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“ภาษาพาเรียนรู้
ก้าวไกลสู่ AEC”
การก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของอาเซียน ภาษา คือ
เครือ
่ งมือสำ�คัญสำ�หรับการสือ
่ สาร การสร้างความเข้าใจและการ
ทำ�งานร่วมกันของบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน จนกระทัง
่ ถึงระดับประเทศ เคียงคูก
่ บ
ั ภาษาประจำ�ชาติ ทำ�ให้
ชาวอาเซียนต้องเรียนรูก
้ ารใช้ภาษามากกว่าหนึง
่ ภาษา โดยมีภาษา
อังกฤษเป็นภาษากลาง
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาจึงเป็นสิง
่ จำ�เป็น ดังเช่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสต
ิ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาผูเ้ รียน
ด้านภาษา โดยเฉพาะกลุม
่ ผูเ้ รียน ทีเ่ รียกว่า “ผูด
้ แู ลเด็ก” ซึง
่ ต้องให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาภาษาอย่างมากเพราะผูด
้ แู ลเด็กมีสถานะ
2 ด้าน คือ ด้านของการเป็นผูเ้ รียน ในมหาวิทยาลัย ซึง
่ เป็นการพัฒนา
ตนเองในฐานะครูปฐมวัยของอาเซียนในศตวรรษที่ 21 และอีกด้าน
หนึง
่ คือ การเป็นผูส
้ อนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีม
่ ภ
ี ารกิจสำ�คัญ คือ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้เป็นประชาคมอาเซียนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ในอนาคต
การจัดการเรียนรูใ้ นโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ
(รมป.2) จึงต้องพัฒนาศักยภาพของผูด
้ แู ลเด็ก ติดตามพัฒนาการ

รวมถึงการต่อยอดความรูด
้ า้ นภาษาในลักษณะของนวัตกรรม และ
สือ
่ การเรียนรูด
้ า้ นภาษาจากมหาวิทยาลัยสูศ
่ น
ู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รวบรวม
นวัตกรรมและสือ
่ การเรียนการสอนด้านภาษา ผลงานจากการเรียน
รูจ
้ ากการทำ�งาน (Work Based learning) ของตัวแทนผูด
้ แู ลเด็ก
แต่ละศูนย์การศึกษา ทัง
้ 15 ศูนย์ทว
่ั ประเทศ ในหัวข้อ “ภาษาพาเรียนรู้
ก้าวไกลสู่ AEC” ด้วยนวัตกรรมและสือ
่ การเรียนรูท
้ ถ
่ี ก
ู พัฒนาจากการ
เรียนในห้องเรียนสูก
่ ารปฏิบต
ั ใิ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ด้วยตระหนักว่าสิง
่ นี้ คือ ส่วนสำ�คัญทีส
่ ง
่ ผลต่อผลการ
ประเมินความพึงพอใจของหัวหน้างานทีม
่ ต
ี อ
่ ผูเ้ รียนในโครงการ รมป.
เนื่องจากสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
หลากหลายรูปแบบ และสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ส�ำ หรับเด็ก
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีควรถ่ายทอดสู่เครือข่ายผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจ
ทัว
่ ไปต่อไป
ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
ดร.เอือ
้ อารี จันทร
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ศูนย์การศึกษา : เชียงราย
ชือ
่ ผลงาน
: สือ
่ การเรียนการสอนช่วยพัฒนาสมอง
ด้านภาษา สำ�หรับเด็กปฐมวัย                                     
เจ้าของผลงาน : น.ส.อรุณศิริ วงศ์ไชยา

สือ่ การสอนชุดนีส้ ง่ เสริมให้เด็กมีจนิ ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความ
พร้อมด้านภาษาจีนเพือ่ เตรียมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และยังเป็นการฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด และการอ่าน
ผลงานของนักศึกษา https://youtu.be/ROAeXu6DBIk
ศูนย์การศึกษา : ลำ�ปาง
ชือ
่ ผลงาน
: Asean Little Love
เจ้าของผลงาน : นางวิลาวัลย์ หล้าสุยะ

Asean Little Love เป็นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วกับประเทศในอาเซียนผ่าน
เกม สร้างโดยแอปพลิเคชัน Bits Board เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความ
สนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ผลงานของนักศึกษา เปิดแอปพลิเคชัน Bitsboard เลือก Catalog ค้นหาคำ�ว่า
wilawal จะพบ User ของนักศึกษา และทำ�การ Download Board

ศูนย์การศึกษา : อุตรดิตถ์
ชือ
่ ผลงาน
: กล่องมหัศจรรย์อาเซียน
เจ้าของผลงาน : น.ส.ควรถวิล กาบจันทร์

การใช้สอ่ื การเรียนรูช้ ดุ กล่องมหัศจรรย์อาเซียน โดยการติดรูปภาพสัญลักษณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับประเทศในอาเซียน เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถฝึกฝน
การสนทนา โดยจับคูก่ บั เพือ่ น หรือจับกลุม่ ผูเ้ รียน จะจดจำ�ได้ดยี ง่ิ ขึน้ จากรูปภาพ

ศูนย์การศึกษา : กำ�แพงเพชร
ชือ
่ ผลงาน
: สือ
่ นวัตกรรม “ร่างกายของหนู (My Body)”
เจ้าของผลงาน : น.ส.วินต
ิ ย์ ฉลาดแย้ม

สือ่ นวัตกรรม“ร่างกายของหนู (My Body)”เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก หน่วย
สัมผัสกายทัง้ ห้าและหน่วยสุขสดใสในร่างกาย โดยเด็กจะได้เรียนรูท้ ง้ั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยการวาดรูปตามจินตนาการของตนเองได้
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ศูนย์การศึกษา : สุพรรณบุรี
ชือ
่ ผลงาน
: Family Tree
เจ้าของผลงาน : น.ส.กานต์พช
ิ ชา ชูวงษ์

ต้นไม้ “Family Tree” เป็นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษซึง่ เป็นสือ่ กลางของ AEC โดย
ใช้ภาพการ์ตนู กับตัวอักษรภาษาอังกฤษติดแม่เหล็ก นำ�ไปติดทีต่ น้ ไม้ เพือ่ ดึงดูด
ความสนใจ ซึง่ ผูเ้ รียนจะเลือกรูปภาพและตัวอักษรทีม่ คี วามสอดคล้องกัน กิจกรรม
นีเ้ ป็นการฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด และการอ่าน
ศูนย์การศึกษา : นครราชสีมา
ชือ
่ ผลงาน
: รายการ“ภาษาพาเรียนรูก
้ า้ วไกลสู่ AEC”
เจ้าของผลงาน : งานกลุม
่

สือ่ การเรียนการสอนทีม่ รี ปู แบบในการท่องเทีย่ ว ชมสัตว์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นของจริง
ผูเ้ รียนจะให้ความสนใจและรูส้ กึ ตืน่ เต้นกับสิง่ ทีเ่ ห็น โดยสอดแทรกการนำ�เสนอ
คำ�ศัพท์งา่ ยๆ ทีเ่ หมาะสำ�หรับผูเ้ รียน
ผลงานของนักศึกษา https://youtu.be/mrTSLZ_St5Y
ศูนย์การศึกษา : นครนายก
ชือ
่ ผลงาน
: อาเซียนน้อยศึกษา
เจ้าของผลงาน : น.ส.พัชรี ทวีศก
ั ดิ์

สือ่ อาเซียนน้อยศึกษา ส่งเสริมการเรียนรูค้ �ำ ทักทาย ธงชาติ และดอกไม้ประจำ�
ประเทศในสมาคมอาเซียน โดยจัดทำ�สือ่ การสอนเป็นรูปแบบ Pop up พร้อม
ภาพประกอบสีสนั สวยงาม เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และสามารถนำ�ไป
ไว้ทม่ี มุ หนังสือเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้อา่ นในช่วงกิจกรรมเสรี
ศูนย์การศึกษา : อุบลราชธานี
ชือ
่ ผลงาน
: นวัตกรรมนิทานสองภาษา เรือ
่ ง
“หนูรจ
ู้ ก
ั อาเซียน หรือ “I KNOW ASEAN”  
เจ้าของผลงาน : นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร

นิทานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบเสียงพากย์ เพือ่ พัฒนาทักษะด้านภาษาสำ�หรับเด็ก
ให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับประเทศในอาเซียน สอดแทรกการใช้ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มุง่ เน้นการพัฒนาเด็กด้านสติปญ
ั ญา
ในลักษณะของหนังสือนิทานแบบ Big book
ผลงานของนักศึกษา https://youtu.be/-9PRWd4UTm0
ศูนย์การศึกษา : ศรีสะเกษ
ชือ
่ ผลงาน
: เอ๊ะนัน
้ ผลไม้อะไร
เจ้าของผลงาน : น.ส.เรณู โคตมา

การใช้รปู ภาพทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เป็นสือ่ และสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เห็นภาพ เพือ่ ให้
เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ทัง้ เรือ่ งสีของผลไม้ รูช้ อ่ื ผลไม้ไทย และชือ่
ผลไม้ภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ได้เป็นอย่างดี
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ศูนย์การศึกษา : มหาสารคาม
ชือ
่ ผลงาน
: สือ
่ สำ�หรับเด็กปฐมวัย “ครอบครัวนิว
้ มือ”
เจ้าของผลงาน : งานกลุม
่

การเล่นนิว้ มือโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ แสดงประกอบเพลงครอบครัวนิว้ มือ ทำ�ให้
ผูเ้ รียนมีความสนใจ สามารถนำ�มาดัดแปลง โดยการเพิม่ บทบาทสมมติ เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนเกิดจินตนาการ ประกอบการร้องเพลง การเล่านิทาน เชือ่ มโยงกับวิชา
ต่างๆ ได้เช่นกัน
ผลงานของนักศึกษา https://youtu.be/BhE24kZ9Nv4
ศูนย์การศึกษา : นครศรีธรรมราช
ชือ
่ ผลงาน
: One of the Best Tools for ASEAN
เจ้าของผลงาน : งานกลุม
่

กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัตวิ า่ “The working language of ASEAN shall
be English” “ภาษาทีใ่ ช้ในการทำ�งานของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ” ผลงาน
ชิน้ นีจ้ งึ ได้เกิดขึน้ ภายใต้ชอ่ื One of the Best Tools for ASEAN เพือ่ ให้เห็น
ความสำ�คัญของการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษผ่านเพลง และดนตรี
ผลงานของนักศึกษา www.youtube.com/watch?v=Wf2kZi3IGNE&feature=youtu.be
ศูนย์การศึกษา : สงขลา
ชือ
่ ผลงาน
: “Toy Selection” การเลือกของเล่นสำ�หรับเด็ก
เจ้าของผลงาน : งานกลุม
่

Toy Selection มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการเลือกของเล่นสำ�หรับผูเ้ รียน ซึง่ เป็นสิง่ ที่
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ แต่มที ง้ั ประโยชน์และโทษ ดังนัน้ ผูท้ เ่ี ป็นครูปฐมวัยควรมี
เทคนิควิธกี ารในการเลือกของเล่นทีเ่ หมาะสม
ผลงานของนักศึกษา https://youtu.be/hba5HIUHLtY
ศูนย์การศึกษา : ตรัง
ชือ
่ ผลงาน
: The book of Asean
เจ้าของผลงาน : นางปาริชาต แสงจันทร์

หนังสือ Popup The book of Asean โดยให้ผเู้ รียนเปิดหนังสือซึง่ มีภาพประกอบ
ต่างๆ เกีย่ วกับประเทศในอาเซียน และให้ผเู้ รียนเลือกชือ่ ประเทศ และคำ�ทักทาย
ประจำ�ชาติ ทำ�ให้เกิดกระบวนการ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ภาพของแต่ละประเทศ
ศูนย์การศึกษา : ยะลา
ชือ
่ ผลงาน
: นิทานอิเล็กทรอนิกส์ “แมวผูก
้ ล้าหาญ”
(The cat of courage)
เจ้าของผลงาน : น.ส.สูไรยา วาแม

นิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง แมวผูก้ ล้าหาญ สร้างจากแอปพลิเคชัน Story creator
โดยผูส้ อนจะต้องแต่งนิทานทีเ่ หมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน จากนัน้ ให้วาดภาพพร้อม
ระบายสี และถ่ายรูปทีไ่ ด้วาดขึน้ ใส่ในแอปพลิเคชัน พิมพ์ค�ำ ศัพท์ภาษาไทยและ
อังกฤษประกอบภาพ บันทึกเสียงการเล่านิทาน เมือ่ ผูเ้ รียนได้รบั ชมจะเกิดการ
เรียนรูด้ า้ นภาษาทีผ่ สู้ อนได้สอดแทรกลงไปในนิทาน
ศูนย์การศึกษา : กรุงเทพมหานคร
ชือ
่ ผลงาน
: การละเล่นพืน
้ บ้าน “งูกน
ิ หาง”
เจ้าของผลงาน : งานกลุม
่

สือ่ วิดโี อชุดงูกนิ หาง เป็นสือ่ ทีบ่ รู ณาการทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าไว้
ด้วยกัน โดยนักศึกษาได้มกี ารแสดงบทบาทสมมติยอ้ นไปในสมัยอดีตกาล โดย
ประยุกต์การละเล่นพืน้ บ้าน “งูกนิ หาง” สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เล่าเรือ่ ง ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความสนุกสนาน และได้รบั การพัฒนาทัง้ ทางด้าน
ทักษะทางภาษา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม
ผลงานของนักศึกษา https://youtu.be/NA3Up5uiStQ

