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การน าเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)  
ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย 

1.  ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  

โดยใช้ชุดกิจกรรม  

2.  ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   :  นางสาวณัฐพร ราชอุปนันท์ 
ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   อ าเภอ ทุ่งเสลี่ยม  จังหวัด 
สุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64150  โทรศัพท์ 080-6880688 
E-mail :  nava290558@gmail.com                                                                  
เว็บไซต์โรงเรียน https://www.facebook.com/btcschoolโรงเรียนบ้านท่าชุม 

3.  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ    
          จากการประเมินผลพัฒนาการ  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในมาตรฐานที่  9  ตัวบ่งชี้ที่  1  ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า เด็กอายุ 5-6 ปี ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 
ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ฟัง และตัวบ่งชี้ที่ 9.1.2 เล่าเรื่องราว
ต่อเนื่องได้   ซึ่งผลจากการประเมินทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าชุมประชา(อุทิศ
วิทยาคาร) จ านวน 24 คน พบปัญหาด้านพฤติกรรมด้านการฟังและการพูดของเด็กท่ีต้องด าเนินการแก้ไข คือ 
เด็กฟังเรื่องราวแล้วตอบค าถามไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบอกประเด็นส าคัญของเรื่องราวที่ฟังได้ การออกเสียงพูด
ไม่ชัดเจน ทั้งในการพูดเล่าเรื่องราวและการพูดแสดงความคิดเห็น ที่พบปัญหาขณะที่ครูผู้สอนซักถามหลังจาก
ปฏิบัติกิจกรรม มีการซักถามให้แสดงความคิดเห็น เด็กปฐมวัยพูดติดขัดอยู่บ้าง การใช้ค าบางค า เรียกชื่อ  
สิ่งต่าง ๆ ยังไม่ถูกต้องและเมื่อฟังเรื่องราวจากครูผู้สอนแล้วเด็กพูดไมป่ะติดปะต่อเป็นเรื่องราว เล่าเรื่องซ้ ากัน 
บางครั้งพูดประโยคตามเพ่ือนเป็นประโยคสั้น ๆ เล่าเรื่องราวตามล าดับเหตุการณ์ไม่ได้ เด็กเล่าเรื่องวกวน 
และไม่ต่อเนื่อง ปฏิบัติตามค าสั่งหลังจากท่ีฟังได้ไม่ถูกต้อง และไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นต้น 
ดังนั้น ดิฉันในฐานะครูผู้สอนได้น าปัญหาดังที่กล่าวมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาในการจัดกิจกรรมเสริม 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพ่ือใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้น่าสนใจ 
ท าให้นักเรียนสนุกสนานกับบทเรียนร่วมกันระหว่างเพ่ือน คือ การใช้ชุดกิจกรรมมาประกอบการเรียนการสอน 
โดยครูเป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก ในด้านการจัดสื่อการเรียนการสอนโดยจัดท าเป็นชุดกิจกรรม  
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อให้เด็กมีความสุข จากการประสบการณ์  
ฝึกทักษะทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ การสนทนาโต้ตอบ การตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง การบอกประเด็น
ส าคัญของเรื่องราวที่ได้ฟัง การบอกชื่อสิ่งต่างๆ เช่น สัตว์หรือสิ่งของ การเล่าเรื่องจากภาพ การเล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง (ใคร ท าอะไร ที่ไหน)การพูดหรือบอกเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจ การเล่าเรื่อง
ตามล าดับเหตุการณ์ การปฏิบัติตามค าสั่งที่ต่อเนื่องหลังการฟัง และการบอกเล่าความต้องการและความรู้สึก
ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูดให้กับเด็กปฐมวัยที่
น่าสนใจ ทีส่ามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูดได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม  
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โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพ่ือใช้ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

4.  จุดประสงค์ และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  

จ านวน 24 คน โดยใช้ชุดกิจกรรม  

          2. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น พูดได้ชัดเจนและถูกต้อง  
5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการผลิตผลงาน รูปแบบวิธีการในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ  

๕.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด 

2.1 ความสามารถด้านการฟัง 
2.1.1 ความหมายของการฟัง 
2.1.2 ความส าคัญของการฟัง 
2.1.3 ประเภทของการฟัง 
2.1.4 พัฒนาการของทักษะด้านการฟัง 
2.1.5 แนวทางในการส่งเสริมทักษะด้านการฟัง 

2.2 ความสามารถด้านการพูด 
2.2.1 ความหมายของการพูด 
2.2.2 ความส าคัญของการพูด 
2.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
2.2.4 พัฒนาการของทักษะด้านการพูด  
2.2.5 แนวทางในการส่งเสริมทักษะด้านการพูด  

3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม 
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
3.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
3.3 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
3.4 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
3.5 หลักการสร้างชุดกิจกรรม 
3.6 เทคนิคการใช้ชุดกิจกรรมในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอนุบาล 

4. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
4.1 ความหมายของประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม   

  4.2 แนวคิดในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
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  4.3 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
  4.4 เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

        5.2 เมื่อศึกษาเอกสารแนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเพ่ือให้ทราบเนื้อหาการจัด
ประสบการณ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการชุดกิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และคัดเลือกสื่อการสอนเพ่ือ
น ามาจัดท าชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูดโดยยึดความสอดคล้องของ 
พฤติกรรรมเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับลักษณะของสื่อการสอนที่บรรจุไว้ในชุดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด จ านวน 13 ชุด ดังนี้  
  5.2.1 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 1 เรื่อง หนังสือสี่เกลอ
ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 1 คือ มีสีสันสวยงามน่าสนใจและเป็นสื่อที่มีมิติ  
  5.2.2 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 2  เรื่อง นักวิทย์รุ่นจิ๋ว 
ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 2 คือ ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ค้นคว้าจากการทดลอง 
เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  5.2.3 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 3 เรื่อง ดอกไม้หาคู่ใน
ฤดูหนาว  ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 3 คือ มีสีสันสวยงามและดูอ่อนหวาน ท าให้เด็กรู้สึกอ่อนโยน ทะนุถนอม
ต่อการหยิบจับดอกไม้และจดจ าค าศัพท์เป็นค าๆคู่กับภาพ 
  5.2.4 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 4  เรื่อง โทรทัศน์ของ
พ่อ ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 4 คือ แข็งแรงทนทาน และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อหลวง  อันเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและให้เด็กเดินตามรอยพ่อ(รัชการที่ 9) 
 5.2.5 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 5 เรื่อง ผลไม้อะไรเอ่ย
ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 5 คือ ภาพวาดมีความสวยงามและมีความประณีตในชิ้นงาน 
 5.2.6 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 6 เรื่อง อากาศนั้นส าคัญ
ไฉน ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 6 คือ รูปมีความสวยงามเหมาะสมกับวัยและเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก 
 5.2.7 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 7 เรื่อง ของขวัญเด็กดี 
ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 7 คือ ของขวัญข้างในเป็นของเล่นที่เด็กชื่นชอบและได้แบ่งปันความรู้สึกความเป็น
ผู้ให้และปลูกฝังความดี 
 5.2.8 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 8 เรื่อง ภาษาพาเพลิน 
ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 8 คือ เด็กได้ฝึกการแต่งประโยคที่สมบูรณ์ การจับคู่ค ากับรูปภาพอย่างง่ายได้
 5.2.9 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 9 เรื่อง หนูรักคุณครู  
ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 9 คือ  มีการสอดแทรกปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีและภาพมีสีสัน
สวยงาม 
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 5.2.10 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 10 เรื่อง หุ่นชักแสน
สนุก ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 10 คือ หุ่นชักมีความสวยงามแต่งกายด้วยชุดอาชีพต่างๆสามารถเคลื่อนไหวได้
ตามท่ีเด็กชัก ช้า-เร็วอย่างมีความสุขและปลูกฝังอาชีพสุจริตให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 5.2.11 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 11 เรื่อง แมลงแสน
สวย ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 11 คือ เป็นปริศนาค าทายที่ไม่เหมือนใคร เพราะผู้ศึกษาได้แต่งด้วยตนเอง  
ซึ่งเมื่อทายเด็กแล้วเด็กตอบได้สร้างความภูมิใจให้กับเด็กมากๆ 
 5.2.12 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 12 เรื่อง หนูมีตาวิเศษ 
ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 12 คือ เด็กชื่นชอบแบบจ าลองที่เสมือนจริงและสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะได้
เป็นอย่างดีเยี่ยม และได้คัดแยกขยะด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัย 
 5.2.13 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ชุดที่ 13 เรื่องกระเป๋าเล่า
เรื่อง ลักษณะจุดเด่นของชุดที่ 13 คือ เด็กสามารถหยิบสิ่งใดขึ้นมาเล่าได้อย่างหลากหลายซึ่งส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการอย่าไร้ขีดจ ากัด และสามารถเปลี่ยนฉากเป็นฉากสีฟ้าตอนกลางวัน / สีด ากลางคืนได้
ตามใจเด็ก 
 5.3 ขั้นจัดประสบการณ์ 
             5.3.1.  ด าเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้าน
การฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 13 เรื่อง รวม 13 แผน ใช้สอน 65 วัน  เป็น
ระยะเวลา 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ครั้งๆละ  20  นาที  ในวันจันทร์   วันอังคาร  วันพุธ และวันพฤหัสบดี 
วันศุกร์เป็นการประเมินการเล่าเรื่องประกอบภาพ ในช่วงเวลา  14.40-15.00 น.  ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจาก
เด็กตื่นนอน 
            5.3.2  จัดประสบการณ์ตามตารางที่ก าหนดแนวการจัดประสบการณ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยนี้  มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวการเขียนแผนการจัดประสบการณ์  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  และมีองค์ประกอบอ่ืนๆเพิ่มเติม  เพ่ือให้แนวการจัด
ประสบการณ์มีความชัดเจน  สะดวกส าหรับการน าไปใช้   ดังนี้ 

1. หัวเรื่อง 
2.  สาระส าคัญ 
3. จุดประสงค์ 

     4. สาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  
ประกอบด้วย 

4.1  สาระท่ีควรเรียนรู้ 
4.2  ประสบการณ์ส าคัญซึ่งครอบคลุมด้านสติปัญญาเกี่ยวกับทักษะภาษาด้านการฟัง 
       และการพูด 

5.3.3 วิธีการด าเนินการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันมีวิธีการด าเนินการ   3 ขั้น ดังนี้ 
          1. ขั้นน า  มีการใช้วิธีที่หลากหลาย  เช่น  เพลง  ค าคล้องจอง  ปริศนาค าทาย  เป็นต้น 
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           2. ขั้นด าเนินการ  มีการแนะน าชุดการจัดกิจกรรมให้เด็กดู เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ  
มีการสนทนาซักถาม  การถามค าถาม และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น   

3. ขั้นสรุปครูและเด็กสรุปร่วมกัน ร้องเพลง ท่องค าคล้องจองและเก็บของเข้าท่ีให้ 
เรียบร้อย 

5.3.4 สื่อการเรียนรู้   
             สื่อการเรียนรู้หลักที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้าน 
การฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 13 เรื่อง   

5.3.5 แหล่งเรียนรู้    
             การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมภาษาด้านการฟังและการของนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3 ด าเนินการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข ให้เด็กได้เรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลักษณะต่างๆ  ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย    
              การวัดและประเมินผล  ท าการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามสภาพจริงโดยใช้แบบ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง   
           ทั้งนี้  วันและเวลาทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรมสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมตามก าหนดดังนี้ 

ตารางแสดงก าหนดการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูด
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

สัปดาห์ที่ ชุดการจัดกิจกรรมเรื่อง แผนที่ วัน/เดือน/ปี เวลา / 1วัน 
22 หนังสือสี่เกลอ   1 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 20  นาที 
23 นักวิทย์รุ่นจิ๋ว       2 26 – 30พฤศจิกายน 2561 20  นาที 
24 ดอกไม้หาคู่ในฤดูหนาว   3 3 – 7 ธันวาคม 2561 20  นาที 
25 โทรทัศน์ของพ่อ 4 11 – 14,17 ธันวาคม 2561 20  นาที 
26 ผลไม้อะไรเอ่ย 5 18 – 21,24 ธันวาคม 2561 20  นาที 
27 อากาศนั้นส าคัญไฉน   6 25 – 28ธันวาคม-2 มกราคม 2562 20  นาที 
28 ของขวัญเด็กดี 7 2-4,7-8 มกราคม 2562 20  นาที 
29 ภาษาพาเพลิน 8 9-11, 14-15 มกราคม 2562 20  นาที 
30 หนูรักคุณครู 9 17-18,21-23 มกราคม 2562 20  นาที 
31 หุ่นชักแสนสนุก 10 24-25 , 28-30 มกราคม 2562 20  นาที 
32 แมลงแสนสวย 11 31มกราคม 2562 20  นาที 
33 หนูมีตาวิเศษ 12 ถึง1,4-6 กุมภาพันธ์ 2562 20  นาที 
34 กระเป๋าเล่าเรื่อง  13 7-8,11-13 กุมภาพันธ์ 2562 20  นาที 
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5.6 ขั้นหลังการจัดกิจกรรม 
                1.  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง ครูควรน าชุดการจัดกิจกรรมไปไว้ในมุมเกม
การศึกษา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสรี ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด
อย่างต่อเนื่อง   
                2.  หลังการปฏบิัติกิจกรรมแต่ละครั้ง  ควรให้เด็กได้ร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้และเก็บเข้าท่ีให้
เรียบร้อย  เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป และเพ่ือเป็นการฝึกให้เด็กมีวินัยในการเก็บของใช้เข้าที่จนเป็น
ลักษณะนิสัย 
                3.  แบบประเมินระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาภาษาด้านการฟังและการ
พูด หลังจากเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์ แล้วบันทึกผลลงในแบบประเมิน  
6.  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  

6.1 ผลการด าเนินการ 
ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสนใจ ใส่ใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เนื่องจาก 

ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น ได้ใช้เทคนิคการสอน ระบบการเรียนรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอน มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน มีคู่มือการใช้ที่เข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์
ผลงาน ความคิดต่างๆ ได้ด้วยตนเอง นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนเพราะผู้ศึกษาได้น าสื่อการสอน
หลากหลายประเภทมารวมกันจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด
สูงขึ้น เด็กมีทักษะทางภาษาการพูดท่ีดีขึ้น  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในการถาม-ตอบ  กล้าแสดง
ความคิดเห็น และมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย  ส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจ  ในการท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ 
          6.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
            ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังการจัดประสบการณ์ 
  การสอน โดยใช้ชุดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด 
  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  
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เลขที่ 
การประเมินทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง 

และการพูด (30 คะแนน) 
ความก้าวหน้า 
(พัฒนาการ) 

คะแนนการท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน                    
(156 คะแนน) ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม 

1 12 24 12 134 
2 16 27 11 140 
3 16 27 11 144 
4 18 28 10 150 
5 15 26 11 142 
6 15 25 10 136 
7 16 26 10 142 
8 16 26 10 144 
9 15 27 12 144 

10 16 27 11 150 
11 15 27 12 144 
12 15 25 10 136 
13 16 26 10 138 
14 15 25 10 144 
15 
16 

17 
16 

28 
26 

11 
10 

150 
138 

17 13 26 13 138 
18 17 27 10 140 
19 16 24 8 126 
20 16 25 9 130 
21 15 25 10 136 
22 16 27 11 144 
23 17 25 8 126 
24 14 27 13 142 

รวม 281 548 188 2940 
รวมเฉลี่ย 15.54 26.08 10.54 139.92 

 

จากตาราง พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยจากการจัดประสบการณ์การสอน โดยใช้ชุดกิจกรรม                  
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างการใช้ชุด
กิจกรรม จ านวน 13 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 139.92 จากคะแนนเต็ม 156 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89.69 



8 
 

และผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินหลังการจัดประสบการณ์การสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.08 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.93 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้าน
การฟังและการพูด ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังเรียนสูงขึ้น 89.69 / 86.93  

6.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
               4.3.1 การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรม ทั้ง 13 เรื่อง พัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง 
และการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถกระตุ้นความสนใจ ให้เด็กเกิดสมาธิ  มีความสนใจในการเรียนรู้ในเวลาที่
ยาวนานขึ้น  เด็กเกิดความสุขสนุกกับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
               4.3.2 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง ครูควรน าชุดการจัดกิจกรรมไปไว้ในมุมเกม
การศึกษา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสรี ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กมีความม่ันใจการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ออกเสียงค าได้ชัดเจน และถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย สนองนโยบายของสถานศึกษา 
               4.3.3 ชุดกิจกรรม ทั้ง 13 เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟังและการพูดส าหรับเด็ก
ปฐมวัยจะกระตุ้นให้ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กมีความสวยงามชัดเจนและมีความสร้างสรรค์มาก
ยิ่งขึ้น   เด็กจะมีความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างประณีต ท างานอย่างมีจุดมุ่งหมายและน าเสนอ
ผลงาน ได้อย่างมั่นใจรวมถึงเด็กจะกล้าพูดมากขึ้นด้วย 
7.  ความส าเร็จ 

1. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด 

2. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากผู้บริหาร  
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษา คอยให้ก าลังใจ 

และค าแนะน าในการออกแบบนวัตกรรม  
4. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี เด็กสนใจ และมีความสุขในขณะท า

กิจกรรม โดยผู้ปกครองได้ติดต่อกับครูประจ าชั้นทาง LINE ห้องเรียน เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของบุตร
หลานของตนเอง 
8.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
  8.1. ผลที่เกิดจากการจัดประสบการณ์ท าให้พัฒนาการทางการพูดของเด็กดีขึ้นกล้าพูดกล้าแสดงออก 
มีความม่ันใจในการถาม-ตอบ   กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย   
            8.2 เด็กสามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดถ้อยชัดค าพูดได้อย่างต่อเนื่องโดยมีจังหวะของการพูด  
ที่พอเหมาะไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป  ใช้ถ้อยค าได้อย่างเชื่อมโยงไม่ติดขัดและชัดเจน 
    8.3 ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ควรน าชุดกิจกรรม ไปพัฒนาและจัดประสบการณ์ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการฟังและการพูดตามวัยของเด็ก นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการฟัง และการพูดแล้ว 
ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัยอีกด้วย 

  8.4 ในการจัดประสบการณ์การสอน โดยใช้ชุดกิจกรรม ครูผู้สอนควรค านึงถึงความเหมาะสม 
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ของสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบชุดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นขนาดของสื่อ ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ความน่าสนใจ
และเร้าใจ ตลอดจนความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ อีกท้ังยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับจ านวนของ
เด็กท่ีร่วมท ากิจกรรม 

8.4. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ควรสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็ก เมื่อพบว่าเด็กมีทักษะการใช้
ภาษาในแต่ละด้านยังไม่เพียงพอ ควรน าชุดกิจกรรมมาเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์เสริมให้กับเด็ก เพ่ือเป็น
การช่วยฝึกทักษะการใช้ภาษาให้เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมการฟังและการพูดที่ดีข้ึน ซึ่งในขั้นตอนนี้ครูผู้สอน
ควรประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางในการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนมีบทบาทในการ
สนับสนุนส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยอ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
เป็นกันเอง กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้   
 
9.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 9.1 การเผยแพร่ 

1. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของครูบ้านนอก ชื่อ www.kroobannok.com  ผลงานวชิาการ
รายงานการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม
 2. เผยแพร่กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  จ านวน 3   

3. เผยแพร่กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จ านวน  
8  โรงเรียน   

4. เผยแพร่กับบุคลากรในโรงเรียน ได้น านวัตกรรมไปเผยแพร่ให้แก่ครูอนุบาลท่านอ่ืนในโรงเรียน 
รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง 
และการพูด ของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา ใช้การจัดการเรียนการสอน โดยผ่านกระบวนการ 
Professional Learning Community (PLC) ของคณะครูในโรงเรียน 

5. เผยแพร่ผลงานให้กับครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจ ทาง https://www.facebook.com/อนุบาลโรงเรียน
บ้านท่าชุมเพ่ือการขยายผลนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัด
การศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยงานสถานศึกษาต่อไป 

9.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
จากการที่ได้ศึกษาศึกษาเอกสารแนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องละได้น าไปปฏิบัติจริง ท าให้

เดก็มีพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด เด็กสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ และสามารถสร้างสรรค์
ผลงานให้มีความแปลกใหม่ รู้จักการแก้ปัญหาในเรื่องง่ายๆ อธิบายและลงความเห็นสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้นส่งผล 2 ปีย้อนหลัง ได้รับรางวัลดังนี้ 

9.2.1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตเครือข่ายโรงเรียน  
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา2561 

http://www.kroobannok.com/
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9.2.2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 
กันยายน พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา2561 

9.2.3 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตเครือข่ายโรงเรียน  
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประจ าปีการศึกษา2562 

9.2.4 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
กระดาษระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 
กันยายน พ.ศ. 2562 ประจ าปีการศึกษา2562 

9.2.5 ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2562 

9.2.6 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์
ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทเด็กที่มีความปกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยม ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

9.2.7 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทเด็กที่มีความปกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ.2562 ประจ าปี
การศึกษา2562 
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ชุดกิจกรรมที่ 1 ชื่อชุด หนังสือสี่เกลอ 

 

ชุดกิจกรรมที่ 2 ชื่อชุด นักวิทย์รุ่นจิ๋ว 

 

ชุดกิจกรรมที่ 3 ชื่อชุด ดอกไม้หาคู่ในฤดูหนาว   

ชุดกิจกรรมที่ 4 ชื่อชุด โทรทัศน์ของพ่อ   

ชุดกิจกรรมที่ 5 ชื่อชุด ผลไม้อะไรเอ่ย   

 

ภาพการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  
โดยใช้ชุดกิจกรรม 
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ชุดกิจกรรมที่ 6 ชื่อชุด อากาศนั้นส าคัญไฉน   

 

ชุดกิจกรรมที่ 7 ชื่อชุด ของขวัญเด็กดี   

 

ชุดกิจกรรมที่ 8 ชื่อชุด ภาษาพาเพลิน   

 

ชุดกิจกรรมที่ 9 ชื่อชุด หนูรักคุณคร ู  

 

ชุดกิจกรรมที่ 10 ชื่อชุด หุ่นชักแสนสนุก   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



13 
 

ชุดกิจกรรมที่ 11 ชื่อชุด แมลงแสนสวย   

 

ชุดกิจกรรมที่ 12 ชื่อชุด หนูมีตาวิเศษ   

 

ชุดกิจกรรมที่ 13 ชื่อชุด กระเป๋าเล่าเรื่อง   
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การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดนิทรรศการผลงานการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม ให้กับคุณครูในโรงเรยีนและให้
คุณครูในระดับอนุบาล สามาน าสือ่ผลงานไปปรบัใช้ในการจัดประสบการณ์ของ
แต่ห้องเรียนได้ต่อไป 
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การเผยแพรผ่ลงานการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการพูด ของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม และเป็นวิทยากรเพือ่ด าเนนิกิจกรรม
ตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดแูลเด็ก
รวมถึงคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในสังกัด อบต.ไทยชนะศึก 
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