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เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ก

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการเรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบMIA 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการน าเสนอ
เพ่ือพิจารณารับรางวัลนวัตกรรม ประเภท ครู ผู้ผลิตสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ จัดท าขึ้นโดย นางชไมพร ปัญญาวงค์
ต าแหน่ง ครู โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร โดยผู้เสนอจัดเรียงเอกสารประกอบตามล าดับของเอกสารที่
น าเสนอในเล่มแบบเสนอเพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมการ ประเภท ครู ผู้ผลิตสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ

ทั้งนีผู้้เสนอผลงาน ขอขอบพระคุณ นางจินตนา ค าก้อน ผู้อ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 
คณะครู และนักเรียน ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ตลอดจนแนะน าในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการเรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบMIA ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร และหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนต่อไป

ชไมพร  ปัญญาวงค์
ผู้น าเสนอผลงาน
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๒

วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ประเภท ครู ผู้ผลิตสื่อ เทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 256๔
ชื่อผลงาน  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการบูรณาการเรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบMIA 
ประเภทโรงเรียน  ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ ากว่า 120 คน
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน

1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ
๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 

๒๒ ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเสมอว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา ๒๔ ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง การ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน ท าให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียนการสอนโดยผสม
สาระความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ไว้
ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งผู้สอนผู้เรียน อาจเรียนไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคล ใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมคีวามส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมุมมอง
ของสังคมโลก ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน และมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิตประสบการณ์ท่ีส าคัญอันจะช่วยให้มีโลกทัศน์กว้างไกล ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาชีวิตได้อย่างมีเหตุผล ดังที่ เสาวลักษณ์  รตันวิชช์ (2543 : 5) กล่าวถึง ความส าคัญของการอ่านว่า 
“การอ่านเป็นทักษะการรับรู้ที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นรากฐานใน
การเรียนแต่ละวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นรากฐานในการเรียนแต่ละวิชาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และความสามารถของแต่ละคน”

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



เอกสารประกอบการคัดเลือก ครูดีศรีกาฬสินธ์ุ เขต ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ๓

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 4-๖) กล่าวว่า การอ่านเป็นหัวใจ
ส าคัญในการเรียนการสอน ดังนั้นผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะ
กระบวนการความคิดของตนเอง

การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญของการเรียนรู้ ท าให้ได้รายละเอียดต่างๆอย่างรวดเร็ว  การอ่านยังเป็น
จากเหตุผลดังกล่าวเห็นว่า  การอ่านมีความส าคัญมากต่อความส าเร็จในด้านการศึกษาของสังคมปัจจุบัน 
แตก่ารจัดการศึกษาในประเทศไทย ยังพบปัญหาทางด้านการอ่านอยู่มาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากตัวผู้เรียนที่
มีเจตคดิท่ีไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่รู้ค าศัพท์ จึงท าให้ไม่สามารถอ่าน
ภาษาอังกฤษได้

จากการล าดับความส าคัญทางภาษาจะเห็นได้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญกับผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก ข้าพเจ้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคิดพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถพัฒนาตามทักษะที่ผู้เรียนควรจะ
ได้รับด้วย ดังนั้น ครูต้องเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และที่ส าคัญผู้เรียนเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ครูผู้สอนจึงได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้และปรับปรุงเทคนิคการ
สอน และสนใจในการพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียน  จึงได้คิดค้นนวัตกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เรื่องสั้น และเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA ซึ่งเป็นการสอนโดยน าเรื่องสั้น 
นิทาน บทความหรือสารคดีภาษาอังกฤษง่ายๆ ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน และใช้เทคนิค MIA คือ วิธีการสอน
อ่านแบบ Murdoch Integrated Approach ของเมอร์ดอกซ์ (Murdoch.1986:9-15) เพราะเป็นวิธีการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และด าเนิน
กิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้  นอกจากนี้จุดเด่นของวิธีการสอนแบบ MIA 
ประการหนึ่งคือ กิจกรรมที่จัดในแต่ละคาบเรียนนั้นจะผสมผสานทักษะต่างๆ ทางภาษาในหลายรูปแบบเข้า
ด้วยกัน โดยใช้ทักษะทางภาษาท้ัง ๔ ทักษะ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความสามารถทางด้านภาษาตลอดเวลา 
และในส่วนของเนื้อเรื่อง (Content) ที่ให้ผู้เรียนอ่านนั้นจะมีค าถามย่อยๆ ให้ผู้เรียนเขียนตอบสั้นๆ เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวและใช้ความคิดตลอดเวลาที่อ่านเนื้อเรื่อง  จึงเหมาะสมกับการน ามาพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ผู้เรียนพึ่งจะได้รับเพื่อ
เตรียมตัวเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งชาติ (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อีกด้วย 

๑.๒    แนวคิดหลักการส าคัญ
แนวคิด หลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) รายวิชา

ภาษาอังกฤษ “การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการเรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอน
แบบMIA ” ของโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนต้องท าตามขั้นตอนกระบวนการ PDCA 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน
2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจในการอ่านและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
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แผนภูมิการพัฒนาผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการเรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบMIA 

 วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้
 ศึกษาหลักสูตร จุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ
 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับคณะครูในโรงเรียน
 เผยแพร่ผลงานทาง Facebook : Easy English with T. Chamai

ควรปรับปรุงใหม่ ปรับปรุง

 ขั้นถามค าถามน าก่อนการอ่าน ( Asking Priming Questions )
 ขั้นหาความหมายของค าศัพท์ ( Finding the meaning of vocabularies )
 ข้นอ่านเน้ือเรื่อง (Reading the text)
 ขั้นท าความเข้าใจเนื้อเร่ือง ( Understanding the text )
 ขั้นถ่ายโอนขอ้มูล ( Transferring information )
 ขั้นท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยค (Doing jigsaw exercise and paragraph structure )
 ขั้นประเมินผลและแก้ไข (Evaluating and correcting)

Reinforce

Share

 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไดรั้บการพัฒนาทักษะด้านวชิาการ  และทักษะชีวิต



เอกสารประกอบการคัดเลือก ครูดีศรีกาฬสินธ์ุ เขต ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
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3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน
เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ PDRCAS  ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร จุดเน้น นโยบาย
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เกี่ยวกับการอ่าน 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานง่ายๆ และการน าใช้ในชีวิตประจ าวัน
๑.๓ ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง
1.๔ ศึกษาวิธีการใช้สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน 
1.๕ รวบรวมประโยคเนื้อหาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการ เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มาจัดท าเป็นแบบฝึกอ่านเรื่องสั้น 
1.๖ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.๗ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นที่

เตรียมไว้และใช้เทคนิคการสอนแบบ MIA ดังนี้
๑. ขั้นถามค าถามน าก่อนการอ่าน (Asking Priming Questions) เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจะตั้ง

ค าถามหรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น  และก่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  ก่อนที่จะอ่านเรื่องนั้นๆ เพ่ือเป็นการโน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจเรื่องท่ีจะอ่านในขั้น
ต่อไป
๒. ขั้นหาความหมายของค าศัพท์ ( Finding the meaning of vocabularies) ขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่าค าศัพท์บางค าที่เป็นตัวบ่งชี้ความหมาย (Keywords) นั้น ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ถูกต้องแล้วหรือยัง ค าศัพท์เหล่านี้จะช่วยปูพื้นฐานได้อย่างมากอีกข้ันตอนหนึ่งเพ่ือจะส่งผลต่อความเข้าใจขั้น
ต่อๆ ไป

๓. ขั้นอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the text) ผู้สอนแจกเรื่องสั้นให้นักเรียนอ่าน ซึ่งจะมีค าถามย่อย
แทรกอยู่ในเนื้อหาเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น และท าให้ผู้เรียนใช้ความคิด
ตลอดเวลาเพราะต้องพยายามทบทวนความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน  การกระตุ้นด้วยวิธีนี้ผู้เรียนจะมีแรงขับ 
(Drive) ในการเรียนรู้มากข้ึน เนื้อเรื่องและค าถามในเรื่องจะเป็นสิ่งเร้า (Stimulus) การที่ผู้เรียนเขียนตอบ
เป็นการตอบสนอง (Response) และได้รับแรงเสริม (Reinforcement) จากการเฉลยค าตอบในตอนหลัง 

๔. ขั้นท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง (Understanding the text) เป็นขั้นที่จะใช้ทดสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเติมค า และตอบค าถามให้สมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องที่อ่าน
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เอกสารประกอบการคัดเลือก ครูดีศรีกาฬสินธ์ุ เขต ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
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๕. ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring information) เป็นขั้นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนน าความรู้หรือข้อมูล 
ทีไ่ด้จากการอ่านมาเสนอใหม่ในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมของข้อมูล 

๖. ขั้นท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Doing jigsaw exercise and 
paragraph structure) ในขั้นนี้ผู้สอนเตรียมชิ้นส่วนประโยคมาจ านวนหนึ่ง ให้ผู้เรียนพยายามต่อชิ้นส่วน
ประโยคต่างๆ ให้สมบูรณ์และเรียงประโยคเหล่านั้นตามล าดับที่ถูกต้อง

๗. ขั้นประเมินผลและแก้ไข (Evaluating and correcting)
3 ขั้นการเสริมสร้างสนับสนุน (Reinforce)
สง่เสรมิสนบัสนนุใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นวิชาการและทกัษะชีวิต มีการเสรมิแรง

ทางบวก มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกท าใหผู้เ้รียนไดร้บัการพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ

๔.ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
3.3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.3.2 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๕. ขั้นพัฒนา แก้ไข /ปรับปรุง (Action)
3.4.1 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข ทบทวน และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ถูกต้อง 

และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๖. ขั้นเผยแพร่ผลงาน (Share)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับคณะครูในโรงเรียน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุยและคุณครูใน

ระดับชั้นอื่นได้มีการน านวัตกรรมไปใช้และปรับเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องสั้นให้มีความเหมาะสมกับระดับชั้น มีการ
ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ MIA ร่วมด้วย เพ่ือช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และมีการเผยแพร่ผลงานทาง Facebook : Easy English 
with T. Chamai
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4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
จากการที่ได้ฝึกใหน้ักเรียนอ่านโดยให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องสั้นโดยได้มีการบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ 

เป็นการฝึกปฏิบัติ ลงมือท าผ่านการปฏิบัติการจริง (Learning by doing) การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบการลงมือกระท าสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ท้ังในและนอกห้องเรียน รวมทั้ง
สามารถใช้ไดก้ับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบ
กลุ่มใหญ่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้
เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก และได้ลงมือท าตามความถนัดของตนเอง 
ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในหลากหลายสถานการณ์ท าให้เกิดเป็น “องค์
ความรู้” ที่ ได้มาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการดูแลจากครูผู้สอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถท า
การต่อยอดขององค์ความรู้ที่มีอยู่กับตัวเองและรับความรู้ใหม่คือ “การสร้างองค์ความรู้” ด้วยตนเอง จึงท าให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากได้เรียนรู้การปฏิบัติการจริง ซึ่งท าให้นักเรียนมีความ
สนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

2. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีการฝึกและพัฒนาทักษะการอ่าน 
ภาษาอังกฤษของตนเอง

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมกีารจัดการเรียนการสอน
และบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพ่ือนร่วมชั้น

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลลัพธ์ของผู้เรียน
การพัฒนาทักษะการอ่านเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ให้

ถูกต้อง เบื้องต้นครูผู้สอนได้เน้น ย้ า ซ้ า ทวน ผู้เรียนในเรื่องของความถูกต้องของการใช้หลักไวยากรณ์และ
ภาษา ความคล่องแคล่วในการสนทนา การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง และแจ้งให้นักเรียนทราบว่าต้องมีการ
พัฒนาทางภาษาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เรื่องสั้น และเทคนิควิธีการ
สอนแบบ MIA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของ
งานดังต่อไปนี้

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงโดยการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจในบทเรียน ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

๖เอกสารประกอบการคัดเลือก ครูดีศรีกาฬสินธ์ุ เขต ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



๔.๓  ประโยชน์ที่ได้รับ/ความคุ้มค่า
ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการอ่านด้วยเรื่องสั้น และเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ท าให้นักเรียนได้ทราบถึงการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง
ตามหลักภาษา ส่งผลให้นักเรียนสามารถสามารถพัฒนาทักษะอ่านและเข้าใจความหมายของเนื้อเรื่องที่อ่านได้ 
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและการเรียน
ภาษาอังกฤษซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ปัจจัยความส าเร็จ 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการน านวัตกรรมไปจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน
โดยการบูรณาการเรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบMIA และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซ่ึง
สอดคล้องและตรงตามทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ด าเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA และ PLC ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

( เอกสารอ้างอิงหน้า ๑๙-๒๑ )

6. ข้อค้นพบของผลงานและแนวทางการพัฒนาต่อยอด
จากการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการเรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ

MIA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ท าให้สามารถต่อยอดและพัฒนาทักษะการอ่าน

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
๗.๑ การเผยแพร่ในวงวิชาชีพเครือข่ายการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับคณะครูในโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

พูดคุยและคุณครูในระดับชั้นอื่นได้มีการน านวัตกรรมไปใช้และปรับเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องสั้นให้มีความเหมาะสม
กับระดับชั้น มีการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ MIA ร่วมด้วย เพ่ือช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

7.๒ การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
- เผยแพรผ่ลงานทาง Facebook :  Easy English with T. Chamai
- ได้รับรางวัลครูดีศรีกาฬสินธุ์ ระดับเหรียญเงิน ประจ าปี ๒๕๖๔
- ได้รับรางวัลครูดีศรีกาฬสินธุ์ ระดับเหรียญทอง ประจ าปี ๒๕๖๕

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่แนบมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………เจ้าของผลงาน
(นางชไมพร  ปัญญาวงค์)

๗เอกสารประกอบการคัดเลือก ครูดีศรีกาฬสินธ์ุ เขต ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



ค

ภาคผนวก

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



๑๐

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

ขั้นถามค าถามก่อนการอ่าน (Asking Priming Questions) ครูผู้สอนตั้งค าถามเกี่ยวกับ
เร่ืองท่ีจะอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น  และให้เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน  ก่อนท่ีจะอ่านเร่ืองนั้นๆ เพ่ือเป็นการโน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจเรื่องท่ีจะอ่านในขั้น
ต่อไป



๑๑

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

ขั้นหาความหมายของค าศัพท์ ( Finding the meaning of vocabularies)



๑๒

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

ขั้นอ่านเน้ือเรื่อง (Reading the text)



๑๓

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

ขั้นท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง (Understanding the text) เป็นขั้นที่จะใช้ทดสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเติมค าและตอบค าถามให้สมบูรณ์ตามเน้ือเรื่องท่ีอ่าน



๑๔

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring information) เป็นขั้นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนน าความรู้ หรือ 
ข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาเสนอใหม่ในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของข้อมูล



๑๕

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

นักเรียนท ากิจกรรมในขั้นท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท
(Doing jigsaw exercise and paragraph structure)



๑๖การจักิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

บรรยากาศการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน



๑๗เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และความสนุกสนาน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ

เรื่องสั้นและเทคนิควิธีการสอนแบบ MIA 



๑๘

การเผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานนักเรียนทาง
Facebook : Easy English with T. Chamai

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



๑๙

ผลงานเชิงประจักษ์

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชาและครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ มีผลคะแนน 
ONET ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุม่สาระการเรียนรู้

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๔๓.๗๕ ซึ่งสูงกว่าระดับสพฐ.ที่มี
คะแนนเฉลี่ย ๓๓.๔๖ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๙.๒๒

รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

ภาษาไทย 62.42 49.54 50.38

คณิตศาสตร์ 39.63 35.85 36.83

วิทยาศาสตร์ 35.83 33.68 34.31

ภาษาอังกฤษ 43.75 33.46 39.22

เฉลี่ย 45.40 38.13 40.18

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



๒๐

ผลงานเชิงประจักษ์

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชาและครูประจ าช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ มีผลคะแนน 
ONET ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุม่สาระการเรียนรู้

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 256๓ – 256๔ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ มีผลต่างระหว่างปีการศึกษาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น ๒๖.๒๕ 

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร

รายวิชา

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔

ผลต่าง

ระหว่างปี
การศึกษา

ภาษาไทย 63.00 62.42 -0.58
คณิตศาสตร์ 40.00 39.63 -0.37
วิทยาศาสตร์ 44.30 35.83 -8.47
ภาษาอังกฤษ 17.50 43.75 +26.25

เฉลี่ย 41.20 45.40 +4.20



๒๑

ผลงานเชิงประจักษ์

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



๒๒

ผลงานเชิงประจักษ์

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



๒๓

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานที่ประสบความส าเร็จ

เอกสารประกอบการคัดเลือก ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
นางชไมพร ปัญญาวงค์ โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร



โรงเรียนดงสวรรคอ์ดุมมิตร
อ ำเภอท่ำคนัโท จงัหวดักำฬสินธุ์

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒

เอกสารประกอบการพจิารณาคดัเลอืก
ผลงานวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ BEST PRACTICE

นำงชไมพร ปัญญำวงค์
Mrs.Chamaiporn Panyawong

ต าแหน่ง ครู


