
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สื่อสร้างสรรค์        เพื่อการเรียนรู้ 

     ส าหรับเด็ก       ปฐมวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑.ชื่อผลงาน 
ลูกเต๋าสะกดค า 

๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 
นางปานใจ  สารมะโน 

           โรงเรียนวัดปทุมสราวาส   โทรศัพท ์0831579131  อีเมลล์.. panjai2560@gmail.com......  
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา  

  การเตรียมความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัยนั้น  สื่อและของเล่นมีบทบาทในการเสริมสร้างพัฒนาการได้
เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      ในการคิดท าสื่อการ
เรียนการสอน   การผลิตสื่อ   การใช้สื่อ    ตลอดจนการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้      ดังนั้น   สมควรที่
จะต้องท าความเข้าใจ ในการ ฝึกปฏิบัติการ   เพ่ือให้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะการ อ่าน และ
เตรียมพร้อมของเด็กระดับปฐมวัย ในการจัดท าสื่อและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
๔. วัตถุประสงค์  
            เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่านผ่านการเล่นของเด็กระดับปฐมวัย 
๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ  
             เด็กควรมีประสบการณ์ในการอ่านผ่านเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆที่เด็กสนใจ 
๖. วัสดุอุปกรณ์  
             กระดาษสีแข็ง, กระดาษเอ ๔, กรรไกร, กาว  
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ท ากล่องลูกเต๋า โดยใช้กระดาษแข็งสี                         ปริ้นค าใส่ กระดาษ เอ 4  ตัด 
 
 

ลูกเต๋าสะกดค า 



 

 
  

 

 
 
 
 
                               ตัด                                                        ติดลงบนกล่องลูกเต๋า 
๘. วิธีการใช้สื่อ  
       ให้เด็กเล่นเป็นกลุ่ม โยนลูกเต๋าไปข้างหน้า ลูกเต๋าตกค าไหน ให้ช่วยกันอ่านสะกดค า 
๙. ผลที่จะได้รับ        
๙.๑ เด็กปฐมวัย       เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรง 
๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย............................................................................................................................. ...........  
...................................................................................................................... ..........................................................  
๙.๓ อ่ืนๆ ............................................................................................................................. .............................  
........................................................................................................................................................... ......................  
๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  
.......................................................................... .......................................................................................................  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
๑.ชื่อผลงาน วงล้อฝึกอ่านสะกดค า 
๒.ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางกัญจน์ชญาน์  พลอยแสงสาย 
โรงเรียนวัดช่องลม โทรศัพท์ 0993208853  อีเมล์ ounkanchaya@hotmail.com 
๓.หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 การอ่านและเขียนค า  เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา   ครูผู้สอนในระดับพ้ืนฐาน
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ได้แก่ การผันเสียงวรรณยุกต์  หลักการสะกดค า ค า
ควบกล้ า อักษรน า เป็นต้น และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีล าดับขั้นตอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่อง
ยาก ท าให้การเรียนรู้ไปตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในใน
ระดับอนุบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
สมรรถภาพท่ีมีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน ปัญหาคือ การออกเสียงพยัญชนะ    สระ  การใช้หลัก
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดค าแก่นักเรียนในระยะเริ่มเรียน  การอ่านของนักเรียนจะขาด
หลักเกณฑ์การประสมค า เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ท าให้สับสน  อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิด  ซึ่งเป็นปัญหา
มากของนักเรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
วิชาในอ่ืนๆด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
            โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายตามกลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป็นการสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
ประกาศนโยบาย  “ ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ”   โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ในการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่สามารถน าไปพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม 
๔.วัตถุประสงค์  

๑.เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดค า 
๒.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การอ่านและเขียนสะกดค า 
๕.แนวความคิดในการผลิตสื่อ 

วงล้อฝึกอ่านสะกดค า 



 

ให้นักเรียนในชั้นเรียนของเราสนุกสนานไปกับการการอ่านสะกดค าและยังเป็นการน าเอาสื่อที่หลากหลาย
เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนได้อีกด้วย 
๖.วัสดุอุปกรณ์ 
 ๑.กระดาษ 
 ๒.เครื่องปริ้นเตอร์ 
 ๓.กรรไกร 
 ๔.เครื่องเคลือบ 
 ๕.คลิปสองขา 
๗.ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 ๑. ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดและบัญชีค าพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการอ่าน ในระดับชั้นอนุบาล 

๒.ออกแบบสื่อการสอนโดยค านึงถึงการอ่านในระดับอนุบาล 
๓.ปริ้นสื่อออกแบบมาเป็นหมวดๆ 10 หมวด ในรูปร่างวงกลม 
๔.ตัดออกตามรูปวงกลมตามที่ออกแบบไว้ 
๕.น าเข้าเครื่องเคลือบ 
๖.ตัดออกให้เป็นวงล้อตามที่ออกแบบไว้ 
๗.น าคลิปสองขามาเจาะรูตรงกลางและใส่ 

 
 
๘.วิธีการใช้สื่อ 
 ๑.ใช้สอนหน้าชั้นเรียนหรือเป็นเกมให้นักเรียนเล่นฝึกอ่าน  
 ๒.หมุนวงล้ออ่านออกเสียงตามหมวดตามต้องการ 
 ๓.ค าอ่านแต่ละค าแยกสีตาม พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด  
 
 
 



 

 
๙.ผลที่ได้รับ 
 ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
  ๑.นักเรียนอ่านและเขียนสะกดค า โดยใช้แผนที่ความคิด ได้ถูกต้อง 
  ๒.นักเรียนสนใจในบทเรียนมากข้ึนเพราะสื่อการเรียนการสอนจะเร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในเรื่องที่เรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน 
  ๓.นักเรียนเกิดความประทับใจ และจดจ าได้นาน 
  ๔.ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้นเรียนผู้สอนสนุกสนานไปกับการสอน ท าให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวา 
 ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
  ๑.ลดการบรรยายของผู้สอน แต่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น 
  ๒.สะดวกในการสอนของครู 
  ๓.เป็นเครื่องมือส าหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียน และช่วยในการสอนซ่อมเสริม  
๑๐.วิจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีอ่านออกเขียนได้ท าให้สามารถเรียนรู้ในการเรียนรู้
อ่ืนๆได้ดีมากข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน  วงกลมพาเพลิน 

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  นางสุภาวดี   อันทรินทร์ 

    โรงเรียน วัดคอกวัว   โทรศพัท์ 086-8147385 .อีเมลล์. Supawadee@hotmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

       ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัด
ประสบการณ์เตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัยเมื่อวันที่4-5 เมษายนที่ผ่านมาแล้วนั้น ข้าพเจ้า
จึงคิดผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมา 

๔. วัตถุประสงค์ 

        - เพ่ือให้เด็กๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  

        - เพ่ือให้เด็กๆเพลิดเพลินไปกับการเรียน 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

         การเรียนรู้การอ่านค า เขียนค า หากมีรูปแบบที่ซ้ าเดิมคงท าให้เด็กเบื่อหน่ายต่อการเรียน หากเปลี่ยน
รูปแบบให้มีลูกเล่นที่แปลกใหม่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในบทเรียน 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

    - กระดาษสีหน้าเดียวอย่างแข็ง 

   -  กาวสองหน้าอย่างบาง 

   -  มีดคัตเตอร์ 

. ๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

   ๗.๑ ตัดกระดาษเป็นวงกลม 6 ชิ้น 

   ๗.๒ น ากระดาษท่ีติดวงกลมมา 5 ชิ้น ชิ้นที1่น ามาพับครึ่งแล้วพับครึ่งอีกหนึ่งครึ่งเป็นรูปกรวย 

วงกลมพาเพลิน 



 

    

.  

 

 

 

 

  ๗.๓ จับกระดาษรูปกรวยแล้วพับสามเหลี่ยมกลับไปครึ่งหนึ่ง 

 

 

 

 

 

  ๗.๔ คลี่กระดาษออก ใช้มีดคัตเตอร์ติดสามเหลี่ยมส่วนที่เล็กออกไปหนึ่งชิ้น 

 

 

 

 

 

  ๗.๕ ใช้กระดาษกาวสองหน้าติดส่วนที่ตัดให้ติดกัน ท าแบบเดียวกันทั้ง 5 ชิ้น 

 

 

 

 



 

  ๗.๖ ติดกาวสองหน้าทั้ง 5 ชิ้นให้ซ้อนกัน 

 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ 

   - เปิดป๊อปอัพขึ้นมาก็จะพบกับค าอ่านต่างๆแล้วให้เด็กอ่านหรือเขียนตาม 

๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย ได้รับสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และช่วยท าให้อยากเรียนรู้มากข้ึน มีความสนใจในการเรียน
มากขึ้นจากเดิม 

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย มีสื่อในการประกอบการสอน มีการสอนที่แปลกใหม่และท าให้เด็กเข้าใจเนื้อหามากกว่า
การพูดปากเปล่าหรือการเขียนบนกระดาน 

    ๙.๓ อ่ืนๆ - 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 

      การสนับสนุนจากผู้บริหารและการช่วยเหลือจากเพ่ือนครูในด้านต่างๆ เช่น วัสดุ ค าแนะน า 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน “รถโดยสาร” อ่านแจกลูกสะกดคี 
๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวไอลดา  หงษ์เวียงจันทร์ 
    โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม     โทรศัพท์ 094-7961456     อีเมลล์ ailadahong2402@gmail.com 
๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
              การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยจะแตกต่างไปจากวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้ใหญ่เนื่องจากระดับวุฒิ
ภาวะทางสติปัญญาของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ เด็กยังไม่สามารถคิดสิ่งที่ เป็นนามธรรมได้ ไม่สามารถใช้อวัยวะทุก
ส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาได้อย่างเต็มที่ ความสามารถเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
และเนื่องจากภาษามีคุณสมบัติที่เป็นนามธรรม จึงต้องใช้สัญลักษณ์พิเศษแทนความหมาย ซึ่งเด็กเล็กจะเรียนรู้
ภาษาได้จากการได้ยินได้ฟังการพูดของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือจากการด ารงชีวิตประจ าวันเมื่ออยู่ที่บ้าน จากนั้นเมื่อ
มาอยู่ในสถานศึกษาเด็กจะเรียนรู้จากครูและผู้ที่เก่ียวข้องด้วยการเลียนแบบเสียงที่ได้ยินจากผู้อ่ืนก่อนและจะสะสม
ค าแล้วสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเอง ด้วยการน าค าที่สะสมไว้มาผสมผสานกันเพ่ือเปล่งเสียงออกมา พัฒนาการต่อมาเมื่อ
เด็กโตขึ้น ก็จะเพ่ิมค าเรื่อย ๆ และผูกเป็นประโยคตามขั้นตอนหรือพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาของเด็ก อย่างไรก็
ตามเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ภาษาเป็นไปตามพัฒนาการ พ่อแม่ ครูผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดประสบการณ์ทาง
ภาษาให้มีความหมายกับเด็กประกอบกับการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายให้
เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๔. วัตถุประสงค์ 

  - นักเรียนสามารถพัฒนาการทางด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
  - นักเรียนสามารถเกิดนิสัยรักการอ่าน 
  - นักเรียนสามารถพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือหรือนิทาน 
  - นักเรียนสามารถเรียนรู้การรอคอยหนังสือหรือสื่อประกอบการสอน  
  - นักเรียนสามารถพัฒนาการทางด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือหรือสื่อประกอบการสอนเข้าที่หลังเลิก

อ่าน 
- นักเรียนสามารถอ่านหนังสือร่วมกับผู้ปกครอง 

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ 
     ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย 2560 ยึดการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เด็กได้ลงมือกระท าในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย จัด

รถโดยสาร 



 

ประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะในการอ่าน การเขียนในระดับปฐมวัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น 
๖. วัสดุอุปกรณ์   

- ฟิวเจอร์บอร์ด 
    - กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวขนาด A4 
    - สติ๊กเกอร์ใสขนาด A4  
     - กระดาษโฟโต้ 
     - เยื้อกาว 
     - ตัวหนีบไม ้
     - ปืนยิง 
     - กาวร้อน 
     - กรรไกร คัดเตอร์  
 - แผ่นเคลือบขนาด A4 
 - รูปรถโดยสาร รูปการ์ตูน 
๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 
 - เตรียมอุปกรณ์ท่ีต้องใช้สื่อพร้อมใช้งาน 
 - เลือกรูปรถโดยสารน ามาปรับสีปรับขนาดและปริ้นใส่กระดาษสติ๊กเกอร์สีขาวจ านวน 3 รูป 
 - น ารูปรถโดยสารที่ปริ้นมาติดกับฟิวเจอร์บอร์ดจ านวน 2 รูป และตัดตามรอยที่ติดจะได้รถโดยสาร 2 คัน 
 - น ารูปรถโดยสารอีก 1 รูป มาตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นประตูและหน้าต่าง จากนั้นตัดส่วนที่เป็นกระจก
ออกให้เหลือแต่กรอบและน าไปติดกับฟิวเจอร์บอร์ดน าสติ๊กเกอร์ใสติดทับอีกครั้ง 
 - ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเท่ากับประตูและกระจกจากนั้นติดทับกับรถโดยสารคันที่หนึ่งและน าส่วนที่ตัดกระจก
ออกมาติดทับเพ่ือเป็นบอร์ดในการใส่ตัวอักษร 
 - ตัดฟิวเจอร์บอร์ดความกว้างขนาด 3 เซนติเมตร จ านวน 3 อัน 
 - น าฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดไว้ขนาด 3 เซนติเมตร มายึดฐานด้านล่าง ตรงกลาง และด้านบน โดยใช้กาวร้อน
ยิงยึดเพื่อให้รถโดยสารจอดได้ 
 - พิมพ์ตัวพยัญชนะก-ฮ  สระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ ไอ ใอ  วรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา จัดวาง
กับตัวการ์ตูนต่างๆ และปริ้นออก ตัดตามรูปและน าไปเคลือบด้วยแผ่นเคลือบใส 
 - น าตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาใสในบอร์ดรถโดยสารเสร็จขั้นตอนการผลิตสื่อ “รถโดยสาร” อ่าน
แจกลูกสะกดค า 
 ๘. วิธีการใช้สื่อ 
 - การผลิตสื่อ“รถโดยสาร” อ่านแจกลูกสะกดค า 
 - น า รถโดยสาร มาจอดให้นักเรียนดู และน าบัตรตัวอักษรที่มีพย ญชนะก-ฮ สระต่างๆ วรรณยุกต์ต่างๆ ให้
นักเรียนได้ชม สัมผัสได้ 



 

 - หยิบบัตรตัวอักษรขึ้นทีละใบและให้นักเรียนอ่านหรือบอกว่าเป็นตัวอะไร พร้อมออกสียงพร้อมกับครูอีก
ครั้ง 
 - จากนั้นครูยกตัวอย่าง ครูน าบัตรตัวอักษรสอดใส่ในช่องรถโดยสารครูออกเสียงให้นักเรียนฟังและให้
นักเรียนอ่านพร้อมกัน ใช้ค าที่หลากหลายและเป็นต าที่เหมาะสมกับวัย 
 - ครูให้นักเรียนออกมาหยิบบัตรตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ และสอดใส่รถโดยสาร จากนั้นนักเรียนออก
เสียงพร้อมกัน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกคนเพิอเสริมแรงและกระตุ้นให้นักเรียนได้สัมผัสสื่อและนักเรียนมีความ
สนใจในกิจกรรม 
 - ครูเริ่มใช้ค าที่มีสองพยางค์ เช่น  ไปนา ไก่กา ตาดี ทาสี รูปู ครูออกเสียงให้นักเรียนฟังและอ่านพร้อมกัน
โดยใช้ค าที่แจกลูกสะกดค าท่ีแตกต่างกันและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่และออกมา
แจกลูกสะกดค าให้เพ่ือนฟังและให้เพ่ือนๆอ่านตามสองรอบและให้นักเรียนที่ออกมาแจกลูกสะกดค าให้เขียนค าบน
กระดานด า 
 - ครูและนักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้ง และให้นักเรียนเขียนลงในสมุด 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 
    ๙.๑ เด็กปฐมวัย 
 นักเรียนเกิดความสนใจตื่นเต้นจากสื่อประกอบการจัดกิจกรรมนักเรียนได้สัมผัสสื่อประกอบการจัด
กิจกรรมและสื่อประกอบการจัดกิจกรรมสามารถใช้งานได้จริงเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่มีตัวการ์ตูนและ
สีสันสวยงามเพ่ือดึงดูคให้นักเรียนท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย 
รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย 
 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจและตื่นเต้นเป็นการเสริมแรงโดย
การออกมาใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมได้จริงนักเรียนจะกล้าแสดงออกกล้าออกเสียงและผันเสียงการแจกลูก
สะกดค าได้และเขียนได้จริง โดยใช้ค าที่เหมาะสมกับวัยที่พบเห็นชีวิตประจ าวัน 
    ๙.๓ อ่ืนๆ  
 ครูสามารถน าค าท่ีนักเรียนออกมาแจกลูกสะกดค ามาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคโดยครูยกตัวอย่างให้
นักเรียนฟังและให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน 
๑๐. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 

 การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านโดยผ่านการเล่นแบบมีจุดหมาย 
และนวัตกรรมหรือสื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่จัดท าได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และเป็นสื่อในรูปแบบผสมผสาน
เพลิดเพลิน เป็นสื่อที่แปลกใหม่นักเรียนจะมีความสนใจและซักถามข้อสงสัย ส่งผลให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการผลิตสื่อ “รถโดยสาร” อ่านแจกลูกสะกดค า 

 



 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อผลงาน  บ้านสระอู 
๒. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน  นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล 

โรงเรียน วัดจันทราวาส    โทรศ ัพท์  ๐๘๗๑๕๓๑๓๑๙   อ ีเมลล ์ manit101005@gmail.com 
๓. หลักก ารเหตุผล/ความเป็นมา 
    ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การ
จัด 
ประสบการณ์เตรียมความพร้อมการอ่านการเขียนในระดับปฐมวัยเมื่อวันที่  ๓ – ๔ เมษายน  ๒๕๖๒ ที่ผ่าน
มาแล้วนั้น 
ข้าพเจ้าเห็นว่าสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่มีส่วนช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดกับเด็ก ๆ 
โดยเฉพาะสื่อที่มีความเร้าใจและมีสีสันที่สวยงาม  ข้าพเจ้าจึงได้คิดผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
การณ์เรียนรู้กับเด็ก ๆ 
๔. วัตถุประสงค ์
     ๔.๑  เพ่ือให้เด็ก ๆ  สามารถจดจ าสระ อู ได้ง่ายขึ้น 
     ๔.๒  เพ่ือให้เด็ก ๆ มีความสุขและตื่นเต้นต่อการเรียนรู้ 
๕. แนวคิดในก ารผลิตสื่อ 
     การเรียนรู้เรื่องสระ อู ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่มีรูปแบบและสีสันที่สะดุดตาจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กมี
ความสนใจ 
ในการเรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าการสอนด้วยปากเปล่าหรือการเขียนบนกระดาน 
๖. วัสดุอุปกรณ ์
     ๖.๑  กระดาษโปรสเตอร์สีหน้าเดียวอย่างแข็ง 
     ๖.๒  กาวสองหน้าอย่างบาง 
     ๖.๓  กรรไกร ไม้บรรทัด ดินสอ 
     ๖.๑  ค าอ่านที่มีรูปสระ อู 
     ๖.๑  กระดาษกาวย่น  
๗. ขั้นตอนก ารผลติสื่อ 
    ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมกระดาษผลิตสื่อดังนี้ 
     -  ตัดกระดาษสีขนาด  ๑๕ x ๔๐  เซนติเมตร  จ านวน  ๒ ชิ้น (ชิ้น ก และ ง) 
     -  ตัดกระดาษสีขนาด  ๑๒ x ๓๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๑ ชิ้น (ชิ้น ค) 

บ้านสระอู 



 

     -  ตัดกระดาษสีขนาด  ๑๐ x ๒๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๑ ชิ้น (ชิ้น ข) 
    ขั้นตอนที่ ๒ พับครึ่งกระดาษสีขนาด  ๑๕ x ๔๐  เซนติเมตร  โดยให้ด้านที่มีสีอยู่ด้านใน แล้ววางเตรียมไว้ 
(ชิ้น ก) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ขั้นตอนที่ ๓ พับครึ่งกระดาษสีขนาด  ๑๐ x ๒๕  เซนติเมตร  (ชิ้น ข) มาพับครึ่งตามยาวคลี่ออก  แล้วพับครึ่ง
ตามแนวตั้ง พับมุมด้านบนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วกางออกเพ่ือให้เกิดรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ขั้นตอนที่ ๔ กดกระดาษด้านบนลงไปเก็บไว้ด้านใน  ท าทั้งสองข้าง จะได้กระดาษท่ีมีมุมแหลมมีปีกซ้อนกัน 
ทั้งสองด้าน พลิกปีกด้านซ้ายมาประกบกับปีกด้านขวา ท าทั้งด้านเหมือนกันจะได้กระดาษท่ีมีลักษณะหัวแหลม
คล้ายสามเหลี่ยม 
 
 
 

 



 

        ขั้นตอนที่ ๕ น ากระดาษสองชิ้นมาประกอบเข้าด้วนกัน โดยติดกาวสองหน้าอย่างบางทั้งสองแถบตรง
กระดาษด้านที่ไม่มีสีของชิ้น ข แล้วน าไปติดที่ชิ้น ก โดยใช้ตรงส่วนหัวแหลมของชิ้น ข ชนเข้าด้านในรอยพับของ
กระดาษของชิ้น ก  ที่เราพับครึ่งเตรียมไว้ ตรงจุดกึ่งกลางรอยพับให้ทั้งสองด้านเหลือพ้ืนที่เท่ากัน แกะกาวสอง
หน้าที่ติดไว้ออกแล้วประกบกระดาษเข้าด้วยกันทั้งสองด้าน(ท าทีละด้าน) จะได้ชิ้นงานที่เปิดชั้นเหมือนหนังสือป๊
อปอัพแล้ววางพับไว้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
       ขั้นตอนที่ ๖ น ากระดาษขนาด  ๑๒ x ๓๕  เซนติเมตร (ชิ้น ค) พับเป็นสี่ส่วนเท่า ๆ กัน คลี่ออกแล้วน าไป
ประกบกับชิ้นงานที่เตรียมไว้จากข้อ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้นตอนที่ ๗ ประกอบชิ้นงานทั้งสองเข้าด้วยกัน  โดยคลี่ชิ้นงานจากข้อ ๕ ออกเม่ือคลี่แล้วจะมีลักษณะ
คล้ายเครื่องหมายบวก ติดกระดาษกาวสองหน้าอย่างบางตรงริมซ้ายและขวาของชิ้น ข พับครึ่งกระดาษชิ้น ค 
แล้วน ามาวางให้รอยพับตรงกับกึ่งกลางของชิ้น ข ลอกกาวสองหน้าออกเพ่ือยึดติดกับชิ้น ค  ทั้งสองด้าน เมื่อคลี่
ออกจะได้เป็นหนังสือป๊อปอัพ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขั้นตอนที่ ๘ น ากระดาษขนาด  ๑๕ x ๔๐  เซนติเมตร ที่เหลืออีกหนึ่งชิ้น มาพับครึ่งโดยให้ด้านที่มีสีอยู่ 
ด้านนอก (ชิ้น ง) ติดครอบบนชิ้นงานในข้อ ๗  โดยใช้กาวสองหน้ายึดติดเพ่ือท าเป็นหน้าปก แล้วตกแต่งให้
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. วิธีการใช้สื่อ 
     - ครูผู้สอนน าไปใช้ในการฝึกสอนอ่านและฝึกเขียนค าที่ประสมสระอู 
     - เด็ก ๆ ได้ฝึกสอนอ่านและฝึกเขียนค าที่ประสมสระอูจากสื่อที่ครูสร้างขึ้น 
๙. ผลที่จะได้รับ 

๙.๑   เด็กปฐมวัย เห็นภาพจากสื่อการเรียนรู้ ท าให้จ าค าที่เรียนได้ง่ายขึ้น 
      ๙.๒   ครูผู้สอนปฐมวัย มีสื่อช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนรวมในการ
เรียนรู้ 

๙.๓   อ่ืนๆ     - 
๑๐. ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ 
        ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จากผู้บริหารโรงเรียนและเพ่ือนครูในการผลิตสื่อ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน    ปฎิทินค า 

2 .ชื่อผู้น า นางศรีนวล  รักอู่ เสนอผลงาน  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โทรศัพท์ 098-2584899 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากนักเรียนในชั้นปฐมวัยเป็นวัยที่ควรแก่การได้รับการฝึกทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นการอ่านข้ันพ้ืนฐาน 
และการที่จะฝึกทักษะการอ่านให้กับนักเรียนในวัยนี้นั้นจะต้องใช้สื่อมาช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้การฝึก
ทักษะนั้นง่ายขึ้น ผู้จัดท าสื่อเห็นถึงความส าคัญในข้อนี้จึงจัดปฎิทินค าขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย 

4. วัตถุประสงค์    

เพ่ือผลิตสื่อที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการเห็นและสัมผัสฉะนั้นการผลิตสื่อที่นักเรียนสามารถมองเห็น
ชัดเจนและได้เล่นไปด้วยจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น 

6. วัสดุอุปกรณ์ 

 6.1.วัสดุ  

6.1.1. กระดาษแข็งหน้าเดียว  

  6.1.2. ตาไก่เจาะรู 

6.1.3. บัตรค าอักษร ก-ฮ 

 

 

 

ปฎิทินค า 



 

 6.2.อุปกรณ์   

6.2.1. กรรไกร   

6.2.2. เทปกาวสองหน้า   

6.2.3. กาว 

6.2.4.แผ่นรองตัด 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

7.1. วัดกระดาษท่ีเตรียมไว้ขนาด  8*20 

7.2. ท าเป็นปฎิทิน 

7.3. เจาะรูน าบัตรค าใส่ 

7.4. น าสระปะติดกะฐานที่เตรียมไว้ 

8. วิธีการใช้สื่อ 

       เป็นสื่อของครูและเด็ก เด็กสามารถอ่านสระได้คล่องแคล่วและสามารถจดตามค าศัพท์และสามารถเล่น
เป็นกลุ่มและเปลี่ยนกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้จากสระต่างๆ 

9. ผลที่จะได้รับ 

9.1  เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น 

9.2  มีสื่อท่ีช่วยฝึกทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส าเร็จแล้ว 

 

 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม 

ขั้นตอนการท า 



 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน    กล่องภาพค าน าภาษา 

2 .ชื่อผู้น า นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว เสนอผลงาน  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 

 โทรศัพท์ 081-2980154 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากนักเรียนในชั้นปฐมวัยเป็นวัยที่ควรแก่การได้รับการฝึกทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นการอ่านข้ันพ้ืนฐาน 
และการที่จะฝึกทักษะการอ่านให้กับนักเรียนในวัยนี้นั้นจะต้องใช้สื่อมาช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้การฝึก
ทักษะนั้นง่ายขึ้น ผู้จัดท าสื่อเห็นถึงความส าคัญในข้อนี้จึงจัดกล่องภาพค าน าภาษาขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะการ
อ่านของเด็กปฐมวัย 

4. วัตถุประสงค์    

เพ่ือผลิตสื่อที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการเห็นและสัมผัสฉะนั้นการผลิตสื่อที่นักเรียนสามารถมองเห็น
ชัดเจนและได้เล่นไปด้วยจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น 

6. วัสดุอุปกรณ์ 

 6.1.วัสดุ  

6.1.1. กระดาษปกแข็งสีขาวขนาน 150 แกรม 

  6.1.2. แบบรูปภาพ 

6.1.3. สติ๊กเกอร์ใส 

 

 

กล่องภาพค าน าภาษา 



 

 6. 2.อุปกรณ์   

6.2.1. กรรไกร   

6.2.2. เทปกาวสองหน้า   

6.2.3. กาว 

6.2.4.แผ่นรองตัด 

 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

7.1. น าภาพที่มีอยู่ปริ้นออกมา 

7.2. ตัดให้เป็นรูปร่างตามแบบ 

7.3. น าสติ๊กเกอร์แผ่นใสมาติด 

7.4. ประกอบเป็นกล่อง 

8. วิธีการใช้สื่อ 

            ฝึกการสังเกตค ากับภาพฝึกการอ่านออกเสียงและให้เด็กแต่งประโยคตามจินตนาการ 

9. ผลที่จะได้รับ 

9.1  เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น 

9.2  มีสื่อท่ีช่วยฝึกทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 



 

 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องเตรยีม 

ขั้นตอนการท า 



 

 

 

 

 

 

๑. ช ื่อผลงาน ชุดการ์ตูนหรรษาพาอ่านเขียน 

๒. ช ื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาวพัชยา โรจน์บุญถึง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 

   โทรศัพท์ 086-89337873   อีเมลล ์.apat.007@ Hotmail.com 

๓. หล ักกรเหตุผล/ความเป็นมา 

 การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยจะแตกต่างไปจากวิธีการเรียนรู้ภาษาของผู้ใหญ่เนื่องจากระดับวุฒิ
ภาวะทางสติปัญญาของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ เด็กยังไม่สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ไม่สามารถใช้อวัยวะทุก
ส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาได้อย่างเต็มที่ ความสามารถเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
และเนื่องจากภาษามีคุณสมบัติที่เป็นนามธรรม จึงต้องใช้สัญลักษณ์พิเศษแทนความหมาย ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้
ภาษาได้จากการได้ยินได้ฟังการพูดของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู จากนั้นเมื่อมาอยู่ในสถานศึกษาเด็กจะเรียนรู้จากครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ภาษาเป็นไปตามพัฒนาการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดประสบการณ์ทางภาษาให้มีความหมาย
กับเด็กประกอบกับการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะทักษะทางภาษามี
ส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เด็กจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อความหมาย การ
คิด จินตนาการ การแสดงออก และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กจะต้องมีความพร้อมทางภาษาในด้าน 
การฟัง อ่าน และเขียนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน เป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมเพ่ือสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆในระดับสูงต่อไป 

      

๔. ว ัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้เด็กรู้จักพยัญชนะต้นและสามารถจับคู่พยัญชนะกับสระอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 

 2.  เพ่ือให้เด็กสามารถจับคู่ค ากับภาพความหมายของค าได้ถูกต้อง      

 

  

ชุดการ์ตูนหรรษาพาอ่านเขียน 



 

๕. แนวคิดในการผลิตส ื่อ 

 ทักษะทางภาษามสี าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากเด็กจะต้องมีความพร้อมทางภาษา
ในทุกๆด้าน สื่อที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาผ่านการเล่น
อย่างมีความหมายมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดทักษะต่อเนื่องสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆได ้   

๖. ว ัสดุอุปกรณ์ 

 วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ ชุดการ์ตูนย์หรรษาพาอ่านเขียนมีดังนี้ 

1. กระดาษโฟโต 120 แกรม 
2. กระดาษเอ 4 
3. ภาพตามความหมายของค าในสระต่างๆ 
4. ภาพพยัญชนะ 
5. ฟิวเจอร์บอร์ด 
6. กรรไกร 
7. มีดคัดเตอร์ 
8. สติกเกอร์ใส 
9. แผ่นรองตัด 

๗. ขั้นตอนการผล ิตสื่อ 

ขั้นตอนในการผลิตสื่อ ชุดการ์ตูนย์หรรษาพาอ่านเขียนมีดังนี้ 

1. ศึกษาค าและสระพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยที่ควรเรียนรู้ 
2. ออกแบบสื่อเป็นรูปการ์ตูนย์และน าสระพ้ืนฐานติดไว้ในภาพการ์ตูนย์นั้นๆแล้วน ามาติดลงบนฟิวเจอร์

บอร์ด 
เพ่ือความแข็งแรงและเจาะรูให้มีพ้ืนที่ว่างให้สามารถน าบัตรภาพตัวพยัญชนะและบัตรภาพที่ตรงกับความหมาย
ของค ามาใส่ให้ตรงกันและเคลือบด้วยสติกเกอร์ใส 

3. น าภาพพยัญชนะและภาพความหมายของค ามาติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดตัดให้มีขนาดเท่ากับท่ีเจาะ
พ้ืนที่ว่าง 

ไว้ในตัวการ์ตูนย์และเคลือบสติกเกอร์ใส 

 

 
 

 



 

 ตัวการ์ตูนที่มีสระพ้ืนฐานและเจาะพ้ืนที่เพ่ือใช้ส าหรับน าบัตรพยัญชนะและบัตรภาพมาวาง 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรภาพตัวพยัญชนะและบัตรภาพที่ตรงกับความหมายของค า 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดการ์ตูนย์หรรษาพาอ่านเขียนที่ส าเร็จ 

 

๘. ว ิธ ีการใช้ส ื่อ 

 วิธีการใช้สื่อชุดการ์ตูนย์หรรษาพาอ่านเขียนมีดังนี้ 

 1.  ใช้ส่งเสริมทักษะทางภาษาส าหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล3 

 2.  ให้เด็กน าบัตรภาพพยัญชนะและบัตรภาพที่ตรงกับความหมายของค าใส่ลงไปในช่องว่างและอ่านออก
เสียง 



 

 3.  ให้เด็กเล่นเป็นคู่โดยให้นับจ านวนค าที่จับถูกต้องและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องโดยน าพยัญชนะต้นและ
ภาพมาเรียงคู่กัน 
 4.  หมุนเวียนเล่นจนครบทุกสระ โดยมีครูเป็นผู้แนะน าและตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๙. ผลที่จะได้รับ 

๙.๑ เด็กปฐมวัย 
1.  ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการเล่นอ่านเขียนจากสื่อ 
2.  ได้รู้จักสระและพยัญชนะต้นของค าและความหมายของค า 

๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวยั 
1.  มีสื่อที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.  ได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานทางวิชาการ 

๙.๓ อ ื่นๆ  
 1.  สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ให้กับครูปฐมวัยที่สนใจได้ 
 

๑๐. ปัจจ ัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการผลิตสื่อชุดการ์ตูนย์หรรษาพาอ่านเขียนมีดังนี้ 

1. ความพร้อมด้านงบประมาณเรื่องวัสดุและอุปกรณ์จากสถานศึกษาและงบประมาณส่วนตัว 
2. ความมุ่งม่ันที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนทุกๆด้านและโดยเฉพาะทักษะทางภาษาเรื่องความ

พร้อม 
ในการอ่านเขียนในระดับปฐมวัย 

3.  ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนและพัฒนางานการศึกษาปฐมวัย 
4. การนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์ที่ดูแลการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 



 

สัมผัสมหัศจรรย์ 

 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน    สัมผัสมหัศจรรย์ 

2 .ชื่อผู้น า นวรัตน์  จ าปาทอง   เสนอผลงาน  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  

โทรศัพท์ 092-6450567 

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากนักเรียนในชั้นปฐมวัยเป็นวัยที่ควรแก่การได้รับการฝึกทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นการอ่านข้ันพ้ืนฐาน 
และการที่จะฝึกทักษะการอ่านให้กับนักเรียนในวัยนี้นั้นจะต้องใช้สื่อมาช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้การฝึก
ทักษะนั้นง่ายขึ้น ผู้จัดท าสื่อเห็นถึงความส าคัญในข้อนี้จึงจัดสัมผัสมหัศจรรย์ขึ้นเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของ
เด็กปฐมวัย 

4. วัตถุประสงค์    

เพ่ือผลิตสื่อที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

5. แนวคิดในการผลิตสื่อ 

เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการเห็นและสัมผัสฉะนั้นการผลิตสื่อที่นักเรียนสามารถมองเห็น
ชัดเจนและได้เล่นไปด้วยจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น 

6. วัสดุอุปกรณ์ 

 6.1.วัสดุ  

6.1.1. กระดาษสีแข็ง   

  6.1.2. พลาสติ๊กใส 

6.1.3. สติ๊กเกอร์ใส 

 

 



 

 6.2.อุปกรณ์   

6.2.1. กรรไกร   

6.2.2. เทปกาวสองหน้า   

6.2.3. กาว 

6.2.4.แผ่นรองตัด 

 

7. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

7.1. วัดกระดาษเข้า 21 ซม.ทั้ง 2 ด้านเป็น 3 ส่วน ตรงกลาง 19 ซม. 

7.2. วัดหากึ่งกลาง 10.5 ซม. + 13 ซม. ขีดท าเป็นตาราง 

7.3. วัดจากเส้นกลางเข้า  2 ซม. จากเส้นชิดตัวเรา 6 ซม. 

7.4. ใช้แบบวงกลมทาบใช้คัตเตอร์ตัดออกครึ่งวงให้ตัด 2 ด้าน 

7.5. น ามาพับเป็นแล้วติดภาพเสร็จสมบูรณ์ 

8. วิธีการใช้สื่อ 

         ฝึกทักษะการสังเกตุและทักษะการอ่าน 

9. ผลที่จะได้รับ 

9.1  เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น 

9.2  มีสื่อท่ีช่วยฝึกทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 



 

ส าเร็จแล้ว 

 

 

 

ขั้นตอนการท า 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องเตรยีม 



 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อผลงาน   บัตรค าสอนอ่าน  (squash card )  

๒. ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางธารทิพย์  เพ็งเกร็ด 

    โรงเรียนวัดเขาพระ  โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๘๙๗๔๕๕  อีเมลล์  tantip7@gmail.com 

๓. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา การกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับปฐมวัยนั้นจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับวัยของเด็กเพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความ
สนใจ ใคร่รู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีความสุขตลอดการท ากิจกรรม 

๔. วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานการอ่าน การเขียน ในระดับปฐมวัย  

๕. แนวคิดในการผลิตสื่อ  การผลิตบัตรค าที่มีลักษณะน่าสนใจ เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้
เด็กเกิดความสนใจ ใคร่เรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น 

๖. วัสดุอุปกรณ์   

 - กระดาษโปสเตอร์สี ขนาด ๒๑ X ๒๑ เซนติเมตร จ านวน ๔ แผ่น 

 - กระดาษโปสเตอร์สีส าหรับประดิษฐ์หัวการ์ตูนรูปสัตว์ และส าหรับตกแต่งหลากสีตามชอบ 

 - กาวลาเท็กซ์ /ไม้บรรทัด/กรรไกร /ปากกาเมจิกสีด า 

๗. ขั้นตอนการผลิตสื่อ 

๗.๑ ตัดกระดาษ ขนาด ๒๑X๒๑ เซนติเมตร จ านวน ๔ แผ่น 

 

 

 

 

บัตรค าสอนอ่าน   



 

๗.๒ พับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วพับมุมลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยม ท าจนครบ ๔ ชิ้น 

 

 

 

. 

 

๗.๓ กลับอีกด้านพับเป็นสามเหลี่ยม 

 

 

 

 

๗.๔ กางกระดาษออกแล้วจับเส้นรอยพับจุด A ทั้งสองด้านมาชนกันที่จุดB 

 

 

 

 

 

 

๗.๕ กดกระดาษลงมาจะได้ลักษณะดังภาพ ท าจนครบ ๔ ชิ้น 

 

 

 

 



 

๗.๖ กางกระดาษออกน ากระดาษทากาวเรียงต่อกันดังภาพ 

 

 

 

 

 

๗.๗ พับกระดาษตามรอยให้ซ้อนกันดังภาพ 

 

 

 

 

 

๗.๘ คลายกระดาษที่พับออกจะได้ลักษณะนี้ 

 

 

 

 

 

 

๗.๙ ติดการ์ตูนหัวสัตว์บนด้านที่ปลายด้านบนเปิด 

 

 

 



 

๗.๑๐ ใส่ค าและตกแต่งตามชอบ 

 

 

 

 

 

 

๘. วิธีการใช้สื่อ  

 ใช้ประกอบการสอนอ่าน หรือฝึกเขียนค า หรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

 

๙. ผลที่จะได้รับ 

    ๙.๑ เด็กปฐมวัย เด็กมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียน 

    ๙.๒ ครูผู้สอนปฐมวัย ครูมีสื่อที่น่าสนใจ ราคาประหยัดและสามารถประดิษฐ์ได้อย่างง่าย 

    ๙.๓ อ่ืนๆ - 

๑๐. ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ ครูควรประดิษฐ์สื่อให้มีความหลากหลาย และรู้จักประยุกต์ใช้สื่อกับ
หลากหลายกิจกรรม 

 

 


