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งานนาํเสนอชิน้นี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชาสะทอนผลการปฏิบัตงิาน
ของครูปฐมวัย ที่กลาวถึงสื่อการสอนระดับปฐมวัย  ในเร่ือง สื่อการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย  การจัดระบบสื่อการเรียนรู  ความสําคัญของสื่อ  ประโยชนของสื่อ  
ความเปนมาของของเลนสําหรับเด็ก  ประโยชนของของเลน  และเกมสําหรับเด็ก  
ที่มีจุดมุงหมายสําคัญในการพฒันาสงเสริมความพรอมในดานตางๆ ของเด็ก
ปฐมวัย  รวมทั้งประสบการณทีจ่ําเปนสาํหรับเด็กในการเติบโตเปนผูใหญ  และ
สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การสอนเด็กปฐมวัยนั้นมีความ
แตกตางจากผูใหญ   เพราะโดยธรรมชาติแลวเด็กปฐมวัยจะเรียนรูไดดีจาก
ประสบการณรูปธรรมมากกวาการเรียนจากเสียงพูดเจื้อยแจวของครู  ดังนั้น ครู
ปฐมวัยจึงควรมีความรูในดานการผลิตและการใชสื่อการสอนแบบตางๆ
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ไดศึกษาเพื่อนํามาเปนความรูและสามารถนาํความรูไปเผยแพรตอไปได  ทาง
ผูจัดทาํตองขอบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ดวย
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 หนวยที่ 1
สื่อการเรียนรูกับเด็กปฐมวัย



การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเนื่องจากการไดรับ
ประสบการณ โดยประสบการณท่ีไดรับ ทําใหบุคคลเผชิญกับ
สถานการณเดิมแตตางไปจากเดิม

 เปนกระบวนการในการเกิดและการเปลี่ยนแปลงในความรู ทักษะ 
นิสัย ซึ่งไดจากสิ่งเรามากระตุนอินทรีย ตลอดจนประสบการณท่ี
ไดรับจากการฝกหัดและการปฏิบัติ

การเรียนรู   (Learning) หมายถึง........???



      ดร.เอ็ด การเดล แหงมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 

กลาววา “มนุษยจะเรียนรูไดดีขึ้นหากการเรียนรูนั้นเกิดจาก
ประสบการณรูปธรรม และการเรียนรูจะนอยลงหากการเรียนรู
นั้นเกิดจากประสบการณนามธรรม” โดยอธิบายการเรียนรูของ
บุคคลไวในลักษณะเปนรูปกรวย เรียกวา กรวยประสบการณ

โดยกําหนดประสบการณท่ีเปนรูปธรรมที่สุดไวที่ฐานกรวย 
และกําหนดประสบการณที่เปนนามธรรมมากที่สุดไวที่ยอดกรวย



แผนภูมิ  แสดงกรวยประสบการณ์ของ เอ็ดการ์ เดล



 ประสบการณที่เปนวัจนสัญลักษณ ไดแก ประสบการณท่ีผูเรียนไดรับจาก
การฟง คําพูด คําบอกเลา หรือบรรยายที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียน

 ประสบการณที่เปนทัศนสัญลักษณ ไดแก ประสบการณท่ีผูเรียนไดรับจาก
การดูภาพเหมือน ภาพลายเสน แผนภูมิ กราฟ แผนที่ หรือสัญลักษณอื่นๆ 
ที่มีผูคิดคนขึ้นแทนคํา ขอความ หรือเหตุการณตางๆ

 ประสบการณที่เปนภาพนิ่ง วิทยุ และแผนเสียง ไดแก ประสบการณที่
ผูเรียนไดรับจาการดูรูปภาพหรือรูปถาย และจากการฟงรายการวิทยุ 
แผนเสียง และเทปบันทึกเสียง

 ประสบการณที่เปนภาพยนตร โทรทัศน ไดแก ประสบการณที่ผูเรียน
ไดรับจากการฟง และดูรายการภาพยนตร หรือโทรทัศนท่ีเปน
ภาพเคลื่อนไหว และมักมีเสียงประกอบ



 ประสบการณจากนิทรรศการ เปนประสบการณที่ผูเรียนไดรบัจากการดู
เร่ืองราวหรือเหตุการณที่สําคัญๆ ที่มีหุนจําลอง รูปภาพ แผนภมูิ หรือคํา
บรรยายที่เปนคาํพูดหรือการเขียน ผสมผสานประกอบเนื้อเรื่อง จนเกิดความ
เขาใจในเร่ืองราวหรือเหตุการณที่จัดในนิทรรศการแตละครั้งนั้นไดอยางเดนชัด
และตอเนื่อง

 ประสบการณทัศนศึกษา เปนประสบการณที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบหรือ
สัมผสักับสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการตางๆตามจุดมุงหมายของการเดินทางไป
ศึกษา

 ประสบการณการสาธิต  เปนประสบการณที่ผูเรียนไดรบัจากการสังเกตการ
แสดงวิธีการทํางาน ขั้นตอนกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง



 ประสบการณนาฏการ  เปนประสบการณที่ผูเรียนไดรบัจากการเขามีสวนใน
การแสดงบทบาทสมติ หรือการเลนละครในสถานการณจําลอง หรือใน
สถานการณที่สมมติขึ้น

 ประสบการณจําลอง  เปนประสบการณทีผู่เรียนไดรบัจากการเขาไปมีสวนรวม
อยูในสถานการณมาจากสถานการณจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาไดเผชิญ
ปญหาหรือสวนในการแกปญหาราวกับวาไดอยูในสถานการณจริง

 ประสบการณตรงที่ผูเรียนเจตนารับ  ไดแก ประสบการณทีผู่เรียนไดรับจาก
การสัมผสัดวยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของตนเองและในสภาพการณจริง จนเกิด
การเรียนรูในสิ่งที่ตองการเรียนรู



สื่อการสอน (Instruction Media) 

หมายถึง สื่อหรือตัวกลางที่ครูนํามาใชชวยใหการถายทอดความรู 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม หรือทักษะที่ตนมีไปสูนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

ความหมายของสื่อการสอน



ดร.ชัยวงศ  พรหมวงศ นักเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแบงสื่อการ
สอนออกเปน 3 ประเภท คือ

1.  สื่อการสอนประเภทวสัดุ

2.  สื่อการสอนประเภทอปุกรณ

3.  สื่อการสอนประเภทวธิีการ



สื่อการสอนประเภทวัสดุ  หมายถึง สิ่งชวยสอนที่มีการสิ้นเปลือง 
เชน ชอลก ฟลม ภาพถาย ภาพยนตร  สไสด เปนตน

สื่อการสอนประเภทอุปกรณ  หมายถึง  สิ่งชวยสอนที่เปนเครื่องมือ 
ซึ่งไดแก เครื่องเสียง เชน เครื่องรับวิทยุและเครื่องเลนเทปบันทึกเสียง กับ
อุปกรณที่ไมใชทั้งเครื่องเสียงและเครื่องฉาย เชน กระดานดํา มาหมุน และ
กระดานหก

สื่อการสอนประเภทวิธีการหรือกระบวนการ ไดแก การจัดระบบ
การสาธิต การทดลอง เกม และกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม
ที่ครูจัดทําข้ึนแตมุงใหนักเรียนเขามีสวนในการปฏิบัติ เชน การเลนบทบาท
สมมติ การจัดสถานการณจําลอง และการจัดศูนยการเรียน เปนตน



การรับรูของบุคคลจะเกิดข้ึนได ประกอบดวย

1.  สิ่งเราที่จะรับรู

2.  อวัยวะสัมผัสหรือความรูสึกสัมผัส

3.  ประสบการณหรือความรูเดิมเกี่ยวกับ

สิ่งเราที่ไดสัมผัส

4.  ความใสใจหรือความตั้งใจที่จะรับรู

            การเลือกสิ่งเราที่จะเปนสื่อเพื่อใหเด็กเกิดประสบการณการเรียนรูได
นั้น  จําเปนตองเลือกใหเหมาะสมกับความสามารถในการรับรู  และความ
พรอมตามวัยของเด็ก ดังนี้

การรับรูดวยสื่อของเด็กปฐมวัย



 การรับรูโดยการมองหรือการสังเกต

 การใชสื่อที่ตองการใหเด็กเกิดการรับรูโดยการเห็นหรือการสังเกตดวยตา 
ไมวาจะเปนสื่อประเภทวัสดุ เชน ภาพเขียน ภาพถาย สื่อประเภทอุปกรณ 
เชน หุนจําลอง หรือเครื่องมือบางชนิด และสื่อประเภทวิธีการ เชน การให
เด็กแสดงบทบาทสมมติ หรือ การสาธิต ตองไมเนนรายละเอียดของสิ่งที่จะ
ใหรับรูมากนัก เปนสื่อที่มีขนาดใหญเห็นไดชัดเจน 

    สีสันสวยงาม ไมใสรายละเอียดที่ไมจําเปนลงไป

    และอยูในที่ที่มีความเขมมากพอ

การรับรูดวยสื่อทางสายตาของเด็กปฐมวัย



 การรับรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยใชการฟงหรือการไดยินดวยหู และสิ่งเราที่จะ
เปนสื่อสําหรับการไดยินของเด็ก คือ เสียง

 เด็กปฐมวัยยังขาดประสบการณในดานการฟงเสียง และแยกเสียงใดเสียงหนึ่ง
ออกจากเสียงที่รวมกันหลายๆเสียงยังไมได การรับรูดวยหูจึงจําเปนตองใช
วิธีการเสนอสื่อเสียงทีละอยางหรือทีละประเภท จนกวาเด็กจะคุนเคย และ
คอยๆใหเด็กรับรูเสียงบางเสียงจากเสียงที่รวมกันหลายๆเสียง

 สื่อเสียงจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนถาใชควบ

   คูสื่อภาพและสื่อท่ีเด็กสามารถจับตองหรือสัมผัสได

การรับรูดวยสื่อทางหูของเด็กปฐมวัย



 สื่อที่จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยการสัมผัส ไดแก สื่อที่เด็กสามารถจับ
ตองไดโดยไมเกิดอันตราย และเปนสื่อท่ีชวยใหเด็กเกิดความรูสึกหรือเกิด
ความเขาใจไดจากการสัมผัส  เชน น้ําอุน-น้ําเย็น กอนหิน-นุน

 สื่อที่ชวยใหเด็กเกิดการรับรูดวยการเคลื่อนไหว ไดแก เกมการแขงขันที่ตอง
มีการเคลื่อนไหว หรือสื่อที่กระตุนใหเด็กเกิดการเคลื่อนไหว เชน มาหมุน 
ราวไต การวิ่งเปยว หรือการเลนเกาอี้ดนตรี เปนตน

 สื่อที่นํามาใชเพื่อเด็กรับรูดวยการสัมผัสและการเคลื่อนไหว ตองเปนสื่อท่ี
เหมาะสมกับสภาพรางกายของเด็ก และไมใชกําลังในการเคลื่อนไหวเกินไป

  การรับรูดวยสื่อทางการสัมผสัและการเคลื่อนไหวของเด็ก



 การใหเด็กเรียนรูกลิ่นตางๆเปนการใหประสบการณพื้นฐาน เด็กรับรูกลิ่น
ดวยสื่อทางจมูกและการรูวากลิ่นชนิดใดเปนกลิ่นอะไรนั้น จะเปนประโยชน
โดยตรงแกเด็กเอง โดยเฉพาะกลิ่นที่เปนสัญญาณอันตราย เชน กลิ่นแกส 
และกลิ่นไหม ถาเด็กรับรูไดตั้งแตแรก กลิ่นดังกลาวจะชวยใหเด็กตระหนัก
ถึงอันตรายและรีบเอาตัวออกหางจากสิ่งอันตรายนั้น

 กลิ่นที่ควรฝกใหเด็กปฐมวัยรับรู ไดแก 

   กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นเนาบูด 

    และกลิ่นเหม็นไหม

การรับรูดวยสื่อทางจมูกของเด็กปฐมวัย



 กอนใหเด็กดมกลิ่นอะไรก็ตาม ควรสอนเด็กใชตาสังเกตกอนวาสิ่งนั้นจะ
เปนอันตรายหรือไมถาจะนํามาดม

 ตองเตือนไมใหเด็กนําสิ่งที่จะดมมาใกลจมูกเกินไปและไมควรสูดดมเต็มที่
ถายังไมแนใจวาสิ่งนั้นมีกลิ่นอยางไร

 การดมดอกไม  ควรสอนไมใหเด็กนํามาดมติดจมูก 

   เพราะในเกสรอาจมีแมลงตัวเล็กๆ และอาจเปน

   อันตรายแกเด็กเม่ือเขาไปในโพรงจมูก

ขอควรคํานึงในการใหเด็กรับรูกลิ่นตางๆ 



การใหเด็กเกิดความเขาใจในรสตางๆ โดยผานการรับรูดวยลิ้น 
เพ่ือใหเด็กรูจักรสตางๆ และเปนพื้นฐานในการเรียนรูหรือเขาใจส่ิง
อื่นๆ ท่ีมีรสแตละชนิด

การใหเด็กมีประสบการณหรือเกิดการรับรูดวยล้ิน เพื่อใหเด็ก
เขาใจและรูสึกวา รสตางๆที่เรียกวา 

   หวานเปรี้ยว เค็ม ขม หรือเฝอนนั้น 

   แตตางกันอยางไร

การรับรูดวยสื่อทางลิ้นของเด็กปฐมวัย



 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

ประเภทของสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย มีดังนี้

สื่อประเภทวัสดุ

        มีความสําคัญตอเด็กปฐมวัย เพราะชวยในการเรียนรูของเด็กและเปน
สื่อเบื้องตนแกเด็กในวิชาตางๆ ซึ่งวัสดุที่ใชเปนการสอนครอบคลุมวัสดุ ดังนี้

1. วัสดุทองถิ่น
2. วัสดุเหลือใช
3. วัสดุทําขึ้นเอง
4. วัสดุซื้อมาราคาถูก



 1.  วัสดุทองถิ่น  ไดแก วสัดุที่มีอยูในทองถิ่น  เชน  เปลือกหอย  กอนกิน  ใบไม  ฟาง  
เปลือกมะพราว  กานกลวย  ใบตอง  เปนตน  

 2.  วัสดุเหลือใช  ไดแก สิ่งของตางๆ ที่ใชประโยชนแลว แตยังมีสวนที่เหลือทิ้งไว เชน  
หลอดดาย  หลอดกาแฟ  ไมไอศกรีม  ถุงกระดาษ  กลองกระดาษ  กระดาษ
หนังสือพิมพ  เปนตน

 3.  วัสดุทําขึ้นเอง ไดแก  วัสดุทีจ่ดัทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อการเรียน  อาจทําขึ้นจากวัสดุ
ทองถ่ินหรือวัสดุเหลือใช  วัสดุที่ทาํขึ้นเองนอกจากใชเปนสื่อการสอนแลวยังสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัได

 4.  วัสดุซื้อมาราคาถูก  ไดแก  การซื้อวัสดุที่ใชทดแทนกนัได จะทําใหประหยัด
งบประมาณได  ท้ังไดวัสดุท่ีตองการในจํานวนมาก และประหยัดดวย เชน  ซื้อ
กระดาษปรูฟ แทน กระดาษวาดเขียน  แปงโดว แทน ดินน้ํามัน เปนตน



สื่อประเภทอุปกรณ

1.  อุปกรณราคาเยา คือ สื่อท่ีมีราคาถูก แตจําเปนใชในการเรียนรู เชน รถ
ลากตัวอักษร  หีบบรรจุไมบล็อกขนาดเล็ก
2.  อุปกรณประเภทเครื่องเสียง  คือ สื่อในการฟงของเด็กเพื่อเรียนรูสิ่ง
ตางๆ เชน  เพลง  นิทาน ทําทาทางตามจังหวะ 
3.  อุปกรณประเภทเครื่องฉาย คือ สิ่งที่ชวยสอนในวิชาตางๆ ของเด็ก เชน 
เครื่องฉายสไลด  เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องรับโทรทัศน เปนตน
4. อุปกรณท่ีไมใชเครื่องเสียงและเครื่องฉาย คือ อุปกรณท่ัวไปที่ไมเกี่ยวกับ
เครื่องไฟฟา เชน  เครื่องเลนสนาม  สิ่งของจําลอง 
อุปกรณในชั้น เครื่องเลนในรม  เปนตน



สื่อการสอนประเภทวิธีการ

     สื่อการสอนประเภทวิธีการที่ครูปฐมวัยนํามาใชในสถานศึกษา  ไดแก
1. การสาธิต คือ การแสดงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการทํา เพื่อเปน
ตัวอยางและสรางความเขาใจใหกับเด็ก
2. กิจกรรม  คือ การกระทําที่เด็กแสดงออกมาซึ่งครูอาจสังเกตและวัดได
3. การใชทาทางประกอบ คือ การแสดงออกทางอารมณและความรูสึกนึก
คิด มักใชในการเลานิทาน
4. การเลนสมมุติ เปนการเลียนแบบชีวิตจริงตามความนึกคิดจาก
ประสบการณของเด็ก



หนวยที่  2

การจัดระบบสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย



ความหมายของการจัดระบบสื่อการเรียนรู

การจัดระบบสื่อการเรียนรู  เปนการกําหนดขั้นตอน
การผลิต  การเลือก  และการใชสื่อ ท่ีตองใหมีความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวรวมทั้งใหสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนและการประเมินดวย



คุณคาของการจัดระบบสื่อการสอน

1. เปนแนวทางในการผลิตสือ่การสอนที่แนนอนสําหรบัใหครูยดึถือ
2. ชวยประหยดัเวลาที่ครตูองมาเริ่มตนกําหนดขัน้ตอนทุกครั้งที่มกีาร
ผลิต
3. จะชวยใหการผลติและการใชส่ือบรรลุจดุหมายที่กําหนดไว
4. ชวยใหการผลิตและการใชสื่อการสอนแตละประเภทมีความประสาน
สัมพันธกนั
5. ชวยประกันคุณภาพของสื่อการสอนทุกประเภท
6. ชวยใหครตูรวจสอบจดุออนและจุดดีของระบบไดทกุขณะ



องคประกอบการจัดระบบสื่อการสอน

1. การจัดเตรียมทรัพยากรและวางแผนการผลิต ภารกิจที่ตองทําในขั้นนี้มี 
5 ประการ คือ

1. สํารวจปญหา
2.  สํารวจความตองการ
3.  ขั้นสํารวจทรัพยากร
4.  ขั้นกําหนดวัตถุประสงค
5.  ขั้นวางแผนการผลิต



2. การดําเนนิการผลิตสื่อการสอน เปนการผลิตสื่อตามข้ันตอนที่วางแผนไว
แลว  โดยมีรายละเอียดของการผลิตแตกตางไปตามประเภทของสื่อการสอน

3. การใชสื่อการสอนที่ผลิตขึ้น การใชสื่อการสอนจัดเปนผลลัพธที่ไดจาก
การผลิตสื่อการสอน ตามแตจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว

4. การประเมินผลยอนกลับเพื่อปรับปรุง การประเมินผลยอนกลับ เปนขั้น
ตรวจสอบผลลัพธวามีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพหรือไม ทั้งในแงคุณภาพ
การผลิต และในแงที่สื่อจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อใหสูงขึ้น

องคประกอบการจัดระบบสื่อการสอน (ตอ)



วิธีการจัดระบบสือ่การสอน

1. ขั้นวิเคราะหระบบสื่อการสอน ขั้นนี้เราจําเปนตองวิเคราะหดู
วาระบบสื่อการสอนท่ีเราใชอยูมีปญหาหรือขอบกพรองอยางไร  
เพ่ือท่ีจะไดเปนแนวทางจัดระบบแกไขขอกบพรองหรือปญหาท่ี
เกิดขึ้นแลว 

2. ขั้นสังเคราะหระบบสื่อการสอน เปนขั้นรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหระบบมาสรางระบบใหมขึ้น  โดยกําหนดขั้นตอน
ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงขั้นประเมินผลลัพธ



3. ขั้นสรางแบบจําลองระบบสื่อการสอน เปนการนําเอา
ขั้นตอนตางๆ มาใสแบบจําลองเพื่อแสดงลําดับขั้น

4. ขั้นจําลองสถานการณทดสอบระบบสื่อการสอน เมื่อเขียน
แบบจําลองระบบการผลิตสื่อการสอนขึ้นแลว เราตองนําสื่อการ
สอนไปใชและประเมินดูวาระบบสื่อการสอนท่ีเราผลิตขึ้นมี
ประสิทธิภาพหรือไม

วิธีการจัดระบบสือ่การสอน  (ตอ)



การจัดสื่อการสอนเปนชุด

การจัดสื่อการสอนเปนชุด
หมายถึง การบูรณาการสื่อการสอนเดี่ยวหลายประเภทที่ผลิตขึ้น

จากการจัดระบบสื่อการสอนใหเปนชุดการสอนตามประเภทและวัสดุ
ประสงค

แนวทางการจัดสื่อการสอนเปนชุด 
หมายถึง การจัดสื่อการสอนเปนชุดมีแฟม หรือภาชนะในรูปแบบ

อื่น  สําหรับสื่อประสมที่จะนํามารวมเปนชุด  ทําได 2 แนว ดังนี้



1. จัดเปนชุดอุปกรณ  หมายถึง เปนชุดการสอนที่ใช
สําหรับสอนไดหลายเรื่อง เชน ชุดอุปกรณวิทยาศาสตร 
ซึ่งในชุดอุปกรณจะมีสื่อประเภทตางๆ รวมกันอยูดวย

2. จัดเปนชุดการสอน  เปนชุดสื่อการสอนท่ีใช
  สอนไดเฉพาะเรื่องเทานั้น ชุดการสอนจะมีสื่อ
  ประสมที่ผลิตขึ้นโดยวิธีการจัดระบบ สวนใหญจะ
  เปนสิ่งพิมพ  เชน  บัตรคําศัพท  บัตรงาน  ภาพ

ชุด    และโสตทัศนวัสดุบางประเภท



ประโยชนของการจัดสื่อการสอนเปนชุด

1. ชวยใหครูและนักเรียนไดรับความสะดวกในการใช เพราะ
สามารถที่จะหยิบไปใชไดทนัที

2. ทําใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา ถึงแมจะเลกิสอนไปนาน เมื่อ
จะนํากลับมาใชก็แคศึกษาแผนการสอน และทบทวนก็สามารถสอนได

3. ชุดสือ่ประสม  จะชวยใหการสอนเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ  
เพราะมีสื่อในรปูแบบตางๆ 

4. ทําใหผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของผูสอน



5. ทําใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน แมครูจะ
พูดไมเกง  ชดุการสอนก็จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. ถาครขูาดและมีครูมาสอนแทน นักเรียนก็สามารถเรยีนจาก
ชุดการสอนไดดีเทากับเรียนจากครูที่สอนประจํา



หนวยที ่3 
ของเลนระดับปฐมวัย



ของเลนและวิวฒันาการของของเลนเด็กปฐมวัย

 ของเลนนับเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งใหความเพลิดเพลินความ
สนุกสนานและยังทําใหเด็กเกิดการเรียนรูกิจกรรมของผูใหญ

   คือ การทํางาน สวนการทํางานของเด็ก คือ การเลน

1. การกําเนิดของเลน

 ไมมีหลักฐานแนชัดวาของเลนของเด็กนั้นมีตนกําเนิดมาตั้งแตเมื่อไร แตมีความ
เชื่อกันวาของเลนนั้นไดถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแตมีเด็กเกิดข้ึนมาบนโลก

 ไมวาจะเปนใดสมัยใดก็ตามสิ่งที่เด็กมีเหมือนกันคือ 

    เด็กจะมีความชุกชน ไมอยูนิ่งมีความอยากรูอยากเห็น



ของเลนและวิวัฒนาการของของเลนเด็กปฐมวัย (ตอ )

2. วิวัฒนาการของของเลนเด็ก

 ของเลนในสมัยกอนจะทํามาจากวัสดุธรรมชาติ เชน กานกลวย ใบมะพราว 
ใบตาล เชน มากานกลวย ปลาตะเพียนเปนตน ของเลนเด็กในยุคแรกๆจะ
ทํามาจากวัสดุธรรมชาติไมมีความคงทนจึงไมมีหลงเหลือปรากฏเปน
หลักฐาน

 จากนั้นมา ของเลนเด็กเลนไดมีการพัฒนามาโดยลําดับ เริ่มมีการนําเอาไม
มา  หินปูน มาเกะสลักเปนรูปตางๆ และวัสดุที่ทํามาทํามีความทนทานตอ
ดินฟาอากาศจึงหลงเหลือหลักฐานปรากฏอยู

 ดวยความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ของเลนจากเปนแคสิ่งที่ทําเลน
ภายในครอบครัวเทานั้นจึงไดกลายมาเปนสินคาที่มีความนิยมกันไปทั่วโลก



ลักษณะและขอสังเกตเกี่ยวกับของเลนของเด็กปฐมวัย

วัสดุที่ใชผลิตของเลน

 วัสดุที่ใชในการผลิตของเลนเด็ก ไดแก ดินเหนียว หิน ตะก่ัว ดีบุก ทองแดง 
สังกะสี ผา ไม หนังสัตว กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้ง สีทา สีพน สีพิมพ

 ขอสังเกต หากวัสดุใดมีราคาแพงผูผลิตก็จะหาวัสดุอื่นมาทดแทนในปจจุบัน
ไมมีราคาแพงและหาไดยาก ดังนั้นผูผลิตจึงหันมาใชพลาสติกในการผลิตของ
เลนแทน เพราะหาไดงาย มีตนทุนต่ํา ขั้นตอนในการทําไมยุงยาก



ลักษณะและขอสังเกตเกี่ยวกับของเลนของเด็กปฐมวัย(ตอ)

รูปแบบของของเลนเด็ก
 ของเลนเด็กทั่วทุกมุมโลกมักจะอยูใน รูปแบบสิ่งที่

   เขยาแลวมีเสียงและไมวาจะเปนชาติใดของเลน

   มักจะมีรูปรางที่คลายคลึงกัน ซึ่งแนวความคิด

   มาจากการ ลอกเลียนแบบและความคิดฝนจินตนาการ

การเลียนแบบจําแนกได 3 ประเภท

 คน คือ ของเลนที่ทําเลียนแบบรูปรางของคน เชน ตุกตาผา ที่เปนรูปคน

 สัตว คือ ของเลนที่มีการเลียนแบบรูปรางสัตวนานาชนิด

 สิ่งของ คือ การจําลองของเลนสารพัดอยางที่เกี่ยวของกับมนุษย ของเลนแบบนี้
จะเปนของเลนที่เพิ่มพูนความรูอยางไมรูจบ



ของเลนที่ประดิษฐมาจากความคิดฝนและจิตนาการ

 เชน หนังสือนิทาน ภาพวาดตางๆ นวนิยาย ภาพยนตร การตูน
ตางๆ เชน มานิจมังกร ของสุดสาครในเรื่อง ของพระอภัยมณี



ขนาดของของเลนเด็ก

 ขนาดของของเลนนั้น ไมมีกฏเกณฑบังคับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายหรืออ
วัตถุประสงคของผูออกแบบวาจะออกแบบของเลนชิ้นนี้ เพื่ออะไร

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับของเลนของเด็ก

 ของเลนที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ เชน เราจะเลนวาว ในชวงทีม่ีลม ในฤดูที่มีการ
เก็บเกี่ยวเสร็จ ของบานเรา การเลนสเก็ตน้ําแขง ของประเทศท่ีมีหิมะตก

 ของเลนบางอยางท่ีเกี่ยวของกับศาสนา เชน การเลนสาดน้ํา

   ในประเพณีวันสงกรานต การลอยกระทง



ความสัมพันธระหวางของเลนเพ่ือการศึกษา และสื่อการสอน

 1. ของเลน (Toys) ของเลนชนิดนี้เปนของเลนที่สามารถพบไดทั่วไป จะพบ
ไดตามรานขายของเลนหรือรานคาทั่วไป จุดมงหมายของของเลนประเภทนี้
คือ เพื่อใหเด็กเลน เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 2. ของเลนเพื่อการศึกษา ( Educational Toys ) เปนของเลนที่พัฒนา
มาจากของเลนชนิดแรก แตขอสําคัญอยูที่การออกแบบและการผลิต  ของ
เลนชนิดนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการเรียนการสอนสอดแทรกเขาไปดวย เพื่อให
เด็กไดเรียนรูบางอยาง เชน สี รูปราง



 3. สื่อการสอน ( Instructional Media ) หรือเรียกอีกอยางวาอุปกรณ
ชวยสอน เปนเครื่องมือที่จะชวยใหการสอนของครูมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ชวยใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนและจดจําบทเรียนไดดี
ขึ้น

ความสัมพันธระหวางของเลนเพ่ือการศึกษา และสื่อการสอน



ประโยชนและความสําคัญของของเลนตอเด็กปฐมวัยศึกษา

 ประโยชนของของเลนไมใชแคสรางความเพลิดเพลินใหแกเด็กเทานั้น แต
ยังมีบทบาทที่สําคัญตอการศึกษาของเด็กเปนอยางยิ่ง เพราะเด็กในวัยนี้
จะเรียนรูจากการเลน และการเลนของเด็กนี้เองที่จะเปดโอกาสใหเด็กได
ฝกคิด ฝกทํา และสรางสรรคสิ่งตางๆ การเลนของเด็กยังเปนการทํางาน
ของเด็ก เด็กจะไดเรียนรูและไดทํางานรวมกับเพื่อนและการเลนจะชวย
สงเสริมพัฒนาการเด็กในดานตางๆ



แนวคิดในการผลิตของเลนเด็กปฐมวัย

 ของเลนเด็กเปนสิ่งสําคัญสําหรับสถานศึกษาปฐมวัยทุกแหง และจํานวนของ
ของเลนตองมีปริมาณเพียงพอกับจํานวนของเด็ก ดังนั้นถาครู พี่เลี้ยง หรือ
ผูดูแลจะคิดทําของเลนบางอยางที่พอจะทําใชไดเอง ก็จะเปนประโยชนและ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการผลิตของเลนเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ
ของเลนเพื่อการศึกษา ตองพึงละลึกอยูเสมอวาเปนของเลนที่จะใหเด็กไดรับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พรอมกับไดเรียนรูบางสิ่งบางอยางไปพรอมๆกับ
การเลน



แนวคิดในการผลิตของเลนเด็กปฐมวัยขอพิจารณาดังนี้

 1. รูปแบบ  ตองคิดกอนวา จะผลิตอะไร รูปลักษณะใด และเลนใน
ลักษณะใด ทําดวยวัสดุใด ในเรื่องของวัสดุ ควรหาวัสดุที่มีอยูตามพื้นที่ของ
ตนเอง หางาย ราคาไมแพง

 2. วัตถุประสงค  คือ มุงที่จะสอดแทรกความรูในดานใดใหกับเด็กและจะ
สงเสริมเด็กในดานใดการออกแบบของเลนนั้นจะตองบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว

 3. วัยของเด็ก ในการออกแบบของเลนนั้นจะตอง ดูวัยและระดับอายุของ
เด็กวาของเลนที่เราผลิตขึ้นมานั้น มีความเหมาะสมกับระดับและ
ความสามารถของเด็กดวย



คุณสมบัติของของเลนที่ดี

 1. ออกแบบดี  มีรูปทรงที่สวยงาม สีสันนาเลนนาใช 

    ขนาดไมใหญไมเล็กจนเกินไปมีน้ําหนักท่ีพอดี

 2. เปนของท่ีตองตา เราความสนใจของเด็ก  เปนของเลนที่แปลกใหม สีสัน
สวยงามเด็กจะเลนไดดวยความเพลิดเพลิน อันจะเปนการพัฒนาดานอารมณ
ใหกับเด็ก

 3. เปนของเลนที่จะชวยสงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู และความคิด
สรางสรรค  เชน การเลน ไมบล็อก คือเด็กจะไดใชมือใหประสานสัมพันธกับ
สายตา เด็กไดเรียนรู ในเรื่อง สี ขนาด รูปทรง จํานวน ไดมีการประดิษฐ
สรางสรรคตอ ไมบล็อกใหเปนรูปรางตางๆ



คุณสมบัติของของเลนที่ดี ( ตอ )

 4. เปนของเลนที่มีความแข็งแรงทนทานพอสําหรับเด็ก ของเลนนอกจาก
มีความสวยงานแลวจะตองมีความแข็งแรงดวยเพื่อที่จะใชประโยชนกับเด็ก
ใหไดนาน 

 5. ราคาไมแพง  

 6. เปนของเลนที่มีความประณีตเกลี้ยงเกลา 

   โดยเฉพาะของเลนที่เปนไมจะตองมีความเกลี้ยงเกลา และมีความประณีต       
เรียบรอย เพราะไมงั้นอาจจะมีเสี้ยนที่จะทิ่มตํามือเด็กได



คุณสมบัติของของเลนที่ดี ( ตอ )

 7. เปนของเลนที่มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก  ขอนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะ
เด็กปฐมวัยเปนวัยยังไรเดียงสา ไมมีความรอบคอบระมัดระวัง ของเลนที่ไม
ปลอดภัยสําหรับเด็ก อาจมาจากสีที่ใชทาของเลน ที่มีสวนประกอบของ 
ตะก่ัว ดังนั้นของเลนเด็กควรเปนของเลนที่ไมมีสารตะกั่ว ของเลนตองมีความ
ประณีตเกลี้ยงเกลา หรือมีความแหลมคมและตองไมมีขนาดเล็กเกินไปเพราะ
เด็กอาจจะอม ของเลนและของเลนอาจจะหลุดเขาไปในคอของเด็กได



อันตรายที่อาจเกิดจากของเลน

 1. อันตรายโดยตรงจากของเลน   อาจจะมาจากสีที่ทาของเลน หรือของ
เลนที่เปนไมอาจจะมีเสี้ยน ของเลนที่เปนโลหะอาจมีความแหลมคม 
อาจจะบาด หรือ ทิ่มตําไดซ่ึงอาจจะกอใหเกิดอันตรายกับเด็กได และอีก
อยางอันตรายโดยตรง อาจมาจากการเลน และความซุกชนของเด็กเอง 

 2. อันตรายโดยออมอันอาจจะเกิดจากของเด็กเลน  ตัวอยางเชนมีเด็กคน
หนึ่งที่จะจับงูเลน โดยที่เด็กไมรูวานั้นเปนงูจริง เพราะแมของเด็กเคยซื้องู
พลาสติกมาใหเด็กเลน ทั้งนี้เพราะเด็กยังไรเดียงสายังไมรูวาอะไรคือ สิ่งที่
จะทําใหเขาเกิดอันตราย



การเก็บรักษาของเลน

 1. ของเลนเด็กท่ัวไป แมจะดูแข็งแรงพอสมควรก็ตาม แตถามีการนําออกมา
ใชบอยๆก็ยอมเกิดการชํารุดเสียหายได ดังนั้นครูตองมีความสนใจที่จะ
ตรวจสอบของเลนของเด็กและซอมแซมของเลน เพื่อยืนอายุการใชงานของ
ของเลนนั้น

 2. ของเลนตางๆของเด็กเมื่อเด็กเลิกเลนแลว 

   ควรมีการทําความสะอาดตามสมควร

 3. การเก็บรักษาของเลนก็เปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน ครูควรมีตูเก็บของเลนที่
เปนระเบียบมีการทําความสะอาด และมีการแยกประเภทของเลนใหเปน
หมวดหมู และงายตอการนํามาเลน และเพื่อเปนการปลูกนิสัยความเปน
ระเบียบใหกับเด็กอีกดวย



หนวยที่ 4
การเลนและเกมสําหรับเด็กปฐมวัย



ความสําคัญของการเลนตอเด็กปฐมวัย

 การเลนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับเด็กปฐมวัย หรือ กลาวไดวา วัยนี้
เปนวัยแหงการเลน เด็กจะใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการเลน การเลนของ
เด็กมีทั้งเลนที่เลนกับเครื่องเลนและเลนโดยไมมีเครื่องเลน เชน การเลนไล
จับ การวิ่ง การกระโดด การเลนโดยมีเครื่องเลน 

   ไดแก การเลนทราย การเลนไมบล็อก 

   การเลนน้ํา  การเลนเหลานี้ 

   เด็กจะไดเรียนรูและพัฒนาทักษะในทุกๆดาน 

   ดังนั้นการเรียนรูสวนใหญของเด็กปฐมวัยนั้น 

   มาจากการเลน



การเลนมีความสําคัญตอเด็กดังนี้

 1. การเลนเปนความสุขของเด็ก  ในขณะท่ีเด็กเลน เด็กจะแสดงออกถึง
ความสนุกสนานราเริงสดใส ทั้งสีหนาและทาทาง เพราะเด็กจะไดเคลื่อนไหว
รางกายอยางอิสระ

 2. การเลนเปนการตอบสนองความตองการของเด็ก  

 ตอบสนองในเรื่องของ ความอยากรูอยากเห็น

 ตอบสนองในเรื่อง ความตองการทางกาย คือ 

เด็กจะมีความสุขมากในเวลาที่เขาไดเคลื่อนไหวรางกาย

 การเลนเปนการชวยทดแทนในสิ่งที่เด็กตองการและอยากเปน เชน อยากเปน
คุณครู อยากเปนดาราที่ตนเองชื่นชอบ เด็กก็จะสมมุติตัวเองเปนสิ่งเหลานั้น



การเลนมีความสําคัญตอเด็กดังนี้(ตอ )

 ตอบสนองในเรื่อง ความตองการทางจิต การเลนเปนการกระทําที่เด็กพอใจ 
เพราะเปนกิจกรรมท่ีเกิดจากตัวเขาเอง

 3. การเลนเปนการเรียนรูของเด็ก   การเลนนอกจากจะใหความเพลิดเพลิน
แกเด็กแลวยังเปนอีกทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู

 ชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว เชน รูปรางของสิ่งของ ขนาด สี และ
น้ําหนัก

 ชวยใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวเอง การเลน

ชวยใหเด็กรูวาตนเองชอบอะไร ไมชอบอะไร

และเด็กจะแสดงอารมณออกมาเปนการกระทํา



การเลนมีความสําคัญตอเด็กดังนี้(ตอ )

 ชวยใหเด็กเรียนรูในการที่จะอยูรวมกับผูอื่น การเลนกับเพื่อนไมวาจะอยูท่ี
ใดทั้งท่ีบานและโรงเรียนจะเปนการฝกใหเด็กรูจักปรับตัวเขากับเพื่อน ทํา
ใหเด็กรูจักการรอคอยและแบงบัน

 ชวยใหเด็กรูจักหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตอสังคม เชน 
หนาที่ของ พอ แม ตํารวจ ครู จากการเลนเลียนแบบ

 4. การเลนเปนการเตรียมชีวิตเด็ก  การเลนเปนการฝกใหเด็กไดรูจัก
หนาที่จะตองทําการเลนจะชวยใหเด็กรูจัก

   การพึ่งพาตนเอง รูจักการแกปญหาซึ่งเปน

   สิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต



การเลนมีความสําคัญตอเด็กดังนี้(ตอ )

 5. การเลนเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาเด็ก 

การพัฒนาทางดานรางกาย การเลนจะชวยสงเสรมิทางดานรางกาย เชน การวิ่ง การกระโดด 
การดึง การลาก เด็กจะไดเคลื่อนไหวรางกายสวนตางๆ

การพัฒนาทางดานอารมณและจติใจ บางครั้งเด็กอาจจะเกิดความ โกรธ ความนอยใจ เสียใจ 
เนื่องจากความตองการไมสมปรารถนา การเลนเด็กจะไดระบายความเครยีดเหลานี้ออกมาทําให
เด็กมีอารมณดีขึ้น

พัฒนาการทางดานสังคม การเลนเปนสื่ออีกสื่อหนึ่งท่ีจะชวยเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูวิธีในการ
เขาสังคมและเรยีนรูที่จะอยูกับผูอื่น ในขณะที่เด็กเลนกับกลุมเพื่อน

พัฒนาการทางดานสติปญญา ในขณะที่เลนเด็กไดมโีอกาสใชประสาทรับความรูสึกหลายทาง ตา
ดู หูฟงเสียง มือสมัผสั ทําใหเกิดเปนความคิดและนําไปสูการเรียนรูและการเลนจะชวยใหเด็กมี
ความคิดรเิริ่มสรางสรรค อันเปนการแสดงถึงความกาวหนาทางสติปญญาของเด็ก



ความสําคัญของเกมตอเด็กปฐมวยั

 เกม คือ การเลนของเด็ก แตเปนการเลนที่พัฒนาขึ้นมาจากการเลนที่ไมมี
กติกา มาเปนการเลนที่มีกติกา การแขงขัน เกมนั้นก็มีความสําคัญตอเด็ก
เชนเดียวกับการเลน เกมจะชวยใหเด็กมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา เกม
เปนทั้งสิ่งที่ชวยเราใจเด็ก เปนทั้งแรงเสริม แงดึงดูดใจ เพราะการแขงขันเปน
สิ่งที่ทําใหเด็กอยากเลนอยากทํากิจกรรม

การเลนและเกมในฐานะสื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

  การเลนเกมจัดเปนสื่อวิธีการที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เพราะการเลนและเกมเปนกิจกรรมที่เด็กไดกระทําดวยตนเอง ได
สํารวจไดทดลอง จึงเปนการกระทําที่เด็กไดรับความพึงพอใจ ดังนั้น การเลน
และเกมจึงเปนการประสบการณตรงที่ผูเรียนรับ



ประโยชนของการเลนและเกมที่มีตอการสอนเด็กปฐมวัย

 พฤติกรรมการเลนและเกมที่เด็กแสดงออก เปนเครื่องบงชี้ความ
ตองการ ความคิดสติปญญา ความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งครูจะนํามา
เปนเครื่องสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค และแกไขพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงค



การเลนและเกมจะชวยครูไดดังนี้

 1. ชวยใหครูเขาใจเด็กแตละคนไดดีขึ้น เมื่อเด็กเลน เด็กจะแสดงพฤติกรรม
และความสามารถที่มีอยูในตัวออกมา การสังเกตการเลนของเด็กจะชวยใหครู
เขาใจถึงพัฒนาการของเด็ก เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการสงเสริมเด็กในขั้น
ตอไป

 2. ชวยในการสังเกตและปรับปรุงพฤติกรรมเด็ก  

   การเลนและเกมยังนํามาใชวิเคราะหแกไขพฤติกรรม

   เด็กที่มีปญหา เชน เวลาใหปนดินเหนียว ปนแปง 

   เด็กจะทุบหรือตีเวลาใหทําอีกอยาง เด็กจะสนใจอีกอยาง



ความตองการและความสามารถในการเลนของเด็กปฐมวยั

 เด็กท่ีมีความสมบรูณจะมีแรงกระตุนในการเลนอยูเสมอ เด็กจะเลนทุกอยางที่
เด็กพบเห็นเมื่อเด็กเลนอะไรแลวเด็กไมสนุกเด็กก็จะเลิกเลนทันทีหรือวิธีการ
เลนที่อยากเกินไป ซึ่งเปนสาเหตุใหเด็กเบื่อหนายไมอยากเลน 

 1. เด็กตองการสถานที่สําหรับเลนอยางเพียงพอ  คําวาสถานที่ในที่นี้ไมใชที่
กวางๆในการเลนของเด็ก แตหมายถึง มุมประสบการณตางๆที่ใหเด็กไดเลนได
ทํากิจกรรมตามความสนใจของเด็ก



ความตองการและความสามารถในการเลนของเด็กปฐมวยั ( ตอ )

 2. เด็กตองการระยะเวลาในการเลน   ถาหากใหเด็กเลิกเลนอยางฉับพลันอยาง
จะเปนการทําลายการเรียนรูของเด็กอยางรุนแรง ดังนั้น กอนที่เริ่มทํากิจกรรม
อื่น เชน ไปทานขาว ครูควรบอกเด็กกอนวา เราจะไปรับประทานอาหารกัน 
เพื่อใหเด็กไดเตรียมตัว แลวคอยๆใหเด็กเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอยางชาๆ วิธีนี้จะ
เปนการ ไมรบกวนเด็กและไมทําลายการเรียนรูของเขา

 เด็กตองการเพื่อนเลน ตามปกติเด็กอายุขวบครึ่งถึง 2 ขวบ 

   เด็กสามารถเลนคนเดียวได ความตองการเพ่ือนของเขาคือ 

   การมีผูใหญสักคน อยูขางเขาในเวลาที่เขาเลน สวนเด็กที่มี

   อายุ 3-5ป เด็กจะสามารถเลนและเขากันไดดี



 4. เด็กตองการความชวยเหลือในการเลน  ในการชวยเหลือเด็กในการ
เลนไมใชการไปเลนรวมกับเด็กแตเปนการคอยสังเกตดูวาในการเลนของ
เขานั้น มีอันตรายหรือเปลา ในการบอกเด็ก อยาลืมวาเด็กปฐมวัยเปนวัยที่
ตองการเหตุผล คําชมเชย มากกวาคําดุดา 

5. เด็กตองการกําลังใจในการเลน  เด็กมักจะ                     
   ภาคภูมิใจและพอใจในสิ่งที่เขาทํา  

   ดังนั้นครูปฐมวัยตองสนใจในเรื่องการชมเชย
   ผลงานเด็ก เพราะจะเปนกําลังใจและแรงเสริม
   หรือแรงผลักดันใหอยากทํากิจกรรมตอ

ความตองการและความสามารถในการเลนของเด็กปฐมวยั ( ตอ )



ความสามารถในการเลนของเด็กปฐมวัย

 1. ความสามารถในการเลนขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะตัว จะสังเกตเห็น
ไดจากจังหวะการเคลื่อนไหวในตัวที่แตกตางกัน เชน เด็กบางคนจะทํา
อะไรไดคลองแคลวไปเสียทุกอยาง แตเด็กบางคนหาไดเปนเชนนั้นไม

 2. ความสามารถในการเลนขึ้นอยูกับวุฒิภาวะทางกาย  คือ วุฒิภาวะ
ทางกายของเด็กจะมีความแตกตางกันเมื่อมีอายุแตกตางกัน เชน เด็ก 3 
ขวบจะไมสามารถยกของไดคลองแคลวเทากับเด็กอายุ 5 ขวบและ
บางครั้งเด็กท่ีมีอายุเทากันอาจจะมีความแตกตางกันก็ได เชน เด็กอวน
เกินไป เด็กเจ็บปวยบอย ยอมมีสวนทําใหเด็กมีวุฒิภาวะที่แตกตางกันได



ความสามารถในการเลนของเด็กปฐมวัย(ตอ )

 3. ความสามารถในการเลนขึ้นอยูกับประสบการณ  ประสบการณตางๆ
ของเด็กข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมอันเปนสําคัญ คือ สภาพทุกอยางภายใน
ครอบครัวของเด็ก ตั้งแตฐานะ จํานวนของสมาชิก วัฒนธรรมของครอบครัว  
เชน เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีความอบอุนเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีกวาเด็กที่อยู
ในครอบครัวที่พอแมแยกกันอยู

 4. ความสามารถในการเลนขึ้นอยูกับสติปญญา  ระดับของสติปญญาเด็ก
จะแสดงออกใหเราเห็นมากท่ีสุดในตอนเลน โดยเฉพาะการแกปญหาในการ
เลน เชน เวลาเลนเปนกลุม 3-4 คน จะมีหนึ่งคนที่เปนผูนําในการเลน และ 
พูดหวานลอมใหเพื่อนทําตามได



หลักการเลือกการเลนและเกมสําหรับเด็กปฐมวยั

 1. ความสอดคลองกับวัตถุประสงค  การจัดการเลนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคครูผูสอนจะตองศึกษาการเลนของเด็กใหเขาใจ เพื่อท่ีจะได
จัดประสบการณการเลนของเด็กใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

 2. ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก  เด็กในระดับอนุบาลจะมีอายุ ตั้งแต 
3-5 ขวบจะมีพัฒนาการที่แตกตางกัน ดังนั้น การเลนและเกมจะตองมี
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กและระดับสติปญญา

   ของเด็ก และวิธีการเลนจะเหมาะสมกับวัย



หลักการเลือกการเลนและเกมสําหรับเด็กปฐมวัย(ตอ )

 3. ความเหมาะสมกับเวลา  ระยะเวลาหรือชวงเวลาที่เราเปดโอกาสให
เด็กไดเลน ในวันหนึ่งๆจะตองมีความเหมาะสมกับเกมที่ใหเด็กเลน

 4. ความปลอดภัยในการเลน  ความปลอดภัยในการเลนสําหรับเด็ก
จะตองศึกษาตั้งแตการจัดตั้งของเลน ของเลนบางอยางสามารถเคลื่อนท่ีได 
บางอยางไมสามารถเคลื่อนท่ีได



การเลนที่ชวยสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหว

 เด็กในระยะแรกๆเด็กจะเรียนรูดวยการเคลื่อนไหว พฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ทั้งหมดนั้นเปนรากฐานของการเรียนรู

 1. การเคลื่อนไหวใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี เชน การเตนประกอบเพลง 
เตนประกอบจังหวะ กิจกรรมนี้ควรใหเด็กทุกคนมีอิสระในเคลื่อนไหวตาม
ความคิดของตนเองใหมากท่ีสุด

 2. การเลนเครื่องเลนสนาม เชน การปนตาขาย 

การเลนชิงชา การเลนไลลาว การเลนนอยโหน

 3. การเลนเคลื่อนไหวอยางอิสระ เชน การวิ่ง 

การกระโดด การคลาน การกลิ้ง



การเลนเลียนแบบของเด็กปฐมวัย

 การเลนเลียนแบบเปนการเลนทีเ่ด็กชอบมาก และเปนการสะทอนใหเห็นถึง
สภาพแวดลอม เพราะเด็กจะเลนเลียนแบบสิ่งแวดลอมใกลตัวหรือจาก
ประสบการณที่เด็กไดรับนิทาน หรือ โทรทัศน

ประเภทของการเลนเลียนแบบ 

 1. การเลนเลียนแบบชีวิตจริงในบาน เชน เลียนแบบ 

พอ แม เลนแตงแบบผูใหญ    

 2.  การเลนเลียนแบบบุคคลที่เด็กรูจัก เชน เลนเปนหมอ ตํารวจ ทหาร พอคา
แมคาหรือบุคคลที่เด็กชื่นชอบ เชน ดาราที่เด็กชอบ หรือบุคคลที่เด็กอยากเปน

 3. การเลนเลียนแบบทาทางของสัตว เชน เลยีนแบบทาทางของสัตว



การเลนเลียนแบบของเด็กปฐมวัย(ตอ)การเลนเลียนแบบของเด็กปฐมวัย(ตอ)

คุณคาของการเลนเลียนแบบท่ีมีตอการเรียนรู

 1. ชวยใหเกิดการทดแทนในสิ่งที่เด็กตองการ หรือ ทดแทนในสิ่งที่เด็ก
อยากเปน

 2. เปนการฝกใหเด็กรูจักการแกปญหา เชน ถาไมมีรถเด็กก็จะเอาเกาอี้มา
เปนรถแทน

 3. เปนการฝกใหเด็กรูจักการอยูรวมกันในสังคม 

เชน การแบงหนาที่และบทบาทในการเลนแล

ะเรียนรูหนาที่ของบุคคลในอาชีพตางๆในสังคม



การเลนตามจินตนาการและความสรางสรรค

ประเภทของการเลนตามจินตนาการและความคิดสรรค

 1. การเลนทราย  เด็กทุกคนจะชอบเลนเพราะเปนการเลนที่เด็กจะเกิด
ความเพลิดเพลินเพราะเด็กจะไดเลนทรายไดปนทรายเปนรูปตางๆ การตัก
การเททราย การกอทราย

คุณคาของเลนทราย

 1. ชวยเพิ่มพูนทักษะในการใชมือและตา

 2. ชวยเพิ่มพูนความคิดสรางสรรค และจินตนาการ

 3. ชวยในการเรียนรูของเด็ก ในเรื่อง ของการตัก การตวง การเททราย



การเลนตามจินตนาการและความสรางสรรค (ตอ )การเลนตามจินตนาการและความสรางสรรค (ตอ )

 2. การเลนดินเหนียว การเลนดินเหนียว เชน การปน ขยํา บีบ ทุบ 
นวด ซึ่งเปนการชวยใหเด็กไดระบายอารมณ และเด็กยังไดถายทอด
ความคิดและจินตนาการ

คุณคาของการเลนดินเหนียว

 1. เด็กไดระบายความคิด และถายทอดความคิดเห็น

ขอของใจ

 2. ไดพัฒนากลามเนื้อมือในการ ปน ทุบ บีบ ขยํา

 3. การเลนบล็อก ไมบล็อกเปนเครื่องเลนที่สําคัญอยางหนึ่งสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ไมบล็อกเด็กจะสามารถนํามาสรางเปนสิ่งตางๆได



คุณคาของการเลนไมบล็อก

 1. ชวยพัฒนารางกาย เชน การจับ การหยิบ 

การดึง การลาก การยกขึ้นยกลง

 2. ชวยพัฒนาอารมณ เชน เด็กมีความเปนอิสระ

และเพลิดเพลินในการเลน

 3. ชวยพัฒนาทางดานสังคม เชน ขณะที่เด็กไมบล็อก เด็กจะรูจักการ
ปรับตัวเขากับเพ่ือนและรูจักการแบงบัน และการรอคอย

 4. ชวยเพิ่มพูนสติปญญา เชน เด็กจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ ขนาด รูปทรง 
น้ําหนัก จํานวน เด็กจะไดเรียนรูเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร



การเลนที่สงเสริมทักษะทางภาษา

 เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาตั้งแตนอนอยูในเปล เริ่มที่จะเรียนรูเกี่ยวกับคําพูด
และแสดงความพอใจเมื่อมีคนมาพูดดวย การสงเสริมทักษะการพูดของเด็ก
ในวัยนี้ ไดแกการเลน จะเอ การเลน ปูดําขยําปูนา และเม่ือเด็กโตขึ้นใน
ระดับอนุบาล เด็กเริ่มเขาใจในคําพูดและประโยคยาวๆ เขาใจในเรื่องราวที่
ผูใหญพูด การสงเสริมทักษะทางภาษาในเด็กวัยนี้ ไดแก การเลานิทาน และ
ใหเด็กพูดตามบทนิทานที่เลา การถองคําคลองจอง หรือการเลนปริศนาคํา
ทาย



เกมสําหรับเด็กปฐมวัยเกมสําหรับเด็กปฐมวัย

 เกม สําหรับเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรูจักการเลนรวมกัน
เพื่อน ไดเรียนรู กฎระเบียบ กติกา ซึ่งเปนพื้นฐานการอยูรวมกันในสังคม
ใหกับเด็ก

 เกมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนเกมชนิดหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การเลน ที่มีกติกาการเลน เหมือนเกม แตเนนหลัก คือ การใหเด็กทําตาม
คําสั่งของครู เชน การเลนเกม น้ําขึ้นน้ําลง

 เกมเพื่อการสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหว จะเปนเกมที่มีวัตถุประสงค ที่เนน
ดานการเคลื่อนไหวรางกาย เชน การเลน งูกินหาง การเลนมอญซอนผา 



เกมสําหรับเด็กปฐมวัย(ตอ)

 เกมที่สงเสริมทักษะการเรียน เกมที่สงเสริมทักษะการเรียน สวนมาก
เปนเกมในรม เชน เกม จับคูภาพ  เกมตอภาพ  การเขียนตามรอยปะ





แนวคิดสื่อการเลาเรือ่งและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

 เด็กปฐมวัยกับการเลาเรื่องและนิทาน

 เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-6 ป เปนวัยแหงการสรางจิตนาการ

จึงเหมาะท่ีจะสรางเสริมประสบการณดวยการเลาเรื่อง

และนิทาน เพื่อชวยใหเด็กปรับตัวและเตรียมที่จะรับ

สถานการณในชีวิตประจําวัน



 ความหมายและความสําคัญของสื่อการเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

สื่อการเลาเรื่องสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง วัสดุ อุปกรณ และ
วิธีการที่เปนตัวกลางในการถายทอดความรู และประสบการณแวดลอมตัว
เด็กใหเหมาะสมกับวัย

สื่อการเลาเรื่องมีความสําคัญโดยการใหเด็กตั้งใจฟง เพื่อการสราง
เสริมความรูความเขาใจในเรื่องราวที่เด็กฟง เรียกรองความสนใจ และให
เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน



การจัดหาและเลือกสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับ
เด็กปฐมวัย

 หลักการจัดหาและเลือกส่ือเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

หลักการจัดหาและเลือกสื่อเพ่ือเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัยควรยึดหลักประหยัด ประโยชน และประสิทธิภาพในการเรียนรู
เกี่ยวกับการเลาเรื่องและนิทาน



 วิธีการจัดหาและเลือกสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

วิธีการจัดหาและเลือกสื่อเพ่ือเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย อาจ
กระทําไดโดยการสํารวจสื่อท่ีมีอยูในสถานศึกษา หรือการใหนักเรียนชวยกันหา 
หรือการทําขึ้น หรือการสํารวจสื่อท่ีมีอยูในแหลงอื่น

วิธีการจัดหาและเลือกสื่อเพ่ือเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย ตอง
คํานึงถึงความเหมาะสม วัตถุประสงค และเนื้อหาของเรื่องที่จะสอน

 ตัวอยางสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

ตัวอยางสื่อที่ครูจัดหาและเลือกเพ่ือเลาเรื่องสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก 
สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก วัสดุเหลือใชที่นํามาผลิตขึ้น ภาพแผน ภาพกระดาษ 
หุนจําลอง หุนเชิด การเลาเรื่องประกอบกิจกรรมเขาจังหวะ และการเลาเรื่อง
ดวยวิธีเลนเกม



การผลิตสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

 หลักการผลิตสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

การผลิตสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย จําเปนตองยึด
หลักการจัดระบบการผลิตที่ครอบคลุมการวิเคราะหเนื้อหา การวางแผน 
การดําเนิน การผลิต และการทดสอบอยางมีประสิทธิภาพ



 การผลิตภาพเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัยที่มีฝมือในการวาดภาพระบายสี ยอมสะดวกแกการผลิต
ภาพเพื่อเลาเรื่องและนิทานไดดีอาจวาดภาพลายเสนบนกระดานชอลก วาด
ภาพระบายสี และการผลิตภาพดวยกระดาษแข็ง 

   อาจเลือกใชวิธีอื่น เชน เลือกตัดภาพจากหนังสือพิมพ 

  โดยพิจารณาขนาดของภาพตามความตองการ และวิธี

  ลอกภาพตามแบบ ระบายสี

 การผลิตแผนปายเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

 การผลิตแผนปายเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย อาจผลิต

แบบตั้งโตะ แบบแขวน แบบขาตั้ง และแบบมวนได



 การผลิตหุนเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

การผลิตหุนจําลองเพื่อใชเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย อาจ
ทําไดจากดินเหนียว ดินน้ํามัน การพับกระดาษ การขยํากระดาษ ปูนปา
สเตอร แตที่ทําไดงาย นาสนใจ ใชเศษวัสดุ คือ หุนขยํากระดาษ

 การสรางโรงหุนเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

การสรางโรงหุนเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย อาจสราง

ไดงายๆ จากโตะกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย เกาอี้ธรรมดา กรอบประตู
หนาตาง กลองกระดาษแข็ง ลังไม ตนไม



 การผลิตกระบะทรายเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

การผลิตกระบะทราย เพื่อใชสรางสถานการณจําลองชวนใหเด็ก
สนใจ ไดแก การผลิตกระบะทราย ครูปฐมวัยอาจผลิตกระบะทรายได
หลายวิธี เชน ผลิตกระบะทรายดวยลังไม กะละมังใบใหญ 



แนวการใชสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวยั

 หลักการใชสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

หลักการใชสื่อเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพจําเปนตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมตรงตามวัตถุประสงค 
ทดลองใช จัดเตรียมกอนใช การเตรียมและการเลา การเก็บรักษาสื่อ
เพื่อใหงายแกการนํามาใชใหม



 แนวการใชภาพเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

แนวการใชภาพเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยทําไดหลาย
วิธี เชน ภาพพลิก ภาพแผน ภาพกระดาษกระดก เครื่องฉายภาพหมุน 
หรือติดชิ้นสวนของแผนภาพบนแผนปายกระดาษชานออย หรือแผนปาย
แมเหล็กตะแกรง และแผนปายผาสําลี วิธีวาดภาพลายเสนและวิธีเขียน
การตูนงายๆ บนกระดานชอลก



 แนวการใชแผนปายเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

 แผนปายสําหรับใชเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีหลาย
ชนิด ตองคํานึงถึงการจัดปายแตละชนิดใหถูกตองและตรงตาม
วัตถุประสงค

 แนวการใชหุนเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

วิธีการใชหุนแตละประเภทสําหรับเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย มีวิธีเชิดในลักษณะตางกัน  มีเทคนิคและขอควรระวังในการเชิด 
การฝกหัดเชิด และพากยหุน



 แนวการใชโรงหุนเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

การใชโรงหุนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเชิดหุน ไมวาจะเปนโรงหุนเวที
ปดหรือเวทีเปด ควรมีบริเวณกวางพอท่ีจะใหผูเชิดเคลื่อนไหวไดสะดวก 
เตรียมหุนและเครื่องประกอบการเชิดหุนใหพรอม หยิบใชไดทันทวงที

 แนวการใชกระบะทรายเพื่อเลาเรื่องและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

กระบะทรายเปนสื่อการสอนที่สามารถสรางสถานการณจําลองเพ่ือ
ใชเลาเรื่องและนิทานไดเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย มีหลักการจัดกระบะ
ทรายใหเปนที่นาสนใจสําหรับเด็ก





ลักษณะความพรอมทางรางกายของเด็กปฐมวัยศึกษา

 ความพรอมของระบบการทํางานในรางกายของเด็กปฐมวัย

รางกายทํางานโดยจัดระบบของอวัยวะและสวนตางๆ ออกเปน 9 
ระบบ คือ ระบบโครงรางและกลามเนื้อ ผิวหนัง ประสาท การไหลเวียน
ของโลหิต การหายใจ การยอยอาหาร การเผาผลาญหรือระบบตอไรทอ 
การขับถายและการสืบพันธุ ซึ่งระบบการทํางานจะพัฒนาเปนขั้นตอนตาม
ระดับอายุ และสามารถบงบอกความพรอมทางกายในเด็กปฐมวัยได



 ความพรอมทางดานความสัมพันธของระบบทํางานในรางกายของเด็ก
ปฐมวัย

ระบบการทํางานของรางกายจะทํางานในลักษณะท่ีเกี่ยวโยงกันและ
ประสานกับพัฒนาการในดานอื่นๆ ดวย ความพรอมทางกายสามารถ
พิจารณาไดจากพัฒนาการในการเคลื่อนไหว การประสานกันระหวางตากับ
มือ การไดยินและการพูด และพัฒนาการทางกายเกี่ยวกับการเลนและ
สังคม



 ปจจัยท่ีสงเสริมความพรอมทางกายของเด็กปฐมวัย

ปจจัยที่สงเสริมความพรอมทางกายขึ้นอยูกับปจจัยในตัวเด็ก เชน 
การรับประทานอาหาร สุขนิสัย การสรางภูมิตานทานซึ่งเปนการพัฒนา
สุขภาพทางกาย และความสนใจ ความสามารถ ความกลา ความเชื่อม่ันซึ่ง
เปนการพัฒนาสุขภาพจิต และปจจัยภายนอกซึ่งไดแก สิ่งแวดลอม อากาศ 
ภูมิประเทศ ผูปกครอง ครู เพื่อน และสังคม แตการเตรียมความพรอมทาง
กายสามารถจัดทําไดสองลักษณะคือ ที่บานและท่ีโรงเรียน



 การตรวจสอบความพรอมทางกายของเด็กปฐมวัย

การตรวจสอบความพรอมทางกายจัดทําได 7 วิธี 

1. จากการเปรียบเทียบขนาดรางกายกับเกณฑเฉลี่ยเด็กปกติ

2. จากการเปรียบเทียบกับเกณฑพัฒนาการของเด็กท่ัวไปตามระดับอายุ

3. จากขนาดสัดสวนของรางกาย

4. จากการตรวจสุขภาพทั่วไป

5. จากการจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ

6. จากการเปรียบเทียบความพรอมในการเคลื่อนไหวตามระดับอายุ

7. จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย



ลักษณะสื่อการเตรยีมความพรอมทางกาย

 ความจําเปนและประเภทของสื่อเตรียมความพรอมทางกาย

สื่อการเตรียมความพรอมทางกายจําเปนสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อชวยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเลนเปนสื่อท่ี
สําคัญที่สุดสื่อหนึ่ง ประเภทของสื่อเตรียมความพรอมทางกายแบงไดเปน 4 
ประเภท

1. สนามและสถานที่

2. วัสดุ อุปกรณ

3. กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ

4. กิจกรรมสุขศึกษา



 ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทสนาม

ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทสนามที่สําคัญ คือ 
สนามเด็กเลนแบงเปนสนามเลนที่บานและแบบอนุบาล แตทั้งนี้ตองมี
อุปกรณประกอบสนามดวย เชน บันไดโคง มาหมุน ไมกระดก บันไดและ
กระดานลื่น ชิงชา ราวปนปาย เปนตน

 ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทวัสดุ อุปกรณ

ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทวัสดุอุปกรณไดแก 
วัสดุอุปกรณทางโสตทัศนศึกษา ของเลน และอุปกรณกีฬา



 ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทกิจกรรมพลศึกษาและ
นันทนาการ

ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทกิจกรรมพลศึกษาและ
นันทนาการไดแก การเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน เกม กิจกรรมเขาจังหวะ 
ยิมนาสติก กีฬาเกมในรม และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งตองจัดใหสอดคลองกับ
ความสามารถ ความสนใจของเด็กปฐมวัย

 ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทกิจกรรมสุขศึกษา

ลักษณะสื่อเตรียมความพรอมทางกายประเภทกิจกรรมสุขศึกษา เปนการ
จัดบริการตรวจและสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ เชน การตรวจสุขภาพนักเรียน
ในตอนเชา การจัดหองพยาบาล หองอาหาร ชั่งน้ําหนัก เปนตน



สื่อพัฒนากลไกและทักษะทางกฬีา

 สื่อพัฒนากลไก

สื่อการเตรียมความพรอมทางกายที่สําคัญวิธีหนึ่งคือ การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางกลไกของรางกายใหมีความคลองตัว ความรวดเร็ว การ
ทรงตัว ความอดทน การประสานงานระหวางประสาทกับกลามเนื้อ และ
การตัดสินใจที่ดี



 สื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา

สื่อการเตรียมความพรอมทางกายที่ไดผลดีอีกวิธีหนึ่งคือ การจัด
กิจกรรมกีฬาใหเด็กรูจักเลนตามระเบียบ กติกางายๆ ซึ่งนอกจากจะพัฒนา
ความพรอมทางกาย ยังชวยสงเสริมความพรอมทางอารมณ สติปญญา 
และสังคมควบคูไปดวย



การผลิตและการใชสื่อราคาเยาเพ่ือพัฒนาความพรอมทางกาย

 การผลิตสื่อราคาเยาเพื่อเตรียมความพรอมทางกาย

สื่อเตรียมความพรอมทางกายสามารถจัดทําขึ้นไดเองในราคาเยา 
โดยแบงออกเปนสื่อท่ีเปนสถานที่เลนโดยใชทราย สนามเลนใชปนปาย 
วัสดุใชทอนไมสําหรับปนปาย และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ซึ่งใชเลนเกม เครื่อง
ทําจังหวะ ใชเลนยิมนาสติกและใชในกิจกรรมนันทนาการ

 การใชสื่อราคาเยาเพื่อพัฒนาความพรอมทางกาย

การใชสื่อราคาเยาเพื่อพัฒนาความพรอมทางกายที่มีประสิทธิภาพ
ตองเปนไปตามหลักการใช การเก็บ และการบํารุงรักษา



หนวยที่  8
สื่อพัฒนาสติปญญาและความคิดสรางสรรค



แนวคิดในการพัฒนาสติปญญาและความคิดสรางสรรคของแนวคิดในการพัฒนาสติปญญาและความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัย

         เด็กปฐมวัยพัฒนาสติปญญาดวยการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว  
จากการ   สังเกต    การเลน  การซักถาม ในสิ่งที่อยากรูอยากเห็นทุก ๆ 
อยางท่ีอยูรอบตัว  เด็กตองอาศัยประสบการณตรงท่ีเปนรูปธรรม โดยเด็ก
ตองเกิดความสนใจและพอใจที่จะกะทําและเด็กในวัยนี้จะยึดตัวเองเปน
ศูนยกลาง    ดังนั้น  การจัดประสบการณตองใหเด็กไดสังเกต   ไดเลน   
และไดซักถามในสิ่งที่อยากรูอยากเห็น จึงจะเปนการสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเด็ก



การจัดหาและเลอืกสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและการจัดหาและเลอืกสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและ
ความคิดสรางสรรค

       การจัดหาและเลือกสื่อที่ดีเพ่ือพัฒนาสติปญญาและความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัยจะชวยพัฒนาสติปญญาและความคิดสรางสรรคของเด็กอยาง
มีประสิทธิภาพ    ฉะนั้น    สื่อ  จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง
ตอการจัดประสบการณใหกับเด็ก   ดังนั้น  สื่อที่นํามาใชจะประกอบไปดวย   
สื่อวัสดุ    สื่ออุปกรณ    สื่อวิธีการ



การจัดหาและเลอืกสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและการจัดหาและเลอืกสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและ
ความคิดสรางสรรค(ตอ)

สื่อวัสดุ    

          คือ  สื่อของเลนตาง ๆ  ที่เด็กไดเลนดวยตนเอง  

 เชน  บล็อก   ที่ตักทราย   เปนตน

สื่ออุปกรณ

          คือ  เครื่องมือท่ีครูนํามาใชประกอบการสอน

ใหเด็กเขาใจมากยิ่งข้ึน เชน   โทรทัศ   เครื่องเลนซีดี   ลําโพง   เปนตน



การจัดหาและเลอืกสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและการจัดหาและเลอืกสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและ
ความคิดสรางสรรค(ตอ)

สื่อวิธีการสื่อวิธีการ

       คือ    วิธีการหรือกระบวนการทํากิจกรรมในการเรียนการสอนใน
วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ครูใชถายทอดความรูและประเมินผูเรียน  สื่อ
วิธีการเปนสื่อการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมและไดรับประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติมากท่ีสุด  ซึ่ง
นิยมใชกันมาก  คือ  การสาธิต

การทดลอง  การแสดงบทบาทสมมติ  

การจําลองเหตุการณ   



เกณฑในการจัดหาและเลือกสื่อ

       เกณฑในการจัดหาและเลือกสื่อท่ีดีเพื่อพัฒนาสติปญญาและ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของ

สื่อตามวัยของเด็ก ความปลอดภัย 

ความคงทนถาวรและการออกแบบ 

ประโยชนการใชสอย ความประหยัด 

มีความหลากหลายและเพียงพอ  รวมทั้งความสามารถของครูในการ
ใชสื่อ



หลักการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาสตปิญญาและความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย

       การผลิตสื่อควรคํานึงถึงวัตถุประสงคที่จะใหเด็กเรียนรู   ความ
เหมาะสมกับความสามารถ  วุฒิภาวะของเด็ก   ความนาสนใจในเรื่อง
ของสีสันและรูปแบบ   การใชประโยชน   ความคงทนถาวรหาไดงาย
และเก็บสะดวกและท่ีสําคัญความสะอาดปลอดภัย



การใชสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย

        การการใชสื่อเพื่อพัฒนาสติปญญาและความคิดสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย  ควรคํานึงถึง  วัตถุประสงค   เนื้อหาและกิจกรรม   
ความสามารถและวัยของเด็ก   

การเตรียมสื่อใหพรอมและเพียงพอตอจํานวนเด็ก 

 มีการแนะนําวิธีการใชและขอควรระหวังในการใชสื่อ 



หนวยที่ 9

สื่อเตรียมความพรอมทางอารมณและสังคมของ
เด็กปฐมวัย



แนวคิดการเตรียมความพรอมทางอารมณและสังคมแนวคิดการเตรียมความพรอมทางอารมณและสังคม
ของเด็กปฐมวัย

พฤติกรรมดานพัฒนาการทางอารมณ

           เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีอารมณเปลี่ยนแปลงงายและแสดงออก
อยางชัดเจนตรงไปตรงมา อารมณที่ปรากฏสําหรับเด็กวัยนี้ ไดแก  
อารมณโกรธ  กลัว  อิจฉาริษยา  และการเรียกรองความสนใจ



แนวคิดการเตรียมความพรอมทางอารมณและสังคมแนวคิดการเตรียมความพรอมทางอารมณและสังคม
ของเด็กปฐมวัย(ตอ)

พฤติกรรมดานพัฒนาการทางสังคม

         เด็กปฐมวัยเปนวัยที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง  คือ  ยึดเอาความคิด
ของตนเองเปนใหญใหเหตุผลจากประสบการณที่ตนไดรับโดยตรงเทานั้น  
คิดวาตนมีความสามารถมากเหนือผูอื่น  เมื่อเด็กไปอยูรวมกันทุกคนมักเอา
แตใจตนเอง ขาดความรวมมือในการทํางานรวมกัน  ตางคนตางเลน มักยึด
ของสวนกลางมาครอบครองเปนของตนเองเพียงผูเดียว



สรุปพฤติกรรมดานพัฒนาการทางอารมณและ
พัฒนาการทางสังคม

       เด็กปฐมวัยเปนเด็กที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง ยังไมสามารถควบคุม
อารมณและความคุมพฤติกรรมของตนเองยังไมได  และยังไมสามารถปรับตัว
เขากับกลุมเพื่อนได  เนื่องจากขาดประสบการณในการอยูรวมกับผูอื่นที่
นอกเหนือไปจากบุคคลในครอบครัว  ดังนั้น  การพัฒนาทางดานอารมณและ
สังคมจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเด็กปฐมวัยปรับตัวให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข



การจัดหาและเลือกสื่อเตรียมความพรอมทางอารมณ

        การจัดหาและเลือกสื่อเตรียมความพรอมทางอารมณของเด็ก
ปฐมวัย  จะตองคํานึงถึงประโยชนที่สื่อจะสามารถชวยเนนใหเด็กรูจัก
เขาใจความรูสึกของผูอื่นสงเสริมใหเด็กรูจักเห็นใจของผูอื่น  ชวยใหเด็ก
รูจักควบคุมอารมณและพฤติกรรมขณะเกิดอารมณ  รวมทั้งยึดหลัก
ประหยัด  ปลอดภัย  และคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของสื่อดวย



การจัดหาและเลือกสื่อเตรียมความพรอมทางสังคม
           การจัดหาและเลือกสื่อเตรียมความพรอมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย จะตองคํานึงถึงประโยชนของสื่อนั้น  ที่เนนใหเด็กรูจักรวมมือกัน
ทํางาน  ชวยใหเด็กตระหนักของความสําคัญของทุกคน  สอนใหรูจัก
เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน  และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ  หรือ
ขอตกลง  ชวยใหเด็กรูจักการอดทนและรอคอย    รวมทั้งยดึหลักประหยัด  
ปลอดภัย  และคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของสื่อดวย



หลักการใชสื่อเตรียมความพรอมทางดานอารมณและสังคม

          หลักการใชสื่อเตรียมความพรอมทางดานอารมณและสังคมครู
จะตองเนนใหเด็กรูจักเขาใจความรูสึก ทาที และการแสดงออกที่
เหมาะสม ตามโอกาส  เวลา และสถานที่  เห็นอกเห็นใจผูอื่น 
เอื้อเฟอเผื่อแผ  แบงปน และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข





แนวคดิการใช้ส่ือเพือ่จดัประสบการณ์
สําหรบัเด็กปฐมวยั

แนวคดิการใช้ส่ือเพือ่จดัประสบการณ์
สําหรบัเด็กปฐมวยั

 สื่อมีความสําคัญในการเรียนรูของเด็ก  และเด็กก็เรียนรูจากสื่อดวยการดู  จับ
ตอง  ลูบคลํา  แมแตเลนปนแปง  เขาก็ลองเอาแปงใสปากเคี้ยว เด็กเห็นโตะ
ใหมทาสีสวยเอามือจับมุมทั้งสี่ เดินไปรอบโตะ แลวกมลงใชลิ้นเลียอีกดวย  จึง
สรุปไดวา  เด็กนักเรียนรูดวยประสาททั้งหากับสื่อท่ีเขาพบเห็น  ซึ่งไดแก

- ทางตา     - ทางหู    

- ทางจมูก   - ทางลิ้น    

- ทางกาย



การใช้ส่ือเพือ่จดัประสบการณ์
สําหรบัเด็กปฐมวยั

การใช้ส่ือเพือ่จดัประสบการณ์
สําหรบัเด็กปฐมวยั

1.สื่อนั้นหางายๆอยูรอบตัวเด็ก เหมาะสมที่เด็กเรียนรู เชน สิ่งของเครื่องใชใน
บาน

2.สื่อนั้นมีความปลอดภัย  ประหยัดทั้งราคาและเวลา  เชน  ตุกตา

3.สื่อนั้นตรงกับเปาหมายการใชสื่อเพ่ือจัดประสบการณความพรอมของแตละ
ดาน  เชน กลอง



4.สื่อนั้นสะดวกในการนํามาและใชสอย เชน  หุนจําลอง

5.สื่อและการใชควรสอดคลองกับวัยและความสามารถของเด็ก  

เชน  ภาพสงวนชนิด แบงเปน 2 ชิ้น สําหรับเด็กอายุ 3 ขวบ

6.สื่อชนิดเดียวอาจใชจัดประสบการณหลายดานก็ได 

เชน  บล็อกสี ใชฝกประสาทตาดานสี

7.สื่อชนิดเดียวอาจใชจัดประสบการณนําไปสู

วิชาการใหสัมพันธกันได  เชน กระดาษสีพับเปนลูกนก

การใชสื่อเพื่อจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ( ตอ )



ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างตา
สําหรบัเด็กปฐมวยั

ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างตา
สําหรบัเด็กปฐมวยั

1.ของจําพวกมีสี  เชน  ดอกกุหลาบ ดอกเข็ม ดอกเฟองฟา ใบไม ผลไม ผาสี 
เครื่องพลาสติกสี ของเลนที่มีสี กระดาษสี 

   ภาพสี ลูกกวาด ลูกโปง กระเบื้องยาง 

   เหลานี้ใชเปนสื่อจัดประสบการณทางตาได

2.ของท่ีดูเปรียบเทียบได  หมายถึง สิ่งตางๆที่อยู

   ทั่วๆไปและหาไดวาย เปนของชนิดเดียวกัน 

   ซึ่งมีสวนแตกตางกัน เชน เล็ก-ใหญ กวางแคบ 

   สูง-ต่ํา  สั้น-ยาว



ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างหู
สําหรบัเด็กปฐมวยั

ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างหู
สําหรบัเด็กปฐมวยั

 สื่อที่ใชในการจัดประสบการณทางหูนั้นเปนสื่อที่มีเสียง  บรรดาสรรพเสียง
ทุกชนิดไมวาจะเปนเสียงของสัตว เครื่องยนต เครื่องดนตรี เสียงธรรมชาติ
ตางๆ เชน ฝน ลมพัด เสียงคน เสียงบางอยางถาเคาะแลวเกิดเสียง เชน ไม 
เหล็ก สังกะสี เหลานี้ใชเปนสื่อได



ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างจมกู
สําหรบัเด็กปฐมวยั

ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างจมกู
สําหรบัเด็กปฐมวยั

 สื่อที่ใชจัดประสบการณทางจมูกนั้นมีอยูตามธรรมชาติไมนอย เชน ดอกไม
จําพวกที่มีกลิ่นหอม ไดแก ดอกจําปา กุหลาบ มะลิ พิกุล สารภี เปนตน 
ดอกไมท่ีกลิ่นเหม็นมี เชน ดอกอุตพิด ผักไม ผัก และพืชบางชนิดก็มีกลิ่น



ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างลิน้
สําหรบัเด็กปฐมวยั

ส่ือเพือ่จดัประสบการณท์างลิน้
สําหรบัเด็กปฐมวยั

 สื่อเพ่ือจัดประสบการณทางลิ้นนั้นมักจะใชของจําพวกท่ีใชเปนอาหารได 
เชน ขาว ผลไม พืชผัก เนื้อสัตว ไข นม เนย เกลือ น้ําตาล น้ําสม และขนม 
เปนตน



สื่อเพื่อจัดประสบการณทางกายสัมผัสสําหรบัเด็กปฐมวัย

 เราทราบกันวาเด็กเรียนจากของจริง จากรูปธรรม ฉะนั้น สิ่งที่รอบๆตัวเด็ก
ไมวาจะมีสิ่งของ คน สัตว พืช ลวนแลวแตสัมผัสไดทั้งนั้น ครู พี่เลี้ยงเด็ก 
หรือผูดูแลเด็กจึงใชสิ่งตางๆที่อยูในสถานศึกษา นั้นเปนสื่อในการจัด
ประสบการณใหแกเด็ก  เชน เครื่องเลน เครื่องใช ดอกไม ใบไม พืชผัก



ส่ือเพือ่จดัประสบการณ์
ดา้นภาษา

ส่ือเพือ่จดัประสบการณ์
ดา้นภาษา

 ภาษาของเด็กปฐมวัยแสดงใหเห็นถึงแนวความคิด ความสนใจ และ
ความสัมพันธของเด็กท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ครูหรือผูเชี่ยวชาญสามารถชวย
พัฒนาภาษาของเด็กไดโดยจัดหาสื่อเพ่ือหาประสบการณเหลานี้

1.การฟง

2.การพูด

3.การอาน

4.การเขียน   

แนวคดิการใช้ส่ือเพือ่จดัประสบการณด์า้นภาษา



ส่ือเพือ่จดัประสบการณด์า้นการฟัง
สําหรบัเด็กปฐมวยั

ส่ือเพือ่จดัประสบการณด์า้นการฟัง
สําหรบัเด็กปฐมวยั

1.เสียง สื่อท่ีใชควรเปนสิ่งที่มีเสียงได เชน กระดิ่ง ระฆัง  เครื่องเคาะจังหวะ 
เครื่องดนตรี นกหวีด เทปเสียงสัตวรอง หรือเสียงเครื่องยนตกลไก หรือ
เสียงยานพาหนะ

2.เลาเรื่องสื่อที่ใชสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวทั้งสิ้นของเครื่องใช บุคคล สัตว พืช 
สถานที่ เปนตน

3.นิทานสื่อที่ใชอาจเปนภาพ หุนจําลอง หรือสิ่งของตางๆ

4.คําคลองจอง คําไพเราะ

5.เลนตามสั่ง                              



ส่ือเพือ่จดัประสบการณด์า้นการพดู
สําหรบัเด็กปฐมวยั

ส่ือเพือ่จดัประสบการณด์า้นการพดู
สําหรบัเด็กปฐมวยั

1.การสนทนา การสนทนานั้นพัฒนาภาษาของเด็กไดดียิ่ง เด็กนั้นไดยินคําพูด
คําใดมาเขาก็อยากท่ีจะพูดคํานั้นใหผูอื่นฟง

2.เลาเรื่อง สื่อที่จะใชจัดประสบการณการเลาเรื่องนี้

 มักจะเลือกจากท่ีเด็กนํามาบาง หรือครูจัดใหบาง

3.เลานิทาน  เด็กปฐมวัยชอบฟงนิทานมาก ครูเลานิทาน

ใหเด็กฟง เด็กชอบนิทานเรื่องใด เด็กจะจําไดและก็ฟงไดเสมอซ้ําๆ

4.เลนละคร  การเลนละครนั้นมีสวนรวมสงเสริมการพูดของเด็ก  เพราะตัว
ละครตองพูดโตตอบกัน สื่อเพ่ือจัดประสบการณดานการอานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย



สื่อที่ใชในการจัดประสบการณดานการอานสําหรับเด็กปฐมวัย  
ไดแก  ภาพ บัตรภาพ หนังสือภาพ ตัวอักษร ซึ่งทําดวยกระดาษแข็งตัดหรือ
พลาสติก

สื่อที่ใชในการจัดประสบการณดานการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย  
ไดแก เสน จุด ตัวอักษร ดิน หรือแปง 



ส่ือเพือ่จดัประสบการณด์า้นศิลปะ
แนวคดิการใช้ส่ือเพือ่จดั
ประสบการณด์า้นศิลปะ

 สื่อที่จัดประสบการณดานศิลปะ ไดแก 

1.วัสดุซ้ือมาดวยราคาถูก ไดแก กระดาษปรูฟ กระดาษสี สีฝุน ดินสอสี 
ดินสอเทียน สําลี แปง กาวแผน ชอลก เปนตน

2.วัสดุทองถิ่น ไดแก ดิน ทราย ใบไม กะลา เปลือกมะพราว กานกลวย 
กานมะพราว ใบตอง ใบมะพราว 

3.วัสดุเหลือใช ไดแก กลองกระดาษ ถวยไอศกรีม 

ฝาน้ําอัดลม เศษผา หลอดกาแฟ เปนตน



 สื่อเพื่อการจัดประสบการณวาดรูป ไดแก กระดาษวาดเขียน ดินสอ ดินสอสี 
ดินสอเทียน กระดานดาํ ชอลก 

 สื่อเพื่อจัดประสบการณระบายสี ไดแก 

กระดาษวาดเขียน กระดาษหนงัสือพิมพ สฝีุน 

สีน้ํา พูกัน

                                     สื่อเพ่ือจัดประสบการณปน ไดแก ดิน ดินน้ํามนั 

     แปง แปงสี ระยะแรกครูจะฝก ใหเด็กครึง

                                      ใหเปนรูปวงกลมและครึงเปนรปูยาว



 สื่อเพื่อจัดประสบการณงานกระดาษ ไดแก กระดาษวาดเขียน กระดาษสี 
กระดาษหอของขวัญ กรรไกร แปงเปยก กาว 

 สื่อเพื่อจัดประสบการณประดิษฐ์ิเศษวัสดุ ไดแก กลองกระดาษ หลอด
ดาย เศษผา เศษไหมพรม ฟาง ขวดพลาสติก กระปองนม กระบอกขาว
หลาม กิ่งไมแหง 





แนวการแบงประเภทหนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัย

หนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัยมีมากมายหลายแบบ อาจแบง
ออกเปนหลายประเภทแตกตางกันแลวแตวาจะแบงยึดอะไรเปนหลัก 
ดังตอไปนี้

1. แบงประเภทหนังสือภาพโดยวัตถุประสงคของการใช

2. แบงประเภทหนังสือภาพโดยลักษณะของภาพ

3. แบงประเภทหนังสือภาพโดยองคประกอบ

4. แบงประเภทหนังสือภาพโดยลักษณะของเนื้อเรื่อง

ประเภทและลักษณะหนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัย



การเลอืกและการใช้หนงัสือภาพ
สําหรบัเด็กปฐมวยั

การเลอืกและการใช้หนงัสือภาพ
สําหรบัเด็กปฐมวยั

  หนังสือภาพกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

1. หนังสือภาพสงเสริมและพัฒนาการความสนใจใครรู

แกเด็กปฐมวัย

2. หนังสือภาพเปนสื่อเตรียมความพรอมและพฒันาทัศนคติ

ที่ดีตอการอานแกเด็กปฐมวัย

3. หนังสือภาพเสริมประสบการณและจนิตนาการแกเด็ก

4. หนังสือภาพสงเสริมความคิดสรางสรรคแกเด็กปฐมวัยไดดี

5. หนังสือภาพที่จัดเตรียมอยางดีใหฝกทักษะ การคิดจําแนก

 ประเภท เปรียบเทียบ ความแตกตาง



การเลอืกหนงัสือภาพสําหรบั
เด็กปฐมวยั

การเลอืกหนงัสือภาพสําหรบั
เด็กปฐมวยั

1. มีความคงทน และปลอดภัย

2. ใหประสบการณใหมแกเด็ก

3. หนังสือภาพประเภทนิทาน 

ควรมีทั้งเนื้อเรื่อง และภาพเพอฝน



อางอิง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร.  สื่อการสอนระดับปฐมวัย
ศึกษา.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช  2525.
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รหัส 53818601004
สาขา การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปป 4  หอง  1
เบอรโทรศัพท 081-6015425



ชื่อ นางสาว น้ําฝน สาสิงห  ชื่อเลน เปา
รหัส  53818602017

สาขา การศึกษาปฐมวัย
ชั้นปที่  4  หอง  2

เบอรโทรศัพท  087-9513099 



ชื่อ นางสาวสติมาพร  ศรีระโส
รหัส 53818602039

สาขา  การศึกษาปฐมวัย 
ชั้นปที่ 4  หอง 2

เบอรโทรศัพท 087-4359954
E-mail Bobo_tigkey@hotmail.com



ชื่อ นางสาวรติพร   เศรษฐมาตย  
ชื่อเลน  บี

รหัส  53818602066
สาขา การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปที่  4  หอง  2
เบอรโทรศัพท  087-7758696

E-mail. Ann_bee2006@hotmail.com



นางสาวสุริวรรณ   ศิริโส
ชื่อเลน  อั๋น

รหัส 53818602067
สาขา การศึกษาปฐมวัย

ชั้นปที่  4  หอง  2
เบอรโทรศัพท  0832918785

E-mail. aunsuriwansiriso@hotmail.com


