 หน้าบาง 
 7. กรรไกร    8. คัตเตอร์ 
 9. ปืนกาวร้อน     
7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๑. ออกแบบบัตรค ารูปภาพและบัตรค าที่ใส่ตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ลงไป แล้วปริ้นใส่กระดาษ
ปกสีขาว  

 

 

 

 

 ๒. น าบัตรค ารูปภาพและบัตรค าตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ มาตัดแยกออกจากกัน 

          

 

 

 

 



 

 

๓. น าบัตรค าที่ตัดเสร็จแล้ว ไปเคลือบด้วยแผ่นเคลือบใส และน ามาตัดแยกกัน 

 

 

 

 

 

 

๔. ตัดกระดาษหลังรูปเป็นช่องสี่เหลี่ยมติดกัน ๔ ช่อง จ านวน ๓ ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมใหญ่อีก ๒ ชิ้น น ามา
ติดกันแล้ว และวาดแบบตัวเรือส าหรับใส่บัตรค าลงบนกระดาษหลังรูป ตัดออกเป็นส่วนๆ 

       

 ๕. ติดตัวเรือด้วยกระดาษสาใช้กาว 2 หน้ายึดติดและน าช่องเสียบบัตรค าและบัตรค ารูปภาพไปติดกับตัว
เรือด้วยกาวร้อน 

       

  

 



 

 

๖. ตกแต่งเรือให้สวยงามเสร็จเรียบร้อย ก็น าบัตรค ามาใส่ท ากิจกรรมได้เลย 

 

 

 

 

 

 

8. วิธีการใช้สื่อ 

 ๑. น าบัตรค ารูปภาพมาใส่ช่องด้านบน และให้เด็กดูรูปภาพกับค าด้านบนฝึกอ่านตามครูและฝึกอ่านด้วย
ตนเอง 

 ๒. เมื่อเด็กดูค าแล้วไปเลือกบัตรค าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ที่ตรงกับค าด้านบนมาเสียบในช่อง
ด้านล่าง ฝึกอ่านค าและฝึกเขียนค า 

9. ผลที่จะได้รับ 

 9.1 เด็กปฐมวัย 

  เด็กปฐมวัยได้ใช้สื่อ “เรือน้อย…นักอ่าน” ในการท ากิจกรรมฝึกอ่านค าจากบัตรภาพ และช่วยฝึก
ทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย ตามค าศัพท์พ้ืนฐานเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะพื้นฐานที่ดีในด้าน
การอ่าน-การเขียนและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป 

 9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย 

  สื่อ “เรือน้อย…นักอ่าน” เป็นสื่อช่วยในการจัดกิจกรรมด้านการอ่าน-การเขียนของครูปฐมวัย 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน และครูปฐมวัยสามารถน าสื่อนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาเป็นสื่อ
การสอนในหมวดวิชาอ่ืนๆ เช่น การนับเลข การบวกเลข หรือค าศัพท์ทางภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 9.3 อ่ืนๆ 

  สื่อ “เรือน้อย…นักอ่าน” ทางด้านผู้ปกครองสามารถผลิตสื่อนี้ได้ง่ายๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมด้าน
การอ่าน-การเขียนของเด็กๆ ได้ในช่วงเวลาเมื่อเด็กอยู่บ้าน  



 

 

10. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ  

 ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จเกิดจากความตั้งใจ และความพร้อมของตัวเด็ก ครูผู้สอน และผู้ปกครองเป็น
สิ่งส าคัญ และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมก็เป็นอีกหนึ่งส าคัญของการท าให้เกิดผลส าเร็จ ดังสื่อนี้เน้นรูปแบบที่เป็นตัว
การ์ตูนเหมาะส าหรับเด็ก ให้เด็กเกิดความสนใจต่อสื่อและจะท าให้เด็กมีความสุขในการท ากิจกรรมอ่าน-เขียน ไม่
กลัวการฝึกอ่านฝึกเขียนเหมือนการฝึกอ่านจากเล่มหนังสือแบบเดิมๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑. ช่ือผลงาน ป้อนค าหรรษากับนอ้งสัตว์ 

๒. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน   นางนิภา  โพธิ์ถนอม 

    โรงเรียนวัดดอนมะนาว  ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบรุี โทรศัพท ์๐๘๖ ๑๐๖๔๘๙๙ 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

    การเรียนรู้ในการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัย เป็นการเรยีนรูผ้่านการเล่น สื่อท่ีน ามาใช้จึงเป็นสิ่งที่จะท าให้เด็กนั้นได้มีพัฒนาการทีด่ี
ขึ้น การใช้สื่อท่ีจัดท าขึ้นน้ันถือเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่เด็กจะไดเ้รียนรู้ค าต่างๆในภาษาไทย 

ได้ดยีิ่งข้ึน 

๔. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อการน าสื่อไปใช้และเผยแพร่ 

 ๒. เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านภาษาไทย  

 ๓. เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านภาษาในระดบัช้ันต่อไป 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

ในเด็กปฐมวัยนั้น คือเด็กทีม่ีอายุ ๓-๖ ปี เป็นช่วงวัยท่ีต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ชอบหยิบจับ ชอบเรียนรู ้

สิ่งต่างๆด้วยตัวเอง การใช้สื่อน้ันถือว่าเป็นส่วนหน่ึงที่เด็กไดส้ัมผสั พร้อมได้เรยีนรู้ไปด้วยพร้อมกัน  

๖. วัสดุอุปกรณ์   

 ๑. กระดาษปอนด ์( ส าหรับปริ๊นรปูภาพ ) 
 ๒. พลาสติกเคลือบ ( ใช้กับเครื่องเคลือบ ) 
 ๓. กรรไกร 

 ๔. มีดคตัเตอร ์

 ๕. แก้วน้ า  
 

 

 

 

ป้อนค าหรรษากับน้องสัตว์ 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลติสื่อ 

  ๑. หาภาพสัตว์ที่เราต้องการ ท่ีมลีกัษณะอ้าปาก และภาพอาหารของสัตว ์( ภาพจาก กูเกิ้ล หรือเฟสบคุ ) 
 ๒. เขียนหรือพิมพ์ข้อความ น าค าที่เราต้องการ วางไว้บนภาพที่เป็นอาหาร  
 ๓. ตัดภาพสตัว์ และภาพอาหารของสัตว์ เคลือบด้วยพลาสติก 

 ๔. ตัดตรงบรเิวณปากท่ีมีพลาสติกออก เพื่อให้สามารถป้อนอาหารได้ 
 ๕. น าแก้วน้ า หรือ กล่องพลาสติก น ามาติดเข้ากับส่วนหน้าของสตัว ์โดยใช้เทปกาว หรือ ปืนกาว 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

 ๑. ชวนเด็กๆพูดคุยเรื่องสัตว์ต่างๆ และอาหารของสตัว์นั้นๆ 

 ๒. ให้เด็กช่วยป้อนอาหารสตัว์ 

 ๓. สอดแทรกค าที่เด็กๆจะป้อนอาหารให้สตัว์ โดยการพูดหรืออ่านให้ฟังก่อน ๑-๒ ครั้ง 

 

๙. ผลที่จะไดร้ับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย เด็กจะรูส้ึกสนกุสนานและเรยีนรู้ค าโดยผ่านการใช้สื่อ ท าให้เด็กไม่รูส้ึกเบื่อและเปน็กิจกรรรมที่ช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กได้อีกด้วย 

    ๙.๒ ครูผูส้อนปฐมวัย ใช้สื่อช่วยในการสื่อสารกับเด็ก ช่วยให้เด็กมเจตคติที่ดีและมีแรงจูงใจเด็กในการเรยีนรู้. 

 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเรจ็ 

การเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั คือ การเรียนรู้ผา่น ๖ กิจกรรมหลัก โดยครูเป็นผู้แนะน าในการท ากิจกรรมนั้น 

เมื่อเด็กๆได้เรยีนรู้ผา่นการเล่นจึงท าให้เด็กมีความสุข และสนุกสนาน เป็นสิ่งที่เด็กจะจดจ าได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนและวิธีการ 

๑.เลือกภาพสัตว์ที่ต้องการและตัดตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. น าค าและภาพทากาวติดกับรูปที่จะท าเป็นอาหารของสตัว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. น ารูปภาพสัตว์และภาพอาหารสัตว์ เคลือบด้วยพลาสติกเคลือบและตดัตามภาพ การเคลือบด้วยพลาสติก 

เคลือบจะท าให้ใช้งานได้นานขึ้นและป้องกันการเปรอะเปื้อน 

 

 

 

 

 



 

 

๔.น าภาพท่ีตดัแล้วมาตดิกับแก้วน้ าโดยใช้ปืนกาวและตกแต่งอย่างทีเ่ราต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ช่ือผลงาน  การ์ดสปริงฝึกการอ่านสระ อา  

๒. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน  นางสาวขวัญแก้ว  ข าปู่  

    โรงเรียน บ้านบัวขาว  โทรศัพท ์ 0890220058  อีเมลล์  kaew220728@gmail.com  

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาตไิทยที่จ าเป็นในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารของมนุษย์ใช้ทักษะ        ที่ส าคัญหลาย
ทักษะ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน 

แต่ในปัจจุบันวิชาภาษาไทย จะประสบกับปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญ และไมไ่ดร้ับ
การส่งเสริมอยา่งต่อเนื่อง นักเรียนไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้องและแม่นย า จากการสังเกตของครผูู้สอนเพื่อเป็นการส่งเสรมิการอ่าน
ออกและเตรียมความพร้อมการอ่านของนักเรียนช้ันปฐมวัย จึงได้จดัท าสื่อการ์ดสปริงฝึกการอ่าน สระ อา ขึน้ 

๔. วัตถุประสงค ์  

เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการอ่าน สระ อา ของนักเรียนช้ันปฐมวัย 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

๑.เป็นสื่อการสอนที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวสาระการอ่าน สระ อา จากครูสูเ่ด็ก 

๒.เป็นสื่อท่ีเด็กสามารถไดร้ับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัตไิด้ด้วยตนเอง 
๓.เป็นสื่อการสอนที่เด็กได้เรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและเตรยีมความพร้อมในการอ่านสระ อา 

๔.เป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้เด็กสามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง 
๖. วัสดุอุปกรณ์   

 ๑.กระดาษแข็งส ี

 ๒.กรรไกร 

 ๓.กาวสองหน้า 

 ๔.หมดุทอง 

 ๕.ดินสอ 

 ๖.ไม้บรรทัด 

๗.สไีม ้

๘.ที่เจาะกระดาษ 

๙.เทปใส 

การ์ดสปริงฝึกการอ่านสระ อา 

mailto:kaew220728@gmail.com


 

 

๗. ขั้นตอนการผลติสื่อ 

 ๑.ตัดกระดาษสี ๓ แผ่นขนาดต่างกัน(ใหญ่ กลาง เล็ก) 

 ๒.น ากระดาษสีแผ่นใหญ่ทีต่ัดไว้ วัดปลายกระดาษด้านกว้างด้านหนึง่ ขนาด ๑.๕ ซม.ขดีเส้น  

พับครึ่งกระดาษมาถึงปลายที่วัด ขีดเส้นกึ่งกลางที่ได้ วัดให้ห่างจากกึง่กลางเส้น ๑ ซม.ทั้ง ๒ ฝั่ง ใช้สันไม้บรรทัดขดีทั้ง ๒ ฝั่ง เสร็จ
แล้วพับตามสันท่ีขีดให้เป็นร่อง 

๓.น ากระดาษสีขนาดกลางวัดด้านกว้างขนาด ๔.๕ ซม.ใช้ดินสอขีดท าเครื่องหมาย แล้วเจาะรดู้วยที่เจาะกระดาษ เสร็จ
แล้ววัดด้านยาวขาด ๔ ซม.ใช้ดินสอขีดท าเครื่องหมาย แล้วเจาะรูด้วยที่เจาะกระดาษ 

๔.น ากระดาษสีขนาดเล็กวัดกึ่งกลางด้านกว้างใช้ดินสอขีดท าเครื่องหมาย แล้วเจาะรูด้วยท่ีเจาะกระดาษ 

๕.น ากระดาษสีขนาดเล็กวางซ้อนด้านล่างกระดาษสีขาดกลาง ซึ่งรูที่เจาะจะตรงกันยึดด้วยหมุดทอง 

หลวมๆไมต่้องแน่นมาก 

๖.น ากระดาษสีที่ท าเสร็จแล้วในข้อท่ี ๕ มาวางด้านในกระดาษตรงกึง่กลางท าสัญลักษณ์ตรงรูที่ตรงกับกระดาษแผ่นใหญ่ 
เสร็จแล้วเจาะรูบริเวณที่ท าสญัลักษณ์ ยึดด้วยหมุดทอง ใช้เทปใสติดตรงปลายเข็มหมุด เสร็จแล้ว อีกดา้นหนึ่งตัดกระดาษออก
เพื่อให้ปลายกระดาษสีขนาดเล็กดงึออกได้ ติดด้วยกาวสองหน้าให้กระดาษสีแผ่นใหญ่ประกบติดกัน กจ็ะได้การ์ดสปริง 

๗.น าข้อมูลการอ่านสระ อา มาติดลงในการ์ดสปริง ตกแต่งให้สวยงาม 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

 ๑.น าการด์สปริงมาแสดงให้นักเรียนดู เพื่อกระตุ้นความสนใจ 

 ๒.ฝึกอ่านสระ อา ตามการด์สปริงให้นักเรียนอ่านตาม 

 ๓.นักเรยีนลองดึงการด์สปริงและอ่านค าที่นักเรียนได้ 

 ๔.นักเรยีนหยิบการ์ดสปริงแล้วอ่านให้เพื่อนฟัง แล้วให้เพื่อนๆออกเสียงตาม 

 ๕.ครูพดูคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการ์ดสปริงการอ่านสระ อา กับนักเรยีน  

๙. ผลที่จะไดร้ับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัยไดฝ้ึกการอ่านสระ อา ได้ลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในช้ันเรียน 

    ๙.๒ ครูผูส้อนปฐมวัยไดผ้ลติสื่อและได้สื่อการอ่านสระ อา ได้ประเมินความสนใจของผูเ้รียนจากการใช้สื่อ 

    ๙.๓ อื่นๆ ได้แนวทางในการจดัหาสื่อหรือผลติสื่อด้วยตนเองเพื่อกระตุ้นการเรยีนรู้ของผู้เรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การอ่านของเด็กปฐมวัย 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ช่ือผลงาน กระดานสอนอ่าน 

2. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน 

โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์   โทรศัพท์ 085-2982882 อีเมลล์ pung_26@hotmail.com 

3. หลักการเหตผุล/ความเป็นมา  การเรียนการสอนระดับปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี
เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางทักษะต่างๆทุกด้านและพร้อมที่จะเรยีนในระดับปฐมศึกษาต่อไปฉะนั้นครจูงึได้จัดท าสื่อเพื่อเตรียม
ความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของเด็กปฐมวยั 

4. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                           
1. เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการอ่าน                                                                                                              
2. เด็กสนใจใฝรู่้รักการอ่านและพฒันาตนเอง                                                                                                     
3. เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวยัมีความรู้และความพร้อมที่จะเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพื้นฐานในการอ่านการเขยีนที่ดีขึ้น 

6. วัสดุอุปกรณ์                                                                                                                                                           

1. ฟิวเจอร์บอร์ด       2.กระดาษแข็ง  3.สติเกอร ์ 4.ห่วง  5.กรรไกร 

6.ที่เจาะร ู 7.แลคซีน  8.คัดเตอร ์ 9.ไม้บรรทัด                                                                                                                                 
7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ                                                                                                                                              

1.ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นสี่เหลี่ยม 2 แผ่นติดแลคซีนท่ีขอบ                                                                                                 
2. ปริ้นซ์พยัญชนะและสระตัดและน ามาตดิไว้บนกระดาษแข็ง                                                                           
3. เจาะรูเพื่อน ามาใส่ในห่วง   

8. วิธีการใช้สื่อ ให้เด็กๆเปดิภาพพยญัชนะ สระ ค าอ่านทีละแผ่นและอ่านตามค า 

9. ผลที่จะไดร้ับ 

9.1 เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวยัมีความรู้ มีทักษะและพัฒนาการอ่านการเขียนท่ีดีขึ้น  

9.2 ครูผู้สอนปฐมวัย ครูมสีื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาการอ่าน การเขียนในระดับปฐมวัย  

9.3 อื่นๆ 

10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเรจ็ การผลิตสื่อเพื่อเตรยีมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัยเปน็เครื่องมือส าคญัที่
ช่วยให้จัดการเรียนการสอนด าเนนิไปด้วยดี การสอนที่มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเดก็จะท าให้การใช้สื่อน้ีประสบ
ผลส าเร็จมากขึ้น 

กระดานสอนอ่าน 



 

 

 

 

 

 

๑. ช่ือผลงาน  ฝาขวดชวนสนุกคิด 

๒. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน   นางสาวอัจจิมา    เพ็ชร์อินทร์ 

    โรงเรียน บ้านหนองวัลย์เปรียง  โทรศัพท์ ๐๘๐-๒๖๑๐๙๙๗   อีเมลล ์ Atchimabeam979@gmail.com 

๓. หลักการเหตผุล/ความเป็นมา 

   การจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรก  เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้ 

เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐาน

ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัยนั้น สื่อและของเล่นมี

บทบาทในการเสริมสร้างพัฒนาการได้เป็นอย่างดี การคิดท าสื่อการเรียนการสอน   การผลิตสื่อ   การใช้สื่อ    ตลอดจนการ

ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง  ที่จะช่วยให้เด็กสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการ

จัดประสบการณ์ โดยที่ครูและผู้ปกครองต้องเป็นผู้เอื้ออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กอีกด้วย 

ดังนั้น   ครูผู้สอนจึงมีแนวคิดในการผลิตสื่อฝาขวดชวนคิด ชวนสนุก  ให้สอดคล้องกับแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้กับผู้เรียน  เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะการคิด และเตรียมพร้อมของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา ในการ

จัดท าสื่อและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ดังนั้น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู ้ เปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรม ครูผู้สอนจึงจัดท า

สื่อช้ินนี้ข้ึนมา 

๔. วัตถุประสงค์ 

  ๔.๑ เพื่อใหผู้้เรยีนฝึกการสังเกตสี รูปทรงต่างๆ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีจินตนาการ 

 ๔.๒ เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถนับและระบุหรือเขียนตัวเลข ๑-๑๐ได ้

  ๔.๓ เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถแก้ปญัหาต่างๆให้เหมาะสมกับวัย 

 ๔.๔ เพื่อใหผู้้เรยีนเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   

  ๔.๕ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนของครู 

 

 

ฝาขวดชวนสนุกคิด 



 

 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

  เนื่องจากนักเรียนในระดับปฐมวยัช้ันอนุบาล 2-3 ของโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ยังขาดความแม่นย า 

    ในการบอกและเขียนตัวเลข ๑ – ๑๐ ซึ่งนักเรยีนทุกคนสามารถนับตัวเลขได้แตย่ังระบุกรือเขียนตัวเลขยังไม ่

    คล่อง อาจจะมีการจ าตัวเลขท่ีสลับกันซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ในโรงเรยีน เลยลองคิดว่าจะผลดิสื่ออะไรที่ 

    ใช้ต้นทุนน้อย  และสามารถหาในโรงเรียนได้ เลยนึกถึงฝาน้ าชนิดต่างๆที่นักเรียนชอบดืม่และทิ้งกันในตอน 

    กลางวัน  และมีนักเรียนบางคนเก็บมาเล่นกันมองแล้วไม่เกดิประโยชน์แต่อย่างใด จึงตดัสินใจให้นักเรียนเก็บฝา  

    แล้วน ามาใส่ตะกร้า จากน้ันก็ลองนึกถึงสื่อท่ีใช้ฝาน้ าตัวพยัญชนะ ก-ฮ หรือ A-Z มาจับคู่ให้ตรงกับภาพว่า 

    สามารถน ามาใช้ในการผลิตสื่อแบบไหนที่จะใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบหุรือเขียนตัวเลข ๑-๑๐ ในรูปแบบที ่

    น่าสนใจท าให้ผู้เรียนสามารถนบั ระบุ และเขียนได้แม่นย ายิ่งข้ึนและอาจจะต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ได ้เช่น การฝึก 

    สังเกตสีตามตัวอย่างที่ก าหนด แล้วนับจ านวนฝา และใหรู้้จักรูปทรงต่างๆที่นักเรยีนควรรูจ้ัก ซึ่งคิดวา่เป็นสื่อท่ี 

    นักเรียนสามารถน าไปใช้ฝึกในเวลาเรยีนหรือเวลาว่างได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดขยะใน 

    โรงเรียนได ้

๖. วัสดุอุปกรณ์   

  ๖.๑  ฝาขวดน้ าหลากส ี

  ๖.๒  ฟิวเจอรบ์อร์ด / กระดาษลัง 

  ๖.๓  หนังยาง / ยางยืด 

  ๖.๔  กาวร้อน / ปืนกาว 

  ๖.๕  บัตรภาพสีของฝาขวดที่มสีีทีแ่ตกต่างกัน และเป็นรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ   

  ๖.๖  บัตรตัวเลขอารบิคและตัวเลขไทย ๑-๑๐ 

  ๖.๗  ซองพลาสติกแบบซิปล็อค 

  ๖.๘  ของประดับตกแต่งช้ินงาน 

  ๖.๙  ใบงาน 

  ๖.๑๐ ดินสอและไม้บรรทัด 

  ๖.๑๑ ห่วงสีทอง 

 

 

 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

  ๗.๑ เก็บฝาน้ าชนิดต่างๆ ทีมีสีที่แตกต่างกันจ านวน  ๓๖ ฝา แล้วน ามาล้างท าความสะอาดและเช็คใหแ้ห้ง  

 

 

 

 

 

  ๗.๒ เตรยีมฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษลังแข็งๆ ขนาดความกว้าง ๑๕ นิ้ว ความยาว ๑๕ นิ้ว จ านวน  

                ๒ แผ่น โดยแผ่นท่ี ๑ ใช้ส าหรับติดฝาขวด และแผ่นท่ี ๒  ใช้ติดถุงซิปส าหรับใส่อุปกรณ์ในการใช้สื่อ  

 

 

 

 

 

  ๗.๓ วัดระยะห่างของช่องที่จะติดฝาขวดให้ห่าง ๑ นิ้ว โดยในแถวแนวตั้ง วัดให้ได้จ านวน ๖ แถว และแถว 

                 แนวนอนวัดให้ได้จ านวน ๖ แถว เช่นกัน รวมทั้งหมดจะได้จ านวนของช่อง ๓๖ ช่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ๗.๔ น าฝาขวดที่เตรียมไว้มาติดดว้ยกาวร้อนหรือปืนกาวในแถวแนวตั้งและแถวแนวนอนจนครบทั้งหมด 

                  ๓๖ ฝา โดยวิธีการติดฝานั้นครูอาจจะสลับสีที่แตกต่างๆ กันไปในแต่ละแถวเพื่อให้เกิดความ 

                  หลากหลาย และชว่ยฝึกการสังเกตเมื่อใช้สื่อช้ินนี้ 
 

 

 

 

 

   ๗.๕ ครูท าบัตรภาพฝาขวดที่มีสีแตกต่างกัน ให้เป็นรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ  เช่น สี่เหลี่ยม  

                  สามเหลีย่ม วงรี หรือรูปแบบอ่ืนๆ ดังตัวอยา่งดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

                          บัตรภาพฝาขวดทีม่ีสีแตกต่างกัน และเป็นรูปทรงเปน็สี่เหลี่ยม 

 ๗.๖ ครูท าบัตรตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิค ๑-๑๐ อย่างละ ๑ ชุด เพื่อน าไปใช้ในการนับจ านวนฝาขวด 

                 ที่มีสีแตกต่างกัน และมรีูปทรงต่างๆ ตามบัตรภาพท่ีก าหนดให้ว่ามีจ านวนฝาขวดกีฝ่า แล้วเลือกบตัร 

                 ตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิคไปวางบนฝาให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ๗.๗ ครูสร้างใบงานเพื่อให้นักเรียนได้วาดภาพและระบายสรีูปฝาขวดที่มีสีแตกต่างกัน เป็นรูปทรงต่างๆ  

                 และประกอบด้วยจ านวนของฝาขวดทั้งหมดกี่ฝา ตามที่นักเรียนได้ปฏิบตัิบนสื่อลงในใบงานท่ีครูแจก 

                 ให้  ซึ่งตัวอย่างของใบงานมีดังนี้ 

                                          
                                        

 

 

 

 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

  ๘.๑ ครูแนะน าอุปกรณ์ที่จะใช้กับสื่อช้ินนี้นักเรียนฟัง ดังนี้ 

   ๑. ถุงซิปใส่บัตรภาพฝาขวดที่มสีีแตกต่างกัน และเป็นรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ 

   ๒. ถุงซิปบัตรตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิค ๑-๑๐ อย่างละ ๑ ชุด  

   ๓. ถุงซิปหนังยางขนาดใหญ่ / ยางยืด 

  ๘.๒ ครูอธิบายวิธีการใช้สื่อ ดังนี ้

        วิธีที่ 1 

   ๑. ให้นักเรียนหยิบบัตรภาพฝาขวดที่มีสีแตกต่างกัน และเป็นรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ออกมา 

                         ครั้งละ 1 ภาพ  

   ๒. ให้นักเรียนฝึกสังเกตและเปรียบเทียบบัตรภาพที่หยิบออกมากับฝาขวดที่ติดอยู่บนฟิวเจอร ์

                         บอร์ดให้มีสีของฝาและรูปเรขาคณติให้ตรงกัน เมื่อหาเจอแล้วให้นักเรียนน าหนังยางไปรัดฝา 

                         ขวดที่ติดอยู่บนฟิวเจอร์บอร์ดใหต้รงตามบัตรภาพที่หยิบมาให้ถูกต้อง 

   ๓. เมื่อรดัหนังยางเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนับจ านวนฝาขวดทีไ่ด้รดัไว้ว่ามีจ านวนกี่ฝา จากนั้นให้ 

                         นักเรียนหยิบบัตรตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิคมาวางบนฝาที่รดัไว้ให้ถูกต้อง 

   ๔. ให้นักเรียนปฏิบติแบบน้ีไปเรื่อยๆ จนหมดบัตรภาพ จากน้ันให้นกัเรียนท าใบงานท่ีครไูด้เตรียม 

                         ไว้ 

 

 

 



 

 

        วิธีที่ 2 

   ๑. ครูหยิบบัตรตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิคออกมาครั้งละ ๑ ตัวเลข แล้วให้นักเรียนดบูัตรตัว 

                         เลขท่ีครูหยิบมานั้นคือตัวเลขอะไร 

   ๒. ให้นักเรียนใช้หนังยางรดัฝาขวดที่ติดอยู่บนฟิวเจอร์บอร์ดใหม้ีจ านวนของฝาขวดตรงกับบัตร 

                         ตัวเลขท่ีครูหยิบให้ และนักเรียนต้องรดัจ านวนของฝาขวดที่ก าหนดให้ๆเป็นรูปเรขาคณิต ๑  

                         รูป ด้วยเช่นกัน  

   ๓. ครูอาจจะเรียกนักเรยีนตามเลขท่ีเพื่อออกมาใช้สื่อช้ินนี้จนครบทุกคน เมื่อนักเรียนออกมาครบ 

                         ทุกคนแล้วครูอาจจะทดสอบนักเรยีนอีกครั้งโดยครูรดัฝาขวดเป็นจ านวนตา่งๆ และท าเป็นรูป 

                         เรขาคณิตแบบต่างๆ แล้วให้นักเรียนตอบพร้อมกับเขียนบนอากาศเกี่ยวกับจ านวนของฝาที่ 

                         นักเรียนนับได้ว่ามีจ านวนเท่าไร และเป็นรูปเรขาคณิตแบบใด 

๙. ผลที่จะไดร้ับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย จะมีพัฒนาการให้ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านคณติศาสตรซ์ึ่งสามารถนับ ระบุและเขียน 

          จ านวนตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิคได้แม่นย าขึ้น ได้รู้จักฝกึการสังเกตสีต่างๆ และรู้จักรูปเรขาคณิตแบบ 

          ต่างๆ 

    ๙.๒ ครผููส้อนปฐมวัย  ท าให้ครไูด้พัฒนาผลงานการผลติสื่อท่ีสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้กับ 

          นักเรียนแล้วท าให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยผ่อนแรงของครูผู้สอนให้เบาลง  

          และสามารถน าไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเรจ็  คือ การก าหนดเป้าหมายในสิ่งที่จะท าก่อน แล้วลงมือปฏิบตัิงานสุด 

      ความสามารถ เพื่อให้สื่อออกมาดี และเมื่อน าไปใช้กับนักเรียนๆรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการเรยีน 

      ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ช่ือผลงาน  หนูน้อยอ่านเพลิน 

๒. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน นางน้ าทิพย์  ผิวทองงาม 

    โรงเรียน  บ้านโป่ง    โทรศัพท์ 0614879629   อีเมลล ์namthip1126@gmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

ความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย  หมายถึง กิริยาท่าทางหรือการกระท าที่แสดงออกถึง
ความสนใจ ความต้องการ กระตือรือร้นที่จะอ่านและเขียนด้วยความเต็มใจ โดยไม่ได้ถูกบังคับหรือท าตามค าสั่ง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจในการอ่านเขียน เช่น การหยิบหนังสือต่างๆมาเปิดดูรูปภาพ ข้อความและ
ท าท่าอ่าน หยิบจับอุปกรณ์ดินสอ ปากกา สี กระดาษ มาขีดเขียนหรือวาดภาพ ขอให้ครูหรือเพ่ือนช่วยเล่าเรื่อง
หรอืเล่านิทานให้ฟัง หรือขอให้เพื่อนช่วยวาดภาพให้ดู พูดเล่าเรื่องตามหนังสือ เด็กวัยนี้ควรเรียนรู้ภาษาจาก
กิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก เช่น การเคลื่อนไหว การท่องค าคล้องจอง การร้องเพลง 
รวมถึงการจัดท าสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย จึงได้จัดท าสื่อหนูน้อยอ่านเพลินมาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
การอ่านการเขียนให้กับเด็กปมวัย 

๔. วัตถุประสงค ์

 -เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะทางภาษาการอ่านการเขียน 

 -เด็กฝึกทักษะทางสติปัญญา 

 -เด็กฝึกทักษะการสังเกต 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 -ผลิตสื่อการอ่านทีส่ามารถสอนเดก็ให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการอ่านการเขียน โดยเป็นสื่อท่ีเข้าใจง่าย 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

๑.ปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว 

๒.กระดาษร้อยปอนด ์
๓.กระดาษสติกเกอร์ชนิดขาวดา้นและสติกเกอร์แผ่นใส 

๔.พยัญชนะไทยตัดเป็นรูปต่างๆทีส่วยงาม 

๕.กรรไกร 

๖.เยื่อกาว 

หนูน้อยอ่านเพลิน 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลติสื่อ 

 ๑.ปริ้นพยญัชนะไทยลงในกระดาษร้อยปอนด์โดยตกแต่งใหส้วยงาม 

๒.ปริ้นสระไทยลงในกระดาษสติกเกอร์ชนิดขาวด้าน จากน้ันน ามาตดัแล้วตดิลงในปฏิทินท่ีเตรียมไว้ 

 ๓.น าภาพพยญัชนะไทยท่ีเตรียมไว้มาติดลงในปฏิทินท่ีติดสระไทยไว้แล้ว 

 ๔.เมื่อตดิเสร็จแล้วใช้กรรไกรตดัแผ่นปฏิทินเพื่อให้สามารถเปิดดา้นตัวพยัญชนะทีละตัวได้ 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

 เปิดพยัญชนะทลีะตัวแล้วอ่านประสมสระทลีะค าตามที่ก าหนดไว ้

๙. ผลที่จะไดร้ับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

 -เด็กฝึกทักษะทางภาษา 

 -เด็กฝึกทักษะทางสติปัญญา 

 -เด็กฝึกทักษะการสังเกต 

    

 ๙.๒ ครผูู้สอนปฐมวัย 

 -ช่วยให้ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนให้กับเด็กได้โดยใช้สื่ออย่างง่ายเข้าใจง่าย 

    ๙.๓ อื่นๆ สามารถให้เด็กน ากลบัไปบ้านเพื่อทบทวนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท ากจิจกรรมการอ่าน 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเรจ็ 

 -การเลือกผลิตสื่อท่ีเด็กสามารถเขา้ใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


