ชื่อเรื่อง

“ผลการจัดประสบการณ์รปู แบบเล่นปนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพือ่
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒”
ผูศ้ กึ ษา
นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ชุตมิ า โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า สังกัดกอง การศึกษา เทศบาลตาบลขามใหญ่
อาเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทีป่ รึกษา
นายวิชาญ ไทยแท้
ปี ทร่ี ายงาน 2561
บทคัดย่อ
รายงาน“ผลการจัดประสบการณ์รปู แบบเล่นปนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒”
โดยใช้ชุดสื่อส่งเสริมเสริมทักษะการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสติปัญญาเรื่องการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2
วัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางสติปัญญาด้านการใช้ภาษา
ของนักเรียนอนุบาลชัน้ ปี ท่ี 2 โดยใช้ชุดสื่อส่งเสริมเสริมทักษะการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสติปัญญา เรื่องการใช้ภาษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมพัฒนาด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้
อนุบาลปี ท่ี โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 35 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Clusfer Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาด้าน
สติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒ จานวน 20 ชุด 2) แผนการจัดประสบการณ์โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒
จานวน 36 แผน 3) แบบทดสอบความพร้อมทางสติปัญญาด้านการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเตรียมความ
พร้อมพัฒนาด้านสติ ปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลสถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test (dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1.ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.30/81.52 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
2. นักเรียนอนุ บาลชัน้ ปี ท่ี 2 ที่ได้รบั การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา หลังเรียนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. นักเรียนอนุบาลชัน้ ปี ท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา มีความพึงพอใจในการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาล
ปี ที่ 2

นางสาวเสาวณี ย์ วงศ์ชุติมา
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลขามใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
คานา
คู่มอื การใช้ ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพือ่ ให้ครูผสู้ อนเด็กปฐมวัยใช้เป็ นแนวทางในการ
ผลิตสือ่ และการใช้สอ่ื ประกอบการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็กปฐมวัย ซึง่ ภายในคู่มอื การใช้ชุดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา เพือ่ พัฒนาทักษะการใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี
ที่ ๒ เล่มนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับการจัดทาชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา เพือ่
พัฒน
ทักษะการใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2
ตอนที่ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับการใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา เพือ่
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2
ตอนที่ 3 เอกสารประกอบการประเมินชุด กิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา เพือ่
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2
ทัง้ นี้ ชุดชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ผู้จดั ทาได้คดิ ค้น สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้าน
สติปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะเป็ นของเล่น ซึ่งโดยรวมสื่อทัง้ หมดนี้
สามารถช่วยเด็กปฐมวัยได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่อง การใช้ภาษาซึ่ง
สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในการดาเนิ นชีวติ ประจาวันได้เป็ น อย่างดี ซึ่งผู้จดั ทาได้ดาเนิ นการสร้างและ
ทดลองใช้ส่อื ตามกระบวนการอย่างถูกต้องข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มอื การใช้ ชุดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี ๒
ฉบับ นี้ ค งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ครูผู้ส อนเด็กปฐมวัย ในการใช้ป ระกอบการจัดกิจกรรมหรือ จัดประสบการณ์
ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูท้ ่ดี แี ละมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา เรื่อง พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาตรงตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กาหนดไว้ได้
เป็ นอย่างดี

เสาวณีย์ วงศ์ชุตมิ า

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

คานา
ก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับการจัดทาชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา
เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ส า ห รั บ เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย
1
ตอนที่ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับการใช้ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา
เพือ่ พัฒนาทักษะการใช้ภาษา สาหรับเด็กปฐมวัย
5
การใช้สอ่ื ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด ที่ 1 กระเป๋ าทักทายอาเซียน
6
การใช้สอ่ื ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด ที่ 2 ตุ๊กตาจ๊ะเอ๋
9
การใช้สอ่ื ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด ที่ 3 สวนสัตว์อาเซียน
12
การใช้สอ่ื ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด ที่ 4 สัตว์น้อยน่ารัก
การใช้สอ่ื ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด ที่ 5 ป๊ อปอัพทักทาย
บรรณานุกรม

15
18

ตอนที่ 1
ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับการจัดทา
ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2

ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับการจัดทาชุดกิ จกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติ ปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2

ความสาคัญและความเป็ นมา
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มคี วามรูค้ วามสามารถในเรื่องการใช้ภาษาให้มคี วามเหมาะสมกับวัย
มีจติ นาการและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนมีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
จาเป็ นต้องอาศัยการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มสี ่วนร่วมและปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการ
เล่นให้มพี ฒ
ั นาการด้านสติปัญ ญาได้อย่างเหมาะสมครูสามารถจัดได้โดยการบูรณาการผ่านการเล่น
ประกอบการใช้ชุดสื่อเสริมการเรียนรู้ท่ยี ดึ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีลกั ษณะเป็ นของเล่น
เหมาะสาหรับเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างยิง่ ทาให้เด็กได้รบั ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน มีความช่วยเหลือ
และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาจนสามารถเกิดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสติปัญญา เรื่องการใช้ภาษาได้
เป็ นอย่างดีผจู้ ดั ทาจึงได้คดิ สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการทางสติปัญญา
เรื่องการใช้ภาษา ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ขึน้
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถและทักษะเรื่องการใช้ภาษาในด้านมิตสิ มั พันธ์
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการบูรณาการผ่าน
การเล่นประกอบการใช้สอ่ื ส่งเสริมกาเรียนรู้
3.เพื่อ ให้เด็ก ปฐมวัย สามารถมีเจตคติท่ีดีต่ อ การเรีย นรู้แ ละมีท ัก ษะในการแสวงหาความรู้
พืน้ ฐานเกีย่ วกับการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
วัสดุ – อุปกรณ์ในการผลิ ต
1. กล่องไม้จม้ิ ฟั น
8. ตุ๊กตา
15. แผ่นซีดี
2. กระปุกออมสิน
9. จานพลาสติก
16. ตลับเทป
3. ลังนม
10. แป้ งทาขนมปั ง
17. กล่องแบรนด์
4. ฟิ วเจอร์บอร์ด
11. ขวดแชมพู
18. ขวดน้าอัดลม
5. กล่องแว่นตา
12. กระป๋ อง
19. จานพลาสติก
6. ไม้ไผ่
13. หนังสือพิมพ์
20. กล่องนม
7. กล่องนม
14. กล่องซีดี
21. สีผสมอาหาร
ขัน้ ตอนการจัดทา
1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เกีย่ วกับพัฒนาการด้านสติปัญญา
2.วิเคราะห์ประสบการณ์สาคัญของพัฒนาการด้านสติปัญญา
3.วางแผนการจัดทาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒ นาการด้าน สติปัญ ญาให้มีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์สาคัญ
4.กาหนดชื่อสือ่ และเนื้อหาของสือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการด้านสติปัญญา
5.จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตสือ่ ตามทีว่ างแผนและ กาหนดไว้
6.ดาเนินการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสติปัญญาตามชื่อสื่อ เนื้อหาสื่อ รวมถึง
วัตถุประสงค์ในการ ผลิตสือ่
7.ตกแต่งสือ่ ทีผ่ ลิตให้มคี วามสวยงามและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

8.นาสือ่ ทีจ่ ดั ทาไปดาเนินการทดลองใช้ พร้อมทัง้ ปรับปรุง ให้มคี วามเหมาะสม
9.จัดทากล่องเก็บสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้านสติปัญญาเพื่อให้มคี วามคงทน สะดวก
ต่อการใช้งาน
10. นาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้านสติปัญญาสาหรับเด็กปฐมวัย ไปประกอบการจัด
กิจกรรมหรือประสบการณ์ให้กบั เด็กปฐมวัย
สาระการเรียนรู้
1.เรื่องราวเกีย่ วกับตัวเด็ก
2. เรื่องราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
3. ธรรมชาติรอบตัว
4. สิง่ ต่างๆ รอบตัว
การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตจากการปฏิบตั ติ นของเด็ก
2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก
3. สังเกตจากการสนทนา และตอบคาถามของเด็ก
4. ตรวจจากแบบประเมินความพร้อมทางการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ภาษา
5. สัง เกตจากการปฏิบัติต นของเด็ก ขณะเล่ น หรือ การท าแบบทดสอบความพร้อ มด้า น
สติปัญญา เรื่องการใช้ภาษา
ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ
1.เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความสามารถตามประสบการณ์สาคัญ
ของพัฒนาการด้านสติปัญญาเรื่องการใช้ภาษา
2. เป็ นสื่อที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะการใช้ภาษาและความสามารถในการปฏิบตั ิตนตามความ
เหมาะสมกับวัย
3. เป็ น สื่อ ที่ส่งเสริม ให้เด็ก ปฐมวัย ได้มีท ัก ษะการใช้ภ าษาและความสามารถในการเรียนรู้
พัฒนาการด้านสติปัญญา
4. เป็ น สื่อ ที่ส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัยมีท ัก ษะทัก ษะการใช้ภ าษาและความสามารถในการอยู่
ร่วมกันกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
แนวคิ ด
การรีไซเคิลวัสดุหรือการนาวัสดุเก่าซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วกลับมาผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใช้ใหม่ (Material recycling) ได้รบั การยอมรับมาก
ขึน้ ในปั จจุบนั เพราะช่วยแก้ไขปั ญหามลพิษในสิง่ แวดล้อมได้ดี เนื่องจากทาให้ปริมาณขยะ
และสิง่ ย่อยสลายยากลดลงไปมาก และได้วตั ถุดบิ ทีม่ รี าคา
ต่ากว่าวัตถุดบิ ใหม่ จากทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้เรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เลย
เล็งเห็นความสาคัญของสิง่ ของทีใ่ ช้แล้ว และสามารถนากลับมา

ใช้ใหม่ กลุ่มของข้าพเจ้าได้เลือกขวดน้าพลาสติกเปล่ามาทาเป็ นสือ่ การเรียนการสอนและ
บูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์
อุปกรณ์
1. ขวดน้าพลาสติกเปล่า 10 ขวด
2. กล่องรองเท้าเก่า
3. กระดาษหนังสือพิมพ์
4. เชือกกระดาษสา
5. กรรไกร , กาว , คัทเตอร์ , กาวสองหน้าแบบบาง
วิธกี ารทา
1. นาขวดน้าพลาสติกเปล่ามาตัด วัดจากปากขวดลงมาประมาณ 8 เซนติเมตร (ตัด
ทัง้ หมด 10 ขวดให้เหมือนกัน)
2. ตกแต่งด้วยเชือกกระดาษสาให้สวยงาม
3. นาฝาขวดมาติดสติกเกอร์ตามจานวนตัง้ แต่ 1-10
4. เขียนหรือพิมพ์เลข ตัง้ แต่ 1-10 ใส่ในกระดาษทาเป็ นรูปต่างๆ(เพือ่ ให้ดงึ ดูดความ
สนใจ)
5. นากล่องรองเท้าเปล่ามาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ และตกแต่งให้สวยงาม
วิธกี ารเล่น
1. นาขวดทีเ่ ราตกแต่งมาวางเรียกกัน และตามด้วยจานวนเลขตัง้ แต่ 1-10 ตามลาดับ
2 . นาฝาขวดน้าพลาสติกทีเ่ ตรียมไว้วางไว้อกี คนละฝัง่ แล้วให้เด็กนาฝาทีม่ สี ติกเกอร์
ติดอยู่ตามจานวนมาปิ ดไว้กบั ขวดน้าทีม่ ตี วั เลขวางไว้อยู่ให้ครบ วิธกี ารทาทีร่ กั ษ์โลก
1. ใช้วสั ดุเหลือใช้มาสร้างสือ่
2. ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ข้อดีของสือ่
1. สามารถทาให้เด็กนักเรียนนับเลขจานวน 1-10 ได้งา่ ยขึน้
2. ช่วยฝึกกล้าเนื้อมือให้เด็กแข็งแรงขึน้ และฝึกสมาธิในการเรียนให้กบั เด็กอีกด้วย
3. ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
4. เกิดความสนุกในการเรียน
5. การใช้งาน การเก็บรักษา การพกพาสะดวก
1. แนวทางในการผลิตสือ่ การสอนของครูผสู้ อน
1.1. ครูทุกคนผลิตสือ่ การสอนในสาระการเรียนรูท้ ส่ี อนด้วยตนเอง
1.2. สือ่ ทีผ่ ลิตขึน้ ประกอบการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูใ้ นปี การศึกษาปั จจุบนั
1.3. สือ่ ต้องผลิตจากวัสดุทห่ี าง่าย ประหยัดไม่ฟ่ ุมเฟื อย มีความคุม้ ค่าในการผลิตสือ่ เพือ่ การเรียน
การสอน
1.4. สือ่ ต้องส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

1.5. สือ่ การสอนช่วยสร้างรากฐานทีเ่ ป็ นรูปธรรมขึน้ ในความคิดของผูเ้ รียน ช่วยเร้าความสนใจ
ของผูเ้ รียน เป็ นรากฐานในการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละช่วยความทรงจาอย่างถาวร ช่วยให้
ผูเ้ รียนได้มพี ฒ
ั นาการ
ทางความคิด ช่วยเพิม่ ทักษะในการอ่าน เสริมสร้างความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอด
ตรงตาม
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
1.6. การใช้สอ่ื ต้องเหมาะสมกับเนื้อหา เวลาและวัยของผูเ้ รียน
1.7. จัดเก็บและดูแลรักษาง่าย คงทนถาวร เคลื่อนย้ายสะดวก
1.8. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการใช้ส่อื
1.9. มีค่มู อื การใช้สอ่ื อย่างชัดเจน
10. ประสงค์เข้าร่วมการประกวดสือ่ มีเงือ่ นไขดังนี้
10.1 ปฏิบตั ติ ามแนวทางในการผลิตสือ่ (ข้อ1 – ข้อ 9)
10.2 นาสือ่ ทีผ่ ลิตไปใช้ในการเรียนการสอนจริง โดยมีคณะอนุกรรมการประกวดสือ่ (อย่างน้อย 3 คน) ของ
กลุ่มสาระ/หน่วยงานฝ่ ายวิชาการ/คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็ นผู้ประเมิน
10.1 สือ่ ทีผ่ ลิต หลังจากนาไปใช้สามารถนากลับมาพัฒนาเพื่อให้สอ่ื มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ตอนที่ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้
ชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านสติปัญญา

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาล 2

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่
2
ชุดที่ 1 กระเป๋านิทานอาเซียน

1. ชื่อผลงาน กระเป๋ านิทานอาเซียน
2. ความสาคัญและความเป็ นมา
การใช้ภาษาเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ทาให้เด็กปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้จากสิง่ ที่พบเห็น ทัง้ นี้ถ้าผู้เรียน
ได้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ ทีไ่ ด้สมั ผัส สามารถทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ทด่ี ไี ด้ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ชุด กระเป๋ านิทานอาเซียน จึงเป็ นสือ่ ทีท่ าให้ผเู้ รียนเกิดทักษะด้านการใช้ภาษา ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สติปัญญาอันเกิด จากการเล่านิทาน หรือ เล่าประสบการณ์ จากภาพวาดตลอดจนทัดษะการใช้ภาษา
ทัง้ นี้จงึ ได้จดั ทากระเป๋ านิทานอาเซียนเพือ่ รวบรวมข้อมูลเรื่องราวเกีย่ วกับอาเซียนให้เด็กได้เรียนรู้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถเล่าประสบการณ์จากภาพวาดได้
3.2 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถอธิบายในเรื่องราวเกีย่ วกับภาพได้
3.3 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ทเ่ี ล่นได้
4. วัสดุ – อุปกรณ์ในการผลิ ต
4.1 กระดาษชาร์ท
4.5 สีเทียน
4.2 สีโปสเตอร์
4.6 สีไม้

4.3 แล็คซีน
4.7 คัตเตอร์
4.4 ดินสอ
5. การเตรียมสื่อเสมือนจริ ง
5.1 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ ในการจัดทากระเป๋ านิทานอาเซียน ให้มคี วามพร้อมในการดาเนินงาน
5.2 ตัดกระดาษชาร์ทให้มขี นาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว จานวน 8-10 แผ่น
12 นิ้ว

8 นิ้ว
5.3 นากระดาษชาร์ททีต่ ดั เรียบร้อยแล้ว มาวาดภาพเรื่องราว ตามทีว่ างแผนไว้

5.4 ระบายสีภาพทีว่ าดให้มคี วามสวยงาม ตามเนื้อเรื่องของนิทาน

5.5 ออกแบบตกแต่งหน้าปกหนังสือนิทานให้มคี วามสวยงามและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของนิทาน

6. กิ จกรรมใช้สื่อส่งเสริ มการเรียนรู้
6.1 จัดทีน่ งเด็
ั ่ กเป็ นครึง่ วงกลม โดยมีครูอยู่ศูนย์กลางพร้อมทัง้ สนทนาซักถามเด็กโดยใช้
ภาพสถานทีต่ ่าง ๆ ในโรงเรียนเป็ นสือ่ กลางในการสนทนาและให้เด็กๆสังเกตภาพทีค่ รูนามาให้ดู

6.2 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เรามาโรงเรียน” พร้อมกับเคาะจังหวะให้กบั เสียงเพลง
6.3 เด็กบอกชื่อโรงเรียน ครูพดู ชื่อโรงเรียนทีถ่ ูกต้อง ให้เด็กพูดตามทีละประโยคให้ถูกต้อง
6.4 ให้เด็กบอกชื่อชัน้ เรียน (ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2) ครูประจาชัน้ แนะนาตนเอง
6.5 เด็กและครูร่วมสนทนากันถึงประโยชน์และความจาเป็ นในการมาโรงเรียนแล้วช่วยกันจับ
คู่ค วามเหมือ นของภาพ หรือ กิจวัต รประจาวันของเด็กก่อนมาโรงเรียน แล้วขออาสาสมัค ร ออกมา
เรียงลาดับเหตุการณ์ ต่อจากนัน้ ครูให้เด็กๆ ฝึกทักษะการสังเกตความเหมือน โดยครูนาสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ ชุด กระเป๋ านิทานอาเซียน ให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติ ระหว่างการฝึ กปฏิบัติให้เด็กๆสังเกตภาพ
เหตุการณ์นิทานจากกระเป๋ าอาเซียน
7. สาระการเรียนรู้
7.1 การสังเกตสิง่ ทีเ่ หมือนและต่าง
7.2 การเรียงลาดับเหตุการณ์
7.3 ธงประจาชาติในกลุ่มอาเซียน
8. ประสบการณ์สาคัญ
8.1 การรับรูแ้ ละแสดงความรูส้ กึ ผ่านสือ่ วัสดุ ของเล่นและผลงาน
8.2 การเล่นและการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
8.3 การอธิบายในเรื่องเรียงลาดับเหตุการณ์
9. การวัดและประเมิ นผล
9.1 สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
9.2 สังเกตจากการเล่าเหตุการณณ์จากภาพวาด
10. ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ
10.1 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะเกีย่ วกับการสือ่ ความหมาย
10.2 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะเกีย่ วกับเรียงลาดับเหตุการณ์
10.3 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะและความสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2
ชุดที่ 2 ตุก๊ ตาจ๊ะเอ๋

1. ชื่อผลงาน ตุ๊กตาจ๊ะเอ๋
2. ความสาคัญและความเป็ นมา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการให้เด็กเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ด้วยการสัมผัส จับต้องสื่อทีค่ รู
จัดเตรียมไว้ ตลอดจนให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากสิง่ ประดิษฐ์ทม่ี อี ยู่ในท้องถิน่ สามารถทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนัน้ ตุ๊กตาจ๊ะเอ๋ จึงเป็ นสื่อที่ทาให้เด็กปฐมวัยเกิดการ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนทีข่ องคน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
เรื่องการใช้ภาษาได้เป็ นอย่างดี
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถหาความสัมพันธ์ของภาพได้
3.2 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถอธิบายเกีย่ วกับชุดประจาชาติได้
4. วัสดุ – อุปกรณ์ในการผลิ ต
4.1 แก้วน้าพลาสติก
4.6 กรรไกร
4.2 เศษผ้า
4.7 ผ้าลูกไม้
4.3 ไม้ไผ่
4.8 เข็ม
4.4 กาวน้า
4.9 ด้าย
4.5 กาวลาเท็กซ์
5. ขัน้ ตอนการจัดทาสื่อส่งเสริ มการเรียนรู้
5.1 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ ในการจัดทาตุ๊กตาจ๊ะเอ๋ให้เรียบร้อย

5.2 นาไม้ไผ่มาเหลาให้มคี วามยาวประมาณ 20 นิ้ว
5.3 นาแก้วน้ าพลาสติกมาทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเจาะรูบริเวณก้นแก้วสาหรับสอดใส่ไม้ไผ่ท่ี
จัดเตรียมไว้ในข้อ 5.2

5.4 นาเศษผ้าทีจ่ ดั เตรียมไว้มาตัดเย็บชุดประจาชาติต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนจานวน 10 ชุด

5.5 นาเศษผ้ามาตัดเย็บเพือ่ ปกคลุมแก้วน้า สาหรับผ้าด้านในให้เย็บตรึงกับแก้วน้าไว้
5.6 นาสือ่ การเรียนการสอนชุด ตุ๊กตาจ๊ะเอ๋ไปประกอบกิจกรรมการจัดประสบการณ์
6. กิ จกรรมการใช้สื่อส่งเสริ มการเรียนรู้
6.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการคบเพือ่ น จากนัน้ ครูเล่านิทานเรื่อง“เพื่อนของ
หมีน้อย”ให้เด็กฟั ง
6.2 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับเนื้อเรื่องของนิทาน พร้อมกับตอบคาถาม เช่น
- หมีน้อยมีเพือ่ นชื่ออะไรและลูกหมีทงั ้ สามตัวปฏิบตั ติ ่อกันอย่างไร
- เด็ก ๆ มีเพือ่ นรักกีค่ น
6.3 ครูนาสื่อ ชุด “ตุ๊กตาจ๊ะเอ๋”แจกให้เด็ก ๆ ได้เล่นอย่างอิสระ หลังจากเด็กเล่นเสร็จ จึงร่วมกัน
สนทนาซักถามถึงกิจกรรมทีป่ ฏิบตั เิ กี่ยวกับการแต่งกายชุดประจาชาติของสมาชิกกลุ่มอาเซียน
โดยให้เด็กๆเลือกภาพทีม่ คี วามเหมือนกับตุ๊กตาแต่ละตัว
6.4 เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อนและปฏิบตั ติ ่อเพื่อนต่อจากนัน้ ร่วมกัน
สนทนาถึงการหาความสัมพันธ์ แล้วให้เด็ก ๆ ฝึกปฏิบตั กิ ารหาความสัมพันธ์ของต่าง ๆ พร้อม
ทัง้ ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามใบงาน เรื่อง การหาความสัมพันธ์ของภาพ
7. สาระการเรียนรู้
7.1 ชุดประจาชาติของสมาชิกประเทศเพือ่ นบ้าน
7.2 การสนทนาพูดคุย

8. ประสบการณ์สาคัญ
8.1 การรับรู้ และแสดงความรูส้ กึ ผ่านสือ่ วัสดุ ของเล่นและผลงาน
8.2 การเล่นและการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
8.3 การใช้ภาษาสือ่ สาร
9. การวัดและประเมิ นผล
9.1 สังเกตจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมของเด็ก
9.2 สังเกตจากการจับคู่ชุดประจาชาติ
9.3 สังเกตจากการสนทนาพูดคุย
10. ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ
10.1 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะเกีย่ วกับชุดประจาชาติ
10.2 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะเกีย่ วกับการใช้ภาษา

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2
ชุดที่ 3 สวนสัตว์อาเซียน

1.ชื่อผลงาน สวนสัตว์อาเซียน
2.ความสาคัญและความเป็ นมา
สวนสัตว์อาเซียนเป็ นสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการและการเรียนรู้
ในเรื่อ งการสังเกต สถานที่จากมุ มมองที่ต่ างกัน รวมถึงการอธิบ ายในเรื่อ งต าแหน่ งของสิ่งต่ างๆที่
สัมพันธ์กนั ทัง้ นี้ส่อื ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุดสวนสัตว์อาเซียนยังเป็ นสื่อทีส่ ร้างความสนใจให้กบั ผู้เรียนได้
เป็ นอย่างดีตลอดจนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มที กั ษะในการใช้ภาษาและการสือ่ สารความหมาย
3.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถจับคู่ความสัมพันธ์ของภาพได้
2. เพือ่ ให้เด็ดกปฐมวัยสามารถอธิบายในเรื่องตาแหน่งของสิง่ ต่างๆทีส่ มั พันธ์กนั
3. เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาจินตนาการได้
4.วัสดุอปุ กรณ์
4.1 ดินญีป่ ่ นุ หรือแป้ งทาขนมปั ง
4.5 สีเคลือบเงา
4.2 สีอคิลคิ
4.6 โฟม
4.2 คัตเตอร์
4.7 กล่องกระดาษ
4.4 พูก่ นั
4.8 กะละมัง
5. การเตรียมสื่อส่งเสริ มการเรียนรู้
5.1 จัด เตรีย มวัส ดุ -อุ ป กรณ์ ในการจัด ท าสื่อ ส่งเสริม การเรีย นรู้ ชุ ด สวนสัต ว์อ าเซีย นให้
เรียบร้อย
5.2 นาดินญีป่ ่ นุ หรือแป้ งทาขนมปั งมาผสมสีอคิลคิ ตามความต้องการแล้วนวดให้เข้ากัน

5.3 นาดินทีน่ วดเรียบร้อยแล้วมาปั น้ เป็ นสัตว์ประจาชาติของประเทศต่างๆ

5.4 ปั น้ สัตว์ประจาชาติของประเทศต่างๆจานวน 10 ประเทศ รวม 10 ตัว

5.5 นากล่องทีจ่ ดั เตรียมไว้มาจัดทาเป็ นพืน้ สวนสัตว์โดยใช้โฟมตกแต่งให้เหมือนของจริง

5.6 นาอุปกรณ์ ช้นิ ส่วนต่างๆที่ประดิษฐ์ตกแต่งไว้มาประกอบเป็ นสวนสัตว์อาเซียนโดยนักเรียนนา
สัตว์ทป่ี ั น้ มาวางคู่กบั ภาพทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั

5.7 นาสวนสัตว์อาเซียนทีป่ ระดิษฐ์ตกแต่งไว้อย่างสวยงามไปประกอบการจัดประสบการณ์กบั
เด็กปฐมวัย
6. กิ จกรรมการใช้สื่อส่งเสริ มการเรียนรู้
6.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ สภาพอากาศในขณะนี้ว่าเป็ นอย่างไร ร้อน เย็น หรือ
ฝนกาลังจะตกขออาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นของเด็ก ๆ ในสภาพอากาศ
ต่าง ๆ
6.2 ครูนาภาพเหตุการณ์ ซึ่งเป็ นภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ มาให้เด็กดูแล้วตัง้
คาถามให้เด็กช่วยกันตอบ เช่น
- เราจะรูล้ ่วงหน้าได้ไหมว่าฝนจะตกในไม่ชา้ นี้
- เด็ก ๆ เคยดูรายการพยากรณ์อากาศในโทรทัศน์หรือไม่
- ทาไมอากาศจึงมีการเปลีย่ นแปลง
- เราจาเป็ นจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพอากาศหรือไม่

6.3 เด็ก และครูร่ว มกัน สนทนาถึงการปฏิบัติต นตามข้อ ตกลง ของเด็ก ๆ ต่ อ จากนั น้ ขอ
อาสาสมัคร ออกมาเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามข้อตกลงในชัน้ เรียน
6.4 เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการหาความสัมพันธ์ของภาพ ต่อจากนัน้ ครูนาสื่อเสมือนจริง
ชุด สวนสัตว์อาเซียน ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกปฏิบตั ิ การหาความสัมพันธ์ของภาพและสัตว์ประจาชาติ โดยให้
เด็กๆเลือกบัตรภาพทีค่ รูจดั เตรียมไว้ จับคู่กบั สัตว์ประจาชาติต่างๆ
6.5 ครูให้เด็ก ๆช่ ว ยกัน จัด สวนสัต ว์อ าเซีย นให้มีค วามสวยสาม ตามจิน ตนาการ จากวัส ดุ
อุปกรณ์ทม่ี อี ยู่ในสือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด สวนสัตว์อาเซียน
6.6 เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงเรื่องการหาความสัมพันธ์ แล้วครูนาใบงานเกีย่ วกับ เรื่อง การ
หาความสัมพันธ์ ให้เด็ก ๆ ฝึกปฏิบตั ิ
7.สาระการเรียนรู้
7.1.สัตว์ประจาชาติ
7.2.การหาความสัมพันธ์ของภาพ
7.3.การใช้ภาษา
8.ประสบการณ์สาคัญ
8.1.การรับรูแ้ ละแสดงความรูส้ กึ ผ่านสือ่ วัสดุ ของเล่นและผลงาน
8.2.การเล่นหรือการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
8.3.การสือ่ ความหมายด้วยภาพถ่าย
9. การวัดผลและประเมิ นผล
9.1 สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
9.2 สังเกตจากการหาความสัมพันธ์ของภาพ
9.3 สังเกตจากการสนทนาและตอบคาถาม
10.ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ
10.1 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะเกีย่ วกับการจับคู่
10.2 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะเกีย่ วกับการหาความสัมพันธ์ของภาพถ่าย
10.3 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กมีจนิ ตนาการสร้างสรรค์นการใช้ภาษา

สื่อส่งเสริ มการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2
ชุดที่ 4 สัตว์น้อยน่ ารัก

1. ชื่อผลงาน สัตว์น้อยน่ารัก
2. ความสาคัญและความเป็ นมา
การนาเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทหนังสือพิมพ์ มาประดิษฐ์หรือตกแต่งให้สวยงามเพื่อจัดทา
เป็ นสื่อส่งเสริมการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสติปัญญา ประเภทสัตว์จาลอง แล้วนาข้อมูลหรือเนื้อหาใส่บตั ร
ภาพที่จดั เตรียมไว้ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มคี วามรู้ในเรื่องนัน้ ๆ ได้ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด
สัตว์น้อยน่ ารัก จึงเป็ นสื่อที่มคี วามเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย และยังสามารถพัฒนาจินตนาการ
สร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถร่วมสนทนากับครูได้
3.2 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้
3.3 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถหาความสัมพันธ์ของภาพถ่ายได้
4. วัสดุ – อุปกรณ์ในการผลิ ต
4.1 หนังสือพิมพ์
4.5 กระดาษโปสเตอร์บางหน้าเดียว
4.2 กรรไกร
4.6 คัตเตอร์
4.3 กาว
ลาเท็กซ์
4.7 กระดาษลังนม
4.4 ดินน้ามัน
4.8 สีเพ้นท์
5. การเตรียมสื่อ
5.1 จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ ในการจัดทาสือ่ ชุด “สัตว์น้อยน่ารัก” ให้เรียบร้อย

5.2 ทาความสะอาดวัสดุ – อุปกรณ์ ให้สะอาดก่อนลงมือปฏิบตั ิ
5.3 ใช้กรรไกรตัดกระดาษหนังสือพิมพ์เป็ นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนามาแช่น้ าแล้ว ปั ้นดินน้ ามันเป็ นรูป
สัตว์ต่างๆ ขนาดพอเหมาะ
5.4 ใช้หนังสือพิมพ์ทแ่ี ช่น้าวางลงบนรูปปั น้ สัตว์ ประมาณ 3-4 ชัน้ แล้วตากลมให้แห้ง

5.5 นากระดาษที่ตดิ ไว้ ตามข้อ 5.4 มาวางหนังสือพิมพ์แช่น้ าแล้วทางกาวลาเท็กซ์ประมาณ
4 ชัน้
5.6 นากระดาษตามข้อ 5.5 ทีแ่ ห้ง แล้วใช้คตั เตอร์กรีด เพือ่ นารูปปั น้ ดินน้ามันออกจากตัวสัตว์
แล้วประกบให้ติดกันเหมือ นเดิม ต่อจากนัน้ ตกแต่งด้วยกระดาษสีขาวทาสีให้สวยงามแล้วใช้สเปรย์
เคลือบเงา เพือ่ ไม่ให้สลี อกดังภาพ

5.7 ถ่ ายภาพสัต ว์จาลองทุ ก ชนิ ด ที่ป ระดิษ ฐ์ข้ึน แล้ว น ามาประกบให้เห็น ภาพด้านหน้ าและ
ด้านหลังต่อจากนัน้ ใช้กระดาษกาวย่นเดินขอบให้เรียบร้อย
.

5.8 นาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด สัตว์น้อยน่ารัก ไปจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็ก
ปฐมวัย
6. กิ จกรรมการใช้สื่อส่งเสริ มการเรียนรู้
6.1 ให้เด็กพูดคาคล้องจอง “ลูกเป็ ดน้อย” โดยพูดตามครูหลายๆรอบ จนคล่อง
6.2 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคาคล้องจอง รวมไปถึงประโยชน์ของเป็ ดและ
ไก่ทเ่ี ลีย้ งไว้
6.3 ให้เด็กทีเ่ ลี้ยงเป็ ดหรือไก่ไว้ท่บี า้ น ออกมาเล่าประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ ดหรือไก่ว่าดูแล
อย่างไร เป็ ดและไก่กนิ อาหารอย่างไร
6.4 เด็กและครูร่วมกันสนทนารูปร่างลักษณะของเป็ ดหรือไก่ต่อจากนัน้ ครูนาสือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
สัตว์น้อยน่ารัก ให้เด็กๆได้เล่นและฝึกปฏิบตั ิ
6.5 หลังจากเด็กๆฝึกปฏิบตั สิ อ่ื ส่งเสริมการเรียนรู้
ชุด สัตว์น้อยน่ ารัก เรียบร้อยแล้ว ครูนาใบงานเกี่ยวกับ การหาความสัมพันธ์ของภาพ มาให้เด็ก ๆ
ฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับ การหาความสัมพันธ์ของภาพ
7. สาระการเรียนรู้
7.1 ชื่อสัตว์ประจาชาติ
7.2 การเลียนแบบท่าทางสัตว์
7.3 การหาความสัมพันธ์ของภาพ

8. ประสบการณ์สาคัญ
8.1 การรับรูแ้ ละแสดงความรูส้ กึ ผ่านสือ่ วัสดุ ของเล่นและผลงาน
8.2 .การสือ่ ความหมายของมิตสิ มั พันธ์ดว้ ยภาพถ่าย
8.3 การแสดงความรูส้ กึ ด้วยคาพูด
9. การวัดและประเมิ นผล
9.1 สังเกตจากการเข้าร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรม
9.2 สังเกตจากการแสดงออกตามบทบาทสมมุตแิ ละการเลียนแบบ
9.3 สังเกตจากการหาความสัมพันธ์ของภาพ
10. ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ
10.1 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะเกีย่ วกับการเลียนแบบท่าทางสัตว์
10.2 เป็ นสื่อ ที่ ส่ ง เสริม ให้ เ ด็ก ปฐมวัย มีค วามสามารถในการเล่ น บทบาทสมมุ ติ และหา
ความสัมพันธ์ของภาพ
10.3 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะและสามารถทางานหรือเล่นร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีความสุข

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2
ชุดที่ 5 ป๊ อบอัพทักทาย

1. ชื่อผลงาน ป๊ อบอัพทักทาย
2. ความสาคัญและความเป็ นมา
ป๊ อปอัพทักทายเป็ นสื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาเด็กปฐมวัยให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ด้าน การใช้ภาษาโดยใช้คาทักทายของชาติต่างๆในกลุ่มอาเซียนมาสื่อความหมาย ทัง้ นี้ป๊อป
อัพทักทาย ยังสามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มจี นิ ตนาการสร้างสรรค์ จากภาพเหตุการณ์ หรือข้อมูล
ทีจ่ ดั เตรียมไว้ภายใน ป๊ อปอัพของประเทศต่างๆได้เป็ นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถบอกหรืออธิบายภาพทีเ่ ห็นได้
3.2 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถกล่าวคาทักทายได้
3.3 เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยสามารถเล่นหรือทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
4. วัสดุ – อุปกรณ์ในการผลิ ต
4.1 กระดาษโปสเตอร์แข็ง
4.4 กรรไกร
4.2 กระดาษโปสเตอร์บาง 2 หน้า
4.5 คัตเตอร์
4.3 กาวลาเท็กซ์
4.6 กระดาษโปสเตอร์ บ างหน้ า
เดียว
5. การเตรียมสื่อเสมือนจริ ง
5.1 วางแผนและออกแบบการผลิตสือ่ ส่งเสริมการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสติปัญญาสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ชุดป๊ อปอัพทักทาย
5.2 จัดเตรียมวัสดุ –อุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ทต่ี อ้ งใช้ในการผลิตสือ่ ส่งเสริมการ
เรียนรูพ้ ฒ
ั นาการด้านสติปัญญาสาหรับเด็กปฐมวัย
5.3 นากระดาษโปสเตอร์แข็งมาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนเท่ากัน แล้วใช้คตั เตอร์กรีดให้ขาดออก
จากกัน
5.4 นากระดาษโปสเตอร์สองส่วนใน ข้อ 5.3 มาพับครึง่ ให้ส่วนทีห่ นึ่งด้านสีเข้าหากันและส่วนที่
สองพับด้านสีออกจากกัน
5.5 นากระดาษโปสเตอร์แข็งในส่วนทีพ่ บั ด้านสีเข้าหากันมากรีดตามแนวตัง้ โดยไม่ให้ขาดจากกัน
ต่อจากนัน้ ดึงออกมาให้ตงั ้ ฉากกับกระดาษ
5.6 ผนึกกระดาษทัง้ สองส่วนให้ตดิ กันโดยไม่ทากาวบริเวณในส่วนทีต่ งั ้ ฉาก

5.7 ใช้แลคซีนหรือกระดาษกาวย่นเดินขอบรอบกระดาษโปสเตอร์แข็ง

5.8 นาภาพธงประจาชาติมาผนึกลงบนด้านหน้าของป๊ อปอัพ

5.9 ภายในป๊ อปอัพให้ตดั กระดาษสีต่ างๆเป็ นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวต่ างๆของประเทศในกลุ่ ม

อาเซียนแล้วนามาประดิษฐ์ตกแต่งบนเส้นตัง้ ฉากให้สวยงาม

5.10 ผนึกภาพเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนของประเทศต่างๆ ในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต เหมือน
ลักษณะบัตรภาพ

5.11 ให้นกั เรียนหาบัตรภาพทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั รูปภาพในป๊ อปอัพ

6. กิ จกรรมการใช้สื่อส่งเสริ มการเรียนรู้
6.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงเรื่องการปฏิบตั ิตนในชีวติ ประจาวันเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดร่ า งกาย และการดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพของตนเอง พร้อ มทัง้ ให้ อ าสาสมัค รออกมาเล่ า
ประสบการณ์ของตนเอง
6.2 เด็กและครูร่วมกันนทนา ถึงวิธกี ารดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร
การขับถ่าย การออกกาลังกาย เป็ นต้น ต่อจากนัน้ ครูสนทนาซักถามคาถามต่อไปนี้
- ถ้าคนเรารับประทานอาหารจะเป็ นอย่างไร
- คนเราถ้าไม่ออกกาลังกาย สุขภาพจะเป็ นเช่นไร
- ถ้าคนเรารับประทานอาหารแล้วไม่มกี ารขับถ่ายจะเป็ นอย่างไร
6.3 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “อาบน้า”และทาท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
6.4 เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการดูแลรักษาสุขภาพ โดยครูแนะนาการรับประทานอาหาร
การออกกาลังกาย การพักผ่อน เป็ นต้น ต่อจากนัน้ นาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด “ป๊ อบอัฟทั
๊ กทาย” ให้
ฝึกปฏิบตั ิ โดยครูพดู ให้เด็กๆฟั งแล้วเด็กๆพูดตามคาทักทายของประเทศต่างๆ
6.5 เด็ก และครู ร่ ว มกัน สนทนาถึง การจับ คู่ ค วามเหมือ นของสิ่ง ต่ า ง ๆ โดยน าของจริง ที่
เหมือนกันมาเปรียบเทียบแล้วครูแจกใบงาน เกีย่ วกับ ความเหมือนของสิง่ ต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ฝึกปฏิบตั ิ
6.6 เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ปฏิบตั ิผ่านมา และร่วมกันร้องเพลงอาบน้ าอีก 1
ครัง้
7. สาระการเรียนรู้
7.1 เรื่องราวเกีย่ วกับอาเซียน
7.2 การหาความสัมพันธ์ของภาพ
8. ประสบการณ์สาคัญ
8.1 การรับรูแ้ ละแสดงความรูส้ กึ ผ่านสือ่ วัสดุ ของเล่นและผลงาน
8.2 การสือ่ ความหมายด้วยภาพถ่าย

9. การวัดและประเมิ นผล
9.1 สังเกตจากการเข้าร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรม
9.2 สังเกตจากการหาความสัมพันธ์ของภาพ
9.3 สังเกตจากการอธิบายการสือ่ ความหมายด้วยภาพถ่าย
10. ประโยชน์และคุณค่าของสื่อ
10.1 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะการหาความสัมพันธ์ของภาพ
10.2 เป็ นสือ่ ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการจับคู่

10.3 สื่อทีส่ ง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะและการใช้ภาษาสามารถทางานหรือเล่นร่วมกับผูอ้ ่นื
ได้
อย่างมีความสุข
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