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ค าน า 
 
 เอกสารฉบับนี้คือ การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม QR Code (Vocabulary Code)  

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เรื่อง “Giving Directions”  ซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นการ

นําผลงานเสนอขอรับการประกวดผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของนายพิชญ์กวิน สิงขรเขต 

โดยใช้เทคโนโลยีและนําโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นปัจจัยเสริมที่สําคัญสําหรับทักษะพ้ืนฐานเข้ามามี

บทบาทในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้นําเสนอถึง ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรม จุดประสงค์และ

เป้าหมายของการดําเนินงาน กระบวนการพัฒนาผลงาน มาปรับใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งได้นําเสนอผลการ

ดําเนินงาน ปัจจัยความสําเร็จ บทเรียนที่ได้รับ และการเผยแพร่ผลงาน เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการคัดเลือก

ผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผู้นําเสนอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้คงจะช่วยอํานวยความ

สะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้เป็นอย่างดี 

เอกสารประกอบเพ่ือขอรับการประเมินฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือของผู้อํานวยการโรงเรียน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บํารุง อําเภอหนองกุงศรี จังหวัด

กาฬสินธุ์ ที่ได้ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทําให้สะดวกต่อการจัดทําเอกสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร

ฉบับนี้คงจะอํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการประเมิน ในการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้เข้ารับ

การประเมินต่อไป 

 
พิชญ์กวิน สิงขรเขต 
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สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

    1.ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ 1 

   2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน 5 

   3. กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม หรือขั้นตอนการดําเนินงาน 5 

   4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 8 

   5. ปัจจัยความสําเร็จ 11 

   6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 11 

   7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 11 

   8. ภาคผนวก 12 
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การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
.........................................................................................  
ชื่อผลงาน เรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคิวอาร์โค้ด (Vocabulary Code)”  เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เรื่อง Giving Directions   
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน นายพิชญ์กวิน สิงขรเขต  ตําแหน่ง ครู (คศ.1) 
โรงเรียน หนองหอไตรราษฎร์บํารุง ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
โทรศัพท์ 092-9614469 E-Mail : kawinpich@gmail.com 
 
1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ได้กําหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักเสมอว่า ผู้เรียนทุกคนมี
วามสามารถที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม    ให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน  ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านทําให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมสาระความรู้ต่างๆ ได้อย่างสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนสามารถ  จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้ในการวิจัยเป็น ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งผู้สอนผู้เรียน อาจเรียนไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และวิทยาการประเภทต่างๆ 
จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ , 2542 : 22 – 
24 )  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทและความสําคัญ รวมไปถึงควรมีการปลูกฝังการเรียนรู้ตาม
ทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในทุกช่วงชั้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน
การทํางานและการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูดและยังได้ 
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กําหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการพูดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1: ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ต 1.2 พูด
โต้ตอบด้วยคําสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง
และเพ่ือนตามแบบที่ฟัง และสาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ต 4.1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย 
ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  ปัญหาสําคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี สภาพ
การเรียนการสอนโดยทั่วไปตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ครูถ่ายทอด
เนื้อหา นักเรียนท่องจํา การเรียนที่เน้นการถ่ายทอดและการท่องจํา เนื้อหาวิชาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียหลาย
ประการดังเช่น  ผู้เรียนคิดไม่เป็นทําไม่เป็น และสัมพันธ์กับคนอ่ืน และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นทําให้การเรียนรู้ไม่เป็น ไม่
เป็นบุคคลเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต (ประเวศ วะสี, 2542 : 40 – 47) กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้
กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2552 โดยระบุถึงความสําคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไว้ว่า
ภาษาต่างประเทศนั้นมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตร
ไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศต่ างๆ ช่ วย พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มีความเข้ า ใจตนเองและผู้ อ่ืนดี ขึ้ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2552: 290) ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีลักษณะเป็นการซึมทราบ ภาษา
เพราะผู้เรียนอยู่ในสภาพเดียวกับเด็กที่เรียนภาษาแม่ซึ่งจะพัฒนาเข้าสู่ภาษาหลักในที่สุด เพราะความจําเป็นที่จะ
ติดต่อสื่อสารกับคนรอบๆ ข้าง การสอนภาษาอังกฤษในประเทศจึงเป็นการสอนเพ่ือสื่อความหมายมีนักเรียนและ
กิจกรรมเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ครูทําหน้าที่ให้คําอธิบาย เป็นผู้จัดกิจกรรมและแสดงวิธีทํากิจกรรมทาง
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกภาษาในกลุ่มของตนเอง (บัญชา  อ๋ึงสกุล 2549:59 – 60) การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้อง
คล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษาในการจัดการเรียน การสอนภาษาที่ดี ผู้เรียนจะต้องมี
โอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุด จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา และ
กิจกรรมการฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตัวเองควบคู่ไปด้วย อันจะนําไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเองได้ 
(Learner Independent) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
เครื่องมือในการคน้คว้าหาความรู้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ การศึกษาต่อ ซึ่งเป็นจุดหมายสําคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
(กรมวิชาการ 2544: 2) 
         ด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา มุ่ง เน้นพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์จริง ให้ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานมีเจต
คติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเป็นสําคัญ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริงประกอบด้วย
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความอย่าง
ถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552)   
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(สุไร  พงษ์ทองเจริญ 2525: 4) ได้ให้ความเห็นว่าผู้ที่จะติดต่อกันนั้นจะต้องรู้จักและเข้าใจตัวอักษรนั้นๆ กล่าวคือ 
จะต้องอ่านออกและเข้าใจความหมายตลอดทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนออกเป็นตัวอักษรให้ผู้ที่ตน
ติดต่อนั้นเข้าใจด้วยซึ่งจะเห็นว่าการอ่านและการเขียนนั้นจะต้องอาศัยสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทนเสียง และ
เป็นระเบียนวิธีการสะกดคํา เป็นคําต่างๆ การสะกดคําได้ถูกต้องจะช่วยให้การอ่านและการเขียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการสะกดคํา เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญของการอ่านและการเขียน การเขียนสะกดคํา
จึงมีความสัมพันธ์กับทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเป็นอย่างมาก เพราะการเขียนสะกดคําเป็น
พ้ืนฐานของการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการเขียนสะกดคํา
ยังมีปรากฏอยู่ อีกมาก อาจมีสาเหตุเนื่องจากด้านครูผู้สอน ครูยังขาดประสบการณ์ในการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ครูมีปัญหาในการออกเสียงคําศัพท์และไม่ใช้สื่อการสอน ไม่เปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการสอนให้
หลากหลาย ด้านนักเรียน นักเรียนขาดความกระตือรือร้น มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และด้านหนังสือ
ตําราเรียนมีจํานวนไม่เพียงพอ (ทิพวัลย์  มาแสง 2532) ดังนั้นครูจึงจําเป็นต้องให้นักเรียนฝึกเขียนสะกดคําศัพท์
และจดจําให้ได้ว่าคําศัพท์แต่ละคําประกอบด้วยพยัญชนะและสระอะไรบ้าง โดยครูสามารถกระตุ้นการเขียนสะกด
คําศัพท์ของนักเรียนผ่านกิจกรรมการเล่นเกม การใช้ชุดการสอน แบบฝึกทักษะ ซึ่งการฝึกทักษะนั้นควรจะฝึกจาก
สิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ควรเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวกับตนเอง บุคคลในครอบครัว  
เพ่ือน โรงเรียน อาชีพ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวันของนักเรียน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ถึงความสําคัญในการจดจําคําศัพท์และฝึกการอ่านคําศัพท์ให้ถูกต้องเพ่ือใช้ในการเรียนและสามารถใช้
ชีวิตประจําวันต่อไป 
        จากสภาพปญหาดังกลาว ผู้สอนเห็นความจําเป็นในการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านของ
นักเรียน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
พบว่ากิจกรรมภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นสื่อประเภทวิชาการที่จะช่วยใหนักเรียนไดฝกทักษะภาษาอย่างหลากหลาย 
และเปนการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนการเรียนรูอันจะส่งผลใหนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้กิจกรรมทางภาษาจะช่วยทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอย่างมีความหมาย และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้เปนอยางดีซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของจอหนสันและมอรโร (Johnson and Morrow. 1987:64) 
ที่วาการใหผู้เรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาเพ่ือการสื่อสารเทานั้นที่จะทําใหผู้เรียนสามารถสื่อสารได หลังจาก
ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเข้าใจการใช้ภาษาได้พอสมควรแล้ว ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําความรู้และทักษะภาษาที่มีไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างอิสระ (Free Practice) ในกิจกรรมสื่อสารต่าง ๆ เช่น บทบาทสมมติ สถานการณ์
จําลอง สื่อนวัตกรรมต่างๆ เกมส์ทางภาษา การสํารวจ การหาข้อมูล แนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสาร ดังนั้น เป้าหมายของการสอนภาษา คือ ให้ผู้เรียนภาษาสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ 
ทางสังคม (Social Context) หรือสถานการณ์สื่อสารในชีวิตจริงที่มีความแตกต่างและหลากหลาย (ธนกร สุวรรณ
พฤฒ,ิ 2558) 
      ซึ่งในโลกของยุคโลกาภิวัตน์ได้มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตระบบการศึกษาที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเรียนรู้ 
คุณภาพของการศึกษา และการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ การตอบโจทย์ของบริบทที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
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ความเท่าเทียม และความมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ สภาพแวดล้อมทางการศึกษา โดยพิจารณาใน 3 
ส่วน คือ "ห้องเรียน" บางแห่งถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ส่วน "ครูผู้สอน" ผลิตมาจากหลักสูตรที่ใช้สําหรับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ "นักเรียน" ยุคปัจจุบัน ต้องมีทักษะสําหรับการทํางานและการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ที่เรียกว่าดิจิทัล (Digital) ในการของการจัดการศึกษา
เอง ประเทศไทย 4.0 ได้นําโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นปัจจัยเสริมที่สําคัญสําหรับทักษะพ้ืนฐาน 
กระบวนการเรียนรู้และลงมือสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญ ในอนาคตการเ รียนรู้
โค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะช่วยปลดล็อกความ เป็นไปได้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีนวัตกรรม
ต่าง ๆ มาช่วยในเรื่องของการจัดการศึกษา ให้ตัวผู้เรียนไม่ใช่เพียงแค่ห้องเรียนเพ่ือเป็นการ “อัพเกรด” คนไทยสู่
ยุคของโลกดิจิทัล กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ภายใน 3 ปีให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้  ถือเป็นนโยบายที่สําคัญจําเป็นเร่งด่วน ของ
รัฐบาล ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเป็น ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เช่น จัดทําป้ายต่าง ๆ เป็น 2 ภาษา 
ภายในสถานศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  จากความสําคัญข้างต้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ มาจัดทํานวัตกรรมประเภทสื่อ
เทคโนโลยี เรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยคิวอาร์โค้ด (Vocabulary Code)”เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เรื่อง “Giving Directions”   ซึ่งนําเทคโนโลยีของโปรแกรมการ
สร้าง QR Code ที่ช่วยให้การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วขึ้นจึงได้ประยุกต์การฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับสิ่งต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโพน แท็บแลต โดยนําเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการเรียนการ
สอนใน รูปแบบ Electronic  และเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาและได้รับความนิยมในทั่วโลกคือ คิวอาร์โค้ด 
(QR Code) เป็นเพราะความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา แค่เพียงสแกนเท่านั้นในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง หรือสมาร์ต
โฟนเพ่ือถอดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ เบอร์โทรศัพท์  URL เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โดย QR code  เป็นต้น 
ผู้จัดทําจึงนําเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้สําหรับบันทึกข้อมูล   “คําศัพท์” “คําอ่าน” “คําแปล” ของป้ายสถานที่ 
สิ่งของต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งง่ายต่อการค้นหาและประหยัดเวลาให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาองค์ประกอบด้านสติปัญญาของนักเรียนให้เจริญงอกงามตามช่วงวัย และปลูกฝัง แนวความคิดหลักการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารบุคคล  ขณะเดียวกันผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบทีมในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และยังสามารถเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเรื่องอ่ืน ๆ 
หรือการเช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียน การลงทะเบียนหนังสือในห้องสมุดอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทางการพูดและการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษต่อไป 
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  2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
            1.  เพ่ือพัฒนาสื่อประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Giving Direction 
            2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอนที่จัดทําขึ้น 
                จากโปรแกรม QR Code studio ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนเรื่อง Giving Direction 
            3.  เพ่ือศึกษาเจตคตขิองนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 
 
 2.2 เป้าหมาย 
   • เชิงปริมาณ  
    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 10 คน รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ต่อเนื่องภาคเรียนที่ 1 /2565) 
   • เชิงคุณภาพ  
    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม QR Code 
studio version มีทักษะในการเรียนรู้ และท่ีสําคัญที่สุดคือ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 ส่งผลต่อตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและดําเนินชีวิตอย่างมีสุข 
    3. กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ได้นําสื่อการสอนที่ผลิตผ่านโปรแกรม QR Code studio version 2.0 เพ่ือให้ผู้เรียนนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนอย่างเต็มศักยภาพตาม หลัก PDCA โดยมีกระบวนการมี ดังนี้ 
  3.1 ขั้นการออกแบบ/วางแผน P(Plan) 
   - ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ แผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบประเมินทักษะการสื่อสาร
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   - ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือ การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรม QR Code เรื่อง Giving Directions จากเว็บไซต์ต่าง ๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทําเนื้อหาต่อไป 
           - ศึกษาการสร้างคิวอาร์โค้ดจาก YouTube channel ในการใช้โปรแกรม QR-Code Studio 2.0 
ที่นําเสนอเทคนิควิธีการสร้างคําศัพท์โดยโปรแกรมคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม 
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    3.2 ขั้นปฏิบัติ/ ด าเนินงาน D(Do) 

   • ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม QR-Code Studio 2.0 ข้ึนมา  

 

ภาพท่ี1 การก าหนดขนาดคิวอาร์โคด้ 

  • ขั้นตอนที่ 2 คลิกไปที่แท็บ QR-Code จากนั้นกใ็ส่ข้อมูลที่เป็นคําศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษ 
ที่เก่ียวข้องกับการบอกเส้นทาง Giving Direction ที่เราต้องการ ทําการคัดลอกแล้วทํามาวางตรงพ้ืนที่สีเขียว 

   • ขั้นตอนที่ 3 เม่ือวางเสร็จแลว้ ก าหนดขนาดของคิวอาร์โคด้ท่ีจะสร้างข้ึนได ้ดงัภาพน้ี 

 

                      นอกจากน้ีเรายงัสามารถก าหนดสีของคิวอาร์โคด้ได ้ดงัภาพ    

 

 

 

                                                         ภาพการใส่สีใหก้บัคิวอาร์โคด้ 
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         เมื่อทําการปรับแต่งคิวอาร์โค้ดได้ตามต้องการ เลือกไปที่ Tools คลิกเลือก  Copy to Clipboard (As 

Image)  เพื่อทําการบันทึกคิวอาร์โค้ดไปใช้งาน 

 

 

การนําคิวอาร์โค้ดไปใช้งาน 

 ทําการเปิดโปรแกรม Power Point เพ่ือวางภาพที่ได้คัดลอกมาจากโปรแกรม QR-Code Studio 1.0 เพ่ือ

ออกแบบการนําเสนอหรือประยุกต์ใช้งานหลังจากนั้นกลับไปทําตามขั้นที่2จนกว่าจะครบตามเนื้อหาที่เราได้ค้นคว้า

และรวบรวมไว้  

                                    

 

 

ภาพ  การน าคิวอาร์โคด้ไปน าเสนอดว้ยรูปแบบของส่ือ 

          นําเสนอรายงานความก้าวหน้ากับผู้บริหารและคณะครูเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้จัดทํา

เนื้อหาและการนําเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับคําแนะนําก็จะนามาปรับปรุง แก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น 

 3.3 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล C (Check)     
     ประเมินทักษะการใช้งานของโปรแกรมและสื่อที่ผลิตขึ้น รวมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนในโรงเรียนโดยใช้แบบประเมินทักษะการอ่านและการเขียนนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคะแนนการประเมิน
ก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์  
  3.4 การพัฒนา/ปรับปรุง/การเผยแพร่ A(Act) 
  วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป และนําผลงาน นวัตกรรม/วิธีปฏิบัตินี้
ไป เผยแพร่ให้ครูรายวิชาภาษาอังกฤษที่อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่โรงเรียนอ่ืนที่สนใจ  เรื่องการสร้างสื่อการสอนการ
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ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมQR code studio เรื่อง Giving Direction  เพ่ือนําไปเป็นตัวอย่างหรือปรับใช้ในการ
จัดการเรียนสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
       ผลการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม QR code (vocabulary code) เรื่อง Giving 
Directions ส่งผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
      4.1 ผลต่อตนเอง ผู้จัดทําได้พัฒนาทักษะการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม 
QR code Studio ที่สามารถสร้างคําศัพท์ในหมวด Giving Directions เพ่ือนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ และเผยแพร่สู่ผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเต็มความสามารถ 
      4.2 ผลต่อผู้เรียน  ผู้เรียนได้นําสื่อที่ครูได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม QR code (vocabulary code) เรื่อง 
Giving Directions มาใช้ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและนอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถสร้างคําศัพท์ด้วย
ตนเองผ่านโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีผ่านโปรแกรม QR code Studio และเรียนรู้ผ่าน application ทําให้ผู้เรียน
มีความสนใจในการเรียนรู้ที่จะลงมือทํา ตามแบบฉบับของการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียกว่า Active learning มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขสนุกไปกับการเรียน รู้จักการทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืน สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง  
      4.3 ผลต่อบุคลากรภายในโรงเรียน  บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการ สอน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ให้การยอมรับ ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การ จัดการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นข้อดี ข้อควรปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน 
      4.4 ผลต่อบุคคลอ่ืนๆ ครูจากโรงเรียนอ่ืนและผู้ปกครองนักเรียนได้รับรู้ถึงนวัตกรรมที่สร้างขึ้น นําไปสู่การ
สนับสนุนการเรียนการสอนของบุตรหลาน 
       จากการที่ผู้จัดทําได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ จํานวนนักเรียน 10  คน ได้ทดลองสร้างสื่อนวัตกรรมคําศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และการใช้สื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษจากคิวอาร์โค้ด โดยนําสมาร์ทโฟนหรือแท็บ
แลตที่มีอยู่มาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ได้  พบว่าวิธีการนําเสนองาน การสอน
การอธิบาย เพ่ือสร้างความเข้าใจและความน่าสนใจที่ได้ผลที่ช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียน คือการ
นําเสนอ,การสอน,การอธิบาย โดยผ่านตัวการ์ตูนและภาพที่ประกอบ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้คิวอาร์โค้ดอ่าน
ข้อมูลได้ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บแลต โดยการนําเสนอคําศัพท์ รูปภาพด้วยตัวการ์ตูนที่มีรูปของ
คิวอาร์โค้ดที่มีข้อมูลของคําศัพท์  คําอ่าน คําแปล  ทําให้นักเรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ง่าย ใช้งานสะดวก 
สะกดคําถูกมากขึ้น สวยงาม น่าสนใจนําไปใช้ในห้องเรียนได้ ใช้ในชีวิตประจําวันได้  และสามารถศึกษาเพ่ิมเติม
จากยูทูบหรือเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง  จากนั้นได้นําเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึง
ได้ทุกที่ทุกเวลา   
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   ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การ
อ่านด้วยโปรแกรม QR code ได้ผลประเมินดังต่อไปนี้ 
         ตารางที่1.  แบบประเมินทักษะการอ่านคําศัพทห์มวดหมู่ Giving Directions ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
     ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 10 คน 
  

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
คะแนนก่อน 
การเรียน 

(20 คะแนน) 

คะแนนหลัง 
การเรียน 

(20 คะแนน) 
ผลต่าง 

1 เด็กหญิงวิชุดา      บุญหล่า 8 16 8 
2 เด็กหญิงกุลธิดา      ศรีสม 8 14 6 
3 เด็กชายศุกลวัฒน์   โคตรโยธา 10 16 6 
4 เด็กชายคุณานนท์  พักวัน 9 18 9 
5 เด็กหญิงบุญฐิสา    ภูดวงจิตร 10 18 8 
6 เด็กชายธนภัทร     ภูฉลอง 11 18 7 
7 เด็กชายกิตศดา     วงษ์นอก 7 13 6 
8 เด็กหญิงกมลทิพย์  หมั่นประดุง 8 15 7 
9 เด็กหญิงนิจชยา     ทศพรไพบูลย์ 10 18 8 
10 เด็กหญิงนฤมล       อุ่นชิน 9 14 5 
X  9 16 7 

S.D.  1.24 1.94  
 
 จากตาราง  จะเห็นได้ว่านักเรียนทั้ง 10 คนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 9 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  
เท่ากับ 16 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมQR cod (Vocabulary code)  
เรื่อง Giving Directions หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16 และ ส่วนเบี่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.94  
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ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การ
อ่านด้วยโปรแกรม QR code ได้ผลประเมินดังต่อไปนี้ 
         ตารางที่1.  แบบประเมินทักษะการเขียนคําศัพท์หมวดหมู่ Giving Directions ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 10 คน 
  

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
คะแนนก่อน 
การเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนหลัง 
การเรียน 

(10 คะแนน) 
ผลต่าง 

1 เด็กหญิงวิชุดา      บุญหล่า 4 7  
2 เด็กหญิงกุลธิดา      ศรีสม 4 7  
3 เด็กชายศุกลวัฒน์   โคตรโยธา 4 6  
4 เด็กชายคุณานนท์  พักวัน 4 6  
5 เด็กหญิงบุญฐิสา    ภูดวงจิตร 6 8  
6 เด็กชายธนภัทร     ภูฉลอง 6 8  
7 เด็กชายกิตศดา     วงษ์นอก 3 6  
8 เด็กหญิงกมลทิพย์  หมั่นประดุง 3 6  
9 เด็กหญิงนิจชยา     ทศพรไพบูลย์ 5 8  
10 เด็กหญิงนฤมล       อุ่นชิน 5 7  
X ค่าเฉลี่ย 4.4 6.9  

S.D. ส่วนเบี่ยงเบยมาตรฐาน 1.07 0.87  
 
 จากตาราง  จะเห็นได้ว่านักเรียนทั้ง 10 คนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 4.4 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  
เท่ากับ6.9 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านการใช้โปรแกรมQR cod 
(Vocabulary code)  เรื่อง Giving Directions หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.9 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87  
สรุปได้ว่า 
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  1. ทักษะการอ่านและการเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม QR code studio เรื่อง Giving 
Directions ของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและสนใจที่จะเรียนผ่าน QR Code มาก
ยิ่งขึ้น   
  5. ปัจจัยความส าเร็จ 
          1.ผู้อํานวยการฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บํารุงที่ส่งเสริมให้ผู้สอน
นําเสนอนวัตกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน  
         2.คณะครูโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บํารุง ที่จัดทําเอกสารเพ่ือประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และให้คําแนะนําเรื่องการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและยังช่วยเสริมสร้าง
ทัศนะคติที่ดีแก่ผู้เรียน 
  3.นักเรียนโรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บํารุง ที่ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ในการจัดทําสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันผ่านการเรียนรู้ด้วยการอ่านผ่าน 
Application QR code และการสร้างคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม QR code studio เรื่อง Giving 
Directions 
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
  การพัฒนาตนเองในการผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านการใช้ โปรแกรม QR code studio เรื่อง Giving Directions
สอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และนักเรียนใน
ระดับชั้นอ่ืนๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการใช้เทคโนโลยี มี ความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากขึ้น กล้าคิด กล้าทํา 
  ข้อเสนอแนะ ในการทํากิจกรรมต่างๆต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน  
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
  - นําเสนอนวัตกรรมให้กับคุณครูอรชุน โสสุด ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)โรงเรียน
ประชารัฐศึกษา อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
          - เผยแพร่ใน https://drive.google.com/drive/folders/15FuiRBuTLrEz_EiKuLsCdOnSYn96TumZ 
  

-  วิธีการสร้างคําศัพท์ผ่านโปรแกรม QR code studio เรื่อง Giving Directions และการนําไปใช้ ใน
ช่อง YouTube : https://youtu.be/gO1WNMUZvEE 

https://drive.google.com/drive/folders/15FuiRBuTLrEz_EiKuLsCdOnSYn96TumZ
https://youtu.be/gO1WNMUZvEE
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-                       https://youtu.be/atApucvnJEE 
-                      https://youtube.com/shorts/8ScIJ8CSdEU?feature=share 
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    การพัฒนาส่ือการสอนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม QR Code (Vocabulary Code)เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เรื่อง Giving Directions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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     สื่อภาษาอังกฤษในหมวดหมู่ Giving Directions ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม QR 
Code Studio version 2.0 
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Code Studio version 2.0 
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การสร้างสื่อภาษาอังกฤษนวัตกรรมจากเทคโนโลยีโดยการใช้โปรแกรม QR Code Studio version 2.0       

(Vocabulary Code) เรื่อง Giving Directions 
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ตารางที่  1  ผลการแสดงคะแนนของเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ย่ิง 
1 

1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ  5 5   

2.  ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเม่ือเรียนภาษาอังกฤษ    10  
3.การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อหน่าย   4 6  
4.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน 

 7 3   

5.ข้าพเจ้าไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ   4 6  
6.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนกล้า
แสดงออก 

 7 3   

7. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก  6 4   
8.การเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ช่วยให้ชีวิต
ก้าวหน้า 

  3 7  

9. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเม่ือท างานวิชาภาษาอังกฤษ   6 4  
10. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก  4 6   
11.วิชาภาษาอังกฤษท าให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 6 4   

12. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย  6 4   
13. ภาษาอังกฤษช่วยในการประกอบอาชีพ  7 3   
14. ภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญ   6 4  
15.ข้าพเจ้ามีความสุขมากเม่ือได้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 7 3   
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อคําถามและคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 
 

 
ความคิดเห็นของนักเรียน 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ 3.55 

2.  ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเม่ือเรียนภาษาอังกฤษ 4 
3. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย 3.66 
4.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน 3.77 
5.ข้าพเจ้าไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 3.55 
6.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 3.66 
7. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก 3.66 
8. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า 3.66 
9. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเม่ือท างานวิชาภาษาอังกฤษ 3.66 
10. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก 3.33 
11.วิชาภาษาอังกฤษท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.66 
12. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย 3.66 
13. ภาษาอังกฤษช่วยในการประกอบอาชีพ 3.66 
14. ภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญ 3.33 
15.ข้าพเจ้ามีความสุขมากเม่ือได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3.66 

รวม 54.47 
เฉลี่ย 3.63 
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                                                     แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

1.สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 

         การเรียนรู้คําศัพท์เก่ียวกับการจราจร การสนทนาโดยใช้คํา วลี และประโยค เกี่ยวกับการถามทาง 

การบอกทิศทาง แผนที่ ที่ตั้ง การบอกตําแหน่ง การเดินทางบนท้องถนน และทิศในภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นทัษะ 

พ้ืนฐานในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เมื่อนักเรียนเรียนรู้คําศัพท์เก่ียวกับการจราจร นักเรียนสามารถสนทนาเพ่ือบอกทิศทาง 

     ของสัญลักษณ์ป้ายจราจรต่างๆ ได้ถูกต้อง 

2.2 หลังจากนักเรียนเรียนรู้การอ่านแผนที่ ที่ตั้ง และการบอกทิศทาง นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

      ในการเขียนแผนที่ และการบอกทิศทาง ได้ถูกต้อง 

2.3 จากการเรียนรู้เรืองการใช้คํา สํานวน และวลีเกี่ยวกับการจราจรและการเดินทางบนท้องถนน 

      นักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ได้ 

3. สาระการเรียนรู้ / เนื้อหา 

3.1 ความรู้ (Knowledge) 

     -  คําศัพท์ วลี ประโยค และความหมายเกี่ยวกับการจราจรและทิศในภาษาอังกฤษ 

3.2 ทักษะ / กระบวนการ (Skills / Process) 

- ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน บทสนทนา เกี่ยวกับการถามทาง การบอกทิศทาง และการเดินทาง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (Unit 2 เรื่อง Give me directions ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รหัสวิชา อ15101 รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 คาบ/สัปดาห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายพิชญ์กวิน สิงขรเขต  
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บนท้องถนน 

3.3 เจตคติ (Attitudes) 

- เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

ในเรื่องการจราจรการบอกทิศทางและการเดินทางบนท้องถนนในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้อง 

 4. กระบวนการ ... 

4. กระบวนการเรียนรู้/กจิกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน (Warm up) 

- นักเรียนสนทนาโต้ตอบกบัครูเกี่ยวกบการสังเกต การพบเจอสัญลักษณ์ป้ายจราจรตามท้องถนน 

- นักเรียนทายความหมายของสัญลักษณ์ป้ายจราจร โดยดูจากบัตรรูปภาพ 

4.2 ขัน้การสอน / ให้ความรู้/ นา เสนอเนื้อหา (Presentation) 

- นักเรียนเรียนรู้คา ศัพท์เกี่ยวกับการจราจรและสัญลักษณ์ป้ายจราจรจากการวาดภาพการ์ตูนเป็น 

เรื่องราวบนกระดานไวท์บอร์ด และจากบัตรรูปภาพ 

- นักเรียนเรียนรู้การอ่านแผนที่ที่ตั้งการบอกทิศทาง โดยฝึกดูจากแผนที่แสดงเส้นทางจริงที่ครูเตรียมมา 

และให้นักเรียนจับ กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ช่วยกันฝึกเขียนแผนที่บอกทางจากโรงเรียนไปยังสถานที่ 

ท่องเที่ยวที่กลุ่มตนเองชื่นชอบ 

- นักเรียนเรียนรู้การใช้คํา สํานวน และวลีเกี่ยวกับการจราจรและการเดินทางบนท้องถนน  

จากบัตรคําศัพท์การฝึกทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน และนักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  

แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ เดินทางการจราจรบนท้องถนน 
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4.3 ขัน้ สรุป (Wrap up) 

- นักเรียนและครูช่วยกนั สรุปสาระสําคัญที่เรียน 

5. สื่อการเรียนรู้ / สื่อการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู้ 

5.1 บัตรคําศัพทแ์ละบัตรรูปภาพเกี่ยวกับการจราจร สัญลักษณ์ป้ายจราจร ทิศทาง การเดินทางบนท้องถนน 

6. การวัดและการประเมินผล 

6.1 ประเมินพูดถาม - ตอบ เกี่ยวกับคา ศัพท์การจราจร 

6.2 ประเมินพูดถาม - ตอบ อ่าน เขียน สัญลักษณ์ป้ายจราจรบนท้องถนน 

6.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการเรียนการสอนและการทา กิจกรรม 

6.4 ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) 

6.5 ตรวจใบงาน แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนที่สรุปเนื้อหาสาระสําคัญในการเรียนการสอน 

7. กจิกรรมเสนอแนะ / หมายเหตุ 

 


