
สื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย

กลอง 5 ใบ (Five Box)

โดย  นายประสน    จุมพรม
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร
สํานักงานเขตบางบอน   กรุงเทพมหานคร
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คํานํา

ส่ือการเรียนการสอนชุด กลอง ๕ ใบ (Five Box) เปนส่ือการเรียนการสอนท่ีสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญา สําหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งประกอบดวยสื่อจํานวนทั้งหมด ๕ กลอง แตละกลอง

จํานวน ๕ ชิ้นดังนี้  กลองใบท่ี ๑ ชื่อ ปริศนา พาเพลิน   กลองใบท่ี ๒ ชื่อ วงลอ กลางวัน-กลางคืน  

กลองใบท่ี ๓ ชื่อ ของชอบของใคร  กลองใบท่ี ๔ ชื่อ  แมสัตวออกไข  และกลองใบท่ี ๕ ชื่อ 

สามเหล่ียมเขามุม สื่อชุดนี้ผลิตมาจากวัสดุที่เปนกระดาษสี  มีความสวยงาม มีรูปภาพที่เหมาะสมกับ

เด็กและมีเทคนิคการใชท่ีชวยทําใหเด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู ซึ่งจะชวยพัฒนาทางดานภาษา  

พัฒนาทางดานการจําแนก การเปรียบเทียบ  การรูคารูจํานวน รวมถึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับสาระท่ีควร

เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาส่ือการเรียนการสอนชุด กลอง ๕ ใบ (Five Box) จะเปนส่ือ

นวัตกรรมที่ชวยใหคุณครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย สามารถนําไปใช

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีดีตอไป 

นายประสน   จุมพรม

          ผูจัดทํา 
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กลองใบที่  ๑  ชื่อ ปริศนา พาเพลิน

                                                       

                                                                      

          ดานหนา        ดานหลัง

         ดานใน
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กลองใบท่ี  1  ชื่อ ปริศนา พาเพลิน

จุดประสงค

1.เพ่ือฝกทักษะการสังเกตรายละเอียดของภาพ

2.เพื่อฝกทักษะทางดานการฟง

3.เพ่ือใหนักเรียนรูจัก พยัญชนะตัว ก.ไก,ค.ควาย,ช.ชาง,ต.เตา,ล.ลิง

4.เพื่อใหนักเรียนออกเสียง พยัญชนะ ก ค ช ต และ ล

ข้ันตอนการใช

1.นําภาพปริศนา พาเพลินมาใหเด็กดูทีละแผน

2.ใหนักเรียนสังเกตภาพที่มองผานรูวงกลมวาคือภาพอะไร

3.อานปริศนาคําทายท่ีติดอยูดานลางใหนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนตอบ

4.เปดแผนพับดานหนาแผนแรกใหนักเรียนสังเกตภาพที่อยูในชองสี่เหลี่ยมที่กวางมากขึ้น

5.อานปริศนาคําทายท่ีติดอยูดานลางใหนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนตอบ

6.เปดแผนพับดานหลังแผนท่ีสองออกเพ่ือเฉลยคําตอบ คือภาพพยัญชนะ  ก.ไก,ค.ควาย,ช.ชาง,

ต.เตา,ล.ลิง

7.ใหนักเรียนดูภาพและอานออกเสียงพยัญชนะ  ก.ไก,ค.ควาย,ช.ชาง,ต.เตา,ล.ลิง

8.แบงกลุมใหนักเรียนเลนแผนพับทายปริศนา พาเพลิน 

การประเมินผล

1.สังเกตการทายภาพท่ีมองผานรูวงกลมและชองส่ีเหล่ียม

2.สังเกตการตอบคําถามเมื่อไดฟงการอานปริศนาคําทาย

3.สังเกตการอานออกเสียงพยัญชนะ  ก.ไก,ค.ควาย,ช.ชาง,ต.เตา,ล.ลิง

4.สังเกตการเลนแผนพับ ปริศนา พาเพลิน
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กลองใบที่  ๒  ชื่อ วงลอกลางวัน-กลางคืน

ดานกลางคืนเปนภาพเงา หมุนได 4 ภาพ

        ดานกลางวันเปนภาพท่ีเห็นรายละเอียด
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กลองใบท่ี  2  ช่ือ วงลอกลางวัน-กลางคืน

จุดประสงค

1.เพ่ือฝกทักษะการสังเกตรายละเอียดและโครงรางของภาพ

2.เพ่ือใหนักเรียนรูจักส่ิงตาง ๆรอบตัว เชน สัตวบก สัตวน้ํา ยานพาหนะ สิ่งของ 

3.เพ่ือใหนักเรียนรูจักความแตกตางของเวลากลางวันและกลางคืน

4.เพ่ือฝกการประสานสัมพันธของกลามเน้ือมือ

ข้ันตอนการใช

1.นําภาพวงลอกลางวัน-กลางคืนมาใหนักเรียนดูดานที่เปนภาพเวลากลางคืน

2.ใหนักเรียนสังเกตภาพและใหบอกวาเห็นภาพอะไรอยูบาง(พระจันทร,ดาว,เงาดํา)

3.ใหนักเรียนทายภาพเงาดําวาเปนภาพของอะไร(สัตวบก,สัตวนํ้า,ยานพาหนะและสิ่งของ)

4.เฉลยคําตอบดวยการพลิกกลับดานท่ีเปนเวลากลางวันใหนักเรียนดู

5.ใหนักเรียนสังเกตภาพและใหบอกวาเห็นภาพอะไรอยูบาง(ดวงอาทิตยและภาพสิ่งตางๆตาม

หมวดของแผนวงลอ)

6.ใหนักเรียนบอกความแตกตางของเวลากลางวันกับกลางคืน

7.แบงกลุมใหนักเรียนเลนแผนภาพวงลอกลางวัน-กลางคืน

การประเมินผล

1.สังเกตการตอบคําถามภาพท่ีเห็นในเวลากลางวัน-กลางคืน

2.สังเกตการทายภาพเงาดํา(สัตวบก,สัตวนํ้า,ยานพาหนะและสิ่งของ)

3.สังเกตการบอกความแตกตางของเวลากลางวันกับกลางคืน

4.สังเกตการเลนแผนภาพวงลอกลางวัน-กลางคืน
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กลองใบที่  ๓  ชื่อ ของชอบ ของใคร

                                   ดานหนาเปนภาพอาหารที่สัตวชอบกิน

            เปดดานในเปนภาพสัตวขยับอาปาก
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กลองใบท่ี  3  ชื่อ ของชอบ ของใคร

จุดประสงค

1.เพ่ือฝกทักษะการเช่ือโยงความสัมพันธของอาหารกับสัตวชนิดตาง ๆ

2.เพ่ือใหนักเรียนรูจักชนิดของอาหาร

3.เพื่อใหนักเรียนรูจักสัตวชนิดตาง ๆ

4.เพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษาแบบธรรมชาติดวยการเช่ือมโยงภาพกับคํา

ข้ันตอนการใช

1.นําภาพแผนพับ ของชอบของใครมาใหนักเรียนดูทีละภาพ 

2.ใหนักเรียนดูภาพอาหารบนแผนพับแลวใหบอกชื่อวาคือภาพของอะไร(กลวย,ออย,แครอท,

น้ําผึ้งและเนื้อสัตว)

3.ถามคําถามนักเรียนวา อาหารท่ีอยูในแผนพับน้ีสัตวอะไรชอบกิน

4.เฉลยคําตอบดวยการเปดภาพท่ีอยูดานในอยางชา ๆ

5.ใหนักเรียนบอกช่ือภาพสัตวท่ีอาปากอยูดานใน(ลิง,ชาง,กระตาย,หมีและเสือ)

6.ใหนักเรียนอานออกเสียงคําที่ติดอยูกับรูปภาพสัตวตามครู

8.แบงกลุมใหนักเรียนเลนแผนพับ ของชอบ ของใคร 

การประเมินผล

1.สังเกตการบอกช่ือภาพอาหาร

2.สังเกตการตอบคําถามวาสัตวแตละชนิดชอบกินอะไร

3.สังเกตการอานออกเสียงคํา

4.สังเกตการเลนแผนพับ ของชอบ ของใคร
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กลองใบที่  ๔  ชื่อ แมสัตวออกไข

 ดึงเลื่อนไขออกมา

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



กลองใบท่ี  4  ชื่อ แมสัตวออกไข

จุดประสงค

1.เพ่ือใหนักเรียนรูจักสัตวชนิดท่ีออกลูกเปนไข

2.เพ่ือใหนักเรียนรูจักคาและจํานวน 1-5

3.เพ่ือฝกทักษะการเปรียบเทียบจํานวนมากกวานอยกวา

4.เพ่ือฝกการประสานสัมพันธของกลามเน้ือมือ

ข้ันตอนการใช

1.นําภาพสัตวใหนักเรียนดูทีละแผน

2.ใหนักเรียนบอกช่ือสัตวท่ีอยูในภาพ(แมไก,แมนก,แมเปด,แมเตาและแมจระเข)

3.ถามคําถามวาสัตวชนิดนี้ออกลูกเปนตัวหรือเปนไข

4.คอย ๆเล่ือนลูกศรภาพไขออกทีละฟอง แลวใหนักเรียนบอกจํานวนไขท่ีออกมา 

-แมไกออกไข   3   ฟอง

-แมนกออกไข   2  ฟอง

-แมเปดออกไข   5  ฟอง

-แมเตาออกไข    4  ฟอง

-แมจระเขออกไข  1  ฟอง

5.ถามคําถามวา “สัตวชนิดใดออกไขมากท่ีสุด / สัตวชนิดใดออกไขนอยที่สุด ฯลฯ) 

6.แบงกลุมใหนักเรียนเลนแผนภาพ แมสัตวออกไข 

การประเมินผล

1.สังเกตการบอกช่ือสัตว

2.สังเกตการตอบคําถามสัตวแตละชนิดออกลูกเปนตัวหรือเปนไข

3.สังเกตการบอกจํานวนไข

4.สังเกตการบอกจํานวนมากกวานอยกวาจากการเปรียบเทียบ

5.สังเกตการเลนแผนภาพ แมสัตวออกไข
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กลองใบที่  ๕  ชื่อ สามเหลี่ยม เขามุม

                                                                                 ดานหนาเลนจับคูภาพครึ่งสวน

         ดานหลังเลนจับคูภาพกับพยัญชนะ
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กลองใบท่ี  5  ช่ือ สามเหล่ียมเขามุม

จุดประสงค

1.เพ่ือฝกทักษะการสังเกต

2.เพื่อใหนักเรียนรูจักส่ิงตาง ๆรอบตัว

3.เพ่ือฝกการประสานสัมพันธของกลามเน้ือมือ

ข้ันตอนการใช

1.นําแผนภาพ สามเหลี่ยมเขามุม  มาใหนักเรียนดูทีละภาพ 

2.ใหนักเรียนดูภาพแลวบอกช่ือภาพ จนครบ 4 มุม (หมวดผัก ผลไม สัตวบก สัตวน้ํา แมลง)

3.นําชองมุมสามเหลี่ยมออกท้ังหมดจากแผนภาพส่ีเหล่ียมจะเหลือภาพท่ีเปนคร่ึงสวน

4.ใหนักเรียนนําชองมุมสามเหล่ียมท่ีมีภาพอีกคร่ึงสวนมาสวมเขามุมท้ังส่ีดานจนครบ

5.ใหนักเรียนคนอื่น ๆชวยกันตรวจสอบความถูกตอง

6.แบงกลุมใหนักเรียนเลนแผนภาพสามเหล่ียมเขามุม

การประเมินผล

1.สังเกตการบอกช่ือภาพตาง ๆ (หมวดผัก ผลไม สัตวบก สัตวนํ้า แมลง)

2.ตรวจความถูกตองสมบูรณของภาพท่ีตอกัน

3.สังเกตการเลนแผนภาพ สามเหล่ียมเขามุม
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   การผลิตสื่อ กลอง 5 ใบ
      (Five Box)

การนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                     การนําไปใหนักเรียนระดับปฐมวัยไดเลน
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ผูจัดทํา

ช่ือ-สกุล นายประสน     จุมพรม
วันเดือนปเกิด 10  มิถุนายน    2517
สถานที่เกิด จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่อยูปจจุบัน 221  ซอยเอกชัย 45 ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร 10150
ตําแหนงปจจุบัน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เอกการศึกษาปฐมวัย  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เอกการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนาที่ปจจุบัน ปฏิบัติหนาที่เปนครูประจําชั้นอนุบาลปที่ 1/4
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร    สํานักงานเขตบางบอน       กรุงเทพมหานคร

ผลงานและประสบการณ
ครูคุณภาพ ปการศึกษา  2555  สํานักงานเขตบางบอน
รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

(สื่อสิ่งประดิษฐ) ในนิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร   ปการศึกษา 2555

รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
(สื่อสิ่งประดิษฐ) ในนิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร   ปการศึกษา 2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
(หนังสืออานเพิ่มเติม) ในนิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร   ปการศึกษา 2556

วิทยากรอบรมครูและบุคลากร  เรื่อง การจัดทําสื่อการเรียนการสอน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหวยชินสีห  จังหวัดราชบุรี 
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