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ค ำน ำ 

   เอกสารฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการน าเสนอผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) วิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้

น าเสนอถึง ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนาผลงาน ซึ่งได้ใช้วิธีการสอนแบบ PPP Method อันประกอบไปด้วย ขั้นน าเสนอ

(Presentation) ขัน้ฝึก (Practice) และขั้นน าไปใช้ (Production) มาปรับใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง

ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ปัจจัยความส าเร็จ บทเรียนที่ได้รับ และการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการคัดเลือกผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผู้น าเสนอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร

ฉบับนี้คงจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินผลงานหรือนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ (Best Practice) ได้เป็นอย่างดี  

ธนัชพร ศรีโคตร 
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สำรบัญ 

 

เร่ือง หน้ำ 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
   1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 1 
   2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 4 
   3. กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 5 
   4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 6 
   5. ปัจจัยความส าเร็จ 9 
   6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 9 
   7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 9 
   8. ภาคผนวก 10 
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ผลงำน นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) วิชำภำษำอังกฤษ  

เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ 

ชื่อนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  
การจัดการเรียนการสอนแบบ 3P (PPP Teaching Model)  
โดยใช้บัตรค าผลไม ้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Fruits 
ชื่อผู้พัฒนา นางธนัชพร ศรีโคตร ต าแหน่ง ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) 
โรงเรียนบ้านหนองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 
 โทรศัพท์มือถือ 0969456315 E-mail thanapornsomo2532@gmail.com  
รายละเอียดการน าเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  
1. ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรมที่น ำเสนอ 

  ภาษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นประสบการณ์ 

และเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพ่ือสร้างความเข้าใจ ในโลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและ

รวดเร็ว ท าให้โลกมีวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งใน

การสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร  

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทและความส าคัญ รวมไปถึงควรมีการปลูกฝังการ

เรียนรู้ตามทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในทุก

ช่วงชั้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการท างานและการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูด

และยังได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการพูดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1: ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ต 1.1 พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้
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ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง และสาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ

โลก ต 4.1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

การพูดเป็นกระบวนการสร้างและการกระจายความหมายโดยใช้ถ้อยค า และไม่ใช้ถ้อยค า       

เป็นสัญลักษณ์ในบริบทต่างๆ การพูดเป็นส่วนส าคัญของการเรียนการสอนภาษาที่สอง แม้ว่าการพูดมี

ความส าคัญแต่เมื่อหลายปีก่อนการสอนทักษะพูดถูกประเมินค่าต่ าและการสอนภาษานั้นเป็นเพียงการท า

แบบฝึกหัดช้า ๆ หรือการท่องจาบทสนทนาเท่านั้น อย่างไรก็ตามโลกปัจจุบันได้ก าหนดเป้าหมายของการ

สอนทักษะการพูดเป็นการพัฒนาการสื่อสารของนักเรียน เนื่องจากวิธีการสอนนั้นนักเรียนสามารถแสดง

ความรู้สึกออกมาเป็นค าพูดได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามกฎระเรียบของสังคมและวัฒนธรรม

ที่เหมาะสม แต่กรณีของการติดต่อสื่อสารนั้นเน้นการสอนเพ่ือให้นักเรียนภาษาที่สองได้มีวิธีที่ดีที่สุดในการ

พูด (Sasson. 2007 : Web site) นักเรียนส่วนใหญ่ถือเอาความสามารถในการพูดเป็นเพียงเครื่องวัด

ความส าเร็จในแง่ความสามารถในการสนทนาโต้ตอบซึ่งเป็นเป้าหมายของภาษา ดังนั้นหากผู้เรียนไม่ได้

เรียนรู้ วิธีการพูดหรือไม่ได้รับโอกาสในการพูดในห้องเรียนภาษา นักเรียนอาจจะไม่มีแรงกระตุ้นและไม่มี

ความสนใจในการเรียนรู้ใดๆ ในทางตรงกันข้าม หากกิจกรรมถูกน าไปใช้ในทางที่ถูกต้อง นักเรียนได้ฝึกพูด

ในชั้นเรียนอย่างสนุกสนาน ท าให้ห้องเรียนภาษามีความสนุกสนานและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น (Harmer. 

2004 : Web site) การสอนการพูดมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง การที่นักเรียนมีความสามารถ

ใน การสื่อสารภาษาที่สองอย่างชัดเจนนั้นให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความส าเร็จของนักเรียนในโรงเรียน

และความส าเร็จต่อไปทุกช่วงชีวิต ดังนั้นจึงจาเป็นที่ผู้สอนภาษาควรใส่ใจอย่างยิ่งกับการสอนพูดมากกว่า 

การให้นักเรียนท่องจ า การจัดสภาพแวดล้อมทางการสื่อสารนั้นมีความหมายมากมายและเกิดขึ้นโดยตรง

กับความต้องของนักเรียน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการพูดต่าง ๆ เช่นที่กล่าวข้างต้นสามารถช่วย

นักเรียนได้เป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะการโต้ตอบขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับชีวิตนักเรียน กิจกรรม

เหล่านี้ท าให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการเรียนรู้  และในเวลาเดียวกันท าให้การเรียนรู้มีความหมาย

และสนุกสาหรับพวกเขา (Kayi. 2006 : Web site) การพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนนั้นเป็นเรื่องยาก

แต่การสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการพูดและวิธีการพูด แต่มีกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์สามารถ

สอนได้ทุกๆอย่าง กระบวนการนี้เป็นกิจกรรมที่ให้กาลังใจซึ่งแตกต่างจากทักษะอ่ืนๆ (Labastida.2011 : 

Web site)  
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  อย่างไรก็ตามปัจจุบันปัญหานักเรียนขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงขาดความม่ันใจใน

ตนเอง อันเนื่องมาจากบุคลิกภาพส่วนตัว ความกลัวจะพูดเพราะส าเนียงไม่ดี ขาดความรู้เรื่องไวยกรณ์

หรือการใช้ค าในบริบท รวมถึงขาดคลังค าศัพท์ที่มากพอ กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ดังกล่าว จึงจัดให้มีหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเพ่ือมุ่งมั่นให้

เยาวชนน าความรู้ ในการใช้ภาษาอังกฤษไปพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ :2545) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมการพูดใน

สถานการณ์จริง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษ (Ellis; Johnson. 1944:39) 

  การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันในการฝึกทักษะการพูดยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

เด็กไทยยังไม่สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ (กรมวิชาการ.2542:1) และสถานการณ์

การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในชนบท มีโอกาสที่ไดใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูดน้อยมาก 

นักเรียนจึงไม่เห็นความจ าเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษและประโยชน์ของภาษาอังกฤษ (สุพัตรา อังวัฒ

นกุล.2537:14) นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ยังไมเป็นที่น่า

พอใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ  

  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้สอนเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาความสามารถในการพูด 

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารของนักเรียน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบว่า กิจกรรมภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นสื่อประเภทวิชาการที่จะ

ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอย่างหลากหลาย และเป็นการสร้างบรรยากาศ การเรียนรูอันจะส่งผลให้

นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้กิจกรรมทางภาษา จะช่วยให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคลองกับค า

กล่าวของจอหนสันและมอรโร (Johnson and Morrow. 1987:64) ที่ว่า การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรม

ทางภาษาเพ่ือการสื่อสารเท่านั้นที่จะให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ ซึ่งวิธีการสอนภาษาที่รู้จักกันดีอย่าง

กว้างขวางทั่วโลก คือ วิธีการสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) เป็นวิธีการสอนภาษา    ตามล าดับ

ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การน าเสนอ (Presentation) ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาความรู้การใช้ภาษาใหม่ๆให้กับ

ผู้เรียนขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัติ (Practice) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับในขั้นน าเสนอมาฝึก

ปฏิบัติในลักษณะควบคุม (Controlled Practice) เช่น แบบฝึกหัด ถามตอบ สนทนาโต้ตอบ   ผู้สอนคอย
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สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติด าเนินไปอย่างมีความหมาย และขั้นที่ 3 การน าไปใช้ (Production) หลังจาก

ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเข้าใจการใช้ภาษาได้พอสมควรแล้ว ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะ

ภาษาที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างอิสระ (Free Practice) ในกิจกรรมสื่อสารต่าง ๆ เช่น บทบาท

สมมติ สถานการณ์จ าลอง เกมทางภาษา การส ารวจ การหาข้อมูล ซึ่งรูปแบบการสอน 3P นี้มีแนวคิด

พ้ืนฐานว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้น เป้าหมายของการสอนภาษา คือ ให้ผู้เรียนภาษา

สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ ทางสังคม (Social Context) หรือสถานการณ์สื่อสารใน

ชีวิตจริงที่มีความแตกต่างและหลากหลาย (ธนกร สุวรรณพฤฒิ, 2558) 

  ดังนั้น ผู้สอนจึงได้จัดวิธีการสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม้ 

ส าหรับแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บ้านหนองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และลด

บทบาทของครูลงเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเพ่ิมบทบาทให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติใช้ภาษามาก

ที่สุดทั้งในและนอกชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง  

2. จุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 

  2.1 วัตถุประสงค์ 
• เพ่ือจัดกิจการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการสอน

รูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม้ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Fruits 
• เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอน 3P (PPP 

Teaching Model) ก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้บัตรค าผลไม้ 
• เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอน 3P (PPP 

Teaching Model) ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้บัตรค าผลไมก้ับเกณฑ์ (ร้อยละ 80) 

  2.2 เป้าหมาย 
   • เชิงปริมาณ  
       - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ห้องเรียน 13 คน รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
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   • เชิงคุณภาพ  
       - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าผลไม้  
เรื่อง Fruits มีทักษะในการสื่อสารทักษะในการเรียนรู้ และที่ส าคัญที่สุด คือ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาส่งผลต่อตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถ ใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสุข 

3. กระบวนกำรพัฒนำผลงำน/นวัตกรรม หรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

  ได้น าวิธีการสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยมีกระบวนการมี ดังนี้ 
  3.1 ขั้นการออกแบบ 
   • ศึกษาแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับวิ ธีการสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model)   
แผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบประเมินทักษะการสื่อสารจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
   • จัดท าบัตรค าผลไม้ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Fruits และจัดท าแบบประเมินทักษะ
การสื่อสาร โดยน าวิธีการสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) มาประยุกต์ใช้ในการสอน  
    3.2 ขั้นปฏิบัติ 
   • ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบทักษะการพูดของนักเรียนก่อนการเรียน หลังจากนั้นกระตุ้น
นักเรียนโดยใช้รูปภาพและค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ โดยนักเรียนกลุ่มหนึ่งจะได้รูปภาพ กลุ่มที่สองจะได้
ค าศัพท์ของภาพนั้น ทั้งสองกลุ่มจะต้องจับคู่ภาพกับค าศัพท์ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้นักเรียนฝึกพูด
ค าศัพท์ที่จับคู่ได้ถูกตอ้ง 
   • ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน าเสนอ - น าเสนอบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับผลไม้โดยใช้บัตรค าผลไม้
ที่จับคู่ได้ถูกต้องมาร่วมใช้ในบทสนทนา หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ฝึกอ่านบทสนทนา จากกลุ่มใหญ่
ทั้งห้องไปสู่การสนทนาที่ละคู่ 
    • ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกฝน – แจกบัตรรูปผลไม้โดยไม่มีค าศัพท์ของภาพนั้น เพ่ือให้นักเรียน
ได้ฝึกใช้สนทนากับเพ่ือน โดยใช้โครงสร้างจากบทสนทนาที่เรียน  
    • ขั้นตอนที่ 4 ขั้นน าไปใช้ - นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนภายในห้องเรียนไปใช้
นอกห้องเรียน โดยการสนทนากับครูหรือนักเรียนคนอื่นในโรงเรียน ซึ่งต้องบันทึกวีดีโอขณะสนทนาอย่าง
น้อย 3 คน 
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 3.3 ขั้นประเมินผล     
   ประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนในจากคลิปวีดีโอที่บันทึกโดยใช้แบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคะแนนการประเมินก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์  
  3.4 วิธีการเผยแพร่ 
   น าผลงาน นวัตกรรม/วิธีปฏิบัตินี้ไปเผยแพร่ให้ครูรายวิชาภาษาอังกฤษที่อยู่ในโรงเรียน
หรืออยู่โรงเรียนอ่ืนที่สนใจวิธีการสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม้ เพ่ือน าไป
เป็นตัวอย่างหรือปรับใช้ในการจัดการเรียนสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และผู้เรียนสามารถศึกษาค าศัพท์
เพ่ิมเติมได้ โดยการใช่สื่อเทคโนโลยีด้วยการแสกน QR-Code ซึ่งสามารถเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้
ตลอดเวลา 

4. ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากผลการสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม ้ส่งผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

4.1 ผลต่อผู้เรียน  

การสอนรูปแบบ 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม้ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจใน

การเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขสนุกไปกับการเรียน รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

4.2 บุคลากรภายในโรงเรียน  

บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการจั ดการเรียน      

การสอน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ให้การยอมรับ ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ          

การจัดการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นข้อดี ข้อควรปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน 
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ผู้สอนน าเสนอผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน 3P (PPP 

Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม ้ดังนี้  

  ตำรำงแสดงผลกำรเปรียบเทียบทักษะกำรส่ือสำรในรำยวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียนก่อน

และหลังกำรใช้รูปแบบกำรสอน 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค ำผลไม้  

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

คะแนนก่อน 

กำรเรียน 

(20 
คะแนน) 

คะแนนหลัง 

กำรเรียน 

(20 คะแนน) 
ผลต่ำง 

เทียบกับ
เกณฑ์ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1 เด็กชายเทวกฤต ภูคงสด 8 12 4  / 

2 เด็กชายกิตติภูมิ ภูยาดาว 12 20 6 /  

3 เด็กชายสวัชกร ภูยาดาว 14 20 6 /  

4 เด็กชายจิตรเทพ ภูถาดงา 12 16 4 /  

5 เด็กชายอธิกร ภูยิ่ง 8 10 2  / 

6 เด็กชายอาทิตย์ ภูถาดลาย 10 16 6 /  

7 เด็กชายสุกฤต ภูซ้ายศรี 10 16 6 /  

8 เด็กชายรัตนะ ภูแพง 8 16 8 /  

9 เด็กหญิงศุภิสรา มาเรียน 14 20 6 /  

10 เด็กหญิงศศิวิมล ศรีวรรณา 8 16 8 /  

11 เด็กหญิงทิพย์ศิริ ภูถาดลาย 10 16 6 /  

12 เด็กหญิงประภาภัทร์ ภูขีด 14 20 6 /  
13 เด็กหญิงมณีรัตน์ สีดา 12 18 4 /  

ค่ำเฉล่ีย 11 16    
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แผนภูมิแสดงผลกำรเปรียบเทียบทักษะกำรส่ือสำรในรำยวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียนก่อน

และหลังกำรใช้รูปแบบกำรสอน 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค ำผลไม้  

 
 

จากตารางและแผนภูมิ แสดงว่า นักเรียนทั้ง 13 คนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11 มี

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสารหลังการเรียนด้วยรูปแบบ

การสอน 3P (PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม้สูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อน าคะแนนหลังเรียน

ไปเทียบกับเกณฑ์ พบว่า นักเรียนทั้งหมด 11 คน ผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุปได้ว่า 

  1. ทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอน 3P (PPP Teaching Model) 

โดยใช้บัตรค าผลไม้ของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

  2. ทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอน 3P (PPP Teaching Model) 

โดยใช้บัตรค าผลไม้ของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 80) 
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แผนภมูิแสดงคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ก่อนเรียน หลงัเรียน
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5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

  ผู้อ านวยการกชภรณ์ เนื่องโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม ที่ส่งเสริมให้ผู้สอนน าเสนอ

นวัตกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน  

  คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขาม ที่จัดท าเอกสารเพ่ือประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และให้ค าแนะน าเรื่องการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและยังช่วย

เสริมสร้างทัศนะคติท่ีดีแก่ผู้เรียน 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองขาม ที่ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและ

ตั้งใจ ตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 

  การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการสอนรูปแบบ 3P 

(PPP Teaching Model) โดยใช้บัตรค าผลไม้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
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  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน และนักเรียนมีความม่ันใจในการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากขึ้น การท ากิจกรรมต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนทั้งห้อง  

7. กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ 

 น าเสนอนวัตกรรมให้กับคุณครูทุกท่านที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองขาม 

ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 ภาพที ่  SEQ ภาพที_่ \* ARABIC 1 บัตรค าอาหาร ทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง 
Yummy Food 

ภาพที ่ 2 การจัดการเรียนการสอนด้วยวธีิการสอนแบบ 3P (PPP Teaching Model)  

โดยใช้บัตรค าอาหาร 

ภำคผนวก 
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บัตรค ำศัพท์หมวดผลไม้ (Fruit) 
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ภาพที ่ 3 บรรยากาศขณะจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสนใจและสนุกไปกบัการเรียนการสอน 

Fruit 

 

 

 

 

Sport 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetable 

 

 

 

 

 

 

 

Animal 

 

 

Colours 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation 

 

 

 

 

 

 

 

Food 

 

 

 

 

 

 

 
All 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code ค ำศัพท์หมวดต่ำงๆ 
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ภาพที ่ 4 น าเสนอนวตักรรมให้กบัคุณครูสิทธิชัย มีผวิหอม  
ครูประจ าการโรงเรียนบ้านคลองมหาสวสัดิ์ อ าเภอพุทธมนฑล จังหวดันครปฐม 

ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบทักษะกำรพูดของนักเรียนก่อนกำรเรียน 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน ำเสนอ 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกฝน 
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นน ำไปใช้ 
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นน ำไปใช้ 
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กำรเผยแพร่นวัตกรรมให้กับคุณครูทุกท่ำนท่ีสอนในรำยวิชำภำษำอังกฤษ 
โรงเรียนบ้ำนหนองขำม ต ำบลดอนสมบูรณ์ อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธ์ุ 


