
�. ชื�อนวตักรรมการเรียนการสอน 
การพฒันาผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาองักฤษแบบ Active Learning ตามแนวคดิ GPAS 

5 Steps ของนกัเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 
�. ชื�อผ ู้สร้าง/พฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
ชื�อ นางสาวชลรตัน์ กอหาญ   ตาํแหน่ง คร ูโรงเรยีนประถมนนทร ี
 . ความเป็นมาและความสาํคญั 

ภาษาองักฤษนับว่าเป็นภาษาสากลของโลกที<ทุกคนใหค้วามสําคญัอย่างยิ<ง เพราะตั 7งแต่ในอดตี
จนถงึปัจจุบนัภาษาองักฤษมคีวามสําคญัและความจําเป็นที<ต้องใช้โดยเฉพาะการตดิต่อสื<อสารไม่ว่าจะ
เป็นดา้นการเขยีนหรอืการพูด อกีทั 7งยงัเขา้มาเกี<ยวขอ้งในชวีติประจําวนั เช่น สิ<งของ เครื<องใช ้ยารกัษา
โรค รายการวิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และในปัจจุบันนั 7นการสื<อสารยิ<งต้องใช้เครื<องมือที<
ทนัสมยัและรวดเร็ว เพื<อการติดต่อสื<อสารกันทั <วโลก ภาษาอังกฤษที<แทรกตัวอยู่กับการใช้อุปกรณ์
เครื<องมอือเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสิ<งสําคญัและจําเป็นที<ต้องเรยีนรู ้ถ้าผูใ้ชเ้ครื<องมอืในการสื<อสาร ไม่มคีวามรู้
ทางดา้นภาษาดงักล่าว ย่อมทําใหเ้กดิปัญหาการสื<อสารตดิขดั นอกจากนี7ภาษาองักฤษ ยงัแทรกอยู่ตาม
สื<อต่างๆ ที<สามารถพบเห็นได้ทั <วไป ซึ<งทุกคนต้องเรียนรู้และสัมผัสอยู่ ทุกวัน ฉะนั 7น การเรียน
ภาษาองักฤษจงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิ<งที<ทุกคนตอ้งเรยีนรู ้
 หลกัสูตรการศกึษาขั 7นพื7นฐานพุทธศกัราช MNNO เป็นหลกัสูตรที<จดัการเรยีนรูโ้ดยมุ่งเน้นผู้เรยีน
เป็นสําคญัและเชื<อว่าทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  มุ่งพฒันาผูเ้รยีนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ<งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ N ประการ  ได้แก่  
ความสามารถในการสื<อสาร  ความสามารถในการคดิ  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถใน
การใช้ทกัษะชวีติ  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี และเป็นหลกัสูตรที<คํานึงถงึหลกัพฒันาการทาง
สมองและพหุปัญญา จงึกําหนดใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้P กลุ่มสาระ  ซึ<งกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ
เป็นอกีกลุ่มสาระที<มบีทบาทต่อการพฒันาความคดิมนุษย์  และยงัเป็นเครื<องมอืในการศกึษาทางด้าน
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและศาสตรอ์ื<นๆ  ภาษาองักฤษจงึมปีระโยชน์ต่อการดําเนินชวีติ  ช่วยพฒันา
คุณภาพชวีติใหด้ขีึ7น  และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื<นไดอ้ย่างมคีวามสุข  

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษจําเป็นตอ้งเรยีนรูจ้ากพื7นฐานภาษาองักฤษทั 7ง 4 ทกัษะ คอื ฟัง พดู อ่าน
และเขียน รวมทั 7งไวยากรณ์ นอกจากนี7สิ<งสําคญัที<สุดอีกประการหนึ<งคือการรู้คําศัพท์ภาษาองักฤษ 
คําศพัท์เป็นองค์ประกอบหนึ<งในการสร้างความหมายที<มคีวามสําคญัในการสื<อสารมาก ถ้าไม่มคีวามรู้
ไวยากรณ์จะทําให้สื<อความหมายได้น้อยมาก แต่ถ้าไม่รู้คําศัพท์จะไม่สามารถสื<อความหมายได้เลย 
หมายความว่าการเรยีนภาษาที<สองต้องมคีวามรูด้้านคําศพัท์ที<เพยีงพอเพื<อใหก้ารสื<อสารสามารถเข้าใจ
ได ้แต่จากการสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้บว่านักเรยีนสว่นใหญ่มปัีญหาเกี<ยวกบัการนําคําศพัท์ที<
เรยีนไปแลว้มาใชไ้ม่ได ้หากไม่มคีวามรูใ้นเรื<องของคําศพัท์เลย การเรยีนการสอนก็จะเป็นไปได้ช้าและ
ยากลําบาก ฉะนั 7นการเรยีนรูค้าํศพัทจ์งึนบัเป็นสิ<งจาํเป็นอย่างมากสาํหรบันกัเรยีนชั 7นประถมศกึษา อกีทั 7ง
การเรยีนรูค้ําศพัท์เป็นพื7นฐานที<จะทําใหผู้เ้รยีนสรา้งประโยคง่าย ๆ ที<พอจะสื<อสารไดรู้เ้รื<องก่อนที<จะพูด



ประโยคขั 7นสูง ๆ ต่อไปในการสื<อสารในชวีติประจําวนัและเพื<อการปฏบิตังิานในอนาคตและยงัสร้างให้
นกัเรยีนมทีกัษะที<จาํเป็นในศตวรรษที< 21 และมสีมรรถนะเพื<อเป็นพลเมอืงในยุคประเทศไทย 4.0  

จากสาเหตุดงักล่าวจงึแก้ปัญหาโดยใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active Learning  ซึ<งเป็น
กระบวนการจดัการเรยีนรู้ที<เน้นกระบวนการเรยีนรู้มากกว่าเนื7อหาวชิาสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนเชื<อมโยง
ความรู ้หรอืสรา้งความรูใ้หเ้กดิขึ7นในตนเอง ดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิผ่านสื<อหรอืกจิกรรมการเรยีนรู ้โดย
ใช้ร่วมกบัแนวคดิ GPAS 5 Steps ที<มคีรูผู้สอนเป็นผู้สร้างสถานการณ์ในลกัษณะที<ผู้เรยีนจะเผชิญกับ
ปัญหา ซึ<งในการแก้ปัญหานั 7น ผูเ้รยีนจะใชท้กัษะทางภาษาองักฤษในการแก้ปัญหา  ครูผูส้อนทําหน้าที<
กระตุ้น หรอือํานวยความสะดวก  ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ขึ7น โดยกระบวนการคดิขั 7นสูง ผู้เรยีนมกีาร
วเิคราะห์  สงัเคราะห์ และการประเมนิค่าจากสิ<งที<ได้รบัจากกจิกรรมการเรยีนรู้ ทําให้เกดิการเรยีนรู้ที<
คงทนและนําไปใช้ในสถานการณ์อื<นๆได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  จึงเกิดเป็นนวตักรรม แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps พฒันาผลสมัฤทธิ �การ
เรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 

 
'. วตัถปุระสงค ์

- เพื<อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนรูค้าํศพัท์ภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรยีน โดยใช ้

วิธีการสอนแบบ Active Learning ตามแนวคดิ GPAS 5 Steps ของนกัเรยีนระดบัชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 
 

+. เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ  

 นกัเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 ที<ไดเ้รยีนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active learning ตาม
แนวคดิ GPAS 5 Steps รอ้ยละ PZ ขึ7นไป มผีลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนภาษาองักฤษ เป็นไปตามเกณฑ์ที<
กําหนด  

5.2 เชิงคณุภาพ   
นกัเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3  มผีลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนภาษาองักฤษ ในระดบั ด ี 
 

2. ข ั 4นตอนการดาํเนินงาน 
   6.1 กล ุ่มเป้าหมาย 

      ประชากร  ประชากรที<ใชใ้นครั 7งนี7เป็นนกัเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 โรงเรยีนประถมนนทร ี
 2.� การสร้างและพฒันานวตักรรม 

เครื<องมอืที<ใชม้ดีงันี7 
6.2.1 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื<อง Food and Drinks ของนกัเรยีนระดบัชั 7น

ประถมศกึษาปีที< 3  จาํนวน N แผน ดงันี7 
1) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี< O  เรื<อง Variety of Food 
2) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี<  M เรื<อง Variety of Drinks 



3) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี< f เรื<อง Fruit Variety  
4) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี< h เรื<อง My Favourite Fruit 
5) แผนการจดัการเรยีนรูท้ี< N เรื<อง Fruits and Vegetables 

6.2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ �ทางการเรยีน (ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน) ที<ผูส้อนสรา้งขึ7น
เพื<อวดัความสามารถในการเรยีนของผู้เรยีนที<เรียนด้วยแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps สําหรับนักเรียนชั 7น
ประถมศกึษาปีที< 3 โรงเรยีนประถมนนทร ีแบบปรนยั h ตวัเลอืก จาํนวน OZ ขอ้  

2.  การดาํเนินการ 
 การสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื<อใชใ้นการพฒันาผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูค้ําศพัท์

ภาษาองักฤษของนกัเรยีนระดบัชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 ผูส้อนไดด้าํเนินการสรา้งและหาคุณภาพ 
ตามลําดบั ดงันี7 
 6.3.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั 7นพื7นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง 2560) 
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี7วดั กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 
 6.3.2 ศกึษารายละเอยีด แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีในการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้จากเอกสารที<
เกี<ยวขอ้ง 

6.3.3 สรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active learning โดยใชว้ธิกีาร
จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ GPAS 5 Steps ของนกัเรยีนระดบัชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 จาํนวน N แผน โดย
กําหนดหวัขอ้ในแผนการจดัการเรยีนรู ้ดงันี7 
  1) มาตรฐานการเรยีนรู ้
  2) ตวัชี7วดั 
  3) สาระสําคญั 
  4) จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  5) สาระการเรยีนรู ้
  6) กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้
  7) สื<อ/แหล่งเรยีนรู ้
  8) วธิกีารวดัผลและประเมนิผล 
  9) บนัทกึหลงัการสอน 
          10) ขอ้เสนอแนะของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู/้หรอืผูท้ี<ไดร้บัมอบหมาย 
 6.3.4 นําแผนการจดัการเรยีนรูเ้สนอต่อผูเ้ชี<ยวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนประถมนนทร ี2) ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ ระดบัชั 7นประถมศกึษาปีที< h-q 
โรงเรยีนประถมนนทร ี3) หวัหน้าฝ่ายวชิาการโรงเรยีนประถมนนทร ีเพื<อขอคาํแนะนําเพิ<มเตมิ  
 6.3.5 นําแผนการจดัการเรยีนรูม้าปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนําของผูเ้ชี<ยวชาญ 
 6.3.6  ประเมนิผลสมัฤทธิ �ก่อนเรยีน ของนกัเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3  ดว้ยแบบทดสอบก่อน
เรยีน   



  q.f.s จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ข้างต้น  โดยมผีู้บรหิารหรือ
หวัหน้ากลุ่มสาระหรอืครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศร่วมสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
หอ้งเรยีน  และสะทอ้นผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี<เกดิขึ7น  เพื<อนําผลไปใชใ้นการปรบัปรุงแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ และสื<อการเรยีนรู ้  

q.f.P  ประเมนิผลสมัฤทธิ �หลงัเรยีนของนักเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3  ด้วยแบบทดสอบหลงั
เรยีน   
 q.f.t  ปรบัปรุงหรอืพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสื<อการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพมากขึ7น
ตามผลการสะทอ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  
 
7. ผลการดาํเนินการ/ประโยชน์ที�ได้รบั 
 O. ผูเ้รยีนสามารถสรา้งเกดิองคค์วามรูด้ว้ยตนเองทําใหเ้กดิความรูท้ี<คงทนและสามารถนําความรู้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้จากจดักิจกรรมการเรียนรู้ที<เน้นการลงมือปฏิบัติผ่าน
สถานการณ์ที<ครสูรา้งขึ7น 
 M. เป็นแนวทางในการพฒันาเทคนิคการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Active Learning ในรายวชิา 
ภาษาต่างประเทศ เรื<องอื<นๆ หรอืในกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื<น 
 
<. ปัจจยัความสาํเรจ็ 

 ปัจจยัที<สง่ผลต่อความสําเรจ็ของการดําเนินการ “การพฒันาผลสมัฤทธิ �การเรยีนรู้
คาํศพัทภ์าษาองักฤษแบบ Active Learning ตามแนวคดิ GPAS 5 Steps ของนกัเรยีนชั 7นประถมศกึษา
ปีที< 3” ไดแ้ก่ ขา้พเจา้ซึ<งเหน็ความสําคญัของการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆของนกัเรยีน  ซึ<งจะทําใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี<คงทนและนําความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ 
โดยใหค้วามสําคญัในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ี<เป็นกจิกรรมที<เน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
เพื<อใหส้ามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองได ้นอกจากนั 7นยงัมปัีจจยัภายนอกที<ทาํใหก้จิกรรมประสบ
ผลสาํเรจ็ ไดแ้ก่  
 - ผูบ้รหิาร ซึ<งใหค้วามสําคญัในการสง่เสรมิ และสนับสนุนการจดักจิกรรมทางดา้นวชิาการ 
กําหนดนโยบายใหม้กีารจดัการเรยีนรูไ้วช้ดัเจน และกจิกรรมในการพฒันาคร ูและพฒันานกัเรยีนอย่าง
ต่อเนื<อง 
 - การพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง โดยขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสมัมนา เขา้ร่วม
การประชุมทางวชิาการเป็นประจาํ และแลกเปลี<ยนเรยีนรูก้บัครใูนกลุ่มสาระ ครใูนสายชั 7น ทาํใหข้า้พเจา้
มกีารพฒันางาน และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื<อง การทํางานเป็นระบบมากยิ<งขึ7น มปีระสทิธภิาพตาม
เป้าหมาย นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคตอิย่างเตม็ตามศกัยภาพ 
 
 
 



>. บทเรียนที�ได้รบั 
การพฒันาผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาองักฤษแบบ Active Learning ตามแนวคดิ GPAS 

5 Steps ของนกัเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 ในครั 7งนี7บทเรยีนที<ไดร้บั มดีงันี7 
 - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรูผ้่านการลงมอืปฏบิตั ิและสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเองเกดิเป็นความรูท้ี<คงทนได ้การจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้งึควรเป็นกจิกรรมที<มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื
ปฏบิตั ิเผชญิกบัปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที<หลากหลาย   
 - ครผููส้อนควรปรบับทบาทจากผูใ้หค้วามรูเ้ป็นผูส้รา้งสถานการณ์ และพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ใหม้กีจิกรรมในรปูแบบ Active learning ที<หลากหลายมากยิ<งขึ7น   
  
�?. การเผยแพร่ 
 ขา้พเจา้ไดเ้ผยแพร่ผลการพฒันาผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษแบบ Active 
Learning ตามแนวคดิ GPAS 5 Steps ของนกัเรยีนชั 7นประถมศกึษาปีที< 3 ดงันี7 

- นําเสนอผูบ้รหิารในรปูแบบของการรายงานการปฏบิตังิาน 
- เผยแพร่ในเวป็ไซตโ์รงเรยีนประถมนนทร ี

 


