
 
 

 

แบบรายงาน 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดบัปฐมวยัที�ด ี  

( Best Practices) 
 
 
 
 
 

“ ชุดกจิกรรมเกมหรรษาพฒันาทกัษะการคดิ ” 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอผลงาน  นางเรณู   คงประณีต 

ครูชํานาญการ     โรงเรียนบ้านช้างคบั 

ตําบลวงัไทร    อาํเภอคลองขลุง   จังหวดักาํแพงเพชร 

สํานักงานเขตพื;นที�การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร  เขต  2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั;นพื;นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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การพฒันารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวยัที�ดี  ( Best Practices) 
 
1.ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ชื�อผลงาน   ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพฒันาทกัษะการคิด 
1.2 ชื�อผู้เสนอผลงาน    นางเรณู     คงประณีต   ครูชาํนาญการ  โรงเรียนบา้นชา้งคบั  ระดบัชั!นที"สอน  
                             ระดบัชั!นอนุบาล ปีที" 2  โรงเรียนบา้นชา้งคบั กลุ่มวงัไทร สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษา 
                     ประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 2  โทรศพัท ์087-2015617 
                     อีเมลล ์  Ranu_2515@hotmail.com 

2. ความเป็นมา 
 จากการจดัประสบการณ์  พบวา่ เด็กโดยทั"วไปมีความสามารถดา้นความคิดแอบแฝงอยูใ่นตวั  แต่
เด็กไมไ่ดรั้บการกระตุน้หรือส่งเสริมใหน้าํความคิดส่วนนั!นมาใชอ้ยา่งเตม็ที" จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
บางคนยงัทาํผลงานกิจกรรมสร้างสรรค ์ลอกเลียนแบบผูอื้"น บางคนสร้างผลงานเหมือน ๆ ซํ! า ๆ กนัทุกวนั
ไมมี่การเปลี"ยนแปลง และไมส่ามารถเชื"อมโยงความคิดถ่ายทอดออกมาใหผู้อื้"นเขา้ใจได ้ และส่วนหนึ"ง
โรงเรียนไดป้ระชุมผูป้กครองในเรื"องของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทาํใหท้ราบวา่สิ"งที"ผูป้กครอง
ตอ้งการมากที"สุดคือใหเ้ด็กคิดเป็นและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

โรงเรียนบา้นชา้งคบัซึ" งเคยไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนาํจดักิจกรรมดา้นทกัษะการคิด 
และไดมี้การพฒันาการจดักิจกรรมต่อเนื"องมาโดยตลอด   สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสาํนกังานเขตพื!นที"
การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 2  กลยทุธ์ที" 1 มีเป้าหมายใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรคต์ามระดบัการศึกษา  และผลการประเมินคุณภาพ
นอกสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. 

รอบ 2 ปีการศึกษา 2551 มีผลการประเมิน มาตรฐานที" 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี    

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ครูผูส้อนไดพ้ฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิด  เพื"อเตรียมตวั 
รองรับการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษา โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคก์ารมหาชน) สมศ.รอบ 3  และตอ้งการจดักิจกรรมเพื"อส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดของเด็กใหมี้
การพฒันามากยิ"ง ๆขึ!นไป  สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ไดก้าํหนดใหเ้นน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และมุง่ส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดใหเ้ด็กคิดเป็น  ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น   
จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

เป้าหมาย 
 นกัเรียนชั!นอนุบาล 2  โรงเรียนบา้นชา้งคบั   ปีการศึกษา 2553  จาํนวน 11 คน 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื"อส่งเสริมทกัษะดา้นการคิด  คิดแกปั้ญหา และ  ความคิดสร้างสรรค ์
2. เพื"อส่งเสริมความกลา้แสดงออก  ความมั"นใจในตนเอง และการนาํเสนอผลงาน 
3. เพื"อเปรียบเทียบผลการใชชุ้ดกิจกรรมเกมหรรษาพฒันาทกัษะการคิดก่อนและหลงัการจดั 

      ประสบการณ์ดว้ยเกม 
3. การพฒันาคุณภาพของการจัดประสบการณ์ 
 ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพฒันาทกัษะการคิด มีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี!  
การดําเนินงาน 

  การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิด  คาํนึงถึงแนวคิดหลกัจิตวทิยาพฒันาการตามวยัที"เหมาะสม
ของเด็กชั!นอนุบาลปีที" 2 ซึ" งมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี ดงัทฤษฎีพฒันาการของเพียเจย,์รุสโซ,ฟรอเบล, 
เพสตาลอสซี  
 ผูจ้ดักิจกรรม  จึงศึกษาเรื"องเกมและนาํเกมมาประกอบการจดักิจกรรม เพราะเกมเป็นวิธีการอยา่ง
หนึ"งที"จะลดความเครียด  ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เร้าความสนใจให้อยากร่วมกิจกรรม ผูเ้รียนเรียนรู้
ผา่นการเล่นเกม ทาํใหมี้ความสุข เกิดการเรียนรู้แบบไมรู้่ตวั  ดงัคาํกล่าวของ   นฤมล ปิ� นดอนทอง 
(2544,หน้า 29) กล่าววา่  เกมเป็นกิจกรรมการเล่นที"ทาํให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมใหรู้้จกั
การเรียนรู้ในการอยูร่่วมกบัผูอื้"น เป็นสิ"งเร้าใจ จูงใจใหเ้กิดการเรียนรู้ เกมช่วยฝึกสมองและทกัษะ ส่งผลให้
เด็กเกิดความคิด และรู้จกัการแกปั้ญหา จึงไดพ้ฒันา การจดัประสบการณ์โดยใชกิ้จกรรม “ชุดกิจกรรมเกม
หรรษาพฒันาทกัษะการคิด”   มีลาํดบัขั;นตอนการพฒันานวตักรรมและการดําเนินการ ดงันี!  

1.ศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัญหาของการจัดประสบการณ์ 

 จากการจดัประสบการณ์ ผลการประเมินพฒันาการดา้นความสามารถคิดรวบยอด แกปั้ญหา  
และคิดริเริ"มสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัพอใช ้

 2. ศึกษาหลกัสูตรและวเิคราะห์เนื;อหาสาระที�เกี�ยวข้อง 
 เพื"อศึกษาหลักการและจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาปฐมวยั เพื"อเด็กจะได้รับการพัฒนา
ความสามารถของแต่ละบุคคล  และยงัเนน้ใหเ้ด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 3.ศึกษาทฤษฎเีอกสารที�เกี�ยวข้องกบัทกัษะการคิด และเกม 

 เอกสารและงานวจิยัที"เกี"ยวขอ้ง  ผูจ้ดักิจกรรมไดน้าํมาเป็นกรอบแนวคิด ตามหวัขอ้ ดงันี! 
- พฒันาการทางสติปัญญา ศึกษาความหมาย  ทฤษฎีพฒันาการ  ความพร้อมทางสติปัญญา  องคป์ระกอบ 

- ทกัษะการคิด  ศึกษาความหมาย  หลกัการ  รูปแบบ  วธีิการ 
- เกม   ศึกษาความหมาย  องคป์ระกอบ  รูปแบบ  วธีิการ 
- การวจิยัที"เกี"ยวขอ้ง    
 4. กาํหนดกรอบแนวคิดและเนื;อหาที�จะจัดทาํชุดกจิกรรม 

 วเิคราะห์เนื!อหาใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ และพฒันากิจกรรมในการจดัทาํชุดกิจกรรม 
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 5. จัดทาํร่างคู่มือ  พฒันา ปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

 ชุดกิจกรรมเกมพฒันาทกัษะการคิด  แบ่งออกเป็น 8 ชุด  แต่ละชุด  จะประกอบดว้ย  จุดประสงค์
ของชุดกิจกรรม   มีแนวทางการดาํเนินกิจกรรม   มีสื"อ/อุปกรณ์ที"เหมาะสมกบัเด็ก  มีการวดัผลประเมินผล 
แต่ละชุด จะมีกิจกรรมอยู ่2 แบบ คือกิจกรรมกลุ่มและ กิจกรรมเดี"ยว ประเมินความพึงพอใจชุดกิจกรรม 
โดยนกัเรียนและผูป้กครอง 

รูปแบบของชุดกจิกรรมเกมพฒันาทกัษะการคิด  มี 8 ชุด ดงันี! 
ชุดกิจกรรมที" 1   ฟังแลว้..บอกต่อ 

ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมกระซิบ  หาภาพตามขอ้ความที"กระซิบบอก 

 กิจกรรมเดี"ยว วาดภาพความฝันของหนูเมื"อหนูโตขี!น จากความคิดสร้างสรรค ์

ชุดกิจกรรมที" 2   ปริศนาคาํทาย 
ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมแขง่ขนัคิด  ติดภาพคาํตอบจากปริศนาคาํทาย 
  กิจกรรมเดี"ยว สร้าง และต่อเติมภาพตามจินตนาการจากภาพที"เป็นคาํตอบของกิจกรรมกลุ่ม 

ชุดกิจกรรมที" 3   ฟังแลว้คิด 

ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมรวมเงินแบ่งกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มฟังขอ้ความและถ่ายทอดหาคาํตอบ 

  กิจกรรมเดี"ยว คิดสร้างสรรคว์าดภาพอาหารที"ชอบมากที"สุด 
ชุดกิจกรรมที" 4   คน้หาเพื"อน 

ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เกมแมท่พัสั"ง เพื"อแบง่กลุ่มแขง่ขนัแยกวสัดุออกเป็นหมวดหมู่ 
  กิจกรรมเดี"ยว สร้างสรรคภ์าพ ตามจินตนาการจากวสัดุเหลือใชใ้นกิจกรรมกลุ่ม 

ชุดกิจกรรมที" 5   คนคน้โจทย ์
ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ร้องเพลงเล่นเกมลมเพลมพดั แบง่กลุ่มแขง่ขนัหาภาพคาํตอบจากโจทย ์
 กิจกรรมเดี"ยว บอกตวัเลขที"ชอบที"สุด 1 ตวัแลว้ คิดวาดสร้างสรรคภ์าพจากตวัเลขที"ชอบ 

ชุดกิจกรรมที" 6   สนุกกบัรูปทรง 
ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม คน้หารูปทรงในห้องที"ครูซ่อนไวห้ยบิที"คาดผมตามรูปทรงที"คน้หาแสดง 
                           บทบาทสมมติตามครูบรรยายเพื"อเขา้กลุ่มเรียงลาํดบัรูปทรงของตนเองจากเล็กไปใหญ่ 

กิจกรรมเดี"ยว สร้างสรรคภ์าพจากรูปทรงที"ตนเองมีอยู ่
ชุดกิจกรรมที" 7   ต่อสร้างภาพ 

ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมเพื"อนสั"ง   ร้องเพลงกิ"งกา้นใบเพลงจบฟังคาํสั"งจากเพื"อน 

  กิจกรรมเดี"ยว  สร้างสรรคภ์าพจากส่วนประกอบของตน้ไม ้

ชุดกิจกรรมที" 8   นาฬิกา..มหาสนุก 
ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมเสียงนกกระจิบ นกกระจอก เพื"อแบง่กลุ่ม แขง่ขนัเรียงลาํดบัจากการ
ปั! นผูน้าํกลุ่มออกมาหมุนนาฬิกาแลว้หยบิบตัรภาพปั! นดินนํ!ามนัจากบตัรภาพใหเ้ทา่ตวัเลขนาฬิกา 
  กิจกรรมเดี"ยว เขียนตวัเลขที"ชอบ เลือกดินนํ!ามนัทาํอยา่งไรกไ็ดใ้หดิ้นนํ!ามนัติดที"ตวัเลข 
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การดําเนินกจิกรรม ดังต่อไปนี; 
 1. เด็กทาํแบบประเมินก่อนใชชุ้ดกิจกรรมจาํนวน 20 ขอ้ โดยครูเป็นผูอ่้านขอ้คาํถาม   
ใหน้กัเรียนคิดหาคาํตอบจากการสังเกตภาพ 

 2. ดาํเนินการจดักิจกรรมตามชุดกิจกรรม  ก่อนใชค้รูแนะนาํ  ชี!แจง สาธิตการเล่นเกม  ชุดกิจกรรม 
1ชุด จะมี 2กิจกรรม  ดงันี! 
กิจกรรมที" 1    กิจกรรมกลุ่ม ครูเริ"มดว้ยการนาํเขา้สู่การเล่นเกมดว้ยการร้องเพลง แบ่งกลุ่มเด็กร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที" 2   กิจกรรมเดี"ยว  นกัเรียนคิดสร้างสรรคผ์ลงาน  ต่อเนื"องจากกิจกรรมที"  1 
 เมื"อเสร็จกิจกรรมนกัเรียนสามารถถ่ายทอดผลงานที"สร้างสรรคด์ว้ยการนาํเสนอผลงาน 

 3. ครูและนกัเรียนร่วมกนับอกขอ้คิด และสรุปกิจกรรมได ้

 4. หลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมทั!งหมด 8 ชุดแลว้ เด็กทาํแบบประเมินชุดกิจกรรมพฒันาทกัษะการคิด   
หลงัการใชชุ้ดกิจกรรม  คนละ 1 ชุด  จาํนวน  20 ขอ้ โดยครูเป็นผูอ่้านขอ้คาํถาม  ใหน้กัเรียนคิดหาคาํตอบ
จากการสังเกตภาพ 

 5. ครู และนกัเรียนดูแบบประเมินและตอบพร้อมกนั 

 6. ดูความกา้วหนา้แบบทดสอบก่อน – หลงัการจดักิจกรรมของนกัเรียนแต่ละคน 

 6. ทดลองใช้ 
 ผูจ้ดักิจกรรมนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กบัเด็กปฐมวยัชั!นอนุบาลปีที" 2 ที"ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 8 คน ของโรงเรียนบา้นชา้งคบั ดาํเนินการจดักิจกรรมตามขั!นตอนชุดกิจกรรม  บนัทึกขอ้มูลจากการ
สังเกตพฤติกรรม เพื"อนาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิ"งขึ!น 

7. นําไปใช้ในการพฒันาเด็ก 
 ดาํเนินการจดักิจกรรมในภาคเรียนที" 1 ปีการศึกษา 2553 กบันักเรียนชั!นอนุบาล 2  ช่วงกิจกรรม
เสริมประสบการณ์   สัปดาห์ละ 2 วนั  วนัละ 20 นาที  ตอ่เนื"องกนัจนครบ 8 สัปดาห์ 
 8. เผยแพร่ 
 - ครูภายในโรงเรียน 
 - ครูภายในกลุ่มโรงเรียน 
 - ครูภายในเขตพื!นที"การศึกษาและนอกเขตพื!นที"การศึกษา 
4. ผลการดําเนินงาน 

 ผลที�เกดิกบัเด็ก 
 1.  เด็กมีทกัษะดา้นการคิด  คิดแกปั้ญหา และ  ความคิดสร้างสรรค ์ ร้อยละ 80 

2. เด็กมีความกลา้แสดงออก  ความมั"นใจในตนเอง ร้อยละ 80   
  3.  ผลการใชแ้บบทดสอบชุดกิจกรรมเกมหรรษาพฒันาทกัษะการคิดหลงัจดักิจกรรม 

สูงกวา่ก่อนจดักิจกรรม 
   4.  ดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที" 4 ผูเ้รียนสามารถคิดรวบยอด แกปั้ญหา และคิดริเริ"มสร้างสรรค ์ 
ในปีการศึกษา 2553 เพิ"มสูงขึ!นเป็นร้อยละ 83  
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   5.  ผลการใชแ้บบวดัความพึงพอใจของเด็กต่อชุดกิจกรรม มีคา่เฉลี"ยรวมอยูที่"  2.89 อยูร่ะดบัดีมาก 
   6.  ผลการใชแ้บบวดัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อชุดกิจกรรมมีคา่เฉลี"ยรวมอยูที่"2.9ระดบัดีมาก 

ผลที�เกดิกบัครู 
 1. คณะครูมีความรู้  สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดใหก้บัเด็ก 
 2. ครูเป็นวทิยากรในการจดักิจกรรมการคิดวิเคราะห์เพื"อพฒันาการคิดของครูและนกัเรียน 

3. ครูร่วมนาํเสนอผลงานการสอนคิดและผา่นการการประเมินในระดบัดีเยี"ยม 
ผลที�เกดิขึ;นกบัโรงเรียน 

 1. โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียนตน้แบบจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิด 
 2. โรงเรียนไดรั้บรางวลั โรงเรียนดีเด่นขนาดกลางระดบัเขตพื!นที"การศึกษา 

ผลที�เกดิกบัชุมชน 
 1. ชุมชนมีความภาคภูมิใจในตวัเด็ก  ครูและผูบ้ริหารโรงเรียน 
 2. ชุมชนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ปัจจัยความสําเร็จ 
 1. กิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์ สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ที" 1ของสาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษา
กาํแพงเพชร เขต 2  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนมาตรฐานที" 4 และเป็นกิจกรรมที"ครูตอ้งจดั 
เพราะเป็นโครงการต่อเนื"องของโรงเรียน 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียน  ใหก้ารสนบัสนุนครูเขา้รับการอบรมและจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิด 
 3. ครูในโรงเรียน  กิจกรรมบางกิจกรรมตอ้งขอความร่วมมือคณะครู เช่นครูภาษาไทย ครูศิลปะ 
 4. ผูป้กครอง ชุมชน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรม และประเมินผล 
 5. เด็กปฐมวยัทุกคน  ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน  เรียนรู้อยา่งมีความความสุข 
6. บทเรียนที�ได้รับ 
 1. การจดักิจกรรมมีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนมาตรฐานที" 4 และเป็นกิจกรรมที"
ปฏิบติัต่อเนื"อง ตรงความตอ้งการของเด็ก  ทาํใหเ้ด็กสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม  ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขและส่งผลใหกิ้จกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 2. การจดักิจกรรม ถา้เด็กเตม็ใจที"จะเรียน  จะทาํใหเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขและเกิดความรู้ขึ!น 
โดยไมรู้่ตวั 
7. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 1. พฒันากิจกรรมใหมี้ความหลากหลาย และน่าสนใจมากขึ!น 
 2. พฒันารูปแบบกิจกรรมให้สามารถปรับเปลี"ยน  ใหเ้หมาะสมกบัวยั ในปีการศึกษาที"จะใชไ้ด ้

3. จดักิจกรรมโดยใหชุ้มชนและผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรม  ร่วมเสนอกิจกรรม 
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ภาพประกอบการจัดประสบการณ์ 

ชุดกจิกรรมเกมหรรษาพฒันาทักษะการคิด 
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