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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   11   เดือน   มีนาคม     พ.ศ 2565  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ21102 ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 

 

          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช้เทคนิค 
STAD  เรื่อง English in daily life ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการด าเนินการ 
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะทางภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 

 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
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(นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ ) 

                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                 (นางมัณฑนา สิงห์สุข) 
                                                      (ลงชื่อ         รักษาการรองผู้อ านวยการ  
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รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD  เรื่อง English in 
daily life ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้จัดท า  นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ    
โรงเรียน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2564  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั เนื่องจาก

เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตอ่สื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้การประกอบอาชีพ   
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ   
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดี 
ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้
ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่ง
ก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษา
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
          จากประสบการณ์การจัดการรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ด้านผู้เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง English in 
daily life  ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน จากการสอบถามจาก
ผู้เรียนพบว่า ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนมีความวิตกกังวล และรู้สึกว่ายาก แค่เห็นอักษรภาษาอังกฤษก็เกิด
ความกลัว กลัวว่าจะอ่านไม่ออก กลัวว่าจะท าแบบฝึกหัดหรือข้อสอบไม่ได้ ประกอบกับ นักเรียนบางคนอาย ไม่
กล้าปฏิบัติกิจกรรม ไม่กล้าพูดหรือแสดงออก หากเป็นกรณีท ากิจกรรมเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
มากขึ้น นักเรียนบางคนให้ความเห็นว่าการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มจะท าให้เกิดการช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัย อาจท า
ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้น ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า ไม่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการท างาน การปฏิบัติจริง ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มี
ชุดฝึกปฏิบัติที่จะทบทวน หรือน ากลับไปท าที่บ้านเมื่อมีเวลาว่างได้ เนื้อหา ภาพประกอบ ค าอธิบายยังไม่
ชัดเจน บางครั้งเป็นภาษา และตัวอย่างที่ยาก ไม่เหมาะกับพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน ด้านครูผู้สอน 
พบว่า การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ยังเป็นรูปแบบพ้ืนฐาน ยังไม่มีการประยุกต์และน านวัตกรรมเข้ามาให้
พัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย สาธิต ท าแบบฝึกหัดตามหนังสือ ซึ่งท าให้ผู้เรียน
ขาดความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนเท่าท่ีควร ประกอบกับวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนคิดว่า
ยาก และนักเรียนมีความวิตกกังวล ส่งผลให้ไม่ได้รับความสนใจในการเรียนเท่าที่ควร 

  จากสภาพปัญหานี้ ผู้วิจัยได้หาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนซึ่งพบว่า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการ 
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พัฒนาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็น
วิธีการที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ 
และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการ
เป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการ
เรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จ
ของบุคคล คือ ความส าเร็จของกลุ่ม 

               จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง English in daily life ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาด้านกระบวนการคิดโดยมุ่งความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุดซ่ึงทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศชาติต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD  เรื่อง English in daily life ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD  เรื่อง English in daily life 

 

3. วิธีด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ  

1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  English in daily life ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD  จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ 

2)  บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง English in daily life 
3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 

1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษจากหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) ด าเนินการสร้าง บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD  เรื่อง English in daily life 
3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยตรวจสอบให้  
4)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 

3.4   ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 
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3.5   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.6   วิิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 

4. สรุปผล  
ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD  เรื่อง English in daily life เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.25 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้
คะแนนเฉลี่ย 7.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อยละ 74.52 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 24.10 ซึ่งพบว่า ผล
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะทางภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 

 
6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  

   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 
 

           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 
                  (นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ)           (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 
                          ต าแหนง่  ครู            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                      (ลงชื่อ)           รักษาการรองผู้อ านวยการ  

                           (นางสมพร  นาคถมยา) 
 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 
 

                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
 
 

                            ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

                                            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยที่ 1 English in daily life      เวลาเรียน   10   ชัว่โมง
แผนการเรียนรู้ที่ 1 Greeting        เวลาเรียน  1   ชั่วโมง 
สอนวันที ่.......... เดือน ........................................... พ.ศ. …………………. ภาคเรียนที่   2 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต 1.1/2  :  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

        แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ต 1.1/3  :  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็น 

        ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.1   :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

           และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 มาตรฐาน ต 2.2   :  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 

           ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่าง 

           ถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 มาตรฐาน ต 4.1   :  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

 ตัวช้ีวัด  ต 4.1/1  :  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้น 
       ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การสนทนาทักทาย และการแนะน าตนเองกับบุคคลอ่ืนได้เหมาะสมกับโอกาส ถือเป็น มารยาททาง
สังคมและเป็นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ที่ช่วยให้การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล  



 
 
 
 

ส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ดังนั้นเราควร  

ศึกษาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะน าตัวเอง เพื่อท าความรู้จักบุคคลอ่ืนและน าไปใช้ในการพูดขอ 

และให้ข้อมูลกับบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                     

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.ระบุประโยคที่ใช้ในการทักทาย ขอบคุณ กล่าวลา แนะน าตนเองและแนะน าเพ่ือนได้ (K) 

  2. พูดสนทนาเพ่ือทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าเพ่ือนและใช้ส านวนตอบรับ  ขอบคุณและกล่าวลา
ได ้ (P) 

 3. นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ (A) 

สาระการเรียนรู้ 

 การทักทาย (Greeting) เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามทางสังคม วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทักทายของแต่ละ
ประเทศนั้นแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกัน คือการแสดงออกถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน เป็น การ
สร้างความคุ้นเคย และความอบอุ่นให้แก่กัน การทักทายในวัฒนธรรมของชาวอังกฤษนั้น แตกต่างจาก การ
ทักทายของคนไทย โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบคือ แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ  

 ความรู้  (K)    

   ระบปุระโยคที่ใช้ในการทักทาย ขอบคุณ กล่าวลา แนะน าตนเองและแนะน าเพ่ือนได้ 

 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)     

   พูดสนทนาเพ่ือทักทาย แนะน าตนเอง แนะน าเพ่ือนและใช้ส านวนตอบรับ  ขอบคุณและกล่าว
ลาได ้  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)   

       นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมีจิตสาธารณะ  

 

  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ 

   1. ความสามารถในการสื่อสาร 

   2. ความสามารถในการคิด  

   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   



 
 
 
 

   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
    5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. ซื่อสัตย์ หมายถึง เรียนรู้ และท างานด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

 2. มีวินัย  หมายถึง  ความรับผิดชอบในการท างาน ยึดมั่นและปฏิบัติในข้อตกลง  กฎเกณฑ์ท างาน
ส่งทันตามก าหนด ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

 3. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

 4. มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม  
ทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจ  ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง ภาคภูมิใจในผลงาน 

 5. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง มีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
อาสาช่วยเหลือสังคม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 
    1 ทักษะในสาระวิชาหลัก (3Rs)  
            1.1  Reading (อ่าน)    1.2  (W)Riting (เขียน)   1.3  (A)Rithemetics (คณิตฯ) 
    2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)  
 1  Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณญาณ และแก้ปัญหา) 
 2  Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 3  Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม) 
 4  Collaboration, Teamwork and Leadership (การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า) 
 5  Communications, Information, and Media Literacy (การสื่อสารสารสนเทศ) 
 6  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) 
 7  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้) 
         8  Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 
การบูรณาการ  
    1 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
2  การมคีวามรู้ มีคุณธรรม 

    2  การบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการสอบ Pre O-NET, O-NET  
   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐาน  1.3 ม.1/2 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้   



 
 
 
 

     ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
              นักเรียนและครูร่วมกันศึกษา และเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุดที่ 1 Greeting จากคู่มือการใช้
งาน หรือศึกษาได้จาก เมนู แนะน าการใช้บทเรียน 

  นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการใช้งาน และผู้จัดท า ตามล าดับ โดย
บทเรียนจะแบ่งออกเป็น 10 ชุด ชุดละ 1 ชั่วโมง ดังนี้ ชุดที ่1 Greeting ชุดที่ 2 เรื่อง Myself     
ชุดที่ 3 My Family  ชุดที่ 4  เรื่อง Personal Information   ชุดที่ 5 เรื่อง  Food and Drinks    
ชุดที่ 6 เรื่อง Shopping  ชุดที่ 7 เรื่อง At school  ชุดที่ 8 เรื่อง  Sports ชุดที่ 9 เรื่อง Occupations ชุดที่ 10 
เรื่อง  Free time and Hobbies 

  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปวิธีการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง English in 
daily life  ชุดที่ 1 Greeting โดยอิงการศึกษาจากเมนูหลักคือ สอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน และสอบหลัง
เรียน นักเรียนปฏิบัติการทดลองใช้ และสอบถามข้อสงสัย จากนั้นนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็น
รายบุคคล  
      ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้    

               1) นักเรียนและครูท าความเข้าใจร่วมกันในการเรียนด้วยเทคนิค STAD คือ การเรียนที่เน้นการ
ท างานร่วมกันแบบคละความสามารถ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีความสามารถ และความถนัดต่างกัน สามารถแสดง
บทบาทที่ตนถนัดได้เต็มศักยภาพ โดยครูด าเนินการให้มีการทดสอบก่อนเรียนก่อน เพ่ือทราบคะแนน แล้วน า
คะแนนมาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเก่ง (A) 2 คน กลุ่มกลาง (B) 4 คน (หรือน้อยว่า) และกลุ่มอ่อน (C) 2 คน เมื่อผู้เรียนแต่
ละคนรับทราบว่าตนเองอยู่กลุ่มใด จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน หรือตามความเหมาะสม โดย
นักเรียนเลือกเข้ากลุ่มตามใจชอบ แต่ต้องประกอบด้วย A, B และ C หลังจากนั้นครูให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อตกลงใน
การท างานร่วมกัน  ช่วยเหลือพ่ึงพากัน ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่ง A และ B เป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงและปานกลาง เป็นผู้ที่มีความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกภายในกลุ่ม มีความ
สมัครใจ และจิตอาสาที่จะช่วยเหลือ แนะน าเพ่ือนในกลุ่ม ส่วน C  

ซ่ึงเป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า หรือเป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน  มีหน้าที่ต้องให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม  หลังจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันศึกษาและท าความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล 

   2) นักเรียนร่วมกันศึกษากรอบตั้งต้น ของบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD  
เรื่อง English in daily life ชดุที่ 1 Greeting โดยศึกษาด้วยตนเองแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับ
เพ่ือนในกลุ่ม ฝึกถามตอบระหว่างเพ่ือนในกลุ่มในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลแบบคละความสามารถ โดยใช้เทคนิค 
STAD  
    3) จากนั้นปฏิบัติกิจกรรมตามกรอบฝึกหัด 1 หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือต้องการเรียนรู้
เพ่ิมเติมสามารถทบทวนความรู้จากกรอบตั้งต้นของบทเรียนส าเร็จรูป หรือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลบนระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือสอบถามและตรวจสอบความเข้าใจจากเพ่ือน หรือครู 

   4) นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามกรอบฝึกหัด 2 กลุ่มละ 6-8 คน อาจใช้กลุ่มเดิมเพ่ือ
ความสะดวก และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ตามแบบปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มกิจกรรม ครูอ านวยความสะดวก ก ากับ



 
 
 
 

เรื่องเวลา และประเด็นการน าเสนอและสนทนา วัดผลประเมินผลด้วยการประเมิน สังเกต อาจมีการสอบถาม
หรือสัมภาษณ์นักเรียนตามความเหมาะสม 

   5) นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล  
 ขั้นสรุป 

                 นักเรียนในกลุ่มถาม ตอบ แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด ร่วมอภิปรายกับเพ่ือน 
จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอองค์ความรู้หน้าชั้นเรียน  เพื่อนต่างกลุ่มซักถาม ตัวแทนกลุ่มตอบค าถาม
โดยอาจให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มร่วมตอบค าถามด้วย นักเรียนทั้งหมดสรุปองค์ความรู้ที่ได้ และบันทึกความรู้ ครู
อ านวยความสะดวกด าเนินการอภิปรายโดยใช้ค าถาม ที่สร้างกระบวนการคิด และเป็นเหตุเป็นผลให้ผู้เรียนได้
เกิดกระบวนการคิดและองค์ความรู้ใหม่ เช่น เพราะเหตุใด ท าไม ถ้า ... แล้ว ... ชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยเสนอแนะว่า ... 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1) บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง English in daily life ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง Greeting 

 2) หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 3) เว็บไซต์สืบค้นด้วยตนเองจาก http://www.google.com  
  4) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  5) สอบถามจากบุคลคล เช่น ครู เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกโรงเรียน 

การวัดผลและประเมินผล 

ความก้าวหน้า 

ของผู้เรียน 
วิธีวัด เครื่องมือ คะแนน 

เกณฑ์ผ่าน
ขั้นต่ า 

1. ด้านความรู้ (K) 

 

- กรอบฝึกหัด 1 

- ท าแบบทดสอบ 

  ก่อนเรียนและ 

  หลังเรียน 

- กรอบฝึกหัด 1 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 

30 คะแนน 
10 คะแนน 

15 คะแนน 
5 คะแนน 

2. ด้านทักษะ
กระบวนการ (P) 

- กรอบฝึกหัด 2  
  ประเมินผลงาน 

  และการปฏิบัติ 

- กรอบฝึกหัด 2 แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

15 คะแนน 9 คะแนน 

http://www.google.com/


 
 
 
 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

3. ด้านสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน  
5 ประการ 

- สังเกตพฤติกรรม  
- ประเมินผลงาน 

  และการปฏิบัติ 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

- แบบประเมินสมรรถนะ    

  ส าคัญของผู้เรียน 5  

  ประการ 

15 คะแนน 9 คะแนน 

4. ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (A) 

- สังเกตพฤติกรรม  

- ประเมิน 

  คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์   
  จากการปฏิบัติ 

  กิจกรรมในกลุ่ม 

- แบบประเมินคุณลักษณะ 

  อันพึงประสงค์ 

15 คะแนน 9 คะแนน 

รวมคะแนน 85 คะแนน 47 คะแนน 

 

 

บันทึกผลหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  .........  คน   

 – ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี      ........ คน  คิดเป็นร้อยละ  .....................  

 – ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง   ........ คน  คิดเป็นร้อยละ  ..................... 

 – ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง  ....... คน  คิดเป็นร้อยละ  ..................... 

  ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ปัญหา / อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………



 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 กิจกรรมเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             ลงชื่อ …………………………….….…………………. 

                                         (นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ) 
                                                       ต าแหน่ง ครู  

                                    ………../……………../…….…. 

 

การนิเทศตรวจสอบของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

             

                                ลงชื่อ …………………………….…………………. 

                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 
                              ต าแหน่ง รักษาการรองผู้อ านวยการ                 
                                                                       ………../……………../…….…. 

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 



 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

                    

                                   ลงชื่อ ……………………………….…………………. 

                                               (นางกิษรา  เทสันตะ) 
                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   

                                       ………../……………../………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


