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การนําเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย
1. ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร"
การบอกค$าจํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลป.ที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$
2. ชื่อผูนําเสนอผลงาน นางสาวนัทศิญา พุ$มวัชระ
โรงเรียนอนุบาลแพร$ จังหวัดแพร$
อําเภอ เมืองแพร$
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร$ เขต 1
โทรศัพท" 081-2808932
E-mail nutsiyapum@gmail.com
3. หลักการเหตุผล/ความเปนมา
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ$งใหNพัฒนาใหNเด็กมี
พัฒนาการดNานร$างกาย อารมณ" สังคม สติปPญญาที่เหมาะสมกับวัย และคํานึงถึงความแตกต$างระหว$าง
บุคคล การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญอย$างมาก เพราะการพัฒนาทุกดNานมีรากฐานมาจาก
การพัฒนาในวัยเด็ก นับตั้งแต$แรกเกิดจนกระทั่งอายุประมาณ 6 ป. เปQนช$วงที่มีการพัฒนาอย$างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย$างยิ่งการเจริญเติบโตทางสมอง ประสบการณ" ในวัยนี้จะเปQนพื้นฐานของการพัฒ นาในวัย
ต$อไป การเรียนรูNคณิตศาสตร" เปQนส$วนหนึ่งที่ทําใหNสมองมนุษย"มีความคิดสรNางสรรค" คิดอย$างมีเหตุผล
เปQ น ระบบ ระเบี ย บแบบแผน สามารถวิ เคราะห" ปP ญ หาและสถานการณ" ไดN อ ย$ า งรอบคอบ สามารถ
คาดการณ" ว างแผน ตั ด สิ น ใจและแกN ปP ญ หาไดN อ ย$ า งถู ก ตN อ ง มี ป ระโยชน" ต$ อ การดํ า รงชี วิ ต ที่ สํ า คั ญ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย กํ า หนดใหN มี ก ารเรี ย นคณิ ต ศาสตร" คื อ การสั ง เกต การจํ า แนก และการ
เปรียบเทียบ การจับคู$ การจัดกลุ$ม การเรียงลําดับสิ่งต$างๆ จํานวน การเปรียบเทียบจํานวน มากกว$า
นNอยกว$า เท$ากัน การนับสิ่งต$างๆ การจับคู$หนึ่งต$อหนึ่ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ
จากการที่ขNาพเจNาไดNสอนชั้นอนุบาลป.ที่ 3 ในป.การศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1) พบว$านักเรียนมี
ทักษะคณิ ตศาสตร"บางดNานไม$เหมาะสมกับวัย คือ ในดNานการจับคู$ และเปรียบเทียบความแตกต$างหรือ
ความเหมื อ น รN อ ยละ 74.00 การจํ า แนกและจั ด กลุ$ ม สิ่ ง ต$ า งๆ รN อ ยละ 72.60 การบอกลั ก ษณะ
ส$วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพัน"รNอยละ 72.20 ซึ่งอยู$ในเกณฑ"ต่ําไม$ถึงรNอยละ 80 ตามที่
โรงเรี ย นตั้ งเป[ า หมายไวN ขN า พเจN า จึ งคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาทั ก ษะคณิ ต ศาสตร" โดยการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
คณิ ต ศาสตร" ในรูป แบบกิ จกรรมเกมการศึ กษา เกมโดมิ โนผสมเลขและคิ ด คํ านวณ เพื่ อส$ งเสริมทั กษะ
คณิตศาสตร"การบอกค$าจํานวน 1-10 ใหNแม$นยํายิ่งขึ้น
4. วัตถุประสงค#
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร"ในการบอกค$าของจํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ป.ที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$
4.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูN ป กครองที่ มี ต$ อ การใชN เ กมโดมิ โ นในการพั ฒ นาทั ก ษะ
คณิตศาสตร"การบอกค$าจํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลป.ที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$
5. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่นํามาใชNเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร"การบอกค$า
จํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลป.ที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$ คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปPญญา
ของเพียเจต"และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปPญญาของบรูเนอร"
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6. การดําเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร"
การบอกค$าจํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ป.การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลแพร$ ดังนี้
6.1 วิเคราะห"ปPญหาการเรียนของนักเรียน การพัฒนาทักษะการบอกค$าของจํานวน 1-10
ชั้นอนุบาลป.ที่ 3/2 ของโรงเรียนอนุบาลแพร$
6.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค" ตัวบ$งชี้ สภาพที่พึงประสงค"
6.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลแพร$ พุทธศักราช 2561ชั้นอนุบาลป.ที่ 3
6.4 วิเคราะห"มาตรฐานคุณลักษณอันพึงประสงค" จํานวน 12 มาตรฐาน ประกอบดNวย พัฒนาการ
ดNานร$างกาย 2 มาตรฐาน พัฒนาการดNานอารมณ"-จิตใจ 3 มาตรฐาน พัฒนาการดNานสังคม 3 มาตรฐาน
พัฒนาการดNานสติปPญา 4 มาตรฐาน
6.5 ศึกษาขNอมูลเบื้องตNน ประโยชน"และประเภทในการสรNางเกมการศึกษาดNานการรูNค$าจํานวน
เช$น ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูNของเด็กปฐมวัย เกมและการเล$นลําหรับเด็กปฐมวัย องค"ประกอบ
ของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร"ของเด็กปฐมวัย
6.6 สรNางเกมการศึกษา เกมโดมิโนผสมเลขและการคิดคํานวณ จํานวน 10 ชุด
6.7 ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมเกมการศึ ก ษา ตามหน$ ว ยการเรี ย นต$ า ง ๆ ตามแผนการจั ด
ประสบการณ"ของชั้นอนุบาลป.ที่ 3 ทั้งหมด 40 หน$วยการเรียน โดยจัดทําเกมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร"การบอกค$าจํานวน 1-10 ในแต$ละวันของหน$วยการเรียน จํานวน
10 หน$วยการเรียน
6.8 นําเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ จํานวน 10 ชุด ไปเสนอขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกNไข
จากผูNเชี่ยวชาญ แลNวดําเนินการปรับปรุงแกNไข เกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ ทั้ง 10 ชุด ตามขNอเสนอแนะ
ของผูNเชี่ยวชาญ พรNอมทั้งประเมินความเหมาะสมของเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ ชั้นอนุบาลป.ที่ 3/2
ผลการประเมิ นของผูNเชี่ยวชาญ ที่ มีต$อผลการประเมิน ของผูNเชี่ยวชาญ ที่มีต$อเกมโดมิโนผสมเลขและคิ ด
คํานวณที่สรNางขึ้นในภาพรวมพบว$า มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด แสดงว$าสามารถนําไปใชNประกอบการ
เรียนการสอนไดN นําเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ จํานวน 10 ชุด ที่ปรับปรุงแลNวไปใชNกับ นักเรีย นชั้น
อนุบาลป.ที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$ ภาคเรียนที่ 2 ป.การศึกษา 2561 โดยใชNชั่วโมงเกมการศึกษา สัปดาห"ละ
20 นาที จํานวน 23 คน
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ขั้นตอนการพัฒนา Best Plactice เกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร"
การบอกค$าจํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลป.ที่ 3/2 ป.การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลแพร$ ดังนี้
วิเคราะห#ป;ญหาและสาเหตุ
ศึกษาหลักสูตรและวัตถุประสงค#
วางแผนและคัดเลือกนวัตกรรม
ศึกษารูปแบบเอกสารการเรียน
ออกแบบเกมการศึกษา

จัดทําเกมโดมิโนผสม
เลขและคิดคํานวณ

จัดกิจกรรมเกมการศึกษา
เกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ

เลขและจํานวน 1-5
เลขและจํานวน 6-10
จํานวน 1-5
จํานวน 6-10
ผลบวกจํานวนไม7เกิน 5
ผลบวกจํานวนไม7เกิน 6
ผลบวกจํานวนไม7เกิน7
ผลบวกจํานวนไม7เกิน 8
ผลบวกจํานวนไม7เกิน 9
ผลบวกจํานวนไม7เกิน 10
ผูเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ทดลองใชในหองเรียน
และประเมินผล

ไม7ผ7าน
ประสิทธิภาพของเกมโดมิโน
ผสมเลขและคิดคํานวณ

ผ7าน
เผยแพร7นวัตกรรม
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7. แผนการดําเนินงาน/ระยะเวลาในการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามกิจกรรม ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle หรือ PDCA )
คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดNวย

8. ผลการปฏิบัติงาน ส7งผลต7อการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลง อย7างไร (แนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
8.1 เด็กปฐมวัย
• เด็กมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร"ในการบอกค$าจํานวน 1-10 เพิ่มขึ้นรNอยละ 85.20
8.2 พ$อ แม$ ผูNปกครอง
• ผูNปกครองมีความพึงพอใจและชื่นชมผลงานของเด็กอยู$ในระดับดีมาก
คิดเปQนรNอยละ 88.70
9. ป;จจัยที่ทําใหวิธีการประสบผลสําเร็จ
• ผูNบริหาร ครูในโรงเรียนมีส$วนร$วมในการดําเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมไดNอย$างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
• ผูNปกครองมีส$วนร$วมและคอยสนับสนุนใหNการดําเนินงานลุล$วง และประสบผลสําเร็จ
• เด็กทุกคนกระตือรือรNนและใหNความร$วมมือในการทํากิจกรรมต$างๆ
10. ประโยชน#ที่ไดรับ
• ครูผูNสอนไดNแนวทางการพัฒนาทักษะดNานอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยดNวยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดมิโน
• ครู ผูNปกครอง และผูNที่เกี่ยวขNองกับเด็กไดNมีความเขNาใจเกี่ยวกับการเรียนรูNเพื่อพัฒนา
ทักษะต$างๆ ไดNตามศักยภาพของเด็ก
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11. การเผยแพร7
นําเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพื่อพัฒนาทักษะการบอกค$าจํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้น
อนุบาลป.ที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$ไปเผยแพร$ ดังนี้
- เผยแพร$ในโรงเรียนต$างๆ ในเครือข$าย และโรงเรียนนอกเครือข$าย โดยเผยแพร$เปQนเอกสาร
และซีดี
- จัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน ในงาน PHRAE EDUCA พั ฒนาการศึกษาของจังหวัด
แพร$ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หNองนคราแกรนด"บอลลูน โรงแรมแพร$นครา อําเภอเมือง จังหวัดแพร$
- จัดนิทรรศการ ในการอบรมครูปฐมวัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร$
เขต 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หNองสักทองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร$ เขต 1
- เผยแพร$ทางเว็บไซต" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร$ เขต 1
http://phrae1.go.th/main/
- เผยแพร$ทางเว็บไซต" https://kruthainews.com/forums/topic/14620
หมายเหตุ

1. แบบรายงานการนําเสนอผลงานมีความยาวไม$เกิน 10 หนNา ขนาดตัวอักษร 16 พอยต"
2. หลักฐาน และร$องรอยแสดงประกอบไม$เกิน 10 หนNา
3. ใหNผูNนําเสนอผลงานในรูปแบบเอกสารตามแบบที่กําหนด จํานวน 3 ชุด และบันทึกเปQน
แผ$น CD จํานวน 1 แผ$น

