
           

ชุดสื่อการสอน 
ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช 

สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดทําโดย 
นายประสน       จุมพรม 

ตําแหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

      สํานักงานเขตบางบอน    กรุงเทพมหานคร 



ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมทักษะทางภาษา 
  3. สงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 

 วิธีการใช 
1. นํา แกนกระดาษทิชชู ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ สัตวนอยเดงดึง๋ มาใหนักเรียนดแูละถาม

คําถาม ดังนี้ 
   - “นักเรียนคิดวา แกนกระดาษทิชชู นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง”  
  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั )  

2. แนะนําส่ือ สัตวนอยเดงดึง๋ ซ่ึงผลิตจาก แกนกระดาษทิชชู  
3. ใหนกัเรียนบอกช่ือสัตวทีละตัว  ไดแก เสือ สิงโต ชาง หมู  และหมี 
4. ใหนกัเรียนนับจํานวนสัตวท้ังหมด  
5. ใชนําเขาสูกจิกรรม โดยใชสนทนากับนกัเรียน 
6. ใชประกอบการเลานิทาน 
7. ใชจัดวางไวในมุมนิทาน เพื่อใหนกัเรียนใชเลนตามจินตนาการ 

      
 
 
 
 

สัตวนอยเดงดึง๋ 



ชุดที่ 3  ชิน้ท่ี 3  ลกูสัตวปากกวาง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวั
  2. สงเสริมทักษะทางภาษา 
  3. สงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 

 วิธีการใช 
1. นํา กลองนมเปร้ียว ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ลูกสัตวปากกวาง มาใหนกัเรียนดูและถาม

คําถาม ดังนี้ 
   - “นักเรียนคิดวา กลองนมเปร้ียวนําไปทําประโยชนอะไรไดบาง”  
  ( ครูพยายามกระตุ างกนั ) 

2. แนะนําส่ือ ลูกสัตว
3. ใหนกัเรียนบอกช่ื และสุนัข  
4. ใหนกัเรียนนับจํ
5. ใชนําเขาสูกจิกรรม  ขยับปากข้ึน-ลง สนทนากับนักเรียน 
6. ใชประกอบการเล
7. ใชจัดวางไวในมุ
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สดุเหลือใช 

นใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกต
ปากกวาง ซ่ึงผลิตจาก กลองนมเปร้ียว 
อสัตวทีละตัว  ไดแก เสือ กวาง กระตาย แมว 

านวนสัตวท้ังหมด 
 โดยสวมนิว้มือเขาไปในกลองดานหลังตัวสัตว
านิทาน 

มนิทาน เพื่อใหนกัเรียนใชเลนตามจินตนาการ 



ชุดที่ 1  ชิน้ท่ี  2  ลูกแซ็กเสียงใส 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมทักษะทางการเคล่ือนไหวและจังหวะ 
  3. สงเสริมทักษะประสาทสัมผัสทางตาและหู 
  4. สงเสริมทักษะการจําแนก เปรียบเทียบ 

 วิธีการใช 
1. นํา กลองสบู กลองยาสีฟน กลองเคร่ืองดื่มซุปไก และกลองหมากฝร

เปนส่ือ ลูกแซ็กเสียงใส มาใหนักเรียนดแูละถามคําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนคิดวา กลองสบู กลองยาสีฟน กลองเคร่ืองดื่มซุปไก และกลองหมากฝร่ัง  นําไปทํา

ประโยชนอะไรไดบาง”  
  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 

2. แนะนําส่ือ ลูกแซ็กเสียงใส ซ่ึงผลิตจาก กลองสบู กลองยาสีฟน กลองเคร่ืองดื่มซุปไก และกลองหมาก-
ฝร่ัง   

3. ใชสอนเร่ืองรูปทรง  และการเปรียบเทียบขนาด เล็ก-ใหญ  
4. กลองลูกแซกมาใชสอนนับจํานวนหรือ เปรียบเทียบจํานวนมากกวานอยกวา   
5. ใหนกัเรียนเขยาทําเสียงดนตรีประกอบการรองเพลง 
6. ใชจัดวางไวในมุมดนตรี เพื่อใหนกัเรียนเขยาเลนตามความสนใจ 
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ัง่  ซ่ึงเปนวัสดเุหลือใช ท่ีนํามาผลิต



ชุดที่ 3  ชิน้ท่ี 2  ลกูปดสีสวย 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็ก 
  3. สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
  4. สงเสริมการรับรูและจําแนกสี 

 วิธีการใช 
1. นํา กระดาษหนาเดยีว  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ลูกปดสีสวย มาใหนกัเรียนดูและถาม

คําถาม ดังนี้ 
- “นักเรี บาง”  

  ( ครูพยายามกระตุ นั ) 
2. แนะนําส่ือ ลูกป
3. ใชสอนเร่ืองสี 
4. นําลูกปดมาใช กวา   
5. ใหนกัเรียนรอยล ตามความคิดของนักเรียน 
6. ใชจัดวางไวในม ินตนาการ 
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ยนคิดวา กระดาษหนาเดียว นําไปทําประโยชนอะไรได
นใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางก
ดสีสวย ซ่ึงผลิตจาก กระดาษหนาเดยีว 
จากสีของลูกปด 
สอนนับจํานวนหรือ เปรียบเทียบจํานวนมากกวา นอย
ูกปดเปนสรอยสีเดียวกบัสีหัวใจ หรือรอยสลับสี
ุมสรางสรรค เพื่อใหนกัเรียนรอยเปนสรอยสวยงามตามจ



ชุดที่ 1 ชิ้นที่ 1 กลองหรรษา 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมค อใช 
  2. สงเสริมทั
  3. สงเสริมทั
  4. สงเสริมทั

 วิธีการใช 
1. นํา กระป เหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ กลอง

หรรษา มาใหนักเรียนด
- “นั ุกกี้  นําไปทําประโยชนอะไรได

บาง”    ( ครูพยายามกระตุนใหนกัเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกัน ) 
2. แนะนําส่ือ กลองหรรษา ซ่ึงผลิตจาก กระปองสี กระปองผลไมกระปอง กระปองคุกกี้   
3. ใชสอนเร่ือง การเปรียบเทียบขนาด เล็ก-ใหญ  
4. ใชตีใหจังหวะเพื่อใหนักเรียนเคล่ือนไหวรางกายตามจงัหวะเสียงกลอง 
5. ใชจัดวางไวในมุมดนตรี เพื่อใหนกัเรียนตีเลนตามความสนใจ 
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านิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลื
กษะทางการเคล่ือนไหวรางกาย 
กษะประสาทสัมผัสทางการรับรูความแตกตางของเสียง 
กษะทางคณิตศาสตร ดานการเปรียบเทียบ เล็ก-ใหญ 

องสี กระปองผลไมกระปอง กระปองคุกกี้  ซ่ึงเปนวัสดุ

ูและถามคําถาม ดังนี้ 
กเรียนคิดวา กระปองสี กระปองผลไมกระปอง กระปองค



ชุดที่  2  ชิน้ท่ี  3  ผลไมรวม 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหล
  2. สงเสริมทักษะการจําแนก เปรียบเทียบ 
  3. สงเสริมทักษะทางดานมิตสัิมพันธ 
  4. สงเสริมประสบการณในการเรียนรู เร่ือง ผลไม 

 วิธีการใช 
1. นํา กลองนมเปร้ียว  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ผลไมรวม มาใหนกัเรียนดแูละถามคําถาม 

ดังนี ้
- “นักเรียนค ”  

  ( ครูพยายามกระตุ
2. แนะนําส่ือ ผลไม
3. ใหนกัเรียนบอกช
4. ใชเลนเกมจบัคู งกัน แลวใหนักเรียนหาคู

ช้ินสวนผลไมมาเรียงจับคู
5. ใชจัดวางไวในมุ ตามความสนใจ 
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ือใช 

ิดวา กลองนมเปร้ียว นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง
นใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 
รวม ซ่ึงผลิตจาก  กลองนมเปร้ียว  
ื่อผลไม 

ผลไมรวม โดย นําช้ินสวนท้ังหมดกระจายสลับตําแหน
รวมกันใหถูกตอง  
มเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนจบัคูผลไมรวม 



ชุดที่  5  ชิน้ท่ี  3  ขวดสีหวงสวย 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสด
  2. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ 
  3. สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
  4. สงเสริมการรับรูเร่ืองสี 

 วิธีการใช 
1. นํา ขวดน้ํ ขวดสีหวงสวย มาใหนกัเรียนดูและ

ถามคําถาม ดังนี้ 
- “น บาง”  

  ( ครูพยายามกระต นั ) 
2. แนะนําส่ือ
3. ใชเลนเกมโ นแถวหางกนัพอประมาณ  

ใหนกัเรียนโยนหวง
4. ใชสอนเร่ื
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ุเหลือใช 

าดื่มพลาสติก  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ 

ักเรียนคิดวา ขวดน้ําดื่มพลาสติกนําไปทําประโยชนอะไรได
ุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางก

 ขวดสีหวงสวย ซ่ึงผลิตจาก  ขวดน้ําด่ืมพลาสติก  
ยนหวงลงหลัก โดย ใชขวดน้ําเปนหลักวางเรียงกันเป

ใหลงหลัก (ครูกําหนดระยะจดุโยนตามความเหมาะสม) 
อง สี จากสีของนํ้าท่ีอยูในขวด 



ชุดที่  2  ชิน้ท่ี 2  กลองวิเศษ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิ ือใช 
  2. สงเสริมทั แข็ง- นุม,เรียบ- ขรุขระ 
  3. สงเสริมทั

 วิธีการใช 
1. นํา กลองลังกระดาษ องวิเศษ มาใหนักเรียนดูและถาม

คําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนคิดวา ขวดน้ําดื่มพลาสติกนําไปทําประโยชนอะไรไดบาง” 

  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั )   
2. แนะนําส่ือ กลองวิเศษ ซ่ึงผลิตจาก กลองลังกระดาษ   
3. ใชเลนเกมจบัคูวัสดุท่ีผิวสัมผัสเหมือนกนั โดยนําวัสดท้ัุงหมดไดแก กอนหิน กอนฟองนํ้า ลูกสน กอน

กากมะพราวและเปลือกถ่ัวลิสง ใสลงไปในกลอง แลวใหนักเรียนหยบิหาวัสดุท่ีเหมือนกันจนครบ 
4. ใชสอนเร่ือง ความแตกตางของผิวสัมผัส โดยใหนักเรียนใชมือสัมผัสวัสดุแตละชนิดแลวบอก

ความรูสึกจากการสัมผัส 
5. ใชจัดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมจับคูวัสดุท่ีผิวสัมผัสเหมือนกันตามความใจ 
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ยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหล
กษะทางการเปรียบเทียบความแตกตาง ของผิวสัมผัส 
กษะประสาทสัมผัสทางกาย 

  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ กล



ชุดที่  4  ชิน้ท่ี  1  กลองแยกรูปทรง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมทักษะทางการจําแนก/เปรียบเทียบรูปทรงเรขาคณิต 
  3. สงเสริมการรับรูเร่ืองสี 

 วิธีการใช 
1. นํา กลองลังกระดาษ  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ กลองแยกรูปทรง มาใหนกัเรียนดูและ

ถามคําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนคิดวา กลองลังกระดาษ นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง”  

( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 
2. แนะนําส่ือ กลองแยกรูปทรง ซ่ึงผลิตจาก กลองลังกระดาษ  
3. ใชเลนเกมแยกรูปทรงใสกลอง โดย ใหนกัเรียนนําช้ินสวนรูปทรงตางๆ ใสลงไปในกลองตามชองท่ีมี

รูปทรงเหมือนกัน จนหมดทุกช้ิน  
4. ใหนกัเรียนบอกช่ือรูปทรงของชองบนกลอง บอกสีและรูปทรงของช้ินสวน  
5. ใชจัดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมแยกรูปทรงใสกลองตามความสนใจ 
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ชุดที่  6  ชิน้ท่ี  2  ขวดเมล็ดพืช 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมทักษะทางการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ 
  3. สงเสริมการรับรูเร่ืองพืช 

 วิธีการใช 
1. นํา ขวดเคร่ืองดื่มรังนก ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ขวดเมล็ดพืช มาใหนกัเรียนดูและถาม

คําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนค อะไรไดบาง”  

หลากหลายและแตกตางกนั ) 
ื่องดื่มรังนก  
 นําขวดเมล็ดพืชท้ังหมดออกวางคละกันนอกฐานแผน

รอง  ูกันในฐานแผนรองใหตรงกบัภาพจนครบ 
ืชแตละชนิด และใหบอกช่ือเมล็ดพืช 
ียนเลนเกมจับคูขวดเมล็ดพืชท่ีเหมือนกันตามความสนใจ 
ยนมาเรียนรูและสังเกต 
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ิดวา ขวดเคร่ืองดื่มรังนก นําไปทําประโยชน
( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ี
2. แนะนําส่ือ ขวดเมล็ดพืช ซ่ึงผลิตจาก ขวดเคร
3. ใชเลนเกมจบัคูขวดเมล็ดพืชท่ีเหมือนกนั โดย

แลวใหนกัเรียนหาขวดเมล็ดพืชท่ีเหมือนกันมาวางค
4. ใหนกัเรียนสังเกตลักษณะรูปรางของเมล็ดพ
5. ใชจัดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเร
6. ใชจัดวางไวในมุมวิทยาศาสตร เพื่อใหนกัเรี



ชุดที่  5  ชิน้ท่ี  1   ลากเสนพยญัชนะ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใ
  2. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมือ 
  3. สงเสริมการรูจักลักษณะพยัญชนะไทย 
  4. สงเสริมการรับรูเร่ือง สี 

 วิธีการใช 
1. นํา กลอมนมผง ซ่ึงเปนวสัดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ลากเสนพยัญชนะ มาใหนักเรียนดูและถาม

คําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนคิดวา กลอมนมผง นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง” 

  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั )  
2. แนะนําส่ือ ลากเสนพยัญชนะ ซ่ึงผลิตจาก กลอมนมผง 
3. ใชฝกลากเสนตามรอยประของตัวพยญัชนะ โดยใหนักเรียนใชสีเมจิกลากเสนตามรอยประท่ีอยูตรง

กลางตัวอักษร เม่ือเลิกเขียนใชกระดาษทิชชูลบออกและเขียนใหมไดอีก 
4. ใหนกัเรียนรูจักตัวพยัญชนะ โดยใหนักเรียนบอกช่ือพยัญชนะทีละตวัตามท่ีครูช้ี 
5. ใชจัดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนฝกลากเสนตามรอยประของตัวพยญัชนะ 

       
 
 
 

ช 
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ชุดที่  3  ชิน้ท่ี  1   แทงลายแสนกล 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลื
  2. สงเสริมทักษะทางการจําแนก เปรียบเทียบ 
  3. สงเสริมการรับรูเร่ืองสีและรูปทรง 

 วิธีการใช 
1. นํา แกนกร งลายแสนกล มาใหนักเรียนดแูละถาม

คําถาม ดังนี้ 
   - นั าง” 
  ( ครูพยายามกระต

2. แนะนําส่ือ
3. ใชเลนเกมต ฐานสวนลาง มาวางคละกนัแลว

ใหนกัเรียนนําแทงส
4. ใหนกัเรียนน
5. ใชจัดวางไว งลายแสนกลตามความสนใจ 
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อใช 

ะดาษทิชชู ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ แท

 “ กเรียนคิดวา แกนกระดาษทิชชู นําไปทําประโยชนอะไรไดบ
ุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั )  

 แทงลายแสนกล ซ่ึงผลิตจาก แกนกระดาษทิชชู  
อแทงลายแสนกลใหสมบูรณ โดยนําแทงสวนบนออกจาก

วนบนมาสวมใสกับแทงสวนลางท่ีเปนลายเดยีวกนัจนครบ 
ับจํานวนแทงลายแสนกล สงเสริมเร่ืองการรูคารูจํานวน 1- 10 
ในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมตอแท



ชุดที่  6  ชิน้ท่ี  3  มาลัยรอยเรียง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็ก 
  3. สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
  4. สงเสริมการรับรูและจําแนกสี   

5. สงเสริมการรูคา รูจํานวน 1 - 10 

 วิธีการใช 
1. นํา ถวยเยล อยเรียง มาใหนักเรียนดูและถามคําถาม 

ดังนี ้
- “ บาง”  

  ( ครูพยายามกระต างกนั ) 
2. แนะนําส
3. ใหนกัเรี ิดกับเชือก 
4. ใหนกัเรี บจํานวนดอกไม  
5. ใชสอนเร่ืองสี โดยใหนักเรียนบอกช่ือสีของดอกไมทีละดอก 
6. ใชจัดวางไวในมุมสรางสรรค เพื่อใหนกัเรียนรอยเปนมาลัยสวยงามตามจินตนาการ 
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ล่ี  ซ่ึงเปนวัสดเุหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ มาลัยร

นักเรียนคิดวา ถวยเยลล่ี นาํไปทําประโยชนอะไรได
ุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกต

ื่อ มาลัยรอยเรียง ซ่ึงผลิตจาก ถวยเยลล่ี  
ยนรอยมาลัยดอกไมตามจํานวนตัวเลขของดอกไมท่ีต
ยนบอกตัวเลขท่ีอยูในดอกไมท่ีติดกับเชือก และใหนั



ชุดที่  4  ชิน้ท่ี  3  ภาพตัดตอ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวั
  2. สงเสริมทักษะทางมิติสัมพันธ 
  3. สงเสริมทักษะทางการเปรียบเทียบ 
  4. สงเสริมการรูคารูจํานวน 1- 8 

 วิธีการใช 
1. นํา กลองสบู ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ภาพตัดตอ มาใหนกัเรียนดูและถามคําถาม ดังนี ้

   - “นักเรียนค บาง”  
  ( ครูพยายามกระตุ างกนั ) 

2. แนะนําส่ือ ภาพต
3. ใหนกัเรียนเลนเกมต ัน แลวใหนักเรียนนําช้ินสวน

ภาพมาตอกนั ใหเปนภาพท่ี
4. ใชสอนใหรูคารูจ วนของภาพทีละช้ิน 
5. ใชจัดวางไวในมุ ดตอตามความสนใจ 

       
 
 
 
 

12  

สดุเหลือใช 

ิดวา กลองนมเปร้ียวนําไปทําประโยชนอะไรได
นใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกต
ัดตอ ซ่ึงผลิตจาก กลองสบู  

อภาพตัดตอ  โดย นาํช้ินสวนภาพท้ังหมดคละปนก
สมบูรณ 
ํานวน 1- 8 โดยใหนักเรียนนับจํานวนช้ินส
มเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมตอภาพตั



ชุดที่  8  ชิน้ท่ี  1  ขวดกลิน่ชวนหอม 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช
  2. สงเสริมทักษะทางการเปรียบเทียบความแตกตาง ของกล่ินพืช ผัก และดอกไม 
  3. สงเสริมทักษะประสาทสัมผัสทางการดมกล่ิน 
  4. สงเสริมใหรูจักพืชผักและดอกไมท่ีมีกล่ิน 

วิธีการใชสอน 
1. นํา ขวดแชมพู ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนาํมาผลิตเปนส่ือ ขวดกล่ินชวนหอม มาใหนักเรียนดูและถาม

คําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนคิดวา ขวดแชมพู นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง”  

  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 
2. แนะนําส่ือ ขวดกล่ินชวนหอม ซ่ึงผลิตจาก ขวดแชมพู  
3. ใชเลนเกมจบัคูขวดกล่ินท่ีเหมือนกนั โดยนําขวดกล่ินสีเขียวออกจากฐานแผนรอง วางคละปนกนัแลว 

ใหนกัเรียนเปดฝาขวดแลวดมกล่ินเปรียบเทียบหากล่ินท่ีเหมือนกนักับขวดสีเหลือนํามาวางในฐานแผนรองคูกัน 
4. ใหนกัเรียนดูภาพและดมกล่ินขวด  ตะไคร ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบเตย ขม้ิน ดอกจําป 
5. ใชจัดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมจับคูขวดกล่ินท่ีเหมือนกันตามความสนใจ 
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ชุดที่  8  ชิน้ท่ี  2  แกวบอกจํานวน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมทั
  3. สงเสริมพั

 วิธีการใช 
1. นํา แกวน้ําดื่ ํานวน มาใหนกัเรียนดูและ

ถามคําถาม ดังนี้ 
   - “นักเรี ”  
  ( ครูพยายามกระต

2. แนะนําส่ือ แก
3. ใหนกัเรียนใช
4. ใหนกัเรียน รูคารูจํานวน 1- 10 โดยใหนบัจํานวนแกว และนับจํานวนกอนฟองน้ํา 
5. ใชจัดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมคีบกอนฟองน้ําใสแกวตามจํานวนตามความ

สนใจ 
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กษะทางคณิตศาสตรการรูคารูจํานวน 1 - 10 
ฒนาการกลามเนื้อมือ 

มพลาสติก ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ แกวบอกจ

ยนคิดวา แกวน้ําดื่มพลาสติก นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง
ุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 

วบอกจํานวน ซ่ึงผลิตจาก แกวน้ําดื่มพลาสติก  
ท่ีคีบน้ําแข็งคีบกอนฟองน้ําใสลงในแกวตามจํานวนตัวเลข 



ชุดที่  6  ชิน้ท่ี  1  พยญัชนะซอนรูป 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช 
  2. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมือ 
  3. สงเสริมการรูจักตัวพยัญชนะไทย 

4. สงเสริมการรับรูเร่ือง สี 

 วิธีการใช 
1. นํา กลองไมขีดไฟ ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือพยัญชนะซอนรูป มาใหนักเรียนดแูละถาม

คําถาม ดังนี้ 
- “นั ไรไดบาง”  

  ( ครูพยายามกระต างกนั ) 
2. แนะนําส่ือ 
3. ใชเลนเกมพย ั้งหมดออกมาวางคละปนกัน แลวให

นักเรียนหาภาพนํามาซ
4. ใหนกัเรียนร านออกเสียงตามครู 
6. ใชจัดวางไว ญชนะซอนรูปตามความสนใจ 
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กเรียนคิดวา กลองไมขีดไฟ นําไปทําประโยชนอะ
ุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกต

พยัญชนะซอนรูป ซ่ึงผลิตจากกลองไมขีดไฟ  
ัญชนะซอนรูป โดย ดนักลองดานในท่ีเปนภาพท

อนใสกลองใหตรงกับพยัญชนะ 
ูจักตัวพยัญชนะ โดยใหนักเรียนดูพยัญชนะแลวอ
ในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมพยั



ชุดที่  7  ชิน้ท่ี  1  ไมหนีบ CD 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุ
  2. สงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรการรูคารูจํานวน
  3. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมือ 

 วิธีการใช 
1. นํา แผนCD เกา ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนาํมาผลิ าถาม 

ดังนี ้
   - “นักเรียนคิดวา แผนCD เกา  นําไปทํ
  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 

2. แนะนําส่ือ ไมหนีบ CD ซ่ึงผลิตจาก แผนCD เกา   
3. ใชเลนเกมหนีบไมหนีบตามจํานวนตัวเลข โดยใหนกัเรียนนําไมหนีบ หนีบแผน CD ใหเทากับจํานวน

ตัวเลขและภาพบนแผน CD  
4. ใหนกัเรียนรูคารูจํานวน 1- 10 โดยใหนบัจํานวนภาพผลไมบนแผน CD  
5. ใหนกัเรียนอานตัวเลขอารบิค เลขไทยและตัวเขียนตามครู 
6. ใชจัดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมหนีบไมหนบีใหตรงตามจาํนวนตัวเลข 

ตามความใจ 
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ณคาของวัสดุเหลือใช 
 1 - 10 

ตเปนส่ือ ไมหนีบ CD มาใหนกัเรียนดูและถามคํ

าประโยชนอะไรไดบาง”  



ชุดที่  4  ชิน้ท่ี  2  กระปองเสียงหาคู 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใ
  2. สงเสริมทักษะทางการเปรียบเทียบความแตกตาง ของเสียง 
  3. สงเสริมทักษะประสาทสัมผัสทางการไดยิน 
  4. สงเสริมใหรูจักสีตางๆ  

วิธีการใชสอน 
1. นํา กระปองนม ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนาํมาผลิตเปนส่ือ กระปองเสียงหาคู มาใหนกัเรียนดูและถาม

คําถาม ดังนี้ 
- “นักเร บาง” 

  ( ครูพยายามกระต างกนั )  
2. แนะนําส่ือ 
3. ใชเลนเกมจั งหมดออกจากฐานแผนรองมาวางแยก

เปนกลุมสีแดงและกลุมส ียงท่ีเหมือนกันระหวางกระปองกลุมสี
แดงกับกลุมสีมวงนํามาวางค

4. ใชจัดวางไว องท่ีมีเสียงเหมือนกัน 
 ตามความสนใจ 
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ช 

ยีนคิดวา กระปองนม นําไปทําประโยชนอะไรได
ุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกต

กระปองเสียงหาคู ซ่ึงผลิตจาก กระปองนม  
บคูกระปองท่ีมีเสียงเหมือนกัน โดย นํากระปองท้ั
ีมวงแลวใหนักเรียนเขยาฟงเสียง เปรียบเทียบหาเส

ูกันในฐานแผนรองจนครบท้ัง 5 คู 
ในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมจับคูกระป



ชุดที่  8  ชิน้ท่ี  3  ตารางแยกประเภท 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุ
  2. สงเสริมทักษะทางการจําแนก/เปรียบเทียบ 
  3. สงเสริมการรูคารูจํานวน 1 - 10 
  3. สงเสริมการรับรูเร่ืองประเภทของส่ิงตางๆ 

วิธีการใชสอน 
1. นํา แผนรายการสินคา  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ตารางแยกประเภท มาใหนกัเรียนดูและ

ถามคําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนค ไรไดบาง”  

  ( ครูพยายามกระตุ นั ) 
2. แนะนําส่ือ 
3. ใชเลนเกม นั แลวใหนักเรียนชวยกัน

นําไปวางในลงในชองของแผ น  เคร่ืองใชไฟฟา และของใช 
4. ใหรูคารูจํานวน บจํานวนภาพแตละประเภท 
5. ใชจัดวางไวในมุ เภทสิ่งตางๆตามความสนใจ 
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เหลือใช 

ิดวา แผนรายการสินคา นําไปทําประโยชนอะ
นใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางก

ตารางแยกประเภท ซ่ึงผลิตจาก แผนรายการสินคา   
แยกประเภท โดยนําช้ินสวนภาพส่ิงตางๆท้ังหมดมาวางคละปนก

นตารางใหตรงประเภทไดแก เส้ือผา อาหาร ของเล
 1 – 10  โดยใหนกัเรียนอานตัวเลขบนตารางและนั
มเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมแยกประ



ชุดที่  7  ชิน้ท่ี  2  ผึ้งนอยดูดน้ําหวาน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวั
  2. สงเสริมการรับรูและจําแนกสี 
  3. สงเสริมทักษะประสาทสัมผัสของมือกับตา  

 วิธีการใช 
1. นํา  กลองอาหารสําเร็จรูป, ถวยวุน ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ ผึ้งนอยดูดน้ําหวาน มาให

นักเรียนดูและถามคําถาม ดังนี้ 
- “นักเรียนคิดวา กลองอาหารสําเร็จรูป, ถวยวุน นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง”  

  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 

2. แนะนําส่ื าเร็จรูป, ถวยวุน  
3. ใชเลนเกม ลงถวยดอกไมวางหางกันพอประมาณ และ

วางกลองรังผ้ึงใหห ียนชวยกนัใชหลอดตัวผ้ึงดดูกระดาษท่ีเปน
น้ําหวานใหตดิไปกั

4. ใหรูจักสี กระดาษท่ีอยูในถวยดอกไม 
5. ใหนกัเรี ้ําหวานกระดาษ 
6. ใชจัดวางไว ้ําหวานตามความสนใจ 

 
 
 
 

สดุเหลือใช 
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อ ผึ้งนอยดดูน้ําหวาน  ซ่ึงผลิตจาก กลองอาหารสํ
 ผ้ึงนอยดูดน้ําหวาน โดย นําน้ําหวานกระดาษ ใส

างจากดอกไมประมาณ 1 เมตร แลวใหนักเร
บปลายหลอดนําไปใสลงในกลองรังผ้ึงจนหมด 
ตางๆ โดยใหนักเรียนบอกช่ือสีของดอกไมและสี
ยนรูคารูจํานวน 1- 10 โดยใหนบัจํานวนดอกไมและน

ในเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนผ้ึงนอยดูดน



ชุดที่  6  ชิน้ท่ี  2  เกบ็มะพราว 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลื
  2. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็ก 
  3. สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
  4. สงเสริมทักษะการแกปญหา 
  5. สงเสริมการรูคารูจํานวน 1 - 10 

 วิธีการใช 
1. นํา ขวดน้ําดื่ม,ฝาขวดน้ําดื่ม  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนาํมาผลิตเปนส่ือ เก็บมะพราว มาใหนกัเรียนดูและ

ถามคําถาม ดังนี้   “นักเรียนคิดวา ขวดนํ้าด่ืม,ฝาขวดน้ําดืม่  นําไปทําประโยชนอะไรไดบาง”  
  ( ครูพยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั ) 

2. แนะนําส่ือ เก็ ้ําดื่ม   
3. ใชเลนเกมเก็ ไมใสรูของตนมะพราวจนครบ ใสฝาขวดน้าํ

ท้ังหมดท่ีสมมติเปนลูกม ยบออกทีละไม ถาใครดึงไมออกแลวลูกมะพราว
หลนก็จะไดเกบ็มะพราว ็บไดมากท่ีสุดเปนผูชนะ   

4. ใชสอนนับจํ
5. ใชจัดวางไว นเกมเก็บมะพราวตามความสนใจ 
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อใช 

บมะพราว ซ่ึงผลิตจาก ขวดนํ้าดื่ม,ฝาขวดน
บมะพราว โดย ใหนกัเรียนชวยกันเสียบ
ะพราวดานบน และพลัดกันดึงไมท่ีเสี
ไป  เม่ือลูกมะพราวจนหลนหมด ใครเก
านวน และรูคารูจํานวน 1- 10 
ในมุมเกมการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนเล



ชุดที่  1  ชิน้ท่ี  3  จับคูภาพสวย 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสด
  2. สงเสริมทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ 
  3. สงเสริมทักษะทางดานมิตสัิมพันธ 

 วิธีการใช 
1. นํา ภาพเหมือน มาใหนกัเรียนดูและ

ถามคําถาม ดังนี้ 
าง” 

  ( ครู  )  

2. แนะนํ
3. ใชเล วใหนักเรียนหาภาพท่ีเหมือนกัน

มาวางเรียงจับคูกั
4. ใชจั ันตามความสนใจ 
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ุเหลือใช 

ซองขนมขบเค้ียว  ซ่ึงเปนวัสดุเหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ จับคู

- “นักเรียนคิดวา ซองขนมขบเค้ียว นําไปทําประโยชนอะไรไดบ
พยายามกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกตางกนั

าส่ือ จับคูภาพเหมอืน ซ่ึงผลิตจาก  ซองขนมขบเค้ียว  
นเกมจบัคูภาพท่ีเหมือนกัน โดยนําภาพทั้งหมดวางคละปนกัน แล
นจนครบทุกคู 

ดวางไวในมุมเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนจบัคูภาพท่ีเหมือนก



ชุดที่  7  ชิน้ท่ี  3  หาคูสีเหมอืน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดมุงหมาย 

  1. สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลื
  2. สงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็ก 
  3. สงเสริมทักษะความจํา 
  4. สงเสริมทักษะการเปรียบเทียบสีท่ีเหมือนและตางกัน 

 วิธีการใช 
1. นํา ถวยเยลล่ี  ซ่ึงเปนวัสดเุหลือใช ท่ีนํามาผลิตเปนส่ือ หาคูสีเหมือน มาใหนกัเรียนดูและถามคําถาม 

ดังนี ้
- “นักเรียนคิดวา ถวยเยลล่ี นาํไปทําประโยชนอะไรไดบาง”  

  ( ครูพยายามกระตุ างกนั ) 
2. แนะนําส่ือ หาคูสี
3. ใชเลนเกม หาคูสี ี่ทีละคูเพื่อหาสีท่ีเหมือนกนั ถาเจอสี

ไมเหมือนกันใหใสไวท่ีเดิม มากท่ีสุดเปนผูชนะ  
4. ใหนกัเรียนรูจัก ส
5. ใหนกัเรียนรูคารูจ
6. ใชจัดวางไวในมุ เหมือนกัน 

 
 
 
 
 

21  

อใช 

นใหนักเรียนตอบคําถามท่ีหลากหลายและแตกต
เหมือน ซ่ึงผลิตจาก ถวยเยลล่ี  
ท่ีเหมือนกัน โดยใหนกัเรียนพลัดกันหยิบถวยเยลล
แตถาหยิบไดสีท่ีเหมือนกันก็ใหเก็บไว ใครได
ีตางๆ โดยใหนกัเรียนดูฝาถวยแลวบอกช่ือสี 
ํานวน 1- 10 โดยใหนบัจํานวนถวย 
มเกมการศึกษา เพื่อใหนักเรียนเลนเกมหาคูสีท่ี



  

 
ผูจัดทํา 

 
ชื่อ-สกุล   นายประสน     จุมพรม 
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วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เอกการศึกาปฐมวยั  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
   การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) เอกการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร    สํานักงานเขตบางบอน       กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานและประสบการณ 
- ครูคุณภาพ ปการศึกษา 2551 , 2553  สํานกังานเขตบางบอน 
- วาดภาพประกอบหนังสือแบบฝกทักษะ สําหรับชั้นอนุบาลศึกษา  สํานักพิมพ Brain Based 

Publishing 
- รางวัลชนะเลศิการผลิตหนงัสือสําหรับเดก็ กลุมเด็กปฐมวัย สมาคมพฒันาวิชาชพีครู สู

ผูเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 
- รางวัลชมเชยการประกวดหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ปูยาของครูอยูแบบพอเพียง สํานัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร 
- วิทยากรอบรมครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี , สังกัดเอกชน เร่ือง  การ

พัฒนาพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ในเด็กปฐมวัย  
- วิทยากรอบรมครูและนักศึกษา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษแนวใหม ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
- วิทยากรใหความรูผูปกครองเรื่อง การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กผานกิจกรรมศิลปะ ณ ศูนย

การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 

 
 

 



 
คํานํา 

 
ชุดส่ือการสอนท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช สําหรับเด็กปฐมวัย เปนส่ือการสอนท่ีนําเอาวัสดุเหลือใชหลาย ๆ

ประเภทมาผลิต เชน กลองลังกระดาษ  ขวดน้ําพลาสติก กลองนม กลองสบู  ฯลฯ ผลิตข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 
สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใชของเด็กปฐมวัย     ผานกิจกรรมท่ีใหเด็กได
เลนและเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธกับส่ือ  ท่ีจะชวยสงเสริมใหเดก็มองเห็นคุณคาของวัสดุท่ีเหลือจากการใชแลว   วา
สามารถนําไปใชทําประโยชนไดหลายอยาง   เชน ประดิษฐของเลน ของใช สงเสริมใหเดก็รูจักการประหยัด ไม
ฟุมเฟอย รวมถึงการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตอยางพอเพียง ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 

 ชุดส่ือการสอนท่ีผลิตจากวสัดเุหลือใช สําหรับเด็กปฐมวัยนี ้แบงออกเปน  8  ชุด โดยมีส่ือชุดละ  3 ช้ิน
รวมท้ังหมด  24 ช้ิน ซ่ึงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงนอกจากจะสงเสริม
คานิยมเศรษฐกิจพอเพยีงแลว ส่ือชุดนี้ยังชวยสงเสริมทักษะและพัฒนาการหลาย ๆ ดานของเด็กปฐมวัยดวย เชน 
พัฒนาการดานรางกาย ชวยพัฒนากลามเนื้อใหญ พัฒนากลามเนื้อเล็ก สงเสริมประสาทสัมผัสทางตา ห ูจมูก และ
กายสัมผัส พัฒนาการทางสังคม การเลนรวมกันกับผูอ่ืน การรูจักการแบงปน การรูจกัการรอคอย การปฏิบัติตาม
กติกาและขอตกลง  พัฒนาการดานสติปญญา การสังเกต การจําแนก เปรียบเทียบ มิติสัมพันธ  พัฒนาการดาน
ภาษา การรูคารูจํานวน  

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ  ผูเช่ียวชาญ ท่ีใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ขอขอบคุณ นางจินตนา  ศรีทา 
ผูอํานวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ท่ีใหการสนับสนุน ตลอดจนคุณครูสายช้ันอนุบาลที่ใหความ
ชวยเหลือในการผลิต ทําใหส่ือการสอนชุดนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี หวงัวานวัตกรรมชุดส่ือการสอนท่ีผลิตจากวสัดุ
เหลือใช สําหรับเด็กปฐมวัยชุดนี้ จะสงเสริมใหเดก็ปฐมวัยมีคานยิมเศรษฐกิจพอเพียงดานการเห็นคุณคาของวัสดุ
เหลือใช สงเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เปนประโยชนสําหรับครูและผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตอไป 

 
 
 
       ประสน    จุมพรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการใช ชุดส่ือการสอนท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช สําหรบัเด็กปฐมวัย 
 

หลักการและเหตุผล 
ชุดส่ือการสอนท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช สําหรับเด็กปฐมวัย เปนส่ือการสอนท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใชท่ีเหลือ

จากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน  เชน กลองลังกระดาษ  ขวดน้ําพลาสติก กลองนม กลองสบู กลองยาสี
ฟน ฯลฯ ผลิตข้ึนโดยมีจดุมุงหมายเพื่อ สงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพยีง ดานการเหน็คุณคาของวสัดุเหลือใชของ
เด็กปฐมวยั ในการผลิตส่ือทุกช้ินไดคํานงึถึงหลักการที่ถูกตองเหมาะสมของการผลิตส่ือสําหรับเด็กปฐมวยั เพื่อให
มีความสอดคลองกับพัฒนาการและคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวยั ไดแก ความยากงาย  ความปลอดภัย ความ
ทนทาน  การดึงดูดและเราความสนใจของนักเรียน เปนตน   การนําเอาวัสดุท่ีเหลือใชตางๆ ท่ีไมไดใชประโยชน
แลวกลับมาทําใหเกิดประโยชนข้ึนใหมเปนการสรางคุณคาใหกับส่ิงของเหลานั้น จากท่ีกําลังจะถูกท้ิงใหกลายเปน
ขยะ  แตถูกนํากลับมาสรางเปนส่ือการสอนท่ีใชใหเกิดประโยชนกับตัวนกัเรียนได  เปนการสงเสริมคานิยม
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช   รูจักการประหยัด ไมฟุมเฟอย ใหนกัเรียนเห็นคุณคาวสัดุท่ี
เหลือใช 

ชุดส่ือการสอนท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช สําหรับเด็กปฐมวยั นอกจากจะชวยสงเสริมคานิยมเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใชแลว ส่ือการสอนชุดนี้ยังชวยสงเสริมพฒันาการหลายๆ ดานใหกับเด็ก
ปฐมวัยดวย ไดแก พัฒนาการดานรางกาย ชวยพัฒนากลามเนื้อใหญ พัฒนากลามเนื้อเล็ก สงเสริมประสาทสัมผัส
ทางตา  หู จมูก  และกายสัมผัส  พัฒนาการทางสังคม  การเลนรวมกันกับผูอ่ืน  การรูจักการแบงปน  การรูจักการ
รอคอย การปฏิบัติตามกติกาและขอตกลง พัฒนาการดานสติปญญา การสังเกต การจําแนกเปรียบเทียบ มิติสัมพนัธ  
พัฒนาการดานภาษา การรูคารูจํานวน  

 
จุดมุงหมาย 

  เพื่อสงเสริมคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช ของเด็กปฐมวัย 
 

การใชสอน 
1. ใชสอนในชวงกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมเสรีเลนตามมุม สัปดาหละ 4 วัน คือ 

วันจนัทร ถึงวนัพฤหัสบด ี
2. ข้ันตอนในการใชส่ือมีข้ันตอนดังนี ้

                      2.1 เตรียมเดก็ใหพรอมกอนเริ่มใชส่ือ 
                      2.2 ดําเนินการใชส่ือตามลําดับข้ันตอนกระบวนการของส่ือแตละช้ิน  
                      2.3 ใหนกัเรียนเลือกเลนส่ือตามความสนใจ 

3.   วันศุกร ประเมินคานยิมเศรษฐกิจพอเพยีงดานการเหน็คุณคาของวสัดุเหลือใช ระหวางการใชชุดส่ือ 
   
 

    
 



บทบาทครู 
1. ศึกษาคูมือการใชชุดส่ือการสอนท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช สําหรับเด็กปฐมวัยใหเขาใจชัดเจนกอนใช 
2. จัดเตรียมส่ือ และตัวอยางวัสดุเหลือใชท่ีนํามาผลิตเปนส่ือใหพรอม 
3. ใหนกัเรียนดูวสัดุเหลือใชท่ีนํามาผลิตส่ือและถามคําถามปลายเปด เพือ่กระตุนความคิด เกี่ยวกับการ

นําวัสดุเหลือใชไปใชทําประโยชนตางๆ  
4. ใชการเสริมแรงและใหกําลังใจนกัเรียนท่ีตอบคําถามและ ขณะเรียนรู เลนกับส่ือ คํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 
5. สังเกตและชักชวนนกัเรียนใหมาเรียนรูและเลนกับส่ืออยางท่ัวถึง ใหความสําคัญกับนักเรียนทุกคน 

ถานักเรียนสวนหน่ึงไมสนใจ ครูควรใชวิธีท่ีเหมาะสมในการช้ีชวนกระตุนใหนักเรียนมาเรียนรูและ
เลนกับส่ือ  

6. สรางบรรยากาศในการใชส่ือ ใหนกัเรียนไดเรียนรูและเลนกับส่ืออยางมีความสุข รูจักการเลนรวมกับ
ผูอ่ืน รูจักการแบงปน การรอคอยตามลําดับกอน-หลัง  

7. แนะนําใหนักเรียนรูจักดูแลรักษาส่ือใหอยูในสภาพท่ีดใีชการได ไมเลนหรือทําชํารุดเสียหาย 
บทบาทนักเรียน 

1. ตอบคําถามของครู 
2. ปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการของคูมือการใชส่ือ 
3. เปนผูใชส่ือในการเลนเพื่อการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กําหนดการ  การใชชดุส่ือท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช สําหรับเด็กปฐมวัย 

 
สัปดาห

ท่ี 
วัน ส่ือท่ีใชจัดกจิกรรม 

ตามข้ันตอนวธีิการใช 
ส่ือท่ีใชจัดวางไวในมุมประสบการณ  

เพื่อใหนักเรียนเลือกเลนตามความสนใจ 
1 
 

ชุดท่ี 1 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.กลองหรรษา  
2.ลูกแซ็กเสียงใส 
3.จับคูภาพสวย 
   - 
  - 

กลองหรรษา  
ลูกแซ็กเสียงใส / กลองหรรษา  
จับคูภาพสวย / ลูกแซ็กเสียงใส / กลองหรรษา 
จับคูภาพสวย / ลูกแซ็กเสียงใส / กลองหรรษา 
ประเมินผลการใชชุดท่ี  1  

2 
 

ชุดท่ี 2 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.สัตวนอยเดงดึ๋ง  
2.กลองวิเศษ  
3.ผลไมรวม  
  -  
  - 

สัตวนอยเดงดึง๋  
กลองวิเศษ / สัตวนอยเดงดึ๋ง 
ผลไมรวม / กลองวิเศษ / สัตวนอยเดงดึ๋ง 
ผลไมรวม / กลองวิเศษ / สัตวนอยเดงดึ๋ง 
ประเมินผลการใชชุดท่ี  2 

3 
 

ชุดท่ี 3 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.แทงลายแสนกล 
2.ลูกปดสีสวย  
3.ลูกสัตวปากกวาง 
  - 
  - 

แทงลายแสนกล  
ลูกปดสีสวย / แทงลายแสนกล  
ลูกสัตวปากกวาง / ลูกปดสีสวย / แทงลายแสนกล  
ลูกสัตวปากกวาง / ลูกปดสีสวย / แทงลายแสนกล  
ประเมินผลการใชชุดท่ี  3 

4 
 

ชุดท่ี 4 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.กลองแยกรูปทรง 
2.กระปองเสียงหาคู 
3.ภาพตัดตอ  
  - 
  -  

กลองแยกรูปทรง 
กระปองเสียงหาคู / กลองแยกรูปทรง  
ภาพตัดตอ / กระปองเสียงหาคู / กลองแยกรูปทรง 
ภาพตัดตอ / กระปองเสียงหาคู / กลองแยกรูปทรง 
ประเมินผลการใชชุดท่ี  4 

5 
 

ชุดท่ี 5 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.ลากเสนพยญัชนะ 
2.ขวดเมล็ดพชื  
3.ขวดสีหวงสวย  
  - 
  -  

ลากเสนพยัญชนะ  
ขวดเมล็ดพืช / ลากเสนพยัญชนะ  
ขวดสีหวงสวย / ขวดเมล็ดพืช / ลากเสนพยัญชนะ 
ขวดสีหวงสวย / ขวดเมล็ดพืช / ลากเสนพยัญชนะ 
ประเมินผลการใชชุดท่ี  5 

6 
 

ชุดท่ี 6 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.พยัญชนะซอนรูป 
2.เก็บมะพราว 
3.มาลัยรอยเรียง 
  - 
  - 

พยัญชนะซอนรูป 
เก็บมะพราว / พยัญชนะซอนรูป  
มาลัยรอยเรียง / เก็บมะพราว / พยัญชนะซอนรูป  
มาลัยรอยเรียง / เก็บมะพราว / พยัญชนะซอนรูป  
ประเมินผลการใชชุดท่ี  6 



7 
 

ชุดท่ี 7 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.ไมหนีบ CD  
2.ผ้ึงนอยดูดน้าํหวาน 
3.หาคูสีเหมือน 
  - 
  - 

ไมหนีบ CD  
หาคูสีเหมือน / ไมหนีบ CD  
หาคูสีเหมือน /ผ้ึงนอยดูดน้ําหวาน / ไมหนบี CD  
หาคูสีเหมือน /ผ้ึงนอยดูดน้ําหวาน / ไมหนบี CD  
ประเมินผลการใชชุดท่ี  7 

8 
 

ชุดท่ี 8 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

1.ขวดกล่ินชวนหอม 
2.แกวบอกจํานวน 
3.ตารางแยกประเภท 
 - 
  - 

ขวดกล่ินชวนหอม 
แกวบอกจํานวน / ขวดกล่ินชวนหอม 
ตารางแยกประเภท/ แกวบอกจํานวน/ ขวดกล่ินชวนหอม 
ตารางแยกประเภท/ แกวบอกจํานวน/ ขวดกล่ินชวนหอม 

ประเมินผลการใชชุดท่ี  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


