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ผู้เสนอผลงาน นางเรณู คงประณีต
ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้ านช้ างคับ

ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
สํ านักงานเขตพืน; ทีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั;นพืน; ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ระดับปฐมวัยทีด ี ( Best Practices)
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1.ข้ อมูลทัว ไป
1.1 ชือผลงาน ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพัฒนาทักษะการคิด
1.2 ชือผู้เสนอผลงาน นางเรณู คงประณี ต ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนบ้านช้างคับ ระดับชั!นที"สอน
ระดับชั!นอนุบาล ปี ที" 2 โรงเรี ยนบ้านช้างคับ กลุ่มวังไทร สํานักงานเขตพื!นที"การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์ 087-2015617
อีเมลล์ Ranu_2515@hotmail.com
2. ความเป็ นมา
จากการจัดประสบการณ์ พบว่า เด็กโดยทัว" ไปมีความสามารถด้านความคิดแอบแฝงอยูใ่ นตัว แต่
เด็กไม่ได้รับการกระตุน้ หรื อส่ งเสริ มให้นาํ ความคิดส่ วนนั!นมาใช้อย่างเต็มที" จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
บางคนยังทําผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ ลอกเลียนแบบผูอ้ ื"น บางคนสร้างผลงานเหมือน ๆ ซํ!า ๆ กันทุกวัน
ไม่มีการเปลี"ยนแปลง และไม่สามารถเชื"อมโยงความคิดถ่ายทอดออกมาให้ผอู้ ื"นเข้าใจได้ และส่ วนหนึ"ง
โรงเรี ยนได้ประชุมผูป้ กครองในเรื" องของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทําให้ทราบว่าสิ" งที"ผปู้ กครอง
ต้องการมากที"สุดคือให้เด็กคิดเป็ นและแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
โรงเรี ยนบ้านช้างคับซึ"งเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดกิจกรรมด้านทักษะการคิด
และได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อเนื"องมาโดยตลอด สอดคล้องกับจุดเน้นของสํานักงานเขตพื!นที"
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลยุทธ์ที" 1 มีเป้ าหมายให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพ
นอกสถานศึกษา โดยสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์ การมหาชน) สมศ.
รอบ 2 ปี การศึกษา 2551 มีผลการประเมิน มาตรฐานที" 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ครู ผสู้ อนได้พฒั นาการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิด เพื"อเตรี ยมตัว
รองรับการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ.รอบ 3 และต้องการจัดกิจกรรมเพื"อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดของเด็กให้มี
การพัฒนามากยิง" ๆขึ!นไป สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาํ หนดให้เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และมุง่ ส่ งเสริ มทักษะกระบวนการคิดให้เด็กคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น
จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง
เป้าหมาย
นักเรี ยนชั!นอนุบาล 2 โรงเรี ยนบ้านช้างคับ ปี การศึกษา 2553 จํานวน 11 คน
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วัตถุประสงค์
1. เพื"อส่ งเสริ มทักษะด้านการคิด คิดแก้ปัญหา และ ความคิดสร้างสรรค์
2. เพื"อส่ งเสริ มความกล้าแสดงออก ความมัน" ใจในตนเอง และการนําเสนอผลงาน
3. เพื"อเปรี ยบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพัฒนาทักษะการคิดก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ดว้ ยเกม
3. การพัฒนาคุณภาพของการจัดประสบการณ์
ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพัฒนาทักษะการคิด มีแนวทางการดําเนินงาน ดังต่อไปนี!
การดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิด คํานึงถึงแนวคิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการตามวัยที"เหมาะสม
ของเด็กชั!นอนุบาลปี ที" 2 ซึ"งมีอายุระหว่าง 5-6 ปี ดังทฤษฎีพฒั นาการของเพียเจย์,รุ สโซ,ฟรอเบล,
เพสตาลอสซี
ผูจ้ ดั กิจกรรม จึงศึกษาเรื" องเกมและนําเกมมาประกอบการจัดกิจกรรม เพราะเกมเป็ นวิธีการอย่าง
หนึ"งที"จะลดความเครี ยด ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เร้าความสนใจให้อยากร่ วมกิจกรรม ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้
ผ่านการเล่นเกม ทําให้มีความสุ ข เกิดการเรี ยนรู้แบบไม่รู้ตวั ดังคํากล่าวของ นฤมล ปิ นดอนทอง
(2544,หน้ า 29) กล่าวว่า เกมเป็ นกิจกรรมการเล่นที"ทาํ ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่ งเสริ มให้รู้จกั
การเรี ยนรู้ในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื"น เป็ นสิ" งเร้าใจ จูงใจให้เกิดการเรี ยนรู้ เกมช่วยฝึ กสมองและทักษะ ส่ งผลให้
เด็กเกิดความคิด และรู้จกั การแก้ปัญหา จึงได้พฒั นา การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม “ชุดกิจกรรมเกม
หรรษาพัฒนาทักษะการคิด” มีลาํ ดับขั;นตอนการพัฒนานวัตกรรมและการดําเนินการ ดังนี!
1.ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัญหาของการจัดประสบการณ์
จากการจัดประสบการณ์ ผลการประเมินพัฒนาการด้านความสามารถคิดรวบยอด แก้ปัญหา
และคิดริ เริ" มสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับพอใช้
2. ศึกษาหลักสู ตรและวิเคราะห์ เนือ; หาสาระทีเ กีย วข้ อง
เพื" อ ศึ ก ษาหลัก การและจุ ด มุ่ ง หมายในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย เพื" อ เด็ ก จะได้รั บ การพัฒ นา
ความสามารถของแต่ละบุคคล และยังเน้นให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3.ศึกษาทฤษฎีเอกสารทีเ กีย วข้ องกับทักษะการคิด และเกม
เอกสารและงานวิจยั ที"เกี"ยวข้อง ผูจ้ ดั กิจกรรมได้นาํ มาเป็ นกรอบแนวคิด ตามหัวข้อ ดังนี!
- พัฒนาการทางสติปัญญา ศึกษาความหมาย ทฤษฎีพฒั นาการ ความพร้อมทางสติปัญญา องค์ประกอบ
- ทักษะการคิด ศึกษาความหมาย หลักการ รู ปแบบ วิธีการ
- เกม ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ รู ปแบบ วิธีการ
- การวิจยั ที"เกี"ยวข้อง
4. กําหนดกรอบแนวคิดและเนือ; หาทีจ ะจัดทําชุ ดกิจกรรม
วิเคราะห์เนื!อหาให้สอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู้ และพัฒนากิจกรรมในการจัดทําชุดกิจกรรม
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5. จัดทําร่ างคู่มือ พัฒนา ปรับปรุงให้ สมบูรณ์
ชุดกิจกรรมเกมพัฒนาทักษะการคิด แบ่งออกเป็ น 8 ชุด แต่ละชุด จะประกอบด้วย จุดประสงค์
ของชุดกิจกรรม มีแนวทางการดําเนินกิจกรรม มีสื"อ/อุปกรณ์ที"เหมาะสมกับเด็ก มีการวัดผลประเมินผล
แต่ละชุด จะมีกิจกรรมอยู่ 2 แบบ คือกิจกรรมกลุ่มและ กิจกรรมเดี"ยว ประเมินความพึงพอใจชุดกิจกรรม
โดยนักเรี ยนและผูป้ กครอง
รูปแบบของชุ ดกิจกรรมเกมพัฒนาทักษะการคิด มี 8 ชุ ด ดังนี!
ชุดกิจกรรมที" 1 ฟังแล้ว..บอกต่อ
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมกระซิบ หาภาพตามข้อความที"กระซิบบอก
กิจกรรมเดี"ยว วาดภาพความฝันของหนูเมื"อหนูโตขี!น จากความคิดสร้างสรรค์
ชุดกิจกรรมที" 2 ปริ ศนาคําทาย
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมแข่งขันคิด ติดภาพคําตอบจากปริ ศนาคําทาย
กิจกรรมเดี"ยว สร้าง และต่อเติมภาพตามจินตนาการจากภาพที"เป็ นคําตอบของกิจกรรมกลุ่ม
ชุดกิจกรรมที" 3 ฟังแล้วคิด
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมรวมเงินแบ่งกลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มฟังข้อความและถ่ายทอดหาคําตอบ
กิจกรรมเดี"ยว คิดสร้างสรรค์วาดภาพอาหารที"ชอบมากที"สุด
ชุดกิจกรรมที" 4 ค้นหาเพื"อน
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เกมแม่ทพั สัง" เพื"อแบ่งกลุ่มแข่งขันแยกวัสดุออกเป็ นหมวดหมู่
กิจกรรมเดี"ยว สร้างสรรค์ภาพ ตามจินตนาการจากวัสดุเหลือใช้ในกิจกรรมกลุ่ม
ชุดกิจกรรมที" 5 คนค้นโจทย์
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ร้องเพลงเล่นเกมลมเพลมพัด แบ่งกลุ่มแข่งขันหาภาพคําตอบจากโจทย์
กิจกรรมเดี"ยว บอกตัวเลขที"ชอบที"สุด 1 ตัวแล้ว คิดวาดสร้างสรรค์ภาพจากตัวเลขที"ชอบ
ชุดกิจกรรมที" 6 สนุกกับรู ปทรง
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ค้นหารู ปทรงในห้องที"ครู ซ่อนไว้หยิบที"คาดผมตามรู ปทรงที"คน้ หาแสดง
บทบาทสมมติตามครู บรรยายเพื"อเข้ากลุ่มเรี ยงลําดับรู ปทรงของตนเองจากเล็กไปใหญ่
กิจกรรมเดี"ยว สร้างสรรค์ภาพจากรู ปทรงที"ตนเองมีอยู่
ชุดกิจกรรมที" 7 ต่อสร้างภาพ
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมเพื"อนสัง" ร้องเพลงกิ"งก้านใบเพลงจบฟังคําสัง" จากเพื"อน
กิจกรรมเดี"ยว สร้างสรรค์ภาพจากส่ วนประกอบของต้นไม้
ชุดกิจกรรมที" 8 นาฬิกา..มหาสนุก
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมเสี ยงนกกระจิบ นกกระจอก เพื"อแบ่งกลุ่ม แข่งขันเรี ยงลําดับจากการ
ปั!นผูน้ าํ กลุ่มออกมาหมุนนาฬิกาแล้วหยิบบัตรภาพปั! นดินนํ!ามันจากบัตรภาพให้เท่าตัวเลขนาฬิกา
กิจกรรมเดี"ยว เขียนตัวเลขที"ชอบ เลือกดินนํ!ามันทําอย่างไรก็ได้ให้ดินนํ!ามันติดที"ตวั เลข
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การดําเนินกิจกรรม ดังต่ อไปนี;
1. เด็กทําแบบประเมินก่อนใช้ชุดกิจกรรมจํานวน 20 ข้อ โดยครู เป็ นผูอ้ า่ นข้อคําถาม
ให้นกั เรี ยนคิดหาคําตอบจากการสังเกตภาพ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรม ก่อนใช้ครู แนะนํา ชี!แจง สาธิตการเล่นเกม ชุดกิจกรรม
1ชุด จะมี 2กิจกรรม ดังนี!
กิจกรรมที" 1 กิจกรรมกลุ่ม ครู เริ" มด้วยการนําเข้าสู่ การเล่นเกมด้วยการร้องเพลง แบ่งกลุ่มเด็กร่ วมกิจกรรม
กิจกรรมที" 2 กิจกรรมเดี"ยว นักเรี ยนคิดสร้างสรรค์ผลงาน ต่อเนื"องจากกิจกรรมที" 1
เมื"อเสร็ จกิจกรรมนักเรี ยนสามารถถ่ายทอดผลงานที"สร้างสรรค์ดว้ ยการนําเสนอผลงาน
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันบอกข้อคิด และสรุ ปกิจกรรมได้
4. หลังจากใช้ชุดกิจกรรมทั!งหมด 8 ชุดแล้ว เด็กทําแบบประเมินชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
หลังการใช้ชุดกิจกรรม คนละ 1 ชุด จํานวน 20 ข้อ โดยครู เป็ นผูอ้ า่ นข้อคําถาม ให้นกั เรี ยนคิดหาคําตอบ
จากการสังเกตภาพ
5. ครู และนักเรี ยนดูแบบประเมินและตอบพร้อมกัน
6. ดูความก้าวหน้าแบบทดสอบก่อน – หลังการจัดกิจกรรมของนักเรี ยนแต่ละคน
6. ทดลองใช้
ผูจ้ ดั กิ จกรรมนํา ชุ ดกิ จกรรมไปทดลองใช้ก บั เด็ก ปฐมวัย ชั!นอนุ บาลปี ที" 2 ที" ไ ม่ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง
จํานวน 8 คน ของโรงเรี ยนบ้านช้างคับ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามขั!นตอนชุดกิจกรรม บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรม เพื"อนําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขให้ดียง"ิ ขึ!น
7. นําไปใช้ ในการพัฒนาเด็ก
ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมในภาคเรี ยนที" 1 ปี การศึกษา 2553 กับนักเรี ยนชั!นอนุ บาล 2 ช่ วงกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ต่อเนื"องกันจนครบ 8 สัปดาห์
8. เผยแพร่
- ครู ภายในโรงเรี ยน
- ครู ภายในกลุ่มโรงเรี ยน
- ครู ภายในเขตพื!นที"การศึกษาและนอกเขตพื!นที"การศึกษา
4. ผลการดําเนินงาน
ผลทีเ กิดกับเด็ก
1. เด็กมีทกั ษะด้านการคิด คิดแก้ปัญหา และ ความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 80
2. เด็กมีความกล้าแสดงออก ความมัน" ใจในตนเอง ร้อยละ 80
3. ผลการใช้แบบทดสอบชุดกิจกรรมเกมหรรษาพัฒนาทักษะการคิดหลังจัดกิจกรรม
สู งกว่าก่อนจัดกิจกรรม
4. ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานที" 4 ผูเ้ รี ยนสามารถคิดรวบยอด แก้ปัญหา และคิดริ เริ" มสร้างสรรค์
ในปี การศึกษา 2553 เพิม" สู งขึ!นเป็ นร้อยละ 83
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5. ผลการใช้แบบวัดความพึงพอใจของเด็กต่อชุดกิจกรรม มีคา่ เฉลี"ยรวมอยูท่ ี" 2.89 อยูร่ ะดับดีมาก
6. ผลการใช้แบบวัดความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อชุดกิจกรรมมีคา่ เฉลี"ยรวมอยูท่ ี"2.9ระดับดีมาก
ผลทีเ กิดกับครู
1. คณะครู มีความรู้ สามารถจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิดให้กบั เด็ก
2. ครู เป็ นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์เพื"อพัฒนาการคิดของครู และนักเรี ยน
3. ครู ร่วมนําเสนอผลงานการสอนคิดและผ่านการการประเมินในระดับดีเยีย" ม
ผลทีเ กิดขึน; กับโรงเรียน
1. โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิด
2. โรงเรี ยนได้รับรางวัล โรงเรี ยนดีเด่นขนาดกลางระดับเขตพื!นที"การศึกษา
ผลทีเ กิดกับชุ มชน
1. ชุมชนมีความภาคภูมิใจในตัวเด็ก ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2. ชุมชนและผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
5. ปัจจัยความสํ าเร็จ
1. กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับจุดเน้นที" 1ของสํานักงานเขตพื!นที"การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนมาตรฐานที" 4 และเป็ นกิจกรรมที"ครู ตอ้ งจัด
เพราะเป็ นโครงการต่อเนื"องของโรงเรี ยน
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ให้การสนับสนุนครู เข้ารับการอบรมและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิด
3. ครู ในโรงเรี ยน กิจกรรมบางกิจกรรมต้องขอความร่ วมมือคณะครู เช่นครู ภาษาไทย ครู ศิลปะ
4. ผูป้ กครอง ชุมชน มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ร่ วมกิจกรรม และประเมินผล
5. เด็กปฐมวัยทุกคน ร่ วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เรี ยนรู้อย่างมีความความสุ ข
6. บทเรียนทีไ ด้ รับ
1. การจัดกิจกรรมมีสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนมาตรฐานที" 4 และเป็ นกิจกรรมที"
ปฏิบตั ิตอ่ เนื"อง ตรงความต้องการของเด็ก ทําให้เด็กสนใจเข้าร่ วมกิจกรรม ทําให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างมี
ความสุ ขและส่ งผลให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. การจัดกิจกรรม ถ้าเด็กเต็มใจที"จะเรี ยน จะทําให้เรี ยนรู้อย่างมีความสุ ขและเกิดความรู้ข! ึน
โดยไม่รู้ตวั
7. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. พัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากขึ!น
2. พัฒนารู ปแบบกิจกรรมให้สามารถปรับเปลี"ยน ให้เหมาะสมกับวัย ในปี การศึกษาที"จะใช้ได้
3. จัดกิจกรรมโดยให้ชุมชนและผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมกิจกรรม ร่ วมเสนอกิจกรรม
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ภาพประกอบการจัดประสบการณ์
ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพัฒนาทักษะการคิด

