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รายงานผลงานวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ประเภท ครู ผู้ผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

ตามมาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อนวัตกรรม/วิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL 

1. สภาพปัญหาและความเป็นมา 

 ปัจจุบันปัญหาด้านการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยนั้นยังถือได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จ

เท่าท่ีควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องการใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทักษะที่

สำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ได้ประกาศให้โรงเรียน ต่าง ๆ ใช้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาจากหลักสูตรเดิมที่ใช้อยู่ 3 ฉบับ คือ 

หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยหลักสูตร

เดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้ใช้มานานกว่า 10 ปี โดยพบข้อบกพร่องในหลักสูตรเดิมหลาย ประเด็น คือ หลักสูตรเดิมไม่

สามารถสนองความต้องการอันแท้จริงของท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เนื่องจากความ ต้องการในท้องถิ่นต่าง ๆ มีความ

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ควรต้องปรับเปลี่ยนพ้ืนฐาน

ในการคิดของคนไทยให้ก้าวทันยุคสมัย ดังนั ้นในปี 2551 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิ ชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (2551) ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ

เหตุการณ์ และสนองต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ ดำเนินชีวิตในสภาพปัจจุบันได้ และกระบวนทัศน์

ใหม่ในการเรียนรู้เกิดขึ้นในยุคสารสนเทศ ซึ่งความรู้ ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็น

ในการหาความรู้และการสื่อสาร โดยทั้งนี้นี้ยังมีอีกหลายปัจจัย ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับตัวครูผู้สอน ที่ปัญหาส่วน

ใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของตัวของครูผู้สอนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน การเตรียมการสอนที่ยังไม่สม่ำเสมอ และ

ครูผู้สอนขาดเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังนักเรียน อีกทั้งครูผู้สอนไม่มีการเตรียมสื่อการเรยีนรู้

ที่เหมาะสมที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่คุณครูต้องการที่จะสื่อได้ และเป็นสื่อที่ไม่มีความน่าสนใจ

ทำให้นักเรียนไม่เกิดความกระตือรือร้น และแรงจูงใจในการเรียนรู้ ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยส่วนมาก

แล้วเป็นเรื่องของนักเรียนขาดความเอาใจใส่และความสนใจในเนื้อหาที่ครูผู้สอนถ่ายทอดให้ และนักเรียนมีพ้ืน

ฐานความรู้ที่อ่อนมากเกินไปทำให้นักเรียน ไม่มีความมั่นใจในตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน ปัญหาเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน โดยส่วนมากแล้วนักเรียนในประเทศไทยในแต่ละชั้น

เรียนจะมีนักเรียนจำนวนมากจนเกินไปที่ครูผู้สอน จะสามารถควบคุมได้จึงทำให้เกิดการรับรู้เนื้อหาที่ครูผู้สอน

ต้องการที่จะสื่อยังไม่เท่ากัน และปัญหาเรื่องวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน จากปัญหานี้พบว่าครูผู้สอนไม่

เข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนและครูมีความสับสนเกี่ยวกับหลักสูตร ทำให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการ
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จัดการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเกิดองค์ความรู้ได้ตามที่

ต้องการ 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนภูฮังวิทยาคารในปัจจุบันก็ยังมีปัญหาในการ

จัดการเรียนรู้อยู่หลายประการ จากการที่ได้ศึกษานักเรียนรายกรณีได้พบว่า ปัญหาแรกจากที่ตั้งของโรงเรียน

อยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน สังคมเมือง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สถานที่ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

และแพร่หลาย จึงทำให้นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และยังขาดแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนว่าเมื่อเรียนแล้วจะสามารถนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างไร ปัญหาที่สองคือแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนภูฮังวิทยา

คารคือ การที่โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สถานที่ที่ให้นักเรียนได้เปิดกว้างทางความคิดเห็น

และได้แสดงออกซึ่งตัวตนของนักเรียน ไม่มีเวทีในการแสดงออกทางความสามารถจึงทำให้นักเรียนไม่สามารถ

นำเอาภาษาอังกฤษที่ใช้เรียนมาไปใช้ในการสื่อสารหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปัญหาสุดท้ายคือสื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนในด้านของการ นำเทคโนโลยีมาใช้

กับการศึกษาและเป็นตัวกลางที่จะนำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้ร ับสารดังนั ้นสื่อการเรียน การสอนจึงเป็น

สิ่งจำเป็นที่จะทำให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันมีการใช้สื่อการสอน

ที่จำเจ ขาดความหลากหลาย ไม่น่าตื่นเต้น และไม่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ จึงทำให้นักเรียนไม่มีความต้องการ

ที่จะเรียนรู้ และไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาองค์ความรู้ที่ครูผู้สอนต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังตัวนักเรียนได้ จึง

ทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 

 จากการศึกษาพบว่าครูผู ้สอนสามารถนำรูปแบบการสอน 2 รูปแบบเข้ามาปรับใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนภูฮังวิทยาคารได้แก่ การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้

บูรณาการเนื้อหาและภาษา หรือ CLIL (Content and Language Integrated Learning) นั้นเป็นแนวคิดที่

จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดความสามารถทางด้านภาษาดีขึ้น โดยเป็นแนวคิดในการ จัดการเรียนการสอนที่

สนับสนุนให้ครูใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการดำเนินการเรียนการสอน ซึ่งครูสามารถนำเนื้อหา ที่

เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืน และการเรียนภาษาเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการทำ

กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนสามารถ ถ่ายโอนความคิดในรูปแบบของภาษา จากการนำเนื้อหาสาระวิชาอื่นมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย ของการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ และ 

การบูรณาการระหวางเทคโนโลยี วิธีการสอนและ เนื้อหาสาระที่สอน (Technological Pedagogical and 

Content Knowledge) หรือ TPACK MODEL โดย โคเลอร์  และมิชรา กล ่าววา TPACK MODEL เป็น

แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหวางเทคโนโลยี วิธีการสอนและ เนื้อหาสาระที่สอนเข้าด้วยกัน  

เป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่อาศัยความเข้าใจ ในการนําเสนอแนวคิดของเนื้อหาโดยใช!

เทคโนโลยี วิธีสอนที่ใช้เทคโนโลยีในการสอนเนื้อหานั้น(Koehler, M. J., & Mishra, 2009) 
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 ดังนั้นแล้วจึงทำให้ครูผู ้สอนได้คิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC 

MODELซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการวางแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนภูฮัง

วิทยาคารองค์ประกอบสำคัญใน KOMC MODEL ได้แก่  K ย่อมากจาก Knowledge Transfer หรือ การถ่าย

โอนความรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการถ่ายโอนความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย อีกท้ังตัวของผู้เรียนยังสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากครูผู้สอนนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน

ได้อย่างถูกต้อง O ย่อมาจาก Opening Approach หรือ การจัดการเรียนการสอนแบบเปิด เป็นรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการ

แก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิธีการแก้ปัญหาซึ่งกันและกันได้ โดยจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต M 

ย่อมาจาก Motivational Context หรือ แวดล้อมแห่งแรงบันดาลใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง

สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในชั้นเรียน ให้มีความเหมาะสม สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

ของผู ้เร ียนอยู ่ตลอดเวลา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู ้ เร ียน และ C ย่อมาจาก Communicative 

Approach หมายถึง รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเป็นกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการฟังและการพูด เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการ Active Learning  

เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในกลุ่มเพื่อน และครูผู้สอน โดยเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้น

การสอนทางด้านไวยากรณ์ แต่จะเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 2.1 วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง และ การพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น 

  ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร  

       2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

       3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ เจตคติที่ดี และกระตุ้นการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 

  ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร  

 2.2 เป้าหมาย 

       1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 2  ที่กำลังศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 2

  ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 147 คน        

       2. กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 67 คน 

  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 2 ที่กำลัง

  ศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    
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3. วิธีการดำเนินงาน 
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ตัวแปรต้น 

สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมภายที่ขับเคลื่อนโดย KOMC 

MODEL ได้แก ่

 - สื่อการสอน AR จาก Vidinoti 

 - คลิปการสทนาจาก Plotagon 

 - แบบเรียนออนไลน์จาก Schoology 

 - สื่อการเรยีนรู้จาก Canva 

 - สื่อการเรยีนรู้จาก Quizlet 

 - เกมส์การเรียนรู้จาก Kahoot 

 - เกมส์การเรียนรู้จาก Wordwall 

 - เกมส์การเรียนรู้จาก Gamilab 

 - เกมส์การเรียนรู้จาก Plickers 

 - แบบทดสอบออนไลน์จาก Google Form 

 - แบบทดสอบออนไลน์จาก Liveworksheet 

  

ตัวแปรตาม 

      1. นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร มีทักษะการฟัง และ การพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดีขึ้น 

      2. ระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรยีนภูฮังวิทยาคารสูงขึ้น 

      3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูฮังวิทยาคารมแีรงจูงใจ เจตคติที่ดี และกระตุ้นการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 
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 นวัตกรรม/วิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย 

KOMC MODEL ได้ดำเนินการผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั ้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นการวางแผน P (Plan) 

 1. วิเคราะห์ และ ศึกษาสภาพปัญหา ที่เป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีน

โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

 2. ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมการ

สอน สื่อที่ใช้ในการสอน 

 3. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / โครงสร้างรายวิชา / เนื้อหารายวิชา 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำเนินงาน D (Do) 

 1. พัฒนาและออกแบบการจัดการกระบวนเรียนรู้ จัดทำกำหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ โดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL  

 2. จัดทำสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน และ นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยสื่อเป็นผลผลิตจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL มีดังนี้ 

 2.1 การจัดทำสื่อการเรียนรู้จำลองสถานการณบ์ทสนทนาเสมือนจริงจากโปรแกรม Plotagon 

 
 รูปภาพที่ 1 : การจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม Plotagon 

 สื่อการเรียนรู้จำลองสถานการณ์บทสนทนาเสมือนจริงจากโปรแกรม Plotagon จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการ

จำลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเห็นภาพของบทสนทนาหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของบท

สนทนานั้นได้อย่างชัดเจน และให้ผู้เรียนได้ฟังสำเนียงของเจ้าของภาษา ฝึกออกเสียง และดูลักษณะในการ

แสดงออกซ่ึงสีหน้า อาการ ที่เกิดขึ้นในบทสนทนา 
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 2.2 สื่อการสอนและเกมการเรียนรู้แบบ AR (Augmented Reality) โดยโปรแกรม vidinoti 

  
รูปภาพที่ 2 : การจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบ AR โดยการใช้โปรแกรม vidinoti 

 สื่อการสอนและเกมการเรียนรู้แบบ AR (Augmented Reality) โดยโปรแกรม vidinoti เป็นเกมการ

เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ไดป้ระยุกต์ใช้ทักษะความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี มาบูรณาการร่วมกันกับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

เกมการเรียนรู้ที ่ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นหาแหล่งที่อยู่ของคำศัพท์ที่ครูนำไปซ่อนไว้เพื่อให้

นักเรียนได้ค้นหาคำศัพท ์

 2.3 บทเรียนออนไลน์เรื่อง Phonics จากโปรแกรม Schoology 

  
 รูปภาพที่ 3 : การจัดทำสื่อการเรียนรู้รูปแบบ On Line โดยใช้ Program Schoology 

 การจัดทำบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Schoology ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องของ 

Phonics ของเสียง Alphabet ได้ตลอดเวลาทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและถูกต้อง

มากยิ่งขึ้น อีกท้ังทำให้นักเรียนสามารถคาดเดาแนวทางการอ่านคำศัพท์ได้ด้วยเช่นกัน 
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 2.4 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Plickers 

 
รูปภาพที่ 4 : การสร้างแบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Plickers 

 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Plickers เป็นเกมการเรียนรู ้ที ่จะมี QR 

Code  ให้กับนักเรียนประจำตัวโดยแบ่งเป็นเลขที่ ซึ่งจะเป็นการตอบคำถามที่ครูผู้สอนได้กำหนดให้ และให้

นักเรียนได้ตอบคำถามโดยการแสดง QR Code  ที่นักเรียนมี ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม 

Plickers สามารถสร้างความสนุกสนาน ในการทำแบบวัดและประเมินผล ทำให้ครูผู้สอนสามารถวัดระดับ

ความรู้ของนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเรื่องนั้นๆได้อีก

ด้วย 

 2.5 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Gamilab 

 
รูปภาพที่ 5 : การสร้างแบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Gamilab 

 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Gamilab เป็นเกมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้เกม

ในการตอบคำถาม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการวัดและประเมินผล การใช้โปรแกรม  Gamilab  ทำให้นักเรียน

มีความสนุกสนานในการทำแบบทดสอบ และสร้างความท้าทายให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุก

และอยากท่ีจะทำแบบทดสอบต่อไปเรื่อยๆ 
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 2.6 การสร้างแบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Liveworksheet 

  
รูปภาพที่ 6 : การสร้างแบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Liveworksheet 

 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Liveworksheet เป็นการวัดและประเมินผลที่

ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์จากการทำใบงานนอกเหนือจากรูปแบบกระดาษที่คุณครูปริ้นให้ในชั้นเรียน สามารถ

นำเอาใบงานที่อยู่ในโปรแกรม Liveworksheet กลับไปทำที่บ้านได้ อีกท้ังสามารถใช้ในการฝึกฝนและทบทวน

เนื้อหาที่ได้เข้าเรียนในแต่ละวัน 

 2.7 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Kahoot 

 
รูปภาพที่ 7 : การสร้างแบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Kahoot 

 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Kahoot สามารถสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้น

ในชั้นเรียนได้ โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่วัดและประเมินผลหลังจากการเรียนของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้เกิดความ

ท้าทายในการทำแบบวัดและประเมินผล เพราะในเกม Kahoot จะมีการให้คะแนนแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้เรียน

เกิดความตื่นเต้น และมีความอยากเอาชนะ ซึ่งกระตุ้นการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 



 9 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 2.8 คลิปวีดิทัศน์การสอนรูปแบบ Online ในช่อง YouTube โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

 
รูปภาพที่ 8 : รูปภาพคลิปสื่อการสอนเรื่อง What are you doing on a farm? 

 จัดทำคลิปสื่อการสอนที่น่าสนใจและมีเรื่องราวที่ให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างสนุกสนานและไม่น่า

เบื่อสอดแทรกเนื้อหาการเรียนไปในเรื่องราวทีน่ำเสนอ และ คลิปสื่อการสอนที่ให้ความรู้กับนักเรียนสามารถให้

นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้ในทุกๆที่ โดยครผูู้สอนจะอัพโหลดคลิปสอนลงในช่อง 

YouTube โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

 2.9 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Canva 

 
รูปภาพที่ 9 : การสร้างแบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Canva 

 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Canva เป็นแบบวัดและประเมินผลที่สวยงาม

และสร้างแรงดึงดูดให้นักเรียนมีความต้องการที่จะทำแบบวัดและประเมิน ซึ่งไม่ทำให้เกิดความจำเจ และสร้าง

รูปแบบของแบบวัดและประเมินผลได้อย่างหลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถนำไปใช้ได้ในหลายโอกาส 
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 2.10 Flash Card และเกมการเรียนรู้โดยโปรแกรม Quizlet 

 
 รูปภาพที่ 10 : การสร้าง Flash Card และเกมการเรียนรู้โดยโปรแกรม Quizlet  

 Flash Card และเกมการเรียนรู ้โดยโปรแกรม Quizlet เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบัตรคำที่

สามารถออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา และมีเกมการเรียนรู้ที่ที ่ปรับเปลี่ยน จากตัว Flash Card 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สามารถสลับ Flash Card  เพื่อปรับเปลี่ยนให้นักเรียนได้

ท้าทายความรู้ของตนเอง 

 2.11 บัตรคำและสื่อการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม Canva 

 
รูปภาพที่ 11 : การสร้างบัตรคำและสื่อการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม Canva 

 บัตรคำและสื่อการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม Canva เป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ

และตื่นเต้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน และเกิดความสนใจในเนื้อหาที่คุณครูจะนำเสนอ อีกทั้ง

ยังสามารถจะทำเกมการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้อีกด้วย 
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 2.12 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Google Form 

 
รูปภาพที่ 12 : การสร้างแบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Google Form 

 แบบวัดและประเมินผลออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Google Form เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู ้สอน ซึ่งการใช้เเบบวัดและ

ประเมินผลออนไลน์ สามารถสร้างความสะดวก ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการตรวจ และอีกทั้งทำให้

นักเรียนสามารถนำเอาเเบบวัดและประเมินผลนี้กลับ ไปทำหลังเวลาเลิกเรียนได้ 

 3. นำสื่อ นวัตกรรม ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกให้มีความเหมาะสม และ เข้า

กับเนื้อหาที่ครูผู้สอนทำการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล C (Check) 

 1. วัดและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL 

 2. วัดและประเมินผลจากผลการทดสอบวัดระดับความรู้ตามกรอบ CEFR ประจำปีการศึกษา 2565 

 3. วัดและประเมินผลจากการวัดและประเมินผลปลายปีวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 

 4. วัดและประเมินผลจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 5. วัดและประเมินผลจากการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของประจำปีการศึกษา 2564 

 6. ศึกษาจากความพึงพอใจ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการการพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข A (Act) 

 1. นำผลที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL มาวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยตรวจสอบ ปรับปรุง 

แก้ไขรูปแบบการสอนให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากข้อบกพร่อง และ การวัดและประเมินผลของนักเรียนที่มีผล

การเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยการหากิจกรรมการเรียนรู้ และ รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับ
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รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL มาใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
รูปภาพที่ 13 : นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL 

 จากแผนภาพจากแผนภาพ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL

องค์ประกอบและรายละเอียด ดังนี้ 

 1. K ย่อมากจาก Knowledge Transfer หรือ การถ่ายโอนความรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถใน

การถ่ายโอนความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย อีกทั้งตัวของผู้เรียนยังสามารถ

นำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากครูผู้สอนนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง  

 2. O ย่อมาจาก Opening Approach หรือ การจัดการเรียนการสอนแบบเปิด เป็นรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิธีการแก้ปัญหาซึ่งกันและกันได้ โดยจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 3. M ย่อมาจาก Motivational Context หรือ แวดล้อมแห่งแรงบันดาลใจ เป็นการจัดการเรียนการ

สอนที่สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในชั้นเรียน ให้มีความเหมาะสม สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิด

การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน  

 4. C ย่อมาจาก Communicative Approach หมายถึง รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการฟังและการพูด เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในกลุ่มเพื่อน 

และครูผู้สอน โดยเป็นการเรียนการสอนที่ไม่เน้นการสอนทางด้านไวยากรณ์ แต่จะเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียน

ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
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4. ผลการดำเนินงาน 

 จากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC 

MODEL ทำให้เกิดผลลการดำเนินการดังนี้ 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 

4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในแต่ละรอบปีการศึกษา ซึ่งจะมีการออกแบบแนวทางการดำเนินการ

ทดสอบ และแนวทางในการวัดประเมินผลในแต่ละปี ออกมาเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการทดสอบ โดยใน

ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนภูฮังวิทยาคารได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จำนวน  147 คน ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น อยู่ที่ 112  คน คิดเป็นร้อย

ละ 76.19 และมีจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 

 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนของแต่ละชั้นเพิ่มสูงขึ้น 

  ในปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาขึ้น ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 114 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 147 คน คิดเป็นร้อยละ 77.55 ดังข้อมูลที่แสดงใน

ตาราง 

 ตารางที่ 1 : ตารางแสดงนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละจำนวนนักเรียน
ที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 25 16 64.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 33 20 60.61 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 26 20 76.92 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 24 24 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 18 15 83.33 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 19 90.48 

รวม 147 114 77.55 
 

 อภิปรายผล : จากตารางแสดงให้เห็นว่าจำนวนของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 คน จากจำนวนนักเรียน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 64  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

จำนวน 20 คน จากจำนวนนักเรียน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน จาก

จำนวนนักเรียน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 24 คน จากจำนวนนักเรียน 24

คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 คน จากจำนวนนักเรียน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
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83.33 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 คน จากจำนวนนักเรียน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 โดย

เฉลี่ยรวมแล้วมีจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ในระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 114 

คน จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 147 คน คิดเป็นร้อยละ 77.55 

 4.3 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มสูงขึ้น 

 ปีการศึกษา 2564 ในการการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.80 ซึ่งเมื่อเทียบกับการสอบครั้งล่าสุดในปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 

24.42 จะเห็นได้ว่าคะแนนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนั้นมี คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 6.38 ดัง

ข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2 

 ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2562 

 
รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละของผลต่าง

ระหว่างปี
การศึกษา 

ภาษาไทย 44.40 - 45.39 +0.99 
คณิตศาสตร ์ 28.85 - 27.09 -1.76 
วิทยาศาสตร์ 28.58 - 34.64 +6.06 
ภาษาอังกฤษ 24.42 - 30.80 +6.38 

 

 อภิปรายผล : จากตารางแสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 

24.42 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 30.80 จะเห็นได้ว่ามี

การเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.38 โดยคะแนนในปีการศึกษา 2564 จะอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับต่างๆ แต่

ก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจะสังเกตได้ว่าร้อยละของ

ผลต่างระหว่างปีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนั้น วิชาภาษาอังกฤษมีร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

วิชาอ่ืนที่ทำการสอบ  

 4.4 ได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) และชั้นประถมศึกษามีผลการทดสอบระดับ A1 ขึ้นไป 

  โรงเร ียนภูฮังว ิทยาคารได้ม ีการจัดให้น ักเรียนทุกคนได้ทำการสอบวัดระดับความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบการสอบของ 

EF SET ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับ EF English Proficiency Index (EF EPI) การสอบตามมาตรฐาน 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โ ด ยจ ากผลกา รส อบ ใ น ปี

การศึกษา 2564  ปรากฏผลสอบดังตารางที่ 3 
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 ตารางท่ี 3 : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามแนวการสอบ CEFR โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

 
 

ระดับชั้น 

ผลการทดสอบ จำนวน
นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 
A1 ขึ้น

ไป 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 20 - - - - - 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 20 5 - - - - 5 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 24 12 - - - - 12 62 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 18 3 - - - 21 84 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 9 9 2 - - 20 83 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 - 7 9 2 - - 18 75 

รวม 72 51 21 4 0 0 76 51 
148   

 อภิปรายผล : ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแนวการสอบ CEFR ของนักเรียน 

โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร มีนักเรียนสอบได้คะแนนระดับ A1 จำนวน 72 คน ระดับ A2 จำนวน 51 คน ระดับ B1 

จำนวน 21 คน ระดับ B2 จำนวน 4 คน โดยมีจำนวนนักเรียนที่มีผลสอบสูงกว่าระดับ A1 จำนวน 76 คน คิด

เป็นร้อยละ 51  

 4.5 ผลจากการประเมินรับความพึงพอใจจากการจัดโครงการที่ดำเนินงานภายใต้นวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL 

  4.4.1 โครงการ Merry Christmas and Happy New Year 2022  ภายใต้โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

  จากการทำแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจในด้านที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านที่ 

4 ด้านการนำความรู้ไปใช้ ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 

ด้านที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และผลการประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และ
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑿  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 3.91 1.25 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าร่วมโครงการ 4.40 0.55 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑿  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

3. สามารถบอกประโยชน์ได้ 4.51 0.51 มากที่สุด 
4. สามารถบอกข้อดีได้ 4.43 0.56 มากที่สุด 
5. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.14 0.85 มาก 
6. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การนำไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ 
4.29 0.62 มากที่สุด 

7. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการเรียนในชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.55 มากที่สุด 

โดยรวมเฉลี่ย 4.29 0.67 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด โดยด้านสามารถบอกประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.51) มากที่สุด รองลงมาคือสามารถบอกข้อดีได้ (ค่าเฉลี่ย 
4.43) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.40) สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้
ในการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.37) สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคดิสู่
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ค่าเฉลี่ย 4.29) สามารถอธิบายรายละเอียดได้ (ค่าเฉลี่ย 4.14)  และความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย 3.91) ตามลำดับ 

ด้านที่ 4 ด้านการนำความรู้ไปใช้ 

 ตารางท่ี 5 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และผลการประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และ
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการนำความรู้ไปใช้ 

ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑿  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  4.46 0.51 มากที่สุด 
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้ปกครอง และ 

ชุมชนได้ 
4.34 0.64 มากที่สุด 

3. สามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมชั้น และโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.37 0.65 มากที่สุด 

4. สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 

4.43 0.61 มากที่สุด 

โดยรวมเฉลี่ย 4.40 0.60 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด โดยด้านสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.46) มากที่สุด รองลงมาคือ
สามารถสร้างความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้(ค่าเฉลี่ย 4.43) สามารถให้คำปรึกษา
แก่เพ่ือนร่วมชั้น และโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.37) และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่
ผู้ปกครอง และ ชุมชนได้ (ค่าเฉลี่ย 4.34) ตามลำดับ 
  4.4.2 โครงการส่งเสริม/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  จากการที่ได้ทำแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 6  
 ตารางท่ี 6 : ตารางงแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทีไ่ด้

เข้าร่วมโครงการส่งเสริม/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑿  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างดีขึ้น 

4.18 0.89 มาก 

2. นักเรียนสามารถนำเอาความรู้จากในโครงการไปใช้ใน
การสื่่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

4.10 0.96 มาก 

3. นักเรียนมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษและใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น 

3.98 1.00 มาก 

4. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

4.04 0.93 มาก 

5. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปต่อยอดใน
ชั้นเรียนและในชีวิตประจำวันได้ 

3.99 1.01 มาก 

6. นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษมากข้ึน 4.18 0.89 มาก 

7. ความเหมาะสมของอุปกรณ์  สื่อ / เอกสาร ที่ใช้ใน
โครงการ 

4.08 0.99 มาก 

8. ผู้จัดทำโครงการให้คำอธิบายและให้ความช่วยเหลือใน
การรดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 

4.09 0.99 มาก 

9. เนื้อหาที่นำมาใช้ในโครงการมีความครอบคลุม และ
สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 

4.05 1.00 มาก 

10. นักเรียนเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และมีความชอบใน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

4.15 0.92 มาก 

โดยรวมเฉลี่ย 4.08 0.96 มาก 
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จากตารางที่ 2.1 พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

มีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.08, S.D = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลำดับ 4 ลำดับแรกได้แก่ 
นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษมากขึ้นและนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารได้อย่างดีขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตราฐานเท่ากัน ( x̅ = 4.18, S.D = 0.89) รองลงมา 

นักเรียนเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และมีความชอบในภาษาอังกฤษมากขึ้น ( x̅ = 4.15, S.D = 0.92) และ 

นักเรียนสามารถนำเอาความรู้จากในโครงการไปใช้ในการสื่่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ( x̅ = 4.10, 
S.D = 0.96)  
  4.4.3 โครงการส่งเสริม/พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทย จีน อังกฤษ  (International 

Language Boot Camp 2022) 

  จากการทำแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจในด้านที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านที่ 

4 ด้านการนำความรู้ไปใช้ ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 7 และ ตารางที่ 8 

ด้านที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 ตารางท่ี 7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และผลการประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และ
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑿  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 3.91 1.25 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าร่วมโครงการ 4.29 0.71 มากที่สุด 
3. สามารถบอกประโยชน์ได้ 4.20 0.72 มากที่สุด 
4. สามารถบอกข้อดีได้ 4.43 0.56 มากที่สุด 
5. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.14 0.85 มาก 
6. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การนำไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ 
4.29 0.62 มากที่สุด 

7. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการเรียนในชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.55 มากที่สุด 

โดยรวมเฉลี่ย 4.29 0.67 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด โดยด้านสามารถบอกข้อดีได้ (ค่าเฉลี่ย 4.43) มากที่สุด รองลงมาคือสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้
ในการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.37) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าร่วม
โครงการ และ สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้(ค่าเฉลี่ย 4.29) 
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สามารถบอกประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.20) สามารถอธิบายรายละเอียดได้ (ค่าเฉลี่ย 4.14) และความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย 3.91) ตามลำดับ  

ด้านที่ 4 ด้านการนำความรู้ไปใช้ 

 ตารางท่ี 8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และผลการประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และ
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการนำความรู้ไปใช้ 

ที ่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑿  ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  4.47 0.51 มากที่สุด 
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้ปกครอง และ 

ชุมชนได้ 
4.29 0.62 มากที่สุด 

3. สามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมชั้น และโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.30 0.55 มากที่สุด 

4. สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 

4.42 0.61 มากที่สุด 

โดยรวมเฉลี่ย 4.40 0.60 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด โดยด้านสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.47) มากที่สุด รองลงมาคือ
สามารถสร้างความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้(ค่าเฉลี่ย 4.42) สามารถให้คำปรึกษา
แก่เพ่ือนร่วมชั้น และโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.30) และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่
ผู้ปกครอง และ ชุมชนได้ (ค่าเฉลี่ย 4.29) ตามลำดับ 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 สิ่งที่สนับสนุนและเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย 

KOMC MODEL นั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับมีดังนี้ 

  1. นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ และ มีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้ 

 นักเรียนรู้จักขอบเขตและความสามารถของตนเอง และ กล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  2. คณะครูในโรงเรียนภูฮังวิทยาคารให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 และชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  3. ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 ไม่ว่าจะ ด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ประสานโอกาสในการเผยแพร่ผลงาน และ เวทีในการ

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้งตัวครูผู้สอนและนักเรียน 
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  4. ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมขอทางโรงเรียน และ คอย

 ติดตามการเรียนของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา 

6. รางวัลที่ได้รับ 

 6.1 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันวิดิทัศน์สื่อการสอน ในโครงการ “ขับเคลื่อยกระดับคุณภาพ

และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
รูปภาพที่ 14 : ผลการแข่งขันโครงการ “ขับเคลื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ์” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 6.2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ 10-12 ปี ใน

โครงการ“ขับเคลื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” โดยสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
รูปภาพที่ 15 : ผลการแข่งขันสุนทรพจน์ของนักเรียนรุ่นอายุ 10-12 ปี   
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7. การเผยแพร่ผลงาน 

 7.1 วิทยากรโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศักราช 2565 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ได้มีโอกาสได้บรรยายในหัวข้อ “Online tools สำหรับการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้ 

การสร้างเสริมศักยภาพการเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษา”  

 
รูปภาพที่ 16 : รูปภาพขณะบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในโครงการ 

 

 7.2 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนออนไลน์ ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร อ.ห้วยเม็ก 

 ได้มีโอกาสในบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสื่อการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยการใช้โปรแกรม Canva”  

 
รูปภาพที่ 17 : รูปภาพขณะบรรยายให้ความรู้กับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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 7.3 วิทยากรกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับการเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน  

จัดโดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ได้มีโอกาสบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ” 

 
รูปภาพที่ 18 : รูปภาพขณะบรรยายให้ความรู้กับคณะครูและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

  

 7.4 วิทยากรโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการสอนตามบริบทของโรงเรียนด้วยรูปแบบ Coaching 

and Mentoring เพื ่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับนักเรียน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม 

 ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน “สื่อการสอนและเกมการเรียนรู้แบบ AR (Augmented Reality) โดย

โปรแกรม vidinoti” 

  
รูปภาพที่ 19 : ภาพจากวิดิทัศน์ประกอบการสอนประกอบโครงการ 

  



 23 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 7.5 การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODELในวง

วิชาชีพ เครือข่ายการเรียนรู้วิชาชีพ PLC 

 
รูปภาพที่ 20 : แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL 

 

 7.6 การเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL

ผ่าน เว็บไซต์ Inskru 

 
รูปภาพที่ 21 : การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ Inskru ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่กำลัง

ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก 

 

 

 



 24 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 7.7 การเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODEL

ผ่าน Facebook โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

 
รูปภาพที่ 22 : การเผยแพร่ผลงานผ่านทาง Facebook : โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 

8. ข้อค้นพบของผลงาน 

 จากการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย 

KOMC MODEL ลงสู่ชั้นเรียนแล้วนั้นทำให้สามารถทำให้เกิดข้อค้นพบคือ 

 1. เมื่อนักเรียนเห็นสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆนักเรียนจะมีความตื่นเต้น และ

กระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก จนทำให้บางครั้ งการควบคุมชั ้นเรียนเป็นไปได้อย่างยากลำบาก 

ครูผู้สอนควรชี้แจงและทำข้อตกลงกับนักเรียนก่อนเริ่มเรียนอย่างเป็นระบบ 

 2. เกมการเรียนรู้ที่ใช้ Internet หรือ ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ นักเรียนยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่

ครบทุกคนจึงอาจจะต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการแก้ปัญหา 

และ การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นั้นยังมีปัญหาอยู่เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่สามารถใช้ได้

อย่างเชี่ยวชาญ 

 3. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC MODELสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 

และ สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และ สร้างเจตคติ

ของนักเรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษดีมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



 25 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 26 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 
แบบรายงานการประเมินการประเมินการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
แบบรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร  

ปีการศึกษา 2564 



 27 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 
แบบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักเรียนโรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Merry Christmas and Happy New Year 2022 

 



 28 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริม/พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทย จีน อังกฤษ (International 

Language Boot Camp 2022) 

 



 29 รายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) 

 
แบบตอบรับและประเมินความพึงพอใจสื่อการสอนและเกมการเรียนรู้แบบ AR (Augmented Reality)  

โดยโปรแกรม vidinoti 

 
แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ขับเคลื่อนโดย KOMC 

MODEL 
 




