
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน     ทีวีหรรษาหัดอ่านสัตว์น่ารู้ 
 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : นางสาวอัญชลี  รุ่งชีวัน 
   โรงเรียน : วัดท่าไชย(ประชานุกูล)    
   โทรศัพท์  : 063-1455996  
   อีเมลล์ : anchalee_25252529@hotmail.com 
 
 ๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
  - กิจกรรมการอ่านนั้นสามารถท าได้ตลอดเวลา เช่น การอ่านจากหนังสือต่างๆ ความรู้ของเด็กจะเพ่ิมพูน
ขึ้นเมื่อเด็กได้รับโอกาสในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการอ่านช่วยท าให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา 
 
 ๔. วัตถุประสงค์ 

 ๑.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักพยัญชนะ ค าศัพท์และอ่านค าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
 ๒.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการพัฒนาทักษะทางภาษาได้มากข้ึน 
 ๓.เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักรูปร่าง ลักษณะของสัตว์ต่างๆ 
 ๔.เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
 ๕.เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ได้รู้จักสังเกต และรู้จักการแก้ปัญหา 
 ๖.เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการท ากิจกรรม 
 ๗.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ๘.เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักอดทน รอคอย แบ่งปันกับผู้อ่ืน  
 

 ๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ    
กระตุ้นให้เด็กได้ท ากิจกรรมอย่างกระตือรือร้นจนเกิดความสนใจในการอ่านเขียนอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญใน

การพัฒนาทักษะทางภาษาในระดับสูงต่อไป 
 
 
 
 

ทีวีหรรษาหัดอ่านสัตว์น่ารู้ 



 

 
 ๖. วัสดุอุปกรณ์  

๑.ภาพสัตว์พร้อมชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามจ านวนที่ต้องการ 
๒.กระดาษ A4 
๓.กรรไกร 
๔.กระดาษสี 
๕.ไม้บรรทัด 
๖.สติ๊กเกอร์ใส A4 
๗.กล่องลัง 
๘.ท่อแป๊บพีวีซี 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  
 ๑.น าภาพสัตว์มาเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใส  ให้ทับต่อๆกันไป  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 

                                              
    
 

๒.ตัดฝาลังด้านใดด้านหนึ่งออกขนาดเท่า A  แล้วห่อลังด้วยกระดาษสีต่างๆ  
       

                                   
   
 
 
 
 



 

 
๓.เจาะด้านข้างฝาลังทั้งสองแถบ  ขนาดเท่าท่อแป๊บพีวีซี  แปะแล็คซีนที่ช่องเจาะทั้งบนและล่างของกล่อง   
 

                                   
 

๔.น าภาพที่ต่อส าเร็จ  มาติดกับท่อแป๊บพีวีซี   โดยติดที่ภาพใบแรกกับแป๊บด้านบน  ภาพใบสุดท้ายติดกับ
แป๊บด้านล่าง 

 
 

๕.น าท่อแป๊บพีวีซีที่ติดภาพเสร็จแล้ว  ใส่ในช่องที่เจาะตรงลัง    
 

 
 
 



 

 
๖.ลองหมุนภาพขี้น – ลงดู  วา่สามารถหมุนได้หรือไม่ 
 

                                    
 
 
๘. วิธีการใช้สื่อ  
 ๑.หมุนภาพทีละภาพและอ่านค าตามภาพทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  
 ๒.ผู้เรียนผลัดกันอ่านและหมุนภาพ   
 
 ๙. ผลที่จะได้รับ     
 ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
 - ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา บอกชื่อสัตว์ต่างๆได้ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ   
 - ช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต  

 - ช่วยเร้าและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้   
 - ช่วยเสริมสร้างสมาธิ  
 - ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน 
          - ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
          - รู้จักอดทนรอคอย  ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ 
          - ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 - เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมลงมือปฏิบัติด้วย 
 - ท าให้ครูมีสื่อที่หลากหลาย 
 - ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเข้าใจตรงกันในเนื้อหาการสอน 
๙.๓ อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................................................. ................................... 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
 มีสื่อท่ีสามารถช่วยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 



 

บ้านสระโอ 

 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อผลงาน  บ้านสระโอ 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางมาลี   วิเชียรศร ี
    โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)  โทรศัพท์ 087-0424166 .อีเมลล์. malee 0104@hotmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

       ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัด
ประสบการณ์เตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัยเมื่อวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้ว
นั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญท่ีมีส่วนช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับ
เด็ก ๆ  โดยเฉพาะสื่อที่มีความเร้าใจและมีสีสันสวยงาม ข้าพเจ้าจึงคิดผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ 

๔. วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือให้เด็ก ๆ สามารถจดจ าสระได้ง่ายขึ้น 
          - เพ่ือให้เด็ก ๆ มีความสุขตื่นเต้นอยากเรียนรู้ 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

         การเรียนรู้เรื่องสระ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่มีรูปแบบและสีสันสะดุดตาจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กมีความ
สนใจในการเรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าสอนปากเปล่าหรือเขียนบนกระดาน 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

      - กระดาษสีหน้าเดียวอย่างแข็ง 
    -  กาวสองหน้าอย่างบาง 
    -  กรรไกร 
    - กระดาษแล็กซีน 
    - ค าอ่านที่มีสระโอ 
 
 
 
 
 



 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
    ขั้นที่ ๑ เตรียมกระดาษส าหรับผลิตสื่อ ดังนี้  

- ตัดกระดาษสีขนาด ๑๕ X ๔๐ ซ.ม. จ านวน ๒ แผ่น  (ชิน้ ก และ ง)  
- ตัดกระดาษสีขนาด ๑๒ X ๓๕ ซ.ม จ านวน ๑ แผ่น ( ชิ้น ค ) 
- ตัดกระดาษสีขนาด๑๐ X ๒๕ ซ.ม. จ านวน ๑ แผ่น ( ชิ้น ข) 

   ขั้นที่ ๒ พับครึ่งกระดาษขนาด ๑๕ ๔๐ ซ.ม.โดยให้ด้านที่มีสีอยู่ด้านใน แล้ววางเตรียมไว้ (ชิ้น ก ) 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ ๓ น ากระดาษขนาด ๑๐ X ๒๕ ซ.ม. (ชิ้น ข) มาพับครึ่งตามยาวคลี่ออก แล้วพับครึ่งตามแนวตั้ง 
แล้วพับมุมด้านบนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วกางออกเพ่ือให้เกิดรอย  

 

 

 

 

ขั้นที่ ๔ กดกระดาษด้านบนลงไปเก็บไว้ด้านใน ท าทั้งสองข้าง จะได้กระดาษท่ีมีมุมแหลมมีปีกซ้อนกันทั้ง
สองด้าน พลิกปีกด้านซ้ายมาประกบกับปีกด้านขวา ท าท้ังสองด้านเหมือนกันจะได้กระดาษท่ีมีลักษณะหัวแหลม
คล้ายสามเหลี่ยม 

 

 

 

 

ก 

ข 

ข 



 

 

ขั้นที่ ๕ น ากระดาษท้ังสองชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยติดกาวสองหน้าอย่างบางทั้งสองแถบตรง
กระดาษด้านที่ไม่มีสีของชิ้น ข แล้วน าไปติดท่ีชิ้น ก โดยใช้ตรงส่วนหัวแหลมของชิ้น ข ชนเข้าด้านในรอยพับของ
กระดาษของชิ้น ก ที่เราพับครึ่งเตรียมไว้ ตรงจุดกึ่งกลางรอยพับให้ทั้งสองด้านเหลือพ้ืนที่เท่ากัน แกะกาวสอง
หน้าที่ติดไว้ออกแล้วประกบกระดาษเข้าด้วยกันทั้งสองด้าน(ท าทีละด้าน) จะได้ชิ้นงานที่เปิดขั้นเหมือนหนังสือป็อป
อัพแล้ววางพับไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขั้นที่ ๖ น ากระดาษขนาด ๑๒ X ๓๕ ซ.ม.(ชิ้น ค) พับแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่า ๆ กันคลี่ออกเตรียมแล้วน าไป
ประกอบกับชิ้นงานที่เตรียมไว้จากข้อ ๕  

 

 

 

 

 

 

 

ค 



 

 

ขั้นที่ ๗ ประกอบชิ้นงานทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยคลี่ชิ้นงานจากข้อ ๕ ออกเม่ือคลี่แล้วจะมีลักษณะคล้าย
เครื่องหมายบวก ติดกระดาษกาวสองหน้าอย่างบางตรงริมซ้ายและขวาของของ ชิ้น ข  พับครึ่งกระดาษชิ้น ค แล้ว
น ามาวางให้รอยพับตรงกับก่ึงกลางของชิ้น ข ลอกกาวสองหน้าออกเพ่ือยึดติดกับกระดาษชิ้น ค ทั้งสองด้าน เมื่อ
คลี่ออกจะได้เป็นหนังสือป็อปอัพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ ๘ น ากระดาษขนาด ๑๕ ๔๐ ซ.ม. ที่เหลืออีก ๑ ชิ้น มาพับครึ่งโดยให้ด้านที่มีสีอยู่ด้านนอก   
(ชิ้น ง ) ติดครอบลงบนชิ้นงานในข้อ ๗ โดยใช้กาวสองหน้ายึดติดเพื่อท าเป็นหน้าปก แล้วตกแต่งให้สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ ๑๒ น าค าสระโอที่ตัดเตรียมไว้มาติดลงในชิ้นงาน (สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามความต้องการ) 

ชิ้นงานข้อ ๗ 



 

  

๘. วิธีการใช้สื่อ 

      - ครูผู้สอนใช้ในการฝึกอ่านและฝึกเขียนค าจากสื่อสระโอ 

      - เด็ก ๆ ได้ใช้ฝึกอ่านและเขียนจากสื่อที่ครูสร้างข้ึน เช่น เป็นตัวแทนถือสื่อให้เพ่ือนอ่าน เลือกค าจากสื่อมา
อ่านให้ครูฟัง 

๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย ได้เห็นภาพจากสื่อการเรียนรู้ จะท าให้จ าค าที่เรียนได้ง่ายขึ้นจากภาพที่เห็น มีความสนใจใน
การเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย มีสือ่ช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการใช้
สื่อการเรียนรู้ 

    ๙.๓ อ่ืนๆ - 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

      การให้การสนับสนุนของผู้บริหารและเพ่ือนครูในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ และ กระบวนการผลิต 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน........ตัวอักษรหรรษา 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน........นางสาวทิพย์สุคนธ์  โรจนวิเชียร/นางศิรินทิพย์  มีแก้วน้อย 

    โรงเรียน บ้านประทุนทอง  โทรศัพท์ ๐๘๐ - ๕๙๔ - ๒๔๔๕   อีเมลล์ thipsukhon๔๒๒@gmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  

โรงเรียนบ้านประทุนทอง  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยึดตามแนวคิด  เด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนหากลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ดังนั้นในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  เน้นการจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ให้โอกาส
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา หรือศึกษาค้นคว้าสามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีความหมายแก่ตนเอง
ตามสิ่งที่ชอบและสนใจ เกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้เรียน มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม จัดประสบการณ์อย่างมี
ความหมายและเป็นระบบ มุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกร่วม
ก าหนดทิศทางและเสริมสิ่งที่เด็กควรรู้  มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  เด็กได้เรียนรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และได้รับการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  

 แต่ด้วยสภาพสังคมปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านการศึกษาสูงท าให้ผู้ปกครองต่างคาดหวังในการจัด
การศึกษาเม่ือเด็กปฐมวัยขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่๑ เด็กปฐมวัยเกิดภาวะปรับตัวไม่ทันเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในช่วงรอยต่อซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างชั้นปฐมวัย –ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ท าให้เด็ก
ต้องใช้เวลาปรับตัวกับสภาพสังคมและการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ร่วมถึงผู้ปกครองและบุคลากรสายงานอ่ืน
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย ท าให้ เร่งอ่าน เร่งเขียน ผิดหลักพัฒนาการ ท าให้เด็กขาดทักษะ
ตามพัฒนาการพ้ืนฐาน จากปัญหาข้างต้น โรงเรียนบ้านประทุนทอง จึงคิดนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์และเกิด
ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยอย่างสูงสุดโดยน าหลักแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก 
โดยพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือปูพ้ืนฐาน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาดังกล่าว 

 

 

ตัวอักษรหรรษา 



 

 

๔. วัตถุประสงค์ 

พัฒนากล้ามเนื้อมือสร้างความคุ้นเคยกับตัวอักษร ก-ฮ  

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สู่แนวคิด “Teach Less, Learn More” 
กระบวนการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้สูงสุด โดยที่ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกคิด ฝึกอ่าน ฝึก
เขียน และมีการโต้ตอบรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเองมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว อีกท้ังผู้เรียนยัง
ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  ดังนั้น การเรียนแบบใฝ่รู้จึงมี
ส่วนท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ สร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน นอกจากนี้ 
ผู้เรียนยังได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัยในการท างาน และรู้จักแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน  การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าวท าให้ผู้เรียนถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
สร้างความรู้ (co-creators) ส่วนผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ิ กล่าวว่า “เด็กสามารถเขียนได้เองเมื่อเขามีความพร้อม” 
ธอร์นไดค์ (Thorndike) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)เป็นกฎที่กล่าวถึงสภาพการณ์ ๓ สภาพการณ์ 
คือ- การกระท าที่เกิดข้ึนจากความพร้อมของร่างกาย ถ้าได้กระท าย่อมจะก่อให้เกิดความพอใจเมื่อร่างกายเกิด
ความพร้อมที่จะกระท าสิ่งใดถ้าไม่ได้กระท าย่อมก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือความร าคาญใจ 

- เมื่อร่างกายไม่พร้อมที่จะกระท าสิ่งใดแล้ว ถ้าถูกบังคับให้กระท าย่อมจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือร าคาญใจ  

กฎแห่งการฝึกหัด  (Law of Exercise)  

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองด้วยการฝึกจะท าให้เกิดความแน่นแฟ้นและมั่นคง แต่ถ้า
การฝึกหัดปฏิบัติไม่ต่อเนื่องกัน หรือการไม่ได้น าไปใช้จะท าให้เกิดการลืมได้  

๖. วัสดุอุปกรณ์   

๑กรรไกร  ๒แผ่นฟิวเจจอร์บอร์ด ๓.แผ่นยางพาราชนิดโฟม ปืนกาว กาวร้อน ปากการ่างเส้น 

วัสดุที่มีพ้ืนผิวแตกต่างหลากหลายชนิด เช่น ไหมพรมผ้า เศษผ้า พลาสติก ขนไก่ ทราย ตาข่าย เป็นต้น 

 

 

 



 

 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

๑. วัดฟิวเจอร์บอร์ด ๔๔ ชิ้นขนาดกว้าง ๑๐ ซม. ยาว ๑๐ ซม. จ านวน ๑ ชุด 

๒. วัดขนาดยางพาราชนิดโฟม ๔๔ ชิ้นขนาดกว้าง ๑๐ ซม. ยาว ๑๐ ซม. จ านวน ๑ ชุด 

๓. ร่างตัวอักษร ก-ฮ ลงในยางพาราชนิดโฟม ตัดให้เกิดช่องว่างตามตัวอักษรในยางพาราชนิดโฟม 

๔. น าวัสดุชนิดต่างๆแปะลงในฟิวเจอร์บอร์ด  เช่น ไหมพรมผ้า เศษผ้า พลาสติก ขนไก่ ทราย ตาข่าย เป็น
ต้น  (เน้นวัสดุที่ทนทานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์กับตัวอักษร) 

๕. น าฟิวเจอร์บอร์ด และยางพาราชนิดโฟม ประกบเข้าด้วยกัน และยึดด้วยปืนกาว 

๖. น าสื่อติดผนังห้องให้มีระดับความสูงจากพ้ืน เหมาะสมกับผู้เรียน 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

๑.  ขั้นเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนร้องเพลงหรือเปิดเพลงให้นักเรียนฟังและเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการ   

๒.  ขั้นการเรียนรู้และเลียนแบบ ให้นักเรียนสัมผัสสื่อ ครูน าสื่อมาสาธิตการใช้ 

๓.  ขั้นลงมือท า  ครูให้นักเรียนสัมผัส  สังเกตแล้วให้นักเรียนท าตามทีละขั้นตอน   

๔  ขั้นท าเองโดยไม่มีแบบ  ครูเตรียมสื่อให้นักเรียนในมุมที่เหมาะสม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง 

๕  ขั้นฝึกให้ท าช านาญ  ครูให้นักเรียนฝึกกิจกรรม ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ  ตามรูปแบบที่ครู
ก าหนดให้ 

๖. ฝึกอย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอตามกฎแห่งการฝึกหัด   

๙. ผลที่จะได้รับ 

๙.๑ เด็กปฐมวัย  พัฒนากล้ามเนื้อมือ สร้างความคุ้นเคยกับตัวอักษร ก-ฮ     

๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย เด็กมีทัศนะคติที่ดีในการฝึกขียนตัวอักษร ครูสามารถน าสิ่งนี้พัฒนาต่อยอดในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ขั้นที่สูงกว่า 

๑๐. ปจัจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

ระยะเวลาของการฝึกข้ึนอยู่กับความยากง่ายของงาน และส าหรับการฝึกงานทักษะ การฝึกที่มีการพัก
สลับกันไป ผู้เรียนจะได้มีเวลาวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ผลกของการฝึกก่อนที่จะลงมือฝึกต่อไป  



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน     แครอทสอนภาษากับกระต่ายน้อยน่ารัก 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : นางสาวฉวีวรรณ  วงษ์พันธ์ตรี 
    โรงเรียน : วัดหัวโพธิ ์ โทรศัพท์  : 092-9355505  อีเมลล์ : chaweewan.wong1989@gmail.com 
 ๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
  กิจกรรมการอ่านของเด็กปฐมวัยนั้นสามารถท าได้ตลอดเวลา เช่น การอ่านจากหนังสือ การอ่านจาก
สัญลักษณ์ ป้ายบอกทางตามท้องถนน หรือค าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความรู้ของเด็กจะเพ่ิมพูนขึ้นเมื่อ
เด็กได้รับโอกาสในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านร่วมกับผู้ใหญ่ และกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้อ่านตามล าพังหรือ
กลุ่ม ส่วนการเขียนเป็นการสื่อสารแสดงความคิด ความรู้สึกออกมาอย่างมีความหมาย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่านการเขียนจะช่วยให้เด็กสนใจและเห็นความส าคัญของการอ่านการเขียนได้เป็นอย่างดี 
๔. วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือให้เด็กได้รู้จักพยัญชนะและหัดอ่านค าในภาษาไทย 
๒.เพ่ือให้เด็กเรียนรู้สระในภาษาไทย 
๓. เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา 
๔. เพ่ือให้เด็กมีการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๕. เพ่ือให้เด็กมีทักษะในการสังเกต การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
๖. เพ่ือให้เด็กรู้จักการอดทน รอคอย 
๗. เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๘. เพ่ือให้เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนภาษาและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  

 ๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ    
เด็กเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในกิจกรรมการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง

ทัศนคติที่ดีด้านการอ่านเขียน 
๖. วัสดุอุปกรณ์  

๑. กระดาษโปสเตอร์สี  ๗. มีดคัตเตอร์ 
๒. กระดาษแข็งสี   ๘. สติกเกอร์ใส  
๓. กระดาษลัง   ๙. เทปเยื่อกาวสองหน้า  
๔. กล่องลัง   ๑๐. ปากกาเคมีสีด า  
๕. กาว    ๑๑. ดินสอ  
๖. กรรไกร   ๑๒. ยางลบ 

แครอทสอนภาษากับกระต่ายน้อย

น่ารัก 



 

 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  

๑. น ากล่องลังมาทาบลงไปบนกระดาษแข็งสี แล้ววาดรูปกระต่ายให้มีขนาดเท่ากับกล่องลัง  
ตัดรูปกระต่ายออกมา  

๒. ใช้มีดคัตเตอร์เจาะบริเวณปากของกระต่ายออกให้เป็นช่องว่างขนาดตามต้องการ 
๓. ทากาวด้านหลังของกระต่ายแล้วน าไปติดลงบนกระดาษลัง ตัดตามรูปร่าง 
๔. ตกแต่งกระต่ายให้สวยงามด้วยกระดาษสี และเคลือบด้วยสติกเกอร์ใส 
๕. ห่อกล่องลังด้วยกระดาษโปสเตอร์สี น ารูปกระต่ายมาวางลงไปบนกล่อง แล้วเจาะกล่องลังให้เป็นรู

ขนาดเท่ากับปากของกระต่าย 
๖. ติดรูปกระต่ายลงไปบนกล่องโดยให้ปากของกระต่ายพอดีกับส่วนที่เจาะไว้ 
๗. ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปแครอท ตกแต่งให้สวยงามด้วยกระดาษโปสเตอร์สีและปากกาเคมี  
๘. ติดค าศัพท์ลงบนแครอท เช่น ก า, ย า จากนั้นเคลือบด้วยสติกเกอร์ใส 
๙. ท าบัตรค าพร้อมกับรูปภาพ ตามค าที่เราติดลงไปบนแครอท 

๘. วิธีการใช้สื่อ  
 ๑. เด็กบอกชื่อสัตว์แต่ละชนิดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒. เด็กเปิดบัตรค าทีละใบ อ่านออกเสียงค าตามคุณครู  
๓. ครูให้เด็กร่วมกันค้นหาค าจากแครอทให้ตรงกับบัตรค าที่ครูก าหนด   

 ๔. เมื่อหาพบแล้ว ให้เด็กน าแครอทไปป้อนให้กับเจ้ากระต่าย 
 ๕. เด็กน าค าจากบัตรค าไปเขียนลงบนกระดาน  
๙. ผลที่จะได้รับ     
  ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

๑. เด็กรู้จักพยัญชนะและหัดอ่านค าในภาษาไทย 
๒. เด็กเรียนรู้สระในภาษาไทย 
๓. เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา 
๔. เด็กมีการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
๕. เด็กมีทักษะในการสังเกต การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
๖. เด็กรู้จักการอดทน รอคอย 
๗. เด็กได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๘. เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนภาษาและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  

๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
  - จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- เด็กเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
  - ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและเด็ก 
  - ครูมีสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

 



 

๙.๓ อ่ืนๆ  
- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ เปลี่ยนเป็นรูปสัตว์และอาหารชนิดอ่ืนๆ ได้

ตามความสนใจของเด็ก หรือบูรณาการการเก่ียวกับการนับจ านวนแครอทที่กระต่ายกินเข้าไป 
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
 การพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการอ่านเขียนของเด็กปฐมวัย เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

ภาพแสดงสื่อ ตัวอักษรหรรษา 

 

 

 

     

   

 

 



 

หนูม่อนนักอ่าน 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน..หนูม่อนนักอ่าน... 

๒. ชื่อผู้น าเสนอ...นางลมฝน  ตลึงธรรม 

    โรงเรียนวัดดอนสงวน    โทรศัพท์ ๐๙๒-๘๑๐๕๖๘๐   อีเมลล์ lomfonfon@hotmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 ทักษะการอ่านออกเขียนได้ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการอ่านออกเสียงด้วยสระง่ายๆ ไม่มี
ตัวสะกด อ่านจากภาพ อ่านประสมค ากับสระง่ายๆ และสื่อการสอนถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการใช้จัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้เด็กได้เข้าใจง่าย 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑  เพ่ือส่งเสริมทักษะในการอ่านประสมค ากับสระโดยไม่มีตัวสะกดได้ 

 ๔.๒ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย 

 ๔.๓ เด็กปฐมวัยมีความสุขและสนุกกับการใช้สื่อหนูม่อนรักการอ่าน 

 ๔.๔ เด็กปฐมวัยสามารถอ่านประสมค ากับสระได้ 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 -  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีนิสัยรักการอ่านโดยใช้ตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบมาเป็นสิ่งจูงใจให้กับเด็กปฐมวัย 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

 ๖.๑  รูปภาพโดราเอม่อนและรูปภาพดินสอค า 
 ๖.๒ แผ่นเคลือบร้อน 
 ๖.๓ กระดาษโปสเตอร์แข็ง 
 ๖.๔ กระดาษสติ๊กเกอร์ใส 
 
 



 

 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๗.๑ สร้างแบบบัตรค าอ่าน และปริ้นท์ค า 

 

 

 

 

 

 

 ๗.๒ ตัดกระดาษตามรูปแบบที่สร้างไว้ 

 

 

 

 

 

  

 ๗.๓ เคลือบด้วยแผ่นเคลือบร้อนหลังจากนั้นตัดตามรูปภาพ 

 ๗.๔ กรีดกระเป๋าโดราเอม่อนเพ่ือใส่บัตรค า 

 

 

 

 

 

 ๗.๕ ใช้กระดาษโปสเตอร์แข็งปิดหลังตรงรอยกรีดพร้อมทั้งใช้สติ๊กเกอร์ใสปิดกันหลุด 



 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

 ๘.๑  ครูสอนให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักสระ ค าที่ประสมสระ 

 ๘.๒ให้เด็กน าบัตรค าใส่ในกระเป๋าโดราเอม่อนที่มีสระตรงกันกับตัวโดราเอม่อน 

 ๘.๓ ให้เด็กอ่านออกเสียงค าให้ชัดเจน 

๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 

 ๙.๑.๑  เด็กปฐมวัยสนุกกับการอ่านออกเสียงค าจากสื่อ “หนูม่อนนักอ่าน” 

 ๙.๑.๒ เด็กปฐมวัยรู้จักสระและอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 

 ๙.๑.๓ เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 

 ๙.๒.๑  ครูสามารถสอนให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการอ่านที่ดี 

 ๙.๒.๒ ครูสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ 

 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 สื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน “หนูม่อนนักอ่าน” เป็นสื่อที่ท าให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการอ่านที่ดี และสามารถ
บอกสระ พยัญชนะได้พร้อมทั้งสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

  

 

 

 



 

เกมจับคู่ 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน    เกมจับคู่ 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน      นางสาวน้ าฝน  ปั้นยิ้ม 

โรงเรียนวัดไผ่ขาด        เบอร์โทร  0836180570       E-MAIL :  novo45@gmail.com 
๓. หลักการและเหตุผล/ ความเป็นมา 

เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการ
เรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับ
ปฐมวัย จึงจ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ใน
แผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอ้ืออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

ดังนั้น การผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเข้าใจในวิชาง่ายขึ้นและน่าสนใจ การ
สอนด้วยวิธีอ่านในหนังสือ หรือบรรยายให้ผู้เรียนฟังนั้นมันคงจะเป็นแบบสมัยก่อนแล้ว ปัจจุบันเนื่องจาก
มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆท าให้เรามีโอกาสที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสีก็เป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิต เราควรน ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ และให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนมากท่ีสุด 

๔. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการสังเกตระหว่างภาพกับค า 
๒. ครูมีความรู้ความสารถ ในด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้นนักเรียนให้

เกิดความสนใจต่อการเรียนมากข้ึน 
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 
๔. เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจและอยากท่ีจะอ่านมากขึ้น 

   ๕.  แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 การผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเข้าใจในวิชาง่ายขึ้นและน่าสนใจ การสอนด้วยวิธีอ่าน
ในหนังสือ หรือบรรยายให้ผู้เรียนฟังนั้นมันคงจะเป็นแบบสมัยก่อนแล้ว ปัจจุบันเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
มาเรื่อยๆท าให้เรามีโอกาสที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสีก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิต เรา
ควรน ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ และให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 

 

 

mailto:novo45@gmail.com


 

 

 ๖. วัสดุอุปกรณ์ 

 ๑.กระดาษแข็ง 

 ๒.สติ๊กเกอร์ใส 

 ๓.รูปภาพ 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ๑. ตัดกระดาษแข็งให้เป็นรูปสีเหลี่ยมโดยตัดเป็นสองส่วน คือ ตัดให้ใหญ่หนึ่งแผ่นและเล็กอีกหนึ่งแผ่น 

 

             

 

 

 

 

 ๒. น าภาพที่หาไว้พร้อมตัวหนังสือตัวเล็กมาติดลงบนกระดาษแข็งที่ตัดเป็นชิ้นใหญ่ไว้ 

 

 

 

 

 

 

  ๓.  น ากระดาษแข็งที่ตัดไว้เป็นแผ่นเล็กมาติดตัวหนังสือลงไป 

 

 



 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ  

 ๑.หยิบบัตรภาพขึ้นมา หนึ่งชิ้น 

 

 

 

 

 

๒.หยิบบัตรค าที่ตรงกับค าท่ีอยู่ในภาพมาวางให้ตรงกัน 

 

 

 

 

 

 

๙. ผลที่จะได้รับ 

     ๙.๑   เด็กปฐมวัย   เด็กสนใจในการอ่านและมีพัฒนาการในการอ่านที่มากข้ึนและท่ีส าคัญเด็กไม่ได้
แค่เล่นเกมอย่างเดี่ยวเด็กจะได้ฝึกทักษะในการอ่านได้หลากหลายท าให้เด็กมีความสนใจในการอ่านมากขึ้น 

               ๙.๒   ครูผู้สอนปฐมวัย    ครูมีความรู้ความสารถ ในด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสม
และกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนมากข้ึนนักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 

      ๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

      คือการที่เด็กให้ความร่วมมือและสนใจในสื่อที่ครูท า และสิ่งที่ส าคัญเด็กมีพัฒนาการในการอ่านที่ดี
กว่าเดิม 



 

สนุกกับกล่องสระอา 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน สนุกกับกล่องสระอา 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวยุพาวรรณ  ใจตรง 

โรงเรียนวัดรางกร่าง โทรศัพท์ 089-4100885 อีเมลล ์yuphawan1986@gmail.com 
3. หลักการเหตุผลความเป็นมา 

สื่อการสอนมีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอนหรือการศึกษาเป็นอย่างยิ่งท้ังคุณค่าท่ีเกิดขึ้น 
ต่อผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญและมีบทบาทมากในกระบวนการเรียนการสอน
ประเด็นส าคัญของคุณค่าของสื่อการสอน คือสื่อการสอนช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วัตถปุระสงค์ 

4.1 เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
4.3 เพื่อฝึกทักษะการอ่าน 

5.แนวคิดในการผลิตสื่อ 
5.1 ช่วยสร้างบรรยากาศในการสอนให้น่าสนใจ 

  5.2 ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับผู้เรียน 
5.3 ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้สอนกับผู้สอน 

6. วัสดุอุปกรณ ์
6.1 กระดาษ 6.2 ไม่บรรทัด 6.3 กาว 6.4 กรรไกรคัตเตอร์ 6.5 สก๊อตเทปใส 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
7.1 ตัดกระดาษขนาด 21 * 21 cm ปรับขนาด 20.5 * 20.5 cm อย่างละ 1 แผ่น 
7.2 ตัดกระดาษขนาด 7.3 คูณ 7.3 cm จ านวน 2 แผ่น แล้วทากาวติดท่ีกล่อง 
7.3 กระดาษขนาดกว้าง 7 cm ยาว 28 cm พับเข้าทบกันให้ได้ 4 ช่องจ านวน 2 แผ่น แล้ว

น าสก๊อตเทป ติดให้เป็นแผ่นเดียวกัน จากนั้นน าค าที่เตรียมไว้ มาติดลงบนกระดาษ 
7.4 เมื่อติดค าเรียบร้อยให้ทากาวติดกับกล่องจากนั้นตกแต่งกล่องให้สวยงาม 
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8. วิธีการใช้สื่อ 

เปิดฝากล่องออกข้างในนั้นมีสระอา เพื่อให้เด็กฝึกการอ่าน 
9. ผลที่จะได้รับ 

9.1 เด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการฝึกการอ่าน 
9.2 ครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 
9.3 อื่นๆ – 

10. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
การได้ลงมือปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้ครู ตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ เพื่อ

ใช้เป็นสื่อการสอนตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ น่าสนใจย่ิงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ป๊อปอัพนักอ่าน 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน  ป๊อปอัพนักอ่าน 

2. ชื่อผู้น าเสนอ  นางสาวชไมพร   หล่ออุดมทรัพย์ 

    โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์     โทร.098 – 449 - 6914  อีเมลล์ 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

 ความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย (Reading and Writing Interest of Young 
Children) หมายถึง กิริยาท่าทางหรือการกระท าที่แสดงออกถึงความสนใจ ความต้องการ กระตือรือร้นที่จะอ่าน
และเขียนด้วยความเต็มใจ โดยไม่ได้ถูกบังคับหรือท าตามค าสั่ง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจในการอ่าน
เขียน เช่น การหยิบหนังสือต่างๆมาเปิดดูรูปภาพ ข้อความและท าท่าอ่าน หยิบจับอุปกรณ์ดินสอ ปากกา สี 
กระดาษ มาขีดเขียนหรือวาดภาพ ขอให้ครูหรือเพ่ือนช่วยเล่าเรื่องหรือเล่านิทานให้ฟัง หรือขอให้เพ่ือนช่วยวาด
ภาพให้ดู พูดเล่าเรื่องตามหนังสือ ป้ายสัญลักษณ์ ข้อความตามล าพัง เป็นต้น 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ครอบคลุมทุกด้านและเต็ม
ตามศักย ภาพของเด็ก 

2. ให้เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนภาษาและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

3. สนองความต้องการของผู้ปกครองส่วนมากที่มีความต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา  

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

 1. เป็นตัวกลางที่ช่วยถ่ายทอดสาระความรู้จากครูไปสู่เด็ก 

 2. เป็นตัวกลางที่ท าให้เด็กเกิดประสบการณ์ตรง 

 3. เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

 4. เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเข้าใจเรื่องง่าย ๆ ด้วยความง่ายดาย 

 5. เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กเกิดการค้นพบด้วยตนเอง 



 

 

6. วัสดุอุปกรณ์ 

 1. กระดาษแข็ง (สี) ขนาด 17 x 23 ซม.  2   แผ่น 

 2. กระดาษแข็ง (สี) ขนาด 13.50 x 23 ซฒ. 1   แผ่น 

 3. รูปภาพสื่อที่บ่งบอกสัญลักษณ์        1   รูป 

 4. ตัวพยัญชนะ     1   ตัว 

 5. กาวลาเทค คัทเตอร์ ดินสอ ไม้บรรทัด อย่างละ 1   อัน 

 6. อุปกรณ์ตกแต่ง (ตามสะดวก) 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 1. ตัดกระดาษแข็ง (สี)  ขนาด 17 x 23 ซม.  จ านวน 2 แผ่น คละสีได้ หรือจะใช้สีเดียวกันก็ได้ 

  

  

  

 

 

 

 

             2.  ตัดกระดาษแข็ง (สี) ขนาด 13.50 x 23 ซม.  จ านวน 1 แผ่น คละสีได้ หรือใช้สีเดียวกันได้ 

 

 

 

 

 



 

 

              3. น ากระดาษ ขนาด 17 x 23 ซม. 1 แผ่น แล้วท าการขีดเส้นรอบขอบกระดาษโดยมีความกว้าง 1 ไม้
บรรทัด ทั้งสี่ด้าน และก าหนดด้านบนและด้านล่างของกระดาษ วัดจากเส้นด้านล่างเข้ามา 1.3 ซม. แล้วขีดเส้น
และวัดจากเส้นที่ขีดล่าสุดถึงเส้นด้านบนของกระดาษ จะได้ 16.50 ซม. แล้วแบ่งครึ่ง ได้ 8.25 ซม. จากนั้นขีดเส้น 
และใช้คัทเตอร์ด้านสันขีดเส้นที่แบ่งสามเส้นตามภาพ และใช้คัทเตอร์กีดกระดาษสามด้าน คือด้านล่าง ด้านซ้าย 
ด้านขวา ตามส้นที่ขีดไว้ 

 

 

 

 

 

  

             4. พับตามรอยที่ใช้คัดเตอร์ด้านสันกีด จากนั้นทากาวด้านล่างที่ขีดเส้นขนาด 1.3 ซม.ให้ทั่วและน า
กระดาษ ขนาด 13.5 x 23 ซม. มาวางทับบริเวณท่ีทากาวโดยให้เลยปลายแผ่นปกไว้เล็กน้อย 

 

 

 

 

 

 

      5. ทากาวที่แผ่นปกส่วนที่ตัดให้ทั่ว ระวังไม่ให้กาวติดแผ่นที่ใช้ดึง จากนั้นใช้กระดาษอีแผ่นที่มีขนาด 17 x 23 
ซม. ติดลงไปบนกระดาษท่ีทากาว  

 

 

 



 

 

            6. ตกแต่งด้านหน้าปกด้วยภาพสัญลักษณ์ท่ีเตรียมไว้ให้สวยงาม ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้งาน และ
ตกแต่งด้านในให้สื่อความหมายตามรูปภาพหน้าปก 

 

 

 

 

 

 

 

        7. ภาพป๊อปอัพนักอ่านแบบที่ท าส าเร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

8. วิธีการใช้สื่อ 

 ดึงกระดาษแผ่นกลางเพ่ือเปิด ป๊อปอัพ จะพบตัวพยัญชนะด้านใน พร้อมการสะกดค าแบบง่ายและดัน
กระดาษแผ่นกลางเข้าป๊อบอัพก็จะปิด จะพบรูปภาพสัญลักษณ์ 

 

 

 



 

 

9. ผลท่ีจะได้รับ 

 9.1 เด็กปฐมวัย เด็กได้เกิดการเรียนรู้กับพยัญชนะ ในรูปแบบที่ สนุกสนาน โดยใช้การคาดเดา หรือ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้วในการอ่านหรือตอบ และยังได้เรียนรู้ในเรื่องของสีสัน และรูปทรงอีกด้วย 

 9.2 ครูปฐมวัย  ครูสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยอื่น ๆ ได้ โดยอาจเปลี่ยน
รูปภาพสัญลักษณ์และเนื้อหาด้านในให้สอดคล้องกับหน่วยนั้น ๆ  

 9.3 อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................ ... 

10. ปัจจัยท่ีประสบความส าเร็จ 

 เนื่องจากเป็นสื่อที่มีสีสันสวยงามและเป็นภาพการ์ตูนที่เด็ก ๆ คุ้นเคยและชอบ และยังเป็นการเรียนการ
สอนที่สนุกสนานเพราะเด็ก ๆ ได้ใช้การคาดเดาจากรูปภาพ และสร้างการคุ้นเคยกับพยัญชนะด้านในอีกด้วยและ
เป็นสื่อที่สามารถท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากเพราะมีขั้นตอนที่ง่ายในการสร้างสื่อข้ึนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวเลขหรรษา 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน    ตัวเลขหรรษา 

2 .ชื่อผู้น า นางศรีนาถ ศรัทธาผล เสนอผลงาน  โรงเรียนบ้านสระพังกร่าง โทรศัพท์ 089-5282822 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นและก าลังจดจ า ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาเด็กให้เป็นไป
ตามวัยและการเรียนรู้  ดิฉันเล่งเห็นความส าคัญจึงคิดท าสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านให้กับเด็กของดิฉัน 

4. วัตถุประสงค์    

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวัยนี้ 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

ดิฉันเห็นความส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ ต้องมีภาพ  จับต้อง และสีสันท าให้เด็กได้อยากเรียนรู้ร่วม
กิจกรรมกับครูอย่างมีความสุขและสนุกสนาน สามารถพัฒนาได้ทุกทักษะการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะด้านเดียวได้
พัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน 

6. วัสดุอุปกรณ์ 

 6.1.วัสดุ อุปกรณ์ 
. กระดาษสีแข็ง    
- กาว 
-.แผ่นรองตัด 

  . สติกเกอร์ใส 
-  กรรไกร   
-เทปกาวสองหน้า   

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

7.1. แบ่งกระดาษเป็น 3 ส่วน 

7.2. ให้ใช้พลาสติกใสที่เตรียมไว้มาติดกาว 2 หน้าบาง 



 

 

7.3. ด้านใดด้านหนึ่งตรงมุม 

7.4. พับติดกาว 2 หน้าบางอีกด้านหนึ่ง 

7.5. น ากระดาษ 2 แผ่นมาติดกับกาว 2 หน้าบางที่ติดไว้ 

7.6. ลองดึงดูถ้าเลื่อนได้คือถูกต้อง 

7.7. ประกอบติดกันส าเร็จ 

8. วิธีการใช้สื่อ 

          ให้เด็กรู้ค่าจ านวนตัวเลขและฝึกสังเกตการอ่าน เป็นสื่อส าหรับครู 

9. ผลที่จะได้รับ 

9.1  เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น 

9.2  มีสื่อท่ีช่วยฝึกทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 


