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1. ช่ือผลงาน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร "
การบอกค $าจํานวน 1-10 ของนักเรียนช ั้นอนุบาลป.ท่ี 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$ 

 

2. ช่ือผู�นําเสนอผลงาน   นางสาวนัทศิญา  พุ$มวัชระ 
    โรงเรียนอนุบาลแพร$ จังหวัดแพร$ 
    อําเภอ เมืองแพร$  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร$ เขต 1 
    โทรศัพท"  081-2808932 E-mail   nutsiyapum@gmail.com 
 

3. หลักการเหตุผล/ความเป�นมา 
 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ$งใหNพัฒนาใหNเด็กมี
พัฒนาการดNานร$างกาย  อารมณ" สังคม สติปPญญาท่ีเหมาะสมกับวัย  และคํานึงถึงความแตกต$างระหว$าง
บุคคล  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสําคัญอย$างมาก  เพราะการพัฒนาทุกดNานมีรากฐานมาจาก
การพัฒนาในวัยเด็ก  นับต้ังแต$แรกเกิดจนกระท่ังอายุประมาณ 6 ป.  เปQนช$วงท่ีมีการพัฒนาอย$างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอย$างยิ่งการเจริญเติบโตทางสมอง  ประสบการณ"ในวัยนี้จะเปQนพ้ืนฐานของการพัฒนาในวัย
ต$อไป   การเรียนรูNคณิตศาสตร" เปQนส$วนหนึ่งท่ีทําใหNสมองมนุษย"มีความคิดสรNางสรรค" คิดอย$างมีเหตุผล 
เปQนระบบ ระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห"ปPญหาและสถานการณ"ไดNอย$างรอบคอบ  สามารถ
คาดการณ"วางแผน  ตัดสินใจและแกNปPญหาไดNอย$างถูกตNอง  มีประโยชน"ต$อการดํารงชีวิต   ท่ีสําคัญ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดใหNมีการเรียนคณิตศาสตร"คือ การสังเกต  การจําแนก และการ
เปรียบเทียบ  การจับคู$  การจัดกลุ$ม  การเรียงลําดับสิ่งต$างๆ จํานวน การเปรียบเทียบจํานวน มากกว$า 
นNอยกว$า เท$ากัน การนับสิ่งต$างๆ การจับคู$หนึ่งต$อหนึ่ง การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ   
 จากการท่ีขNาพเจNาไดNสอนชั้นอนุบาลป.ท่ี 3 ในป.การศึกษา 2561 (ภาคเรียนท่ี 1) พบว$านักเรียนมี
ทักษะคณิตศาสตร"บางดNานไม$เหมาะสมกับวัย คือ ในดNานการจับคู$ และเปรียบเทียบความแตกต$างหรือ
ความเหมือน รNอยละ 74.00 การจําแนกและจัดกลุ$มสิ่ งต$างๆ รNอยละ 72.60 การบอกลักษณะ
ส$วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพัน"รNอยละ 72.20 ซ่ึงอยู$ในเกณฑ"ตํ่าไม$ถึงรNอยละ 80 ตามท่ี
โรงเรียนต้ังเป[าหมายไวN  ขNาพเจNาจึงคิดท่ีจะพัฒนาทักษะคณิตศาสตร"  โดยการจัดกิจกรรมพัฒนา
คณิตศาสตร"ในรูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา เกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ เพ่ือส$งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร"การบอกค$าจํานวน 1-10 ใหNแม$นยํายิ่งข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค# 
   4.1 เพื่อพ ัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร "ในการบอกค $าของจ ํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้นอน ุบาล 

ป.ท่ี 3/2 โรงเร ียนอนุบาลแพร$ 
 4.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูNปกครองท่ีมีต$อการใชNเกมโดมิโนในการพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร "การบอกค $าจํานวน 1-10 ของนักเรียนช ั้นอนุบาลป.ท่ี 3/2 โรงเร ียนอนุบาลแพร$ 
5. แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

ทฤษฎีท่ีนํามาใชNเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร "การบอกค $า
จํานวน 1-10 ของนักเรียนช ั้นอนุบาลป.ท่ี 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$ คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปPญญา 
 ของเพียเจต"และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปPญญาของบรูเนอร" 

 

 

 การนําเสนอรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย 
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6. การดําเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติ 
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร "      

การบอกค $าจํานวน 1-10 ของนักเรียนช ั้นอนุบาล 3/2 ป.การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลแพร$ ดังนี้ 
6.1 วิเคราะห"ปPญหาการเรียนของนักเรียน การพัฒนาทักษะการบอกค$าของจํานวน 1-10  

ชั้นอนุบาลป.ท่ี 3/2 ของโรงเรียนอนุบาลแพร$ 
6.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เก่ียวกับมาตรฐานคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค" ตัวบ$งชี้ สภาพท่ีพึงประสงค" 
6.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลแพร$ พุทธศักราช 2561ชั้นอนุบาลป.ท่ี 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 ศึกษาขNอมูลเบ้ืองตNน ประโยชน"และประเภทในการสรNางเกมการศึกษาดNานการรูNค$าจํานวน  
เช$น ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูNของเด็กปฐมวัย เกมและการเล$นลําหรับเด็กปฐมวัย องค"ประกอบ
ของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร"ของเด็กปฐมวัย  
 

6.6 สรNางเกมการศึกษา เกมโดมิโนผสมเลขและการคิดคํานวณ จํานวน 10 ชุด  
6.7 ออกแบบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ตามหน$วยการเรียนต$าง ๆ ตามแผนการจัด

ประสบการณ"ของชั้นอนุบาลป.ท่ี 3 ท้ังหมด 40 หน$วยการเรียน โดยจัดทําเกมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร "การบอกค $าจํานวน 1-10 ในแต$ละวันของหน$วยการเรียน จํานวน 
10 หน$วยการเรียน 

6.8 นําเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ จํานวน 10 ชุด ไปเสนอขอคําแนะนําในการปรับปรุงแกNไข
จากผูNเชี่ยวชาญ แลNวดําเนินการปรับปรุงแกNไข เกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ ท้ัง 10 ชุด ตามขNอเสนอแนะ
ของผูNเชี่ยวชาญ พรNอมท้ังประเมินความเหมาะสมของเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ ชั้นอนุบาลป.ท่ี 3/2 
ผลการประเมินของผูNเชี่ยวชาญ ท่ีมีต$อผลการประเมินของผูNเชี่ยวชาญ ท่ีมีต$อเกมโดมิโนผสมเลขและคิด
คํานวณท่ีสรNางข้ึนในภาพรวมพบว$า มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด แสดงว$าสามารถนําไปใชNประกอบการ
เรียนการสอนไดN นําเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ จํานวน 10 ชุด ท่ีปรับปรุงแลNวไปใชNกับนักเรียนชั้น
อนุบาลป.ท่ี 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$ ภาคเรียนท่ี 2 ป.การศึกษา 2561 โดยใชNชั่วโมงเกมการศึกษา สัปดาห"ละ 
20 นาที จํานวน 23 คน 
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ข้ันตอนการพัฒนา Best Plactice เกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร " 
การบอกค $าจํานวน 1-10 ของนักเรียนช ั้นอนุบาลป.ท่ี 3/2 ป.การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลแพร$ ดังนี้ 
 

  

 

 

 

 
    เลขและจํานวน 1-5 
     เลขและจํานวน 6-10   

             จํานวน 1-5 
     จํานวน 6-10 
    ผลบวกจํานวนไม7เกิน 5 

             ผลบวกจํานวนไม7เกิน 6 
             ผลบวกจํานวนไม7เกิน7 
             ผลบวกจํานวนไม7เกิน 8 
             ผลบวกจํานวนไม7เกิน 9 
             ผลบวกจํานวนไม7เกิน 10 
              
              
              

 

 

         ไม7ผ7าน 

 

        

ผ7าน 

 

 

 

 

วิเคราะห#ป;ญหาและสาเหตุ 

ศึกษาหลักสูตรและวัตถุประสงค# 

วางแผนและคัดเลือกนวัตกรรม 

ศึกษารูปแบบเอกสารการเรียน 

ออกแบบเกมการศึกษา 

จดัทาํเกมโดมิโนผสม

เลขและคิดคาํนวณ 

จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

เกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณ 

ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ทดลองใช�ในห�องเรียน 

และประเมินผล 

ประสิทธิภาพของเกมโดมิโน
ผสมเลขและคิดคํานวณ 

เผยแพร7นวัตกรรม 

ผู�เชี่ยวชาญ 
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7. แผนการดําเนินงาน/ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
การดําเนินงานตามกิจกรรม ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle หรือ PDCA ) 

คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดNวย 
 

 
8. ผลการปฏิบัติงาน ส7งผลต7อการพัฒนา ความเปล่ียนแปลง อย7างไร (แนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
      8.1 เด็กปฐมวัย   

• เด็กมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร "ในการบอกค $าจํานวน 1-10 เพ่ิมข้ึนรNอยละ 85.20 
      8.2 พ$อ แม$ ผูNปกครอง 

• ผูNปกครองมีความพึงพอใจและชื่นชมผลงานของเด็กอยู$ในระดับดีมาก  
คิดเปQนรNอยละ 88.70 
9. ป;จจัยท่ีทําให�วิธีการประสบผลสําเร็จ 

• ผูNบริหาร ครูในโรงเรียนมีส$วนร$วมในการดําเนินงานเพ่ือจัดกิจกรรมไดNอย$างมี 
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

• ผูNปกครองมีส$วนร$วมและคอยสนับสนุนใหNการดําเนินงานลุล$วง และประสบผลสําเร็จ 
• เด็กทุกคนกระตือรือรNนและใหNความร$วมมือในการทํากิจกรรมต$างๆ 

10. ประโยชน#ท่ีได�รับ 
• ครูผูNสอนไดNแนวทางการพัฒนาทักษะดNานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัยดNวยรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดมิโน 
• ครู ผูNปกครอง และผูNท่ีเก่ียวขNองกับเด็กไดNมีความเขNาใจเก่ียวกับการเรียนรูNเพ่ือพัฒนา 

ทักษะต$างๆ ไดNตามศักยภาพของเด็ก  
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11. การเผยแพร7 
 นําเกมโดมิโนผสมเลขและคิดคํานวณเพ่ือพัฒนาทักษะการบอกค$าจํานวน 1-10 ของนักเรียนชั้น
อนุบาลป.ท่ี 3/2 โรงเรียนอนุบาลแพร$ไปเผยแพร$ ดังนี้ 
  - เผยแพร$ในโรงเรียนต$างๆ ในเครือข$าย และโรงเรียนนอกเครือข$าย โดยเผยแพร$เปQนเอกสาร
และซีดี  
  - จัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน ในงาน PHRAE EDUCA พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
แพร$ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ณ หNองนคราแกรนด"บอลลูน โรงแรมแพร$นครา อําเภอเมือง จังหวัดแพร$ 
  - จัดนิทรรศการ ในการอบรมครูปฐมวัยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร$  
เขต 1 วันท่ี 18 สิงหาคม 2562 ณ หNองสักทองสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร$ เขต 1 
  - เผยแพร$ทางเว็บไซต" สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร$ 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$เกิน 10 หนNา 
 3. ใหNผูNนําเสนอผลงานในรูปแบบเอกสารตามแบบท่ีกําหนด  จํานวน 3 ชุด และบันทึกเปQน
แผ$น CD จํานวน 1 แผ$น 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


