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1. ชื่อผลงาน  “ อะไรเอ่ย กลมกลม ”  

2. หน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมพฒันาการราชานุกลู ( คลองกุม่ ) 

3. ปีท่ีด าเนินการ  ปี 2562 

4. ค าส าคัญ  

4.1 เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปญัญาวัย 3 – 5 ปี 

4.2 การใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กและสติปัญญา 

4.3 การวาดรูปวงกลม 

5. เป้าหมาย 

     5.1 เพื่อลดระยะเวลาในการวาดรปูวงกลมได้ 

     5.2 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิผลในการวาดรูปวงกลม 

6.ปัญหาและสาเหต ุ

 6.1  เป้าหมายหลัก 

      6.1.1  เด็กบกพรอ่งทางพัฒนาการและสตปิัญญาวัย 3-5 ปีสามารถวาดรปูวงกลมผ่านเกณฑก์ารประเมินเร็วข้ึน  

หมายเหตุ : เกณฑผ์่าน เด็กวาดรูปวงกลม โดยเส้นที่มาเช่ือมต่อกัน ทับกบัไม่เกิน 2 ซม. ( แบบบันทึกการประเมินและ

ส่งเสริมพฒันาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ) 

     6.1.2  ประสิทธิผลในการวาดรูปวงกลมเพิม่ข้ึน 

 6.2  สถานการณ์ปัจจุบัน  เด็กบกพรอ่งทางพัฒนาการและสติปญัญาวัย 3–5 ปี จ านวน 10 คน ไม่สามารถผ่าน

เกณฑ์การประเมินวาดรูปวงกลม ภายในระยะเวลา 1เดือน    

          6.2.1 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ร้อยละ 60 เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปญัญาวัย 3 – 5 ป ีสามารถวาดรูป

วงกลม ภายในระยะเวลา 1เดือน    

 6.3 ส่งผลกระทบ 

6.3.1 ต่อผู้รับบรกิาร ( เด็ก ) 

- เด็กบกพรอ่งทางพัฒนาการและสตปิัญญาวัย 3-5 ปี มีพัฒนาการดีข้ึน สามารถพฒันาการวาดรูปอื่นๆ

สูงข้ึน เช่น วาดรูปที่มี 2 ส่วน รูปคนที่มีส่วนของร่างกาย 3 – 6 ส่วน และวาดรูปภาพที่มีส่วนประกอบ 4 ส่วน เช่น

รูปบ้าน รถยนต์ 

  6.3.2 ต่อผู้รับบรกิาร ( ผูป้กครอง )  

- ผู้ปกครองเด็กมีความพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการดีข้ึน 
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  6.3.3 ต่อหน่วยงาน  

- ตัวช้ีวัดหน่วยงาน : ร้อยละ 80 ของเด็กบกพร่องทางสติปญัญาวัย 3-5 ปี ที่มีจ านวนข้อพัฒนาการเพิ่มข้ึน 

6.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

  - เด็กบกพรอ่งทางพัฒนาการและสตปิัญญา วัย 3-5 ป ีผู้ปกครอง และบุคลากร 

  - การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนไปโรงเรียน 

        - การพัฒนาโปรแกรมการสง่เสรมิพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 

7.การวัดผล และการเปลี่ยนแปลง 

 7.1 ก่อนแก้ปัญหา 

  7.1.1 กระบวนการท างาน 

  1. ประชุมบุคลากร ร่วมคิดเรือ่งทีจ่ะน ามาพัฒนางานประจ า สรุปการท านวัตกรรมการวาดรปูวงกลมในเดก็

วัย 3-5 ปี 

2. ตั้งคณะท างานรับผิดชอบ 

                3. ร่วมวางแผน จัดท าและพัฒนานวัตกรรมฯเพื่อเพิ่มประสทิธิผลในการส่งเสริมพฒันาการด้านกล้ามเนื้อมดั

เล็ก เรื่องการวาดรปูวงกลม 

               3.1. จัดท านวัตกรรม จากวัสดเุหลือใช้ ภายในบ้าน การวาดรูปวงกลม 4 แบบ          

   3.1.1  ปากแก้วน้ าหรือวัสดุวงกลม 

    3.1.2  ฝาแก้วกาแฟพลาสติก 

    3.1.3  กระดาษแข็งเหลือใช้ กรีดร่อง เป็นรูปวงกลม 

    3.1.4  แผ่นฟิวเจอร์ บอร์ด กรีดร่อง เป็นรูปวงกลม และมจีดุเริ่มต้นและหยุด 

  4. ประชุม ปรึกษากลุม่ผูป้กครอง ช้ีแจงและบอกประโยชนท์ี่จะได้จากการวาดรปูวงกลมในเดก็ปฐมวัย  

           5. ทดลองให้ผูป้กครองสอนเด็กวาดรปูวงกลมโดยใช้นวัตกรรม การวาดรปูวงกลม 4 แบบ         

  6. สอบถามผู้ปกครอง แบบไหนสามารถใช้ง่าย และเด็กสามารถวาดรูปวงกลมได้ตามแบบ  
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  หมายเหตุ : ผู้ปกครอง เลือกแบบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด กรีดรอ่ง เป็นรูปวงกลม และมจีุดเริ่มต้นและจุดจบ 

  7. จัดท าแผนการสอนรายบุคคล เรื่อง การวาดรปูวงกลม โดยน าแบบทีเ่ลือกมาใช้ในการส่งเสริมพฒันาการ 

  8.  ประเมินพัฒนาการเด็กฯ เรื่องการวาดรปูวงกลม ก่อนและหลังท าการทดลอง 

                9.  ทดลองใช้นวัตกรรมวาดรปูวงกลม ระยะเวลา 4 สัปดาห ์

          10. สรุปและประเมินผล 

 7.1.2 ประเด็นปัญหา  เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสตปิัญญาวัย3-5ปี ศูนย์ส่งเสริมพฒันาการราชานุกูล  

( คลองกุม่ ) ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การวาดรูปวงกลม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือน ทั้ง 10 คน 

ตารางท่ี 1 สาเหตุของการเกิดปัญหา และแผนการแก้ไข 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ / ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กวาดรูปวงกลมไม่ได้ 

ปัจจัยด้านเด็ก   1. ความสามารถเด็กไม่ถึง 
                    2. ขาดทักษะการเขียนรูปวงกลม 
                    3. เด็กต่อต้านการเขียน 
                    4. เด็กมีปัญหาพฤติกรรมไม่ร่วม เช่น กระตุ้นตัวเอง   
                       มาก ไม่มีสมาธิ / ไม่สนใจ 
                    5. การใช้มือและตาของเด็กไมส่ัมพันธ์กัน 
 
ปัจจัยผูป้กครอง 1. ไม่เข้าใจหลัก และแนวการฝกึเด็ก เขียนรูป 
                        วงกลม 
                    2.  สอนเด็กไม่เป็น /เทคนิคการสอน ไม่น่าสนใจ  
                        เด็กเบื่อ 
                    3. บังคับเด็กมากเกินไป เด็กต่อต้าน 
                    4. ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมใหเ้ด็กร่วมมือได้ 
                    5. ใช้เครื่องมือไมเ่หมาะสมกับความสามารถของเด็ก 
ปัจจัยบุคลากร   1. ตั้งแผนการสอนรายบุคคลยากเกินไป 
                     2. เทคนิคการสอนและการช่วยเหลือเดก็ไม่เหมาะ 
                         สม 
                     3. เข้มงวดกับเด็กมากเกินไป  
                     4. เลือกใช้เครื่องมือไมเ่หมาะสมกบัความสามารถ 
                        ของเด็ก เช่น กระดาษแผ่นเล็กเกินไป ดนิสอหรือ 
                        สีเทียนแทง่เล็ก หรือสั้นเกินไป เดก็จบัไม่ถนัดมือ 
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ปัจจัยเครือ่งมอื   1. ไม่น่าสนใจ ( กระดาษรีไซเคิล + สเีทียนหรือ  
                         ดินสอ ) 
                      2. เครื่องมือไม่เหมาะสมกับความสนใจและ 
                         ความสามารถของเด็ก 

 

7.2 วิธีการท่ีเลือกใช้ มาแก้ปัญหา 

1. จ านวนเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปญัญาวัย 3-5 ปี จ านวน 10 คน 

2. ใช้เครื่องมือเป็นนวัตกรรม แผ่นฟิวเจอรบ์อร์ด กรีดร่อง เป็นรูปวงกลม 

และมจีุดเริม่ต้นและจุดจบ 

3. ระยะเวลาในการทดลอง 4 สปัดาห ์

ตาราง แสดงรายชื่อเด็ก เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง  

ล าดับ ช่ือ – สกุล ความสามารถในการวาดรูปวงกลม ผลการทดลอง 
ก่อน หลงั 

ได ้ ไม่ได้ ได ้ ไม่ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ด.ญ. อัญธิดา        แก้วคุณ     √ √  √  
2 ด.ญ. ภัทรมล        เช้ือสกุล  √ √  √  
3 ด.ช.  ศิวัฒน์         แซ่เหลียว     √  √  √ 
4 ด.ช.  วิบูลย์ชัย      ช่ืนชัยชาญ  √ √  √  

5 ด.ช.  วุฒิกานต์     หิรัญสถิตย์  √ √  √  
6 ด.ช.  ธนกฤต       สุขชูศรี     √  √  √ 
7 ด.ช.  ณัฐพล        แจ่มจิต  √  √  √ 
8 ด.ช.  ธีรพงศ์       พาโพธ์ิ  √ √  √  
9 ด.ช. ศรัณย์พงศ์  เรืองกรวิภากุล     √  √  √ 
10 ด.ช. ปวีวัฒน์      วิลัยพันธ์ุ  √ √  √  

รวม  10 6 4 **6** **4** 
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ตาราง  แสดง ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

เด็กวาดรูปวงกลม
ไม่ได้ ภายใน
ระยะเวลา1 เดือน 

1.ประชุมบุคลาการ 
2.ประชุมกลุม่
ผู้ปกครอง 
3.ประมินความสามารถ
เด็กในการวาดรปู
วงกลมก่อนท าการ
ทดลอง 
4.จัดท าแผนรายบุคคล
เรื่องการวาดรปูวงกลม
ทุกคน 
5.สอนเดก็วาดรูป
วงกลมโดยใช้นวัตกรรม
วาดรูปวงกลมทุกวันละ 
1 ครั้งๆละ 5 วง และ
วาดอีก 5 วง โดยไม่ใช้
นวัตกรรมวาดรปู
วงกลม (ช่วงสอนเดี่ยว 
และสอนที่บ้าน ) และ
เป็นระยะเวลา 4 
สัปดาห ์
6.ประเมิน
ความสามารถเดก็ใน
การวาดรูปวงกลมหลัง
ท าการทดลอง 
7.สรปุและประเมินผล 

4 สัปดาห ์ จ านวนเด็ก
สามารถวาดรปู
วงกลมเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60 เด็กสามารถ
วาดรูปวงกลมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
( เด็กวาดรูปวงกลม โดย
เส้นทีม่าเช่ือมตอ่กันทบักัน
ไม่เกิน 2 ซม. ได้ 4 ใน 5 
ครั้ง) 
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังแก้ปัญหา 

ตัวแปรท่ีศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ
แก้ปัญหา 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพ่ิมขึ้น/ลดลง/เท่า
เดิม) 

การวาดรูปวงกลม เด็กสามารถวาดรูป
วงกลมโดยเส้นที่มา
เช่ือมต่อกันทบักัน
ไม่เกิน 2 ซม. 6 คน 

เด็กไม่สามารรถ
วาดรูปวงกลมโดย
เส้นทีม่าเช่ือมตอ่
กันทับกันไมเ่กิน 2 
ซม. ทุกคน 

จ านวนเด็กที่
สามารถวาดรปู
วงกลมโดยเส้นที่มา
เช่ือมต่อกันทบักัน
ไม่เกิน 2 ซม. 6 คน 

จ านวนเด็กทีส่ามารถ
วาดรูปวงกลมโดยเส้น
ที่มาเช่ือมต่อกันทบักัน
ไม่เกิน 2 ซม.เพ่ิมขึ้น 

 

8. บทเรียนท่ีได้รับ 

8.1 ผู้ใช้บริการ มีความพงึพอใจมากขึ้น  

8.2 ระบบงาน หน่วยงานมีแนวคิดในการพฒันางานอื่นๆเพิม่ขึ้น 

9. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อยอด) 

9.1. จัดท าเป็นนวัตกรรมหลักในการสอนเด็กวาดรปูวงกลม และพัฒนาให้ 

มีความมั่นคงและแข็งแรงข้ึน 

9.2  พัฒนาและคิดนวัตกรรมเรื่องอื่นๆเพิม่เตมิ 

10. การติดต่อกับทีมงาน : ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (คลองกุ่ม) โทร 02 -377-4272 

11. คณะท างาน 

 11.1 น.ส.ประภาพรรณ  เตชจิตต์โชคเกษม    หัวหน้าทีม 

 11.2 น.ส.ภัสสร จิตสงบ                          รองหัวหน้าทมี และเลขานุการ 

 11.3 นายโสภณ สวัสดิ์      ที่ปรึกษาโครงการ 

 11.3 นางบุญล้วน นาชัยลอง                     สมาชิก 

  11.4 นางพันธ์ทอง  เทียมเก่า                    สมาชิก  


