เอกสารเผยแพร่ ผลงานวิชาการ1

การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ แบบบูรณาการกิจกรรม
โดยใช้ เกมการศึกษาเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2

ของ

นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ าม้ า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด)
สั งกัดเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัดร้ อยเอ็ด

2
ชื่ อการศึกษา
ผู้ศึกษา
ตาแหน่ ง
สถานศึกษา
ปี การศึกษา

ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรม โดยใช้เกมการศึกษาเป็ นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร
ครู วิทยฐานะครู ชานาญการ
โรงเรี ยนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
2561

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก โดยใช้เกมการศึกษาเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 2) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2
ก่ อนและหลัง การจัดประสบการณ์ แบบบู รณาการกิ จกรรมโดยใช้เกมการศึ ก ษาเป็ นฐาน และ
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ที่ได้รับจัดการประสบการณ์แบบ
บู รณาการกิ จกรรมหลัก โดยใช้เกมการศึ กษาเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 (อายุ 4-5 ปี ) ที่เรี ยนในโรงเรี ยน
เทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลเมื องร้ อยเอ็ด) สังกัดเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด จานวน 30 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่
ใช้ใ นการศึ ก ษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ แบบบู ร ณาการกิ จกรรม โดยใช้เกม
การศึ ก ษาเป็ นฐาน เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2
2) แบบทดสอบทัก ษะพื้ นฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้นอนุ บ าลปี ที่ 2 3) แบบสัง เกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test (dependent)
ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้เกมการศึกษาเป็ นฐาน
เป็ นกระบวนการที่ ส ามารถพัฒ นาทัก ษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้นอนุ บ าลปี ที่ 2
(อายุ 4-5 ปี )ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2
(อายุ 4-5 ปี ) หลังได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้เกมการศึกษาเป็ นฐานสู งกว่าก่อน
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ เกมการศึกษาเป็ นฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้
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การจัดประสบการณ์ บูรณาการกิจกรรม

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- การปฏิบตั ิตามสัญญาณ
- การแสดงท่าทางประกอบบทร้อง เพลง
- การแสดงท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลง
พรวนดิน
- การแสดงท่าทางประกอบคาคล้องจอง “ไม้
ดอกไม้ประดับ”
- การแสดงท่าทางประกอบเพลง “ดอกมะลิ”
- การเคลื่อนไหวร่ างกายในทิศทางต่างๆ ตามคาสัง่

กิจกรรมสร้ างสรรค์
- พับกระดาษสี เป็ นรู ป
ดอกไม้
- วาดภาพจากสี เทียน
- หยดสี เป็ นรู ปดอกไม้
- พิมพ์ภาพดอกไม้
- ปั้ นดินน้ ามันรู ปดอกไม้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- ชื่อ สี รู ปร่ างลักษณะและขนาด
ของดอกไม้
- การขยายพันธุ์ดอกไม้
- การดูแลรักษา
- ประโยชน์ของดอกไม้
- โทษของดอกไม้

กิจกรรมกลางแจ้ ง
- การเล่นเกมขายดอกไม้
- เล่นเครื่ องเล่นสนาม
- เล่นเกมวิง่ เก็บดอกไม้

หน่ วย
ดอกไม้ สดสวย
กิจกรรมเกมการศึกษา
- จับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์คา
- เรี ยงลาดับการบานของดอกไม้
- โดมิโนดอกไม้
- จัดหมวดภาพรู ปร่ าง ลักษณะดอกไม้
- จับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์ตวั เลข

กิจกรรมเสรี
- มุมบ้าน
- มุมบล็อก
- มุมหนังสื อ
- มุมพลาสติกสร้างสรรค์
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ตารางแผนการจัดประสบการณ์ บูรณาการ 3 กิจกรรม
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 (อายุ 4-5 ปี ) โรงเรี ยนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
หน่วยการเรี ยนรู ้ดอกไม้สดสวย
วัน
หน่วยการเรี ยนรู ้ กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรมเกม ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
เดือน
เคลื่อน ไหว เสริ ม
การศึกษา การ การจัด การเรี ยง การรู ้ค่า
ปี
และจังหวะ ประสบ
สังเกต หมวด ลาดับ จานวน
การณ์
การ
หมู่
เปรี ยบ
เทียบ
สัปดาห์ที่ 1 ดอกไม้สดสวย
5 พ.ย. 61 แผนบูรณาการ - ปฏิบตั ิตาม
กิจกรรมที่ 1 สัญญาณ
- การแสดง
ท่าทาง
ประกอบบท
ร้อง “ตะล๊อก
ต๊อกแต๊ก”
6 พ.ย. 61 แผนบูรณาการ - การแสดง
กิจกรรมที่ 2 ท่าทางตาม
จินตนาการ
ประกอบ
เพลงพรวน
ดิน
7 พ.ย. 61 แผนบูรณาการ - การแสดง
กิจกรรมที่ 3 ท่าทาง
ประกอบคา
คล้องจอง
ไม้ดอก
ไม้ประดับ

- จับคู่ภาพ
ดอกไม้กบั
สัญลักษณ์
คา



- การ
- การเรี ยง
ขยายพันธุ์ ลาดับ
ดอกไม้ การบาน
ของดอกไม้



- การดูแล - โดมิโน
รักษา
ดอกไม้



- ชื่อ สี
รู ปร่ าง
ลักษณะ
ของดอกไม้
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วัน
เดือน
ปี

8 พ.ย. 61

9 พ.ย. 61

หน่วยการเรี ยนรู ้

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรมเกม ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
เคลื่อน ไหว เสริ ม
การศึกษา การ การจัด การเรี ยง การรู ้ค่า
และจังหวะ ประสบ
สังเกต หมวด ลาดับ จานวน
การณ์
การ
หมู่
เปรี ยบ
เทียบ

แผนบูรณาการ - การแสดง - ประโยชน์ - เกมการจัด 
กิจกรรมที่ 4 ท่าทาง
ของดอกไม้ หมวดหมู่
ประกอบ
ภาพรู ปร่ าง
เพลง “ดอก
ลักษณะของ
มะลิ”
ดอกไม้


แผนบูรณาการ - การ
- โทษของ - เกมจับคู่
กิจกรรมที่ 5 เคลื่อนไหว ดอกไม้ ภาพดอกไม้
ร่ างกายใน
กับ
ทิศทางต่างๆ
สัญลักษณ์
ตามคาสั่ง
ตัวเลข
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แผนการจัดประสบการณ์ ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ชั้ นอนุบาลปี ที่ 2 (อายุ 4-5 ปี )
หน่ วยการเรียนรู้ ดอกไม้ สดสวย เรื่ อง ชื่ อ สี กลิ่น และรู ปร่ างลักษณะของดอกไม้
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที
ครู ผ้ สู อน นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร
1. สาระสาคัญ
ดอกไม้มี ชื่อ สี กลิ่น และรู ปร่ างลักษณะที่แตกต่างกัน เกมการจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์คา
ชื่อดอกไม้ เป็ นการฝึ กทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ให้เด็กรู ้จกั การสังเกตและการเปรี ยบเทียบ
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนเคลื่อนไหวท่าทางประกอบบทร้องเพลง
2. นักเรี ยนบอกชื่อ สี รู ปร่ างลักษณะของดอกไม้ได้
3. นักเรี ยนมีทกั ษะด้านการสังเกตและการเปรี ยบเทียบ
4. นักเรี ยนเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5. นักเรี ยนเล่นเกมจับคู่ดอกไม้กบั สัญลักษณ์คาได้
3. สอดคล้องกับมาตรฐาน
มฐ.5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2
มฐ.8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
มฐ.10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
4. สาระการเรี ยนรู้
สาระทีเ่ ด็กควรรู้
- ดอกไม้มีชื่อ รู ปร่ างลักษณะ สี กลิ่น และขนาดต่างกัน
- เกมจับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์คาชื่อดอกไม้
ประสบการณ์สาคัญ
- การสังเกตและการเปรี ยบเทียบ
- การรู ้จกั สิ่ งของต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ดมกลิ่น
- การพูดคุยกับผูอ้ ื่นเกี่ยวกับประกบการณ์ของตนเอง
- การเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

8
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นนา
1. นักเรี ยนเคลื่อนไหวร่ างกายไปทัว่ บริ เวณอย่างอิสระตามจังหวะที่ครู เคาะ เมื่อได้ยนิ
สัญญาณ “หยุด” ให้หยุดในท่านั้นทันที โดยไม่ชนกัน
2. นักเรี ยนและครู ร่วมกันร้องบท “ตะล๊อกต๊อกแต๊ก” (ซื้ อขายดอกไม้)
3. นักเรี ยนยืนเป็ นวงกลม โดยให้นกั เรี ยนยืน่ มือออกไปข้างหน้า ครู ร้องบท ตะล๊อก
ต๊อกแต๊ก โดยครู เดินแตะมือนักเรี ยนไปทีละคนและถ้าครู แตะมือนักเรี ยนคนไหน ให้นกั เรี ยนที่ครู
แตะมือขายดอกไม้ชนิดนั้น
4. ให้นกั เรี ยนบอกชื่อดอกไม้ของตนเองให้เพื่อนฟัง
ขั้นสอน
1. ครู เล่นปริ ศนาคาทายกับนักเรี ยน เช่น ดอกอะไรเอ่ยสี ขาวใช้ร้อยมาลัยเมื่อบานเต็มที่
จะมีกลิ่นหอม (ดอกมะลิ) ดอกอะไรเอ่ย.....ฯลฯ
2. ครู นากระจาดดอกไม้จริ ง (ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกบานชื่น ดอกรัก ดอก
ชบา ดอกหน้าวัว) ให้นกั เรี ยนดูพร้อมกับวางบัตรชื่อดอกไม้ไว้ขา้ งๆของดอกไม้น้ นั
3. นักเรี ยนออกมาบอกชื่อดอกไม้ที่ตนชอบพร้อมทั้งเล่าให้เพื่อนฟังถึงเหตุที่ชอบ
ทีละคน
4. ครู นานักเรี ยนอ่านบัตรคาชื่อดอกไม้ทีละดอก
5. นักเรี ยนผลัดเปลี่ยนกันสัมผัสและดมกลิ่น พร้อมทั้งสังเกตดูสี รู ปร่ างลักษณะของ
ดอกไม้
6. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปโดยการนาดอกไม้กบั สัญลักษณ์คามาจับคู่กนั อีกครั้ง
7. นักเรี ยนจับกลุ่มๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจเพื่อเตรี ยมเล่นเกมการศึกษา
8. ครู แนะนาชื่ อเกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์คา พร้อมอธิ บาย
วิธีการเล่นให้นกั เรี ยนเข้าใจ
9. นักเรี ยนและครู กาหนดกติกาในการเล่นร่ วมกัน
10. นักเรี ยนลงมือเล่นเกมจับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์คา ครู คอยตรวจสอบความ
ถูกต้องของแต่ละกลุ่มและบันทึกพฤติกรรมการเล่นลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นสรุ ป
- นักเรี ยนและครู ร่วมกันสนทนาถึง ชื่อ สี กลิ่น และรู ปร่ างลักษณะของดอกไม้แต่ละ
ชนิดไม่เหมือนกันและนานักเรี ยนอ่านบัตรคาชื่ อดอกไม้อีกครั้ง
- ประโยชน์จากการเล่นเกมจับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์คา ทาให้เราเกิดทักษะด้าน
การสังเกตและเปรี ยบเทียบดีข้ ึน
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6. สื่ อการเรี ยนรู้
- เครื่ องเคาะจังหวะ
- บทร้อง “ตะล๊อกต๊อกแต๊ก”
- ดอกไม้สด (ดอก.........)
- บัตรคาชื่อดอกไม้
- เกมจับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์คา
7. การวัดและประเมินผล
วิธีวดั และประเมินผล
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมดังต่อไปนี้
- การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบบทร้อง
- การบอกชื่ อ สี กลิ่น และรู ปร่ างลักษณะของดอกไม้
- การสังเกตและการเปรี ยบเทียบจากการเล่น
- การเล่นและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
เครื่ องมือวัด
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
เกณฑ์ การประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม
3 = ดี
หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิได้ดี มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
2 = พอใช้
หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิได้ แต่มีขอ้ ผิดพลาด
1 = ปรับปรุ ง หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิไม่ได้
ภาคผนวก
- บทร้อง “ตะล๊อกต๊อกแต๊ก”
- เกมจับคู่ภาพดอกไม้กบั สัญลักษณ์คา
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
- ภาพกิจกรรม

ลงชื่อ..................................................ผูจ้ ดั ทา
(นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร)

