
แบบการน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

“ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน BKKP INNOVATION” 

๑.ชื่อนวัตกรรม 

 นวัตกรรมการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) ในการแต่งประโยคอย่างง่าย  

รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒.ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม 

 นางสาวจิราพร เพชรประดับ 

๓.ความเป็นมาและความส าคัญของนวัตกรรมที่น าเสนอ 

 รูปภาพค าศัพท์ หรือบัตรค าศัพท์นั้นเป็นการเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ได้มาก

ขึ้น โดยบัตรค านั้นสามารถใช้สอนค าศัพท์ที่ต้องการให้ครูต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งค าศัพท์นั้นอาจจะเป็น

ค าศัพท์ทีเ่กี่ยวกับ วัตถุสิ่งของ สัตว ์ค าคุณศัพท์ สถานที ่ฯลฯ  โดยบัตรค าศัพท์แสดงให้เห็นความหมายที่

เฉพาะเจาะจงของค าศัพท์นั้น ๆ ครูสามารถใช้บัตรค าศัพท์ในการสอนได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้บัตรค าศัพท์ใน

การสอนค าศัพท์การใช้บัตรค าศัพท์ในการฝึกฝนค าศัพท์ การใช้บัตรค าศัพท์อ่านและฝึกเขียน ซึ่งสอดคล้องกับค า

กลา่วของทอรนบอรี่ (2546 : 189 -192) ว่าการใช้บัตรค าศัพท์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากลวิธีการใช้ค าส าคัญ 

เพราะมีผู้เรียนบางคนที่พบว่าการสร้าง “จินตภาพ” (Imaging) นั้นยาก แตผู่้เรียนทุกคนสามารถถูกฝึกให้เตรียม 

และใช้ชุดบัตรค าศัพท์ได้ ซึ่งอาจจะผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)   

 ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) นั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้จากความร่วมมือ

กันของผู้เรียน โดยจัดให้เป็นกลุ่มเล็กๆในการเรียนรู้กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สอนได้มอบหมายมาให้จัดเป็น

กระบวนการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย (Democratic Processes) ที่ท าให้ผู้เรียนได้มีบทบาทส าคัญ และได้มีความ

รับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ส าหรับในประเทศไทยพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ อาทิ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า(2552) และสมศักดิ์ ภู่วิภา

ดาวรรธน์ (2554)โดยได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่าเป็นวิธีการเรียนที่มีการจัดกลุ่มการท างาน เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้และเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่วิธีการจัดนักเรียนเข้ารวมกันแบบธรรมดา 

แต่เป็นการร่วมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างอย่างชัดเจน จากการที่สมาชิกแต่ละคนทีมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้ 

และสมาชิกทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพ่ือที่จะช่วยเหลือและเพ่ิมพูนการเรียนรู้ของสมาชิก 



 ในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในกลุม่สาระภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นั้นพบปัญหาที่

ส าคัญ คือ นักเรียนมีความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ได้น้อย และ ไม่สามารถบ่งบอกความหมายของค าต่างๆที่จะ

น ามาแต่งประโยคได้ และท่ีส าคัญนักเรียนยังขาดการท างานแบบร่วมมือกัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ 

โควิด -19 ที่ผ่านมา ท าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในด้านนี้  โดยสังเกตจาก 

ในขณะที่ท าการสอน เมื่อครูผู้สอนให้นักเรียนไดท้ดลองแต่งประโยคเป็นรายบุคคล นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความ

มั่นใจในการทีแ่ต่งประโยคจากค านั้นๆ ทั้งนี้ครูได้ทดลองให้นักเรียนพยายามแต่งประโยคอย่างง่ายด้วยตัวเองแล้ว 

แต่ยังพบว่ามนีักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดประโยคอย่างง่ายที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์ได้ รวมทั้งเมื่อมีกิจกรรมเป็น

รายบุคคล นักเรียนมักได้ผลการเรียนที่อยู่ในระดับ พอใช้ ปานกลาง และดี เป็นล าดับ โดยส่วนมากของนักเรียน

ทั้งหมดจะได้ผลการเรียนอยู่ในระดับ ปานกลางเท่านั้น จากสภาพปัญหาที่พบ ผู้น าเสนอนวัตกรรมจึงสนใจที่จะท า

นวัตกรรมการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบการสอนแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโดยอาศัยหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson 

& Johnson : 1974) เพ่ือใช้พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะในด้านต่างๆส าหรับการเรียนวิชาภาษาไทยของ

นักเรียนให้สูงขึ้น โดยเมื่อน ารูปแบบการสอนแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ มีความม่ันใจใน

การอ่าน การเขียน การแต่งประโยคอย่างง่าย และการคิดอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น  พร้อมทั้งนักเรียนจะได้มีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง อีกท้ังยังได้รับการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการต่างๆ จากการท างานเป็นกลุ่ม

ผ่านรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน CIRC  (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

๔.วัตถุประสงค์ 

 ๑.เพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งประโยคอย่างง่าย ในรายวิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(CIRC) ให้มีประสิทธิภาพ ๗๐/๗๐ 

 ๒.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (CIRC) ในการแต่งประโยคอย่างง่าย ในรายวิชาภาษาไทย 

๕.เป้าหมาย 

 -เชิงปริมาณ 

 ๑.นวัตกรรมการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) ในการแต่งประโยคอย่างง่าย ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ๗๐/๗๐ 



 ๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม

การใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) ในการแต่งประโยคอย่างง่าย อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

 -เชิงคุณภาพ 

 ๑.ผู้เรียนสามารถแต่งประโยคอย่างง่ายได้ โดยสามารถแต่งประโยคได้มากกว่า ๓ ประโยค 

 ๒.ผู้เรียนสามารถใช้นวัตกรรมการใช้รูปภาพค าศัพท์มาฝึกในการแต่งประโยคอย่างง่ายได้อย่างคล่องแคล่ว 

๖.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๑.วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง เพ่ือศึกษาเนื้อหา ตัวชี้วัด และสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ เพ่ือน ามาสร้าง

สื่อ และนวัตกรรม 

 ๒.ขั้นตอนการสร้างรูปภาพค าศัพท์ โดยสังเกตค าพ้ืนฐานที่เด็กสามารถอ่านได้ 

 ๓.ขั้นตอนการล าดับประเภทของประโยค ประธาน กริยา กรรม 

 ๔.ขั้นตอนการแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) โดยมีสมาชิกในกลุ่มเป็นเด็กเก่ง ๑ คน 

เด็กปานกลาง ๒ คน และเด็กอ่อน ๑ คน 

 ๕.ขั้นตอนการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) 

 ๖.น าผลสะท้อนจากการใช้นวัตกรรมการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) ในการแต่ง

ประโยคอย่างง่าย มาบันทึกเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

๗.ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ๑.ได้นวัตกรรมการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) เพ่ือฝึกแต่งประโยคอย่างง่าย 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(CIRC) อยู่ในระดับมาก 

 ๓.นักเรียนได้ฝึกการแต่งประโยคอย่างง่ายจนคล่องแคล่ว  ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเขียนและ

การอ่านในล าดับต่อไป 

 

 

 



๘.ปัจจัยความส าเร็จ 

 ๑.การให้ความร่วมมือและความใฝ่รู้ในการท ากิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๒.ความพร้อมในการใช้นวัตกรรมการใช้รูปภาพค าศัพท์กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) ในการแต่ง

ประโยคอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๙.บทเรียนที่ได้รับ 

 ๑.ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนในการแต่งประโยคเพ่ิมมากข้ึนจนคล่องแคล่ว 

 ๒.การใช้นวัตกรรมผู้เรียนจ าเป็นต้องอ่านค าศัพท์พื้นฐานได้ 

๑๐.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

 ๑.น าเสนอผู้บริหารในรูปแบบของการรายงานการปฏิบัติงาน 

 ๒.เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


