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ค าน า 

 
เอกสารคู่มือประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม“การพัฒนาทักษะการ 

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words” เรื่อง About Me ส าหรับ
นักเรียนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอ ข้อมูลในการจัดท านวัตกรรม “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words” เรื่อง About Me ขึ้นเพ่ือใช้ใน การ
แก้ปัญหาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า และช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้หลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาอังกฤษ ตลอดจนการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอน  

ขอขอบคุณส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 คณะผู้บริหาร คณะครู  
นักเรียน และผู้ทีเ่กี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การด าเนินงาน จัดท านวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun 
With Words” ในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จด้วยดี และหวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ จัดการเรียน
การสอน ยกระดับคุณภาพของการศึกษาของไทย และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของ 
โรงเรียน ในปีต่อ ๆ ไปให้ดีขึ้น  
 
 
 

นางสาวรินนา  ภูเต้านิล 
ผู้จัดท า 
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 สารบัญ  
   

  หน้า 
สภาพปัญหาเเละความเป็นมา 1 
จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 2 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 2 
ผลการด าเนินการ 9 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  10 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  11 
ข้อค้นพบของผลงาน  11 
การเผยแพร่ผลงาน 12 
รางวัลที่ได้รับ 12 

ภาคผนวก  13 
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ชื่อผลงาน      การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์  
     “Fun With  Words” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อผู้เสนอผลงาน     นางสาวรินนา   ภูเต้านิล     ต าแหน่ง  ครู    
โรงเรียน/หนวยงาน  พินิจราษฎร์บ ารุง  
สังกัด สพป.    กาฬสินธุ์ เขต 2 
โทรศัพทมือถือ     096-334-5782 
E-mail:      rinna301@hotmail.com 
 
1. สภาพปัญหาและความเป็นมา 

 จากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนหลายอย่าง 
เพ่ิมความยากล าบากต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา รัฐบาลออกมาตรการ  เพ่ือ
ดูแลอย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันที ตั้งแต่การเยียวยา การสนับสนุนให้ปรับรูปแบบการเรียนออนไลน์ การสร้าง
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ ตลอดจนการช่วยเหลือทางการเงิน เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดในสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมกับหาวิธีการน าเด็กที่หลุดออกจากระบบแล้วให้กลับเข้าสู่ระบบ อีกทั้ง
ป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบไปมากกว่าเดิม 

 ทางสถานศึกษา ต้องวางแผนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุด 
ทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online), on site บางกลุ่ม, on hand หรือ on demand เพ่ือให้อย่าง
น้อยนักเรียนยังได้เรียนตามระบบอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจ ากัดในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรงเรียนพินิจราษฎร์
บ ารุง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนจากหลายพ้ืนประมาณ 20 หมู่บ้านมาเรียน ซึ่งตามนโยบายของรัฐให้มี
การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และ
ออนแฮนด์ส าหรับนักเรียนที่มีความพร้อมที่แตกต่างกัน  

 จากการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการอ่าน 
ออกเสียง ค าศัพท์  สังเกตได้จากในชั่วโมงเรียนช่วงทบทวนค าศัพท์ก่อนเรียน นักเรียนไม่สามารถอ่านและบอก 
ความหมาย ของค าศัพท์ที่เคยเรียนผ่านมาแล้วได้ถูกต้อง ส่งผลให้เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนในบทเรียน 
นั้นๆและบทเรียนถดัไป ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงได้จัดท าสื่อนวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With  Words” เรื่อง About Me จัดท าขึ้นประกอบการเรียน 
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากวิชาภาษา เป็นวิชาการใช้ทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
นวัตกรรมจัดท าข้ึนเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งใน 
ยุคปัจจุบัน นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน โดยสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย E-book, Youtube,  
LiveWorksheet และ Google Form มีรูปแบบที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนขณะเรียน 
ออนไลน์หรือนอกห้องเรียน มีการวัดผลประเมินผลจากบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อ เพ่ือ 
ช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

  ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์  “Fun With   
Words” จึงน่าจะเป็นวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดคุณลักษณะตามที่หลักสูตรต้องการ สามารถใช้เรียนรู้
ค าศัพทภ์าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้คล่องแคล่วขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกิดการเรียนรู้อย่างมี
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ความสุข ช่วยสร้างแรงจูงใจและเกิดความกระตือรือร้นในการอยากรู้ อยากเรียน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
สาระทีเ่รียน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ส่งผลใหน้ักเรียนมกีารปรับตัว มีทักษะการคิด ทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนต่อไป   

2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 2.1 จุดประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด 19 ด้วยสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ Fun With Words 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  3) เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
 2.2 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
  1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น   

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก 
   3) นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ 
สื่อเทคโนโลยีออนไลน์  “Fun With  Words” เรื่อง About Me สามารถใช้ต่อยอดในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้ต่อไป 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ตารางแสดงเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนนิงาน ธ.ค.2564 ม.ค.2565 ก.พ.2565 
ศึกษาสภาพปัญหา             
คิดค้นนวัตกรรม             
ออกแบบนวัตกรรม             
จัดท านวัตกรรม             
น านวัตกรรมไปทดลองใช้             
ปรับปรุงแก้ไข             
น านวัตกรรมไปสู่ห้องเรียน             
ประเมิน/สรุปผล             
รายงานผลการด าเนินงาน             

  

 3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1)  ขั้นการวางแผน P (Plan)   
-  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร/ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด / เนื้อหารายวิชา   
-  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหานักเรียนรายบุคคล 
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2)  ขั้นการด าเนินงาน D (Do)     
-  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  
-  จัดท าก าหนดการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้   
-  จัดท าสื่อ/นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน    
-  น าสื่อ/นวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     

3)  ขั้นการตรวจสอบประเมินผล C (Check)  
-  วัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการท าแบบทดสอบ 

ค าศัพทอ์อนไลน์ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
-  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรรมสื่อเทคโนโลยีออนไลน์  

4)  ขั้นการการพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข A (Act)    
-  วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
  3.2 วิธีด าเนินการ 

    นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words” แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

    ระยะที่ 1 สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ออนไลน์ “Fun With Words” เรื่อง About Me 

    ระยะที่ 2 น านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words” มาใช้ในกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

   ระยะที่1 สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ออนไลน์ “Fun With Words” ส าหรับนักเรียนระดับประถม 

   1) ศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหา  

    ครูผู้สอนได้ด าเนินการศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ นักเรียนบางส่วนเรียนในห้องออนไลน์ได้ไม่นาน ขาดความสนใจในการเรียน 

-  ศึกษาวิเคราะห์หลักสตูร/ มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด / 
เนื้อหารายวิชา   
-  ศึกษาวิเคราะห์ปญัหานักเรียนรายบุคคล   

 

1. PLC คณะครูกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศวางแผนแนวทางการ
จัดรูปแบบการสอนด้วยนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีออนไลน ์
2. ร่วมออกแบบและจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้ การท าสื่อ
นวัตกรรมและน าสื่อ/นวตักรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน     
  การสอน 
 

1.วัดและประเมินผลทักษะการเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการ
ท าแบบทดสอบค าศัพท์ออนไลน์กอ่นเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรรมสื่อเทคโนโลยี
ออนไลน ์

  วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเปน็ข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
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ครูผู้สอนจึงคิดค้นนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ “Fun With Words” เรื่อง About me ที่เป็นหนึ่ง
หน่วยส าคัญท่ีผู้เรียนในระดับประถมจะต้องมีพ้ืนฐาน เรียนรู้ทักษะเรื่องร่างกาย เสื้อผ้าและกิจวัตรประจ าวัน เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในเวลาที่นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในระดับที่สูงขึ้น จนน ามาสู่การด าเนินการในครั้งนี้  

   2) คิดค้นนวัตกรรม  

    ครูผู้สอนได้ศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อถอดบทเรียนในการน าองค์ 
ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบจึงน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ “Fun With Words” 
เรื่อง About me  

   3) การออกแบบนวัตกรรมและจัดท านวัตกรรม  

    หลังจากครูผู้สอนได้ศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหา รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการ 
สอน และได้ศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อถอดบทเรียนในการน าองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ออกแบบนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ “Fun With Words” เรื่อง About 
me เมื่อออกแบบนวัตกรรม เรียบร้อย ครูผู้สอนจึงได้ลงมือจัดท านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ “Fun 
With Words” เรื่อง About meขึ้นจนส าเร็จ พร้อมที่จะน าไปใช้กับผู้เรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน Google Form 

https://shorturl.asia/2nZbq 
 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

นักเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Liveworksheet ที่มี Link E-book “Fun With Words” และ Youtube 

คลิกเพื่อเปิดดู E-book Fun 
With Words ฝึกอ่าน 

คลิกเพื่อเปิดดู Youtube 
ฝึกอ่านออกเสียง 

https://shorturl.asia/2nZbq
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E-book “Fun With Words”  

 
 

               
 

 

YouTube ฝึกออกเสียง 

  https://youtu.be/Bx42nNe-izE 
 

 https://youtu.be/jkq_qGPCrJg 
 

 https://youtu.be/QeuAO2otsms 

 

 https://youtu.be/0QJ1i06lVMs 

https://shorturl.asia/1Dj2J 
 

https://shorturl.asia/7dDZ
E 
 

https://shorturl.asia/nr9ym 
 

https://shorturl.asia/VvT9C 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/Bx42nNe-izE
https://youtu.be/jkq_qGPCrJg
https://youtu.be/QeuAO2otsms
https://youtu.be/0QJ1i06lVMs
https://shorturl.asia/1Dj2J
https://shorturl.asia/7dDZE
https://shorturl.asia/7dDZE
https://shorturl.asia/nr9ym
https://shorturl.asia/VvT9C


7 
Best Practices “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words” 

นางสาวรินนา  ภูเต้านิล  ร.ร.พินิจราษฎร์บ ารุง  สพป.กส.2 

 

 

    

                     

     

                                                     
 

 

 

 

 

 

ท าแบบทดสอบระหว่างเรียน  Liveworksheets 

นักเรียนส่งคลิปพูดเกี่ยวกับร่างกาย หรือ เสื้อผ้าหรือกิจวัตรประจ าวันผ่านกลุ่มLine หรือ Facebook 
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  ระยะที่ 2 น านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words”เรื่อง About me มาใช้ใน
กระบวนการ จัดการเรียนการสอน 

  4) น านวัตกรรมไปทดลองใช้  

   เมื่อออกแบบและจัดท านวัตกรรมเสร็จเรียบร้อย ครูผู้สอนจึงน าเครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่ได้ไป 
ทดลองใช้กับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือวิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องปรับปรุงเมื่อน า
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้จริง หลังจากทดลองใช้ครูผู้สอนจึงน าผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมไป ปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้นตามล าดับต่อไป  

 

แบบทดสอบหลังเรียน Google Form 

แบบประเมินความพึงพอใจ Google Form 

https://shorturl.asia/B6bmN 
 
 

https://shorturl.asia/czU1b 
 
 
 

https://shorturl.asia/B6bmN
https://shorturl.asia/czU1b
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  5) ปรับปรุงแก้ไขหลังทดลองใช้นวัตกรรม  

   ครูผู้สอนน านวัตกรรมมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหลังจากการทดลองใช้เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับ 
บริบทของผู้เรียนในปัจจุบัน และเหมาะสภาพปัญหา 

  6) น านวัตกรรมไปสู่ห้องเรียน   

   ครูผู้สอนได้น านวัตกรรมหลังจากการปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 พร้อมวิเคราะห์การใช้นวัตกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลว่ามีความสอดคล้อง ตรงตามความ 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  

  7) ประเมิน/สรุปผล  

   หลังจากการน านวัตกรรมไปใช้จริงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง About Me ครูผู้สอนได้ด าเนินการวัดและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างผล
การ ทดสอบก่อนเรียนหรือก่อนใช้นวัตกรรม และหลังเรียนหรือภายหลังการน านวัตกรรมการสอนเรื่อง About Me 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words”ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าให้ทราบถึงข้อ
แตกต่างและความเป็นไปได้ในการน านวัตกรรมการสอน เรื่อง About Me โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun 
With Words” มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง About Me ให้ดีขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

  8) รายงานผลการด าเนินการ  

   หลังจากการใช้นวัตกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง About Me ท าให้ทราบว่า ผู้เรียนสามารถท างานส่งได้ด้วย
ตนเองผ่านทางออนไลน์ สามารถพูดและน าเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้คิดเป็นร้อยละ 80 หลังจากน านวัตกรรมไป
ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกดิความสนใจ สามารถจดจ าค าศัพท์ร่างกาย กิจวัตรประจ าวัน
และค าศัพท์หมดเสื้อผ้าเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถน าองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการท าใบงาน ท ากิจกรรม 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คิดเป็นร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และครูผู้สอนสามารถน า
นวัตกรรมการสอนเรื่อง About Me โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words”ขยายผลการน านวัตกรรม
การสอน ไปใช้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่นๆ เรื่องอ่ืนๆและบูรณาการ
กับรายวิชาอ่ืนต่อไป 

4. ผลการด าเนินการ 

1) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด 
19 ด้วยสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words” ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้  
ท าแบบทดสอบได้ตามเวลาที่สะดวก นักเรียนมีวิธีเรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น 
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 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จากแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนด้วยสื่อเทคโนโลยีออนไลน์นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 
 3) สร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
     หลังจากผู้จัดท าได้ด าเนินการสร้าง และพัฒนา นวัตกรรมการสอนเรื่อง About Me โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words” เรียบร้อยแล้ว ได้น านวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือวิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องปรับปรุง เมื่อน านวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้จริงใน
ห้องเรียน จากนั้นน าผลการวิเคราะห์การใช้นวัตกรรมมาปรับปรุงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น แล้วน าไปใช้จัดกระบวนการ
เรียนการสอนจริงในชั้นเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  ผลจากการด าเนินการน า
นวัตกรรมการสอนเรื่อง About Me โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words”ไปใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้
ค าศัพท์ได้เพ่ิมข้ึน และสามารถน าไปปรับใช้จริง คิดเป็นร้อยละ 80  

    เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบเดิมคือการเรียนภาษาอังกฤษจาก
ครูในห้องเรียนออนไลน์  นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจ ไม่รู้ค าศัพท์ และยังไม่สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียน หลังจากน านวัตกรรมไปใช้ท าให้ทราบว่า ผู้เรียนสามารถท างานส่งได้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ 
สามารถพูดและน าเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้คิดเป็นร้อยละ 80 ผู้เรียนเกิดความสนใจ สามารถจดจ าค าศัพท์
ร่างกาย กิจวัตรประจ าวันและค าศัพท์หมดเสื้อผ้าเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถน าองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การท าใบงาน ท ากิจกรรม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และครูผู้สอน
สามารถน านวัตกรรมการสอนเรื่อง About Me โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words”ขยายผลการน า
นวัตกรรมการสอน ไปใช้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่นๆ เรื่องอ่ืนๆและ
บูรณาการกับรายวิชาอ่ืนต่อไป 
 
5. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ดังนี้ 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ 
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

ป.4/1  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  และค าแนะน า (instructions) ง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
จากการท าแบบฝึกหัดทักษะ ใบงานออนไลน์ Liveworksheet แบบทดสอบผ่าน Google Form และ Youtube 

ป.4/2  อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  อ่านกลุ่มค าประโยค  ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้า 
จังหวะ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน บทอ่านออนไลน์ Fun With Words 

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ  
ประโยคและ ข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน จากใบงานออนไลน์ Liveworksheet และแบบทดสอบผ่าน Google 
Form 
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มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย 
การพูดและการเขียน 

ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว นักเรียนถ่ายคลิปวีดีโอAbout  
Me ส่งผ่านทางกลุ่มไลน์หรือFacebook 

   ผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน 
    5.1  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With 
Words”ท าให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
     5.2  การใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words”ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปปรับ
ใช้ได้จริงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
    5.3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
    5.4  นักเรียนเกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูล ทักษะในการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และสามารถน ามาปรับใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ตลอดจนการปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
    6.1  ด้านครูผู้สอน :  ครูผู้สอนมีความตั้งใจจริงในการพัฒนา มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยีในการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  
    6.2  ด้านผู้เรียน  :  นักเรียนมีความขยัน รับผิดชอบ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผู้สอน
ออกแบบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ในช่วงเรียนออนไลน์   
    6.3  ด้านผู้บริหาร  :  ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรม 
ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
       6.4 ด้านครอบครัว :  ครอบครัวให้ความส าคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน และมีการติดต่อ 
 
7. ข้อค้นพบของผลงาน 
    7.1  การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นและเร้าความสนใจ
ของนักเรียนได้เป็นอย่างด ี
    7.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นไม่มีสื่อ นวัตกรรมตัวไหนที่ดีที่สุด ซึ่งการพิจารณาสื่อก่อน
น ามาใช้ควรค านึงถึงเนื้อหา สาระ และวัยของผู้เรียน  
ประสานงานกันระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง ผ่านทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       7.3  ในการน าการใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ “Fun With Words”ครูจะต้องท าความเข้าใจให้ถ่องแท้
เสียก่อนและควรตรวจสอบความพร้อมของสื่อเทคโนโลยี ใบงาน แบบทดสอบต่าง ๆ  ที่จะต้องใช้ประกอบ เพ่ือให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    7.4  ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักพ้ืนฐาน 12  ประการ ในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการลงมือท าแบบทดสอบด้วยตนเอง ไม่ให้คนอื่นท าให้ 
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   7.5 การจ ากัดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ และในช่วงการทดสอบหลังเรียนควรให้นักเรียนเปิดกล้อง
ท าแบบท าสอบ 
   7.6  การพัฒนานวัตกรรมสู่บทเรียนผ่านAR เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเลือกเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ได้ด้วยนตนเอง 
    
8. การเผยแพร่ผลงาน  

  8.1 เผยแพร่ทางกลุ่ม LINE ของโรงเรียนและนักเรียน 
            8.2 เผยแพร่ทาง Facebook เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  8.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://pubhtml5.com/bookcase/sliig 
 

9. รางวัลที่ได้รับ 
   9.1 รางวัล เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 
   9.2 รางวัลครูดีศรีกาฬสินธุ์ ประเภท ครู ระดับ ทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2  
   9.3 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2565 
 
 

 

    
            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pubhtml5.com/bookcase/sliig
https://pubhtml5.com/bookcase/sliig
https://pubhtml5.com/bookcase/sliig
https://pubhtml5.com/bookcase/sliig
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ภาคผนวก 
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