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การนำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี “1 ครู 1 นวัตกรรม” 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

**************************** 
1. ชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 ผลของการใช้คลปิวิดีโอทีเ่กี่ยวกับสื่อสภาพจริงเพื่อสง่เสริมความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่6  
 Effects of Using Video Clip Concerning Authentic Materials on English Vocabulary Knowledge 

of Grade 12 Students 

2. ชื่อผู้นำเสนอนวัตกรรม 
 นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ 

3. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนำเสนอในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019  
    (COVID-19) 
 เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 เกิดข้ึน จึงทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติได้
ครูผู้สอนจึงต้องหาวิธีการเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงมีการนำสื่อ
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลมาใช้ในระบบออนไลน์  
 การใช้เทคโนโลยีสื ่อดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ยูท ูป (YouTube) ทวิตเตอร์(Twitter) บล็อก (blogs) เว็บ
แอพพลิเคช่ัน (Web Application) สามารถทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกสนใจหรือรู้สึกร่วม เข้าใจ ใส่ใจในการเรียน
และมีปฏิสัมพันธ์ต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนยังสามารถใช้เทคนิคการสอน ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
เพลงภาษาอังกฤษ (English Songs) คลิปภาพยนตร์ (Movie Clippings) การแสดงละคร (Drama) การโฆษณา 
(Advertisements) การพากย์กีฬา (Sports Commentaries) สลากสินค้า (Product Labels) เป็นต้น มาใช้ในการ
สอนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย นั่นคือทั้งผู้เรียนและผู้สอน
สามารถที่จะทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น มีความน่าสนใจและมีความสุข สนุกมากยิ่งขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี
เหล่าน้ีการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นการทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากเพิ่มข้ึนไปอีกด้วย 
 อย่างไรก็ตามในการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความรู้ด้านคำศัพท์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่า
พอใจ ขาดทักษะในการเรียนรู้คำศัพท์ ไม่มีความรอบรู้ในคำศัพท์ใกล้ตัว และไม่สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่
ไม่คุ้นเคยในบทอ่านได้ รวมทั้งการใช้สื่อการสอนที่ไม่เอื้อให้นักเรียนสนใจ ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้
ด้านคำศัพท์ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำเอาสื่อสภาพจริงประเภทฉลากสินค้าที่อยู่ในความสนใจของ
นักเรียนและเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไดม้าจัดทำเป็นคลิปวิดีโอผ่านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนา
ความรู้ด้านคำศัพท์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังขาดความรู้ด้านศัพท์ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ด้านคำศัพท์ให้ดีข้ึน 
 



4. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 

 4.1 จุดประสงค ์
       1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 กอ่นและหลงัการ
เรียนโดยใช้วิดีโอทีเ่กี่ยวกับสื่อสภาพจริง 
       2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการสอนโดยใช้วิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริง 
 4.2 เป้าหมาย 
  4.2.1 เป้าหมายเชิงเนื้อหา 
   1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข หลังการเรียนโดยใช้วิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
   2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ที่มีต่อการสอน
โดยใช้วิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริง อยู่ในระดับมาก 

         4.2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   1. ประชากร คือ นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ 6 ที ่กำล ังเร ียนออนไลน์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักรียน 106 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ที่กำลังเรียนออนไลน์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   
5. ขั้นตอนการดำเนินงานหรือกระบวนการหรือรูปแบบวิธกีารในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

กรอบแนวความคิด 
 ในการสร้างและพฒันานวัตกรรมเรื่อง ผลของการใช้วิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จงัหวัดตรงั ซึ่งได้
ดำเนินการตามกรอบแนวคิดสรปุได้เป็นแผนภูมิดังนี้  

 
 

 
แนวคิดการใช้สื่อสภาพจริงเพ่ือสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 การนําเนื้อหาจากจริงที่พบในชีวิตประจําวันมาใช้ในการเรียนการสอนอ่านนั้นมีประโยชน์หลายด้าน เป็นการ
ให้ประสบการณ์ในชีวิตจริงแก่ผู้เรียน อันจะนําไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของการสอนภาษา คือช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
ความเข้าใจในการอ่านและคำศัพท์ดีข้ึน นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งกระตุ้น และจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
ที่ดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าเอกสารจริงจะมีประโยชน์ในการฝึกภาษา 

 โรบินสัน (Robinson. 1980 : 111 –112 ) กล่าวว่า เอกสารจริงนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดหมายเฉพาะ (English for specific purposes) และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร เพราะ

การใช้วิดีโอที่เกี่ยวกบัสือ่สภาพจรงิ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้คำศัพท ์

2. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการสอนโดยใช้สื่อสภาพจรงิ 



การนําเอกสารจริงประเภทสิ่งพิมพ์มาใช้ในการสอน จะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้เรียนจะนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 
สําหรับหนังสือแบบเรียนที่พิมพ์ขึ้นมาสําหรับบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะนั้นมักจะได้รับการคัดค้านที่จะนํามาใชใ้น
การเรียนการสอน เพราะเป็นบทอ่านทีผู่้เขียนเขียนข้ึนโดยมีจุดประสงค์ในการสอนโครงสร้างทางภาษาและคําศัพทบ์ท
อ่านมิได้มาจากสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน และมิช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่จําเป็นในชีวิตจริง 

 สวัฟฟา (Swaffar. 1985: 27 – 29) ได้กล่าวถึงความสําคัญและประโยชน์ของเอกสารจริงดังนี้ 
 1. ข้อความในเอกสารจริงจะเป็นข้อความที่สมบูรณ์เพราะไม่มีการปรับเนื ้อหา (simplified) ข้อความใน
เอกสารจริงแต่ละชนิดจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันไป ผู้สอนจึงมีอิสระในการใช้เทคนิคและกลวิธี ในการสอน 

 2. เอกสารจริงมีข้อความที่หลากหลายและมีความเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจึงสามารถเลือกได้  ตามความสนใจ
ของตนทําให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านสงูข้ึน นอกจากนี้ผู้อ่านก็อาจเลือกข้อความที่ เหมาะสมสําหรบัการอ่าน เพื่อความ
เพลิดเพลินได้  
 3. ข้อความในเอกสารจริงที่ผู้เรียนสนใจและมีความคุ้นเคยจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน  

 4. ลักษณะของความซ้ําซ้อน (redundancy) ที่ปรากฏในเอกสารจริงจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการเดา ได ้ 

 5. ข้อความในเอกสารจริงช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ใช้ความรู ้เดิม (prior knowledge) และช่วย พัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้สูงข้ึน  

 6. เอกสารจริงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้เดิม และช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ สูงข้ึน 

 มาร์ติเนซ (Martinez. 2002) ได้กล่าวถึงข้อดีของการนําเอกสารจริงมาใช้ในการสอนภาษาไว้ว่า  การใช้
เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจริง ทําให้ทราบความเป็นไปของสิ่งที่เกิดข้ึน ซึ่งทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
นอกจากนั้นการใช้เอกสารจริงมีรูปแบบของภาษาที่หลากหลาย  ช่วยให้นักเรียนได้ ฝึกการอ่านและเผชิญกับรูปแบบ
ภาษาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะอ่านและรักการอ่าน 

 จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาหลายๆท่านที่กล่าวมา จะเห็นว่าการใช้  เอกสารจริงมี
ประโยชน์ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีประสบการณ์ คุ้นเคยกับ ภาษาที่ใช้ในชีวิตจริง ซึ่ง
ทําให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจ และเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนสามารถนําภาษาไปใช้ในชีวิต จริงด้วย นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์
สําหรับผู้สอนในการเลือกใช้และเตรียมการสอน เนื่องจากเอกสารจริงมี มากมายและหาได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นําเอกสารจริงมาใช้ในการฝึกทักษะการอ่านนั้น สามารถ หาได้ง่ายและสะดวก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้  

 2. วิดีโอคลิปที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสภาพจริง 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องความรู้ด้านคำศัพท์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิดีโอที ่เกี ่ยวกับสื ่อสภาพจริง เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ  

 

 

 



การสร้างเครื่องมือ 

 ได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักวิชาการ

ที่ได้ศึกษาโดยการใช้คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริงเป็นเนื้อหาหลัก จำนวน 1 แผน เวลา 2 คาบ 

 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้คำศัพท์ ชนิดเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาใน

การทดสอบ 30 นาที 

 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริง เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบขั้นตอนของการดำเนินการใช้นวัตกรรมออนไลน์ทาง Google Meet 

 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านความรู้คำศัพท์ทาง 

Google Form 

 3. ดำเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนโดยใช้คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสื่อสภาพจริงเป็นสื่อในการ

จัดการเรียนการสอน ผ่านทาง Google Meet ในการจัดการเรียนการสอน 

 4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านความรู ้คำศัพท์ทาง 

Google Form 

6. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 6.1 ผลการดำเนนิงาน 
        1. ผลการเปรียบเทียบความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้คลิปวิดีโอท่ีเกี่ยวกับสื่อสภาพจริง จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยใช้วิดีโอที่เกี่ยวสื่อสภาพ
จริง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean Score) ของคะแนนก่อน
เรียนและคะแนนหลังเรียน 

 

การทดสอบ �̅� S.D. �̅� S.D.D t Sig.(1-tailed) 
Pretest 18.27 5.28 11.67 

 
3.83 17.50* 0.000 

Post-test 29.94 6.55 
   

 ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อสภาพจริง 

 

     จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 18.27  แต่หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยใช้สื่อสภาพจริง ค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 29.94 โดยค่าเฉลี่ยระดับคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน 11.67 ซึ่งระดับ
คะแนนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 



 2.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนคำศัพท์โดยใช้สื่อสภาพจริง 

ความพึงพอใจ Mean แปลความหมาย 
ความพึงพอใจด้านวิธีการสอน 4.26 มาก 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหาท่ีใช้สอน 4.77 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านความรู้ด้านคำศัพท์ 4.80 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.61 มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนคำศัพท์โดยใช้สื่อสภาพจริง  

 

     จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสภาพจริงในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (4.61) สามารถสรุปได้ว่าหลังที่ได้เรียนโดยใช้สื่อสภาพจริง นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่าง
มากและมีสามารถพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ได้ดี โดยเฉพาะด้านความรู้คำศัพท์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.80) 
 จากการใช้นวัตกรรมในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าการใช้สื่อสภาพจรงิสามารถช่วยส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
 6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. การใช้สื่อสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ด้าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สงูข้ึน ดังนัน้ครูผู้ปฏิบติัการสอนสามารถเพิ่มเตมิปรับรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน

โดยการใช้สื่อสภาพจริง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการพัฒนาทักษะการเขียน และสามารถปรับไปใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนใน

แต่ละระดับ  

 2. คลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นโดยใช้สื่อสภาพจริง สามรถปรับประยุกต์ใช้กับผู้เร ียนกลุ่มอื่นๆ ได้ และผู้เรียน

สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ 

7. ปัจจัยความสำเร็จ: 

 1. ความร่วมมอืของนักเรียนในการทำกจิกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

 3. ความพร้อมของอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4. การฝึกปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง 

 5. ความมานะ อดทน มีความเพียรพยายามในการฝึกฝนของนักเรียน 

8. บทเรียนท่ีได้รับ: 

 1. ควรมีการใช้สื่อสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาทักษะการฟัง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการพัฒนาทักษะ

การเขียน และสามารถปรับไปใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละระดับ  

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้สื่อสภาพจริงกับเด็กกลุ่มอ่อน กลุ่ม ปานกลาง หรือกลุ่มเก่ง   



 3. จากการใช้สื ่อสภาพจริง เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั ้นช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 6 ผู้สอนควรคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนด้วย ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงจะทำแบบ

กิจกรรมได้เสร็จก่อน  

9. การเผยแพร่:  

- ครูผูส้อนและผูเ้รียนนำภาพกจิกรรมต่างๆ เผยแพรท่างช่องทาง Facebook, Line 

- เผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.srm.ac.th  

- เผยแพร่ผลการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและต่างโรงเรียนผ่าน

ทาง Google Drive 

- เผยแพร่คลปิวิดีโอทาง YouTube  (ช่ือผู้ใช้ Pornsak Noowong) 

10. การขยายผล / ต่อยอด / หรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 

- ขยายผลการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- ต่อยอดการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บรูณากับเว็บไซตท์ี่สอนภาษาอังกฤษ เช่น ENG 24 ของ

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปสูบ่ทเรียนออนไลน์ทีผู่้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.srm.ac.th/


 
ภาคผนวกการนำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี “1 ครู 1 นวัตกรรม” 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 

 - คิวอาร์โคดคลิปวิดีโอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- แบบทดสอบวัดความรู้ดา้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนโดยใช้คลิปวิดีโอท่ีเกี่ยวกับสื่อสภาพจริง 
- รูปภาพการนิเทศภายใน 
- รูปภาพกิจกรรมประกอบการพัฒนานวัตกรรมและการจดัการเรียนการสอน 
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
QR CODE คลิปวิดีโอการใช้สื่อนวัตกรรม 

 

 

ภาคผนวก 1 



 

 

 

 

 

 

 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัด       เวลา 2 คาบ 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง  ๆ  และแสดงความคดิเห็น  
อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด ต 1.1 ม. 6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ตัวชี้วัด ต 2.2 ม. 6/1 อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน           
คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
1. นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ทีเ่รียนได้ (K, P) 
2. นักเรียนนำคำศัพท์ทีเ่รียนไปใช้ในการแต่งประโยคได้ (P) 
3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ (A) 

3. สาระการเรียนรู ้
- คำศัพท์จากสือ่สภาพจรงิ (Authentic Materials) 

4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์   ซื่อสัตย์สจุริต  ใฝเ่รียนรู ้
            มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย  มีวินัย       
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
 ความสามารถในการสื่อสาร       ความสามารถในการคิด      ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
6. กิจกรรมการเรยีนรู้   
 6.1 การนำเขา้สู่บทเรยีน (Warm- up & Introduction) 

- ครูกล่าวทักทายนักเรียนและพูดถึงคำศัพทร์อบๆตัวนักเรียนในภาษาอังกฤษ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสภาพจริง 
รหัสวิชา  อ 33101  ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 Flash on Word 
เรื่อง English is all around                        ชื่อครูผู้สอน นายพรศักดิ์ หนูวงษ ์                                                                                     
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
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- ครูพูดการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ จากสื่อสภาพจริงรอบๆ ตัวนักเรียน 
 6.2 การนำเสนอเนื้อหา ทักษะ กระบวนการ (Presentation) 

- ครูให้นักเรียนดูคลปิวิดีโอทีเ่กี่ยวกับคำศัพทจ์ากสื่อสภาพจรงิ 

- ครูถามความเข้าใจของนักเรียนและอธิบายคำศัพท์นักเรียนไม่เข้าใจจากคลปิวิดีโอ 

- ครูยกตัวอย่างการใช้คำศัพท์ที่เรยีนในประโยคเพื่อการสื่อสาร 
 6.3 การฝึกเนื้อหา ทักษะ กระบวนการ (Practice) 
     -    ครูให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคโดยใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนไป 

-    ครูให้นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่ง  
     6.4 การนำไปใช้ (Production) 
     -    ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเนือ้หาทีเ่รียน 

- ครูมอบหมายการบ้านแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำเพิ่มเติม 
7. สื่อการเรยีนการสอน/ แหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. ใบงานแบบฝึกหัด 
3. หนังสือเรียน Flash on English 3 
4. คลิปวิดีโอการใช้สื่อสภาพจริง 

8. คุณธรรมอัตลักษณ์ 4 ประการ   
 1. รักสะอาด 
นักเรียนรักษาความสะอาด ทำงานด้วยความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2. รับผิดชอบ 
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน ใส่ใจต่อการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม  
 3. มีวินัย 
นักเรียนมีวินัยในการเข้าเรียนออนไลน์ตรงต่อเวลา ทำงานทีไ่ด้รับมอบทันตามที่กำหนด  
 4. ใจอาสา 
นักเรียนมีน้ำใจต่อเพื่อนและคุณครูในการระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ อาสาเป็นผู้นำในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 

9. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนไดร้ับการปลูกฝังเรื่องความประหยัด และการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 

10. ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3R  
 1. Reading  



 2. (W)Riteing  
 3. (A)Rithmatic 
8C 
 1. Critical thinking and problem solving         2. Creativity and innovation  
 3. Cross-cultural understanding          4. Collaboration teamwork and 

leadership  

 5. Communication information and media literacy  6. Computing and IT literacy  
  7. Career and learning skills           8. Compassion  
11. การประเมินผลและหลักฐานการเรียนรู ้

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผา่น 
1. นักเรียนบอกความหมายของ 
คำศัพท์ที่เรียนได้ (K, P) 
 

การทำแบบทดสอบ 
 
 

แบบทดสอบ
หลงัเรียน 

 

ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องรอ้ยละ 60 
 
 

2. นักเรียนนำคำศัพท์ทีเ่รียนไป
ใช้ในการแต่งประโยคได้ (P) 

การทำแบบฝกึหัด 
 

แบบฝกึหัด 
 

แต่งประโยคได้ถูกต้อง 
 

3. นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ (A) 

การมสี่วนร่วมในช้ันเรียน 
 

แบบสงัเกต นักเรียนทุกคนมสี่วนในการเรียนและ
ตอบคำถาม 

 



แบบทดสอบวัดความรู้คำศัพท์ (Vocabulary Knowledge Test) 
Level: Matthayomsuksa 6        Time allotted: 30 minutes   (40 marks) 
Name……………………………………………………………     No. ……..……….. Class……...……… 

Directions: Choose the best answer. 
1. น้ำยาปรับผ้านุ่ม 

a. cleanser  b. powder  c. fabric softener d. purifier 
2. ความสบาย, ทำใหส้บายใจ  

a. care   b. comfort  c. wave  d. imagination 
3. ดอกไมบ้าน 
 a. blossom  b. storm  c. hail   d. snow 
4. ผงซักฟอก 

a. softener  b. moisturizer   c. facial foam  d. detergent 
5. ครีมให้ความชุ่มช้ืน 

a. softener  b. moisturizer   c. facial foam  d. detergent 
6. ข้ันสูง 

a. advance  b. impact  c. life   d. finance 
7. สบู ่

a. gel   b. gum   c. soap   d. liquid  
8. ปกป้อง, คุ้มครอง 
 a. protect  b. protest  c. profound  d. promote 
9. ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย 

a. dishwasher  b. dish care  c. dish cream           d. deodorant 
10. สะอาด, บรสิุทธ์ิ 

a. simplify  b. sunlight  c. purify  d. sunblock 
11. ยาสระผม 

a. treatment  b. dye   c. shampoo           d. hair conditioner 
12. ความยินด ี

a. rejoice  b. sadness  c. grief   d. loneliness 
13. แป้งทาตัว 

a. powder  b. lotion  c. serum  d. balm 
14. ดูแล, เอาใจใส่, กงัวล 
 a. care   b. calm  c. peaceful  d. condole 
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15. ความหรหูรา, ฟุม่เฟอืย 
a. attraction  b. genius   c. luxury  d. expense 

16. ครีมอาบน้ำ  
a. moisturizer   b. shaving cream c. facial foam  d. shower cream 

17. โฟมล้างหน้า 
a. shower foam b. shaving foam c. facial foam  d. cleaning foam 

18. ราบรื่น, ราบเรียบ 
 a. smooth  b. quiet  c. cozy   d. careful 
19. สว่างใส 

a. mild   b. smooth  c. bright  d. brightening 
20. เด็กเลก็ๆ 
 a. adult  b. elderly  c. baby    d. teen 
21. Remover powder 

a. แปง้ฝุ่น  b. ผงขัดฟัน  c. ผงขจัดคราบ  d. แปง้เย็น 
22. Vanish  

a. ดูแล   b. หายวับไป  c. ขัด   d. ทำความสะอาด 
23. Hygiene 
 a. หรูหรา  b. แพง   c. ดีเยี่ยม  d. ถูกสุขอนามัย 
24. Soft 

a. แข็งแรง  b. หอมละมุน   c. นุ่มสบาย  d. สะอาด 
25. Bright 
 a. สว่าง   b. สายลม  c. เบาสบาย  d. แสงแดด 
26. Violet 

a. สีคราม  b. สีน้ำตาล  c. สเีทา   d. สีม่วง 
27. Botanicals  
 a. ความงาม  b. พฤกษา  c. ความสบาย  d. บรรเทา 
28. Pure 

a. สะอาด, บริสทุธ์ิ b. แหง้แลง้  c. นุ่ม              d. สบาย 
29. Acne 

a. แผลเป็น  b. สิว   c. ริ้วรอย  d. จุดด่างดำ 
30. Downy 

a. สดใส   b. เงางาม  c. ชุ่มช้ืน  d. นุ่มสบาย 
 



31. Simple 
a. ชุ่มช่ืน  b. เรียบง่าย  c. ดีเยีย่ม  d. คุณภาพ 

32. Lotion 
a. ครมีนวดผม  b. ครมีขัดผิว  c. ครีมบำรงุผิว  d. ครมีโกนหนวด 

33. Odour 
 a. กลิ่น   b. สีสัน   c. เบาสบาย  d. แสงสว่าง 
34. Attack 

a. ดึงดูด   b. มุง่    c. โจมต ี  d. ตัด 
35. Clear  

a. กระจ่างใส   b. ขจัด   c. บำรุง   d. ดูแล 
36. Advantage  

a. คุณสมบัต ิ  b. ข้อด ี   c. รปูแบบ  d. คุณภาพ 
37. Pain 
 a. ความเจ็บปวด  b. ใส่ใจ   c. รอบคอบ  d. ยบัยั้ง 
38. Relieve 

a. บรรเทา  b. บำรุง   c. ยับยัง้   d. ดูแล 
39. Care  
 a. ลดลง   b. คุณภาพ  c. ดีเยี่ยม   d. ดูแล 
40. Guardian 
 a. ผูป้กป้อง  b. ผู้ใช้งาน  c. ผู้คน    d. ผู้รบัผิดชอบ 
 
  
 



              แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคำศัพท์โดยใช้สื่อสภาพจริง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจทีม่ีตอ่การพฒันาคำศัพท์โดยใช้คลิปวิดีโอที่
เกี่ยวกับสื่อสภาพจรงิช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6  
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ในแตล่ะช่องตามระดบัความคิดเห็นของนักเรียน 
 
 

ข้อ 

 
 

 
ประเด็นคำถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

เห็
นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห็
นด

้วย
 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห็

นด
้วย

 

ไม
เห็

นด
้วย

อย
่าง

ยิ่ง
 

    

5 4 3 2 1 
 ด้านวิธีการสอน 
1. กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนมสี่วนช่วยในการเช่ือมโยงเนื้อหาสื่อสภาพ

จริงเข้ากับประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
     

2. วิธีสอนคำศัพท์มีความน่าสนใจ      
3. การทำแบบฝกึหัดหลงัการสอนศัพท์มีความเหมาะสม      
4. การทำแบบฝกึหัดหลงัการสอนศัพท์ช่วยฝึกฝนและพฒันาทกัษะด้าน

คำศัพท์ 
     

 ด้านเนื้อหา 
1. คำศัพท์ในสื่อสภาพจรงิมีความน่าสนใจ      
2. การเรียนโดยใช้สื่อสภาพจริงช่วยเพิม่พูนความรู้ด้านคำศัพท ์      
3. เนื้อหาในสื่อสภาพจรงิเป็นเรื่องใกล้ตัว      
4. คลิปวิดีโอที่ใช้สือ่สภาพจริงช่วยเสรมิสร้างความเข้าใจคำศัพท์      
 ด้านความสามารถในการพัฒนาคำศัพท์ 
1. คำศัพท์ในสื่อสภาพจรงิช่วยพัฒนาคำศัพท์นักเรียน      
2. นักเรียนสามารถเดาความหมายคำศัพทจ์ากสื่อสภาพจริงได ้      
3. รูปภาพสินค้าช่วยเสริมสร้างจำคำศัพท์ในสินค้าน้ันๆได ้      
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รูปภาพการนิเทศ 
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รูปภาพกิจกรรมประกอบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
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ชิ้นงานนักเรียน 
English is all around 
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