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   เอกสารฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการน าเสนอผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) วิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งได้น าเสนอถึง ความส าคัญ
ของผลงานหรือนวัตกรรม จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน กระบวนการพัฒนาผลงาน ซึ่งได้ใช้วิธีการสอน
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อันประกอบไปด้วย การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Environment) การผสานเทคโนโลยี 
(Emerging Technology) และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Evaluation) โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม PLC 
ตลอดช่วงการด าเนินงาน และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning และน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
รวมท้ังได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ปัจจัยความส าเร็จ บทเรียนท่ีได้รับ และการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ผู้น าเสนอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้คงจะช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติท่ีเป็น เลิศ (Best Practice) ได้เป็น
อย่างดี  
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ลักษณะนวัตกรรม เป็นรูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา และน ารูปแบบ
นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้เรียน ตามเป้าหมาย การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ ส่ือ ดิ จิ ทัลตามรูปแบบ  “ 3e – learning model ” ดังนี้  
Environment (การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ), Emerging Technology (การผสานเทคโนโลยี) และ 
Evaluation (การประเมินผลอย่างเป็นระบบ)  โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน), Do 
(ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) จัดกิจกรรม PLC ตลอดช่วงการด าเนินงาน โดย
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา 
(Constructivism) ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้าง
ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรือ
อ านวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และการประเมินค่าจากส่ิงท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ใน
สถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือ
ดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 
 ดังนั้น ผู้จัดท าจึงด าเนินการผลิตส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัล
ตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียน
คุณภาพภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาใน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมโดยค านึงถึงศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน ครู 
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และบุคลากรของสถานศึกษา มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน สะท้อนผลการจัดกิจกรรมร่วมกัน มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล เพื่อรายงานผลและน าผลท่ีได้ไปปรับปรุง พัฒนา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและ
สนใจได้รับทราบ 
 

1. ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรมที่น ำเสนอ (Best Practice) 

 1.1 ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 
เนื่องด้วยภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาท่ีมีบทบาทส าคัญ และมีผลกระทบต่อประชากรไทยในหลากหลายด้าน

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารในระดับโลก เป็นภาษาหลักของประชากรกว่า 360 ล้านคน อีก
ท้ังยังเป็นภาษาท่ีสองของประชากรกว่า 750 ล้านคนท่ัวโลก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทางราชการของ 61 
ประเทศ และเป็นภาษาหลักในหลายรัฐท่ัวโลก จึงถือเป็นภาษากลางท่ีใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างประชากรในประเทศต่างๆ 
ท้ังในส่วนของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ปัจจุบันสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ 
รวมถึงประเทศไทยเอง ได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้
ส่งเสริมให้นักเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อม และให้ตัวนักเรียนได้มีความคุ้นเคย
กับภาษาอังกฤษดีขึ้นเมื่อเข้าเรียนในระดับสูงเพื่อใช้ต่อยอดความรู้ในอนาคต 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงตระหนักถึงความส าคัญ รวมไปถึงควรมีการ
ปลูกฝังการเรียนรู้ตามทักษะการใช้ภาษาท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในทุกช่วงช้ัน เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการท างานและการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูดและยังได้ก าหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการพูดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร ต 1.2 พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง และสาระท่ี 4: 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ต 4.1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นถึงความส าคัญในด้านภาษาอังกฤษ จึงได้ประกาศโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ให้ครอบคลุมทุกต าบล ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เมื่อปี
พุทธศักราช 2560-2562 และด าเนินงาน เพื่อให้การขับเคล่ือน การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในปี
การศึกษา2564  ให้เป็นรูปธรรม มีทิศทางท่ีชัดเจน ซึ่งมีการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรท่ีมีตามบริบท ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงขอประกาศมาตรฐาน จุดเน้น การ
ด าเนินงานขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา  2564  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการขับเคล่ือนใน ปีการศึกษา  2564  โดยมีจุดเน้นด้าน
การพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษ และห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ในยุคการเปล่ียนแปลง ไทยแลนด์ 4.0  โดยให้ใช้
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กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ทุกโรง
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพด้านภาษาอังกฤษให้พัฒนาขึ้น 
 ดังนั้น กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สถานศึกษาในก ากับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้แบบบูรณาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการลง
มือท า เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระภาษาอังกฤษ สามารถน าองค์ความรู้มาเช่ือมโยงกันในแต่ละ
สาระการเรียนรู้น าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้
ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
การลงมือท าและการเรียนรู้เชิงรุก ครผูู้สอนจึงได้จัดท าส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยเป็นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และลดบทบาทของครูลงเป็นผู้
อ านวยความสะดวก และเพิ่มบทบาทให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติใช้ภาษามากท่ีสุดท้ังในและนอกช้ันเรียน เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง  
 1.2 แนวคิดหลักกำรส ำคัญที่เก่ียวข้องกับผลงำนหรือนวัตกรรม 
 จากแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนผนวกกับบริบทของโรงเรียน เมื่อมองในส่วนการด าเนินงานตาม
โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้วิเคราะห์และด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ การ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษา โดยด าเนินการในรูปแบบ ดังนี้ 
 1. เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ท าให้มีมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของ
สถานศึกษา นักเรียนท่ีติดเช้ือหรืออยู่ในกลุ่มเส่ียงสูง ต้องหยุดเรียนเพื่อรักษาตามอาการและเฝ้าระวัง แต่สถานศึกษายัง
ต้องจัดการเรียนการสอนตามปกติ จึงท าให้นักเรียนกลุ่มนี้เรียนไม่ทันเพื่อน ครูผู้สอนจึงได้ผลิตส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเรียนได้ท้ังในและนอกชั้นเรียน ไปพร้อมๆกับเพื่อนท่ีเรียน
ในช้ันเรียน 
 2. เนื่องจากโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท าให้ไม่ได้มีการแยกเด็กอ่อน เด็กเก่ง จึงท า
ให้นักเรียนบางคนอาจไม่เข้าใจในบางเนื้อหา ครูผู้สอนจึงได้ผลิตส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมข้ึนเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน
เนื้อหาได้ด้วยตัวเอง โดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning อีกด้วย 

ท้ังนี้ จากหลักการเหตุผลข้างต้น ในการออกแบบส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ได้น าเอากระบวนการ วงจรบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) โดยจัดกิจกรรม 
PLC เพื่อสะท้อนปัญหา แนวทางแก้ไข และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ตลอดช่วงการด าเนินงาน 
ภายใต้แนวคิดด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงศักยภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษา มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน สะท้อนผลการจัด

3 



กิจกรรมร่วมกัน  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อรายงานผลและน าผลท่ีได้ไปปรับปรุง พัฒนา เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจได้รับทราบต่อไป  

2. จุดประสงค์และเป้ำหมำยของผลงำน 

  2.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
 2.2 เป้ำหมำย 
  1. เชิงปริมาณ  
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 ห้องเรียน 9 คน มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
  2. เชิงคุณภาพ  
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” มีทักษะในการส่ือสาร ทักษะในการ
เรียนรู้ และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษส่งผลต่อตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถใช้
ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและด าเนินชีวิตอย่างมีสุข 
 
3. กระบวนกำรพัฒนำผลงำน/นวัตกรรม หรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 ในการด าเนินการผลิตส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียน
คุณภาพภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาในก ากับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมโดยค านึงถึงศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรของสถานศึกษา มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน สะท้อนผลการจัดกิจกรรมร่วมกัน มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล เพื่อรายงานผลและน าผลท่ีได้ไปปรับปรุง พัฒนา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและ
สนใจได้รับทราบ โดยมีรูปแบบและกระบวนการ ดังนี้ 

การด าเนินการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ  “ 3e – learning 
model ” ได้ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 
1. ข้ันกำรวำงแผน (Plan) ออกแบบผลงาน (Best Practice) ดังนี้  

1.1 ประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อรับทราบการด าเนินโครงการ
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
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1.2 ร่วมกันค้นคว้า ส ารวจ ศึกษาดูงานและวิเคราะห์เรื่องทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือ นวัตกรรม

เทคโนโลยีในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนทุกคน 
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1.3 สรุปพิจารณาเลือกแนวทางท่ีเป็นไปได้และเหมาะสมท่ีสุด คือ โดยใช้ข้อดีของเทคโนโลยีมาบูรณา
การเข้ากับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด มีส่วนประกอบดังนี้ 
  ส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “3e-
learning model” ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Freeware ท่ีให้บริการสร้างเว็ปไซต์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อ
การสร้างหรือแก้ไขปรับแต่งให้น่าสนใจได้อย่างอิสระ และสามารถเช่ือมต่อกับข้อมูลออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบออนไลน์ เอกสารการเรียนการสอน (PDF, Microsoft powerpoint) วิดีโอ อื่นๆท าให้อ านวยความสะดวกได้เป็น
อย่างมาก  โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
  1. หน้ำ Home ได้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นของเว็บไซต์ มีการน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 

 
  2. หน้ำ Grade เมื่อคลิกเข้าไปจะมีระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๔-๖ให้เลือกศึกษา 
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  ในทุกบทเรียน ได้มีการแสดงรายละเอียดของตัวชี้วัด มีข้อสอบก่อนเรียน (Pre-test) และข้อสอบหลังเรียน
(Post-test) ซึ่งนักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องท าในส่วนนี้ ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนให้ดาวน์โหลดฟรี 
หากนักเรียนไม่มีอนิเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF และ Microsoft powerpoint เพื่อเรียนแบบออฟไลน์ได้ ซึ่ง
สร้างความสะดวกสบายแก่ตัวนักเรียนเอง อีกท้ังมคีลิปวิดีโอของครูผู้สอนในรายวิชาและคลิปวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ท่ีเรียนมาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรียน โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
 

   - ส่วนที่ 1 ข้อสอบออนไลน์ ข้อสอบออนไลน์ถูกสร้างขึ้นด้วย Google form เป็นแบบฟอร์มท่ี
ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะส าหรับนักเรียนช้ันประถม ในส่วนของข้อสอบนี้สามารถใส่รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ ได้ตาม
ต้องการซึ่งต่างจากการสอบแบบกระดาษท่ัวไป ครูผู้สอนสามารถก าหนดระยะเวลาในการท าข้อสอบหรือสลับข้อสอบเพื่อ
ป้องกันปัญหาการลอกกันของนักเรียนได้ ครูก าหนดได้ว่าจะเฉลยแบบอัตโนมัติหรือตรวจเอง ให้นักเรียนรู้ผลคะแนนหลัง
สอบได้ทันทีหรือจะประกาศผลคะแนนในช้ันเรียนในภายหลังก็ได้ ในการตรวจข้อสอบ Google form จะประเมินสรุปผล
ท้ังในภาพรวมและเป็นรายบุคคลได้อัตโนมัติ สร้างความสะดวกให้ท้ังครูและนักเรียน 
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Primary 4 ได้รวบรวมเน้ือหาที่นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา 
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ตัวอย่างข้อสอบ 



 
 

 
 
 

 
 

 
   - ส่วนที่ 2 เอกสำรกำรเรียนกำรสอน  โรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนให้ดาวน์
โหลดฟรี หากนักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF และ Microsoft powerpoint เพื่อเรียนแบบ
ออฟไลน์ได้ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ตัวนักเรียนเอง 
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ประเมินสรุปผลภาพรวม 

ประเมินสรุปผลรายบุคคล 



                    
 

   - ส่วนที่ 3 คลิปวิดีโอกำรสอน  มีคลิปวิดีโอของครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและคลิป
วิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ท่ีเรียนมาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรียน 
ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา 

                  

 

  3. หน้ำ Students  ในหน้า Students ได้รวบรวมข้อสอบโอเน็ตท่ีมีท้ังคลิปครูผู้สอนและไฟล์PDF ให้
นักเรียนได้ดาวน์โหลดและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เพือ่อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนส าหรับการติว O-NET ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ มีเกมส์ท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้เล่น ไม่ว่าจะเป็นการเกมส์เรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
เกมส์จับคู่ท่ีมีให้เลือกหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ อาชีพ อาหารและอื่นๆ มี Cartoons on youtube เพ่ือ
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ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีและมีความสุขในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
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 ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน 
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 2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) ด าเนินการตามข้ันตอน กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ดังนี้ Environment (การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้), 
Emerging Technology (การผสานเทคโนโลยี) และ Evaluation (การประเมินผลอย่างเป็นระบบ) ดังนี้ 

  E1 มำจำกค ำว่ำ Environment 
  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินงานและปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ 
ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านโดยผู้บริหารร่วมกับครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา พิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน 
   1. ด้านกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุ เป็นรูปธรรมให้มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาโดยค านึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในห้องเรียน 
   2. ด้านการบริการ หมายถึง การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีท าภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้การปฎิบัติงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร การท างานอย่างมีระบบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรท่ีจะท าให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา เช่น การส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนด้วยความร่วมมือของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
   3. ด้านวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียน โดยจัดการศึกษาหลากหลายให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมภายท้ังในและนอกห้องเรียน ตลอดจน
จัดบริการส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์มากท่ีสุดภายใต้บรรยากาศท่ีมี
ชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ เร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง ท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้น
สูง 
  E2 มำจำกค ำว่ำ Emerging Technology 
  การผสานเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) มา
จัดการเรียนรู้ เป็นมิติใหม่ทางด้านส่ือการศึกษา ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้ส่ิงใหม่ สร้าง
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น โดยการน าเอาการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นภายใน
ห้องเรียน ไปไว้ในส่ือออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถเรียนได้ท้ังในและนอกชั้นเรียน 
   
  E3 มำจำกค ำว่ำ Evaluation 
  การประเมินผลอย่างเป็นระบบ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับผลของการด าเนินงาน เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ว่าได้ผลตามท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีบทบาทความส าคัญในการให้ข้อมูลด้านความ
คืบหน้า ช้ีปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินงาน เพื่อน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการหรือการบริหารโครงการ บทบาทท่ีกล่าวนี้จะให้ประโยชน์แก่
ฝ่ายบริหารได้ดีหากได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลขึ้นอย่างเป็นระบบ 
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 ผู้สอนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 7 ขั้น ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ขั้นส ำรวจควำมรู้เดิม ครูผู้สอนส ารวจความรู้เดิมของนักเรียน โดยการให้นักเรียนช่วยกันคิดค า
กล่าวทักทายท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในต้ังแต่ช้ัน ป. 1 - 3 พร้อมท้ังเปิดส่ือวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนได้
ฟังเสียงของเจ้าของภาษา แล้วให้นักเรียนช่วยกันพูดโต้ตอบกับครู ครูจะให้นักเรียนผลัดกันพูดจนครูแน่ใจว่า นักเรียน
สามารถพูดค ากล่าวทักทายตามท่ีเคยเรียนมาได้ครบทุกค าและมีการทบทวนไวยากรณ์เบ้ืองต้นท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแล้ว
เพื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างไร ครูผู้สอน
ควรเติมเต็มในส่วนใดให้แก่ผู้เรียน และออกแบบการจัดการเรียนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

              
 
   ขั้นที่ 2 ขั้นน ำเสนอ ครูกล่าวค าทักทายด้วยภาษาอังกฤษพูดแนะน าตัวเอง แล้วให้นักเรียนท้ังช้ันพูด
ตอบรับค าทักทายของครู แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนผลัดกันพูดทักทายและแนะน าตนเอง  
  ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปิดกิจกรรมน าสู่บทเรียนตามตัวอย่างในหนังสือ น าเสนอบท
สนทนาส้ันๆ โดยครูเปิดเสียงเจ้าของภาษาให้นักเรียนฟัง นักเรียนฝึกอ่านตามเจ้าของภาษา โดยครูสังเกตและแก้ไขการ
ออกเสียงขณะนักเรียนท ากิจกรรม พร้อมท้ังเป็นผู้อธิบายค าศัพท์หรือประโยคเป็นภาษาไทยอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น เมื่อครูแน่ในแล้วว่านักเรียนเข้าใจบทสนทนาสามารถพูดได้อ่านได้ หลังจากนั้นจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนฝึกอ่าน
บทสนทนาจากกลุ่มใหญ่ท้ังห้องไปสู่การสนทนาทีละคู่แล้วครูพูดสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

           

คะแนนPre-test 
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    ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกฝน ครูเปิดรูปภาพท่ีไม่มีค าศัพท์ของภาพนั้น โดยให้นักเรียนฝึกสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับเพื่อนหรือครูโดยใช้โครงสร้างจากบทเรียนมา
ประยุกต์ และมีการเล่มเกมส์ Monster Phrasesจากเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อฝึกสร้างประโยคให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
บทเรียน 

      
 
  ขั้นที่ 4 ขั้นน ำไปใช้ นักเรียนน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้และฝึกฝนภายในห้องเรียนไปใช้นอกห้องเรียน โดยการ
สนทนากับครูหรือนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนซึง่ต้องบันทึกวิดีโอขณะสนทนา 
 
  ขั้นที่ 5 สรุปและจัดระเบียบควำมรู้ หลังจากนักเรียนได้สนทนากับครูและนักเรียนคนอื่นแลก ครูผู้สอน
และนักเรียนจะสรุปร่วมกันอีกครัง้ และมีเทคนิควิธีการท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายๆ และมีความคงทนใน
การเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้รับความสนุก ผ่อนคลาย สามารถจัดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการจ าและน าไปใช้ 

          
 
  ขั้นที่ 6 แสดงควำมรู้และผลงำน เมื่อนักเรียนสามารถจัดระบบความรู้ได้แล้ว ครูผู้สอนก็จะให้นักเรียน
ท าช้ินงาน เพื่อให้ผู้เรียนตอกย้ าและตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความสามัคคี 
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง และแสดงให้ผู้อื่นรู้ถึงความสามารถของตัวนักเรียนเอง 
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  ขั้นที่ 7 ประยุกต์ใช้ควำมรู้ ครูผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนรู้จักฝึกฝนและส่งเสริมน าความรู้ ความเข้าใจของ
ตนเอง เพื่อน าไปแก้ปัญหา ตลอดจนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสนทนากับชาวต่างชาติในหมู่บ้าน เป็นต้น 

         

คะแนนPost-test 
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 3. ขั้นตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินกำร ( Check ) ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้  
   3.1 มีการประเมิน pre-test และ post-test ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 9 คน เรื่อง 
“Hello, my friends.” ด้วยส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ 

“ 3e – learning model ” มีผลคะแนนเฉล่ียสูงขึ้ง 

                     

 

 

คะแนนPre-test 
 

คะแนนPost-test 
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  3.2 มีการประเมิน นิเทศติดตามจาก ผู้อ านวยการดารา ดาวดึงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนวิทยา 
รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา  
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 4. ขั้นรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม ( Act ) ปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือ
ดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ”  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการเรียนการสอน ผู้เรียนทุก
คนได้คิด ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนและผู้สอนอย่างเต็มท่ี สามารถปรับเนื้อหากิจกรรมการ
เรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้เรียนตามความเหมาะสม และผู้เรียนได้เรียนตามท่ีผู้เรียนต้องการ โดยมีครูผู้สอน
เช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ  “ 3e – learning model ” ท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น 
หรืออ านวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง ท าใหผู้้เรียนเกิดการวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และการประเมินค่าจากส่ิงท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 และท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนเกิดความสนุก ก็มีความพร้อม ท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีตามมา สามารถสร้างผลงานเพื่อเป็นการทบทวนกระบวน
การจัดการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นมาตลอดท้ังหน่วยการเรียนรู้ท่ีผ่านมาหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการตกผลึกทางความคิด 
เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีได้รับกับการน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยมีผู้สอนท าหน้าท่ีให้ค าช้ีแนะอย่างใกล้ชิด 

 

4. ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลจากการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตาม
รูปแบบ “ 3e – learning model ” ส่งผลดีต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

4.1 ผลท่ีเกิดตามจุดประสงค์ 

 4.1.1 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือดิจิทัลตามรูปแบบ “ 3e – learning model ” โดยสามารถเรียน
ได้ท้ังในและนอกชั้นเรียน 
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 4.1.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย  
“ 3e – learning model ” 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

คะแนนก่อน 

กำรเรียน 

(10 
คะแนน) 

คะแนนหลัง 

กำรเรียน 

(10 คะแนน) 

1 เด็กชายณภัทร  มิจินดา 6 10 
2 เด็กชายณัฐพล  สอนคะ 8 5 
3 เด็กชายสมพงษ์ พลสาแก้ว 6 9 
4 เด็กชายศิวกร    สายหลักค า 5 6 
5 เด็กหญิงนภัสสร ธรรมโรเวศน ์ 7 10 
6 เด็กหญิงพัชริญา  ไกรธิราช 6 9 
7 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูคลองทุ่ง 6 7 
8 เด็กหญิงชโรธร    ภูถมเงิน 7 10 
9 เด็กชายธนทัศ     ถิ่นจันดา 4 8 

ค่ำเฉลี่ย 6.11 8.22 
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 จากตาราง  แสดงว่า นักเรียนท้ัง 9 คนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 6.11 มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน  เท่ากับ 
8.22 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอน “ 3e – learning model ” สูง
กว่าก่อนเรียน จึงสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการส่ือสารในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอน “ 3e – learning 
model ” ของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  
 4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลลัพธ์ผู้เรียน 

 

 
 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

คะแนนก่อน 

กำรเรียน 

(10 
คะแนน) 

คะแนนหลัง 

กำรเรียน 

(10 คะแนน) 

1 เด็กชายณภัทร     มิจินดา 6 10 
2 เด็กชายณัฐพล     สอนคะ 8 5 
3 เด็กชายสมพงษ์    พลสาแก้ว 6 9 
4 เด็กชายศิวกร      สายหลักค า 5 6 

ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
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5 เด็กหญิงนภัสสร   ธรรมโรเวศน์ 7 10 
6 เด็กหญิงพัชริญา    ไกรธิราช 6 9 
7 เด็กหญิงสุกัญญา   ภูคลองทุ่ง 6 7 
8 เด็กหญิงชโรธร     ภูถมเงิน 7 10 
9 เด็กชายธนทัศ      ถิ่นจันดา 4 8 

ค่ำเฉลี่ย 6.11 8.22 
คะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน ภาษาอังกฤษ ด้วย “ 3e – learning model ” 

 จากตาราง  แสดงว่า นักเรียนท้ัง 9 คนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 6.11 มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน  เท่ากับ 
8.22 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอน “ 3e – learning model ” สูง
กว่าก่อนเรียน จึงสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการส่ือสารในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอน “ 3e – learning 
model ” ของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 4.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ/ความคุ้มค่า 

- นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
- นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก “3e – learning model ” มาประยุกต์ในการผลิตส่ือ นวัตกรรมของ

ตนเอง 
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- สถานศึกษาสามารถประหยัดจากการใช้วัสดุเหลือใช้มาท าเป็นส่ือการจัดการเรียนการสอนและในการเรียนรู้  

โดยใช้ส่ือ จากการประดิษฐ์ของนักเรียน มาใช้ในการตกแต่งห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
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- นักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงาน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและตัวเอง  
 

 
 
 
5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 ปัจจัยภำยใน 
 - ผู้อ านวยการดารา ดาวดึงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ได้ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศติดตาม ให้ครูผู้สอนได้น าเสนอส่ือเทคโนโลยี เพื่อมาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน  
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 - คณะครูโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ท่ีจัดท าเอกสารเพื่อประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และให้ค าแนะน าเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และส่ือการสอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างทัศนะคติท่ีดีแก่ผู้เรียน 
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  - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ท่ีให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและต้ังใจ 
ตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจจัยภำยนอก 
 - ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น ในการสนับสนุนอุปกรณ์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

                
  

 - ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในท้องถิ่น (อบต.) และองค์กรอื่นๆ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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จัดกิจกรรมวันครสิต์มาส ร่วมกับ อบต.หัวหิน 
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ค่ายภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

6. ข้อค้นพบของผลงำน และแนวทำงกำรพัฒนำต่อยอด 

 6.1 ข้อค้นพบของผลงำน 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย “ 3e – learning model ” สอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และยังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในทุกๆด้าน 
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 6.2 แนวทำงกำรต่อยอด 
 เนื่องจากส่ือ นวัตกรรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย “ 3e – learning model ” เป็นส่ือเทคโนโลยี จาก
การสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษา ท่ีครูผู้สอนโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สามารถสร้าง พัฒนาต่อเนื่องได้ตลอดเวลา 
ซึ่งในปัจจุบันเว็บไซต์เข้ามามีบทบาทและส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่ม “เด็กรุ่นใหม่” เป็น
กลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที ท าให้วิถีชีวิตต้องการความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ เว็บไซต์จึงเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีส าคัญส าหรับทุกคน เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่
ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา การโฆษณาส่ือต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแม้กระท่ังส่ือ
สังคมออนไลน์ Social Network เช่น Facebook หรือ Google+ หรือ Twitter ท่ีสามารถตอบโจทย์การติดต่อส่ือสารได้
เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น เว็บไซต์จึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ท่ีทุกองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน จะเข้าถึงส่ือเทคโนโลยี การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย“ 3e – learning model ”  โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 
เนื้อหาบทเรียนของทางโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา และได้มีการพัฒนาน าเสนอเว็บไซต์ใหส้วยงาม ค้นหาข้อมูลง่าย 
มีความน่าเช่ือถือ เพื่อใหไ้ด้รับความนิยมและช่วยเพิ่มจ านวนผู้เข้าชมได้มากขึ้น และในอนาคตก็จะพัฒนาต่อยอดใน
รายวิชาอื่นๆ ให้ครบทุกช้ันเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา เพื่อให้สามารถน ามาใช้เรียน
กรณีท่ีครูไม่ครบช้ัน สามารถใช้เรียนแทน DLTV ท่ียังไม่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอีกด้วย 
    

7. กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ 

  7.1 กำรเผยแพร่ 
- เผยแพร่ในเว็บไซต์  
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- เผยแพร่ผ่านเพจส่ือการสอน “ครูปล่อยของ” ท่ีมีผู้ติดตาม 23,573 คน  
 

              
 
- เผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น facebook, line ท้ังของโรงเรียน ของบุคลากร และของ นักเรยีนเอง 
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- เผยแพร่ผ่านเพจโรงเรียน “โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา” ท่ีมีผู้ติดตาม 541 คน  
 

      
 
- เผยแพร่ผ่าน Youtube โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
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- เผยแพร่ผ่าน Tiktok คุณครแูละบุคลากรโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 
 

       
 
 

7.2 กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ 
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาห้วยเม็ก 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 - ช้ินงำนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔ 

         

      
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ชิ้นงำน / ผลงำนนักเรียน 
 

ภาพที่   SEQ ภาพที_่ \* ARABIC 1 บัตรค าอาหาร ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง 
Yummy Food 

ภาพที่  2 การจัดการเรียนการสอนด้วยวธีิการสอนแบบ 3P (PPP Teaching Model)  

โดยใช้บัตรค าอาหาร 

ภาพที่  3 บรรยากาศขณะจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสนใจและสนุกไปกับการเรียนการสอน 

ภาพที่  4 น าเสนอนวัตกรรมให้กับคุณครูสิทธิชัย มีผิวหอม  
ครูประจ าการโรงเรียนบ้านคลองมหาสวสัดิ์ อ าเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม 


