
แบบเสนอเพือ่รับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ชื่อผู้ส่งประกวด   นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม 
ประเภทสถานศึกษา  ขนาดกลาง 
ประเภทผลงาน   ครู  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
โรงเรียน   ทุ่งสงวิทยา 
ศูนย์พัฒนาวิชา  ภาษาอังกฤษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ชื่อผลงาน  การใช้ส่ือการสอนออนไลน์ (เกมส์) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Past 

Simple Tense 
 
1. ความสำคัญของผลงาน  

1.1 ความสำคัญของสภาพปัญหา 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอด 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังได้ระบุไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส่วน
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม   การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต่อการวางแผนการศึกษาข้ันชาติ 
(กรมวิชาการ,2540) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนขึ้น โดยต้องเป็นกิจกรรมท่ี
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีและถือเป็นการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

เนื่องจากผลการทดสอบก่อนเรียนเรื่อง past simple tense เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ในกริยาช่อง
ท่ี 2 และการใช้โครงสร้างประโยค ประโยค บอกเล่า ปฏิเสธ และ คำถาม พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/1 มีคะแนนทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.55 ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่สามารถยกตัวอย่าง
คำกริยา 3 ช่องได้, ยกตัวอย่างคำบอกเวลาในอดีตไม่ได้ และ ใช้ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม ไม่
ถูกต้อง ซึ ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนใน tense อื่น ๆ ตามมา เพราะต้องมีคำกริยา 3 ช่อง เป็น
องค์ประกอบหลัก และ จะเป็นปัญหาต่อการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพราะไม่รู้กาลเวลาของบทความท่ี
อ่าน 

1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 
จากสภาพปัญหาข้างต้น ครูจึงได้คิดหาวิธีการท่ีจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไม่เบื่อ

หน่าย สนุกสนาน และ เกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูได้สำรวจความสนใจของ
นักเรียนแล้วพบว่า นักเรียนชอบเล่นโทรศัพท์ ชอบเล่นเกมส์ออนไลน์  เพราะฉะนั้น เกมส์จึงเป็นสื่อท่ี
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เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการสอนโดยใช้ เกมสศึกษา  เป็นวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นเกมที ่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้   “Play to learning”  มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  เรียนไปด้วยและก็สนุกไป
ด้วยพร้อมกัน ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (สุชาติ แสนพิช http://researchers:in.th/ 
block/ Seampich/127) จากหลักการดังกล่าว จึงทำให้ผู้สอนได้เกิดแนวคิดในการนำเอาสื่อการสอน
ออนไลน์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในบทเรียนบทท่ี 2 เรื่อง Grammar 2b : Past 
Simple Tense  

จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ครูผู้สอนจึงได้นำเกมส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ยังเป็นแนวทางท่ีจะนำกระบวนการเรียนการสอนท่ีทดลองแล้ว

สัมฤทธิ์ผลไปปรับปรุงในคำอธิบายรายวิชา (กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน)  ในเล่มหลักสูตร

สถานศึกษา และ เผยแพร่ไปยังชุมชนภายนอก  

 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรม  

2.1 จุดประสงค ์ 
1. นักเรียนสามารถใช้คำกริยาและโครงสร้างประโยคใน Past Simple Tense ได้อย่างถูกต้อง 
2. ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเรื่อง Past Simple Tense สูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดเจตคดีท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
2.2 เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จำนวน 38 คน  
  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขและมั่นใจ เกิด 
ทัศคติท่ีดีต่อการเรียน  
 
 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม  

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้คำกริยาและโครงสร้างประโยคใน Past Simple Tense ได้อย่าง
ถูกต้อง, เพื่อให้ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเรื่อง Past Simple Tense สูงขึ้น และ เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข เกิดเจตคดีท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนจึง
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ได้นำส่ือการสอนออนไลน์ ซึ่งก็คือ เกมส์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามทฤษฎกีารเรียนรู้ของ 
Thorndike เรื่อง “กฎแห่งความพร้อม (law of readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนอยู่ใน
ภาวะที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับหรือฝืนใจจะทำให้หงุดหงิดไม่เกิดการเรียนรู้” 
จากทฤษฎีการเรียนรู้นี้ จึงทำให้ครูผู้สอนได้ใช้เกมส์ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียนมาเป็นส่ิงดึงดูดใจ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ไปในเวลาเดียวกัน  
 
3.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม  

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด รายวิชาภาษาอังกฤษ / คะแนนก่อนเรียน 
2. ศึกษาเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้  
3. ศึกษาส่ือการสอนออนไลน์จากเพจ Teachdentshare เพื่อคัดเลือกเกมส์ 
4.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ในบทนั้น 

 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. เตรียมเกมส์ท่ีกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในขณะท่ีครูทำการสอน อธิบายเนื้อหา 
    ก่อนให้นักเรียนเล่นเกมส์ทบทวน ได้แก่ เกมส์ Superzoom (เกมส์ออฟไลน์ ท่ีมีช่ือว่า  
    เกมส์สุ่มช่ือ) และ Pass the bomb Game (เกมส์ส่งต่อระเบิดเวลา) 
2. สร้างเกมส์ท่ีเหมาะกับการทบทวนเนื้อหาด้านคำศัพท์กริยา 3 ช่อง คือ Bingo, Quizziz,   
    Kahoot 
3. สร้างเกมส์ท่ีเหมาะกับการทบทวนเนื้อหาด้านการใช้โครงสร้างประโยค ได้แก่ เกมส์   
    Flipity (Quiz Show), Kahoot, Quizziz, Boardgame  
4. ออกแบบเกมส์ตามข้ันตอนท่ีทางเพจ Teachdentshare ได้อธิบายไว้ใน Youtube และ  
    ทดลองเล่นเองก่อนนำมาใช้ในห้องเรียน เพื่อศึกษาข้ันตอนการเล่น หากเกิดข้อผิดพลาด  
    จะได้แก้ไขก่อนนำมาใช้จริง 
5. ใช้เกมส์ในการจัดการเรียนการสอน 
6. บันทึกหลังสอนเมื่อส้ินสุดกิจกรรม 

 
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) 

1. ประเมินความพึงพอใจ ในคาบเรียนโดยสอบถามว่านักเรียนชอบเกมส์นั้นหรือไม่ มีส่ิงใด 
   ท่ีต้องการให้ครูปรับปรุง 
2. ครูทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเล่นเกมส์ให้นักเรียนประเมินภาพรวม 
3. ครูประเมินผลการเรียนรู้ และนำผลการเรียนรู้มาบอกกล่าวแก่นักเรียน เพื่อให้มีการ 
   พัฒนาการเรียนต่อไป 
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   4. ขั้นสรุปและรายงาน (Act)  
1. นำข้อเสนอของนักเรียนและของครูคู่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มาปรับปรุง  

   ทบทวน พัฒนารูปแบบการสอนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

     2. บันทึกหลังสอนเมื่อมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 
3.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

1. ครูสร้างเกมส์และทดลองเล่นก่อนนำมาใช้ในห้องเรียน เพื่อสำรวจปัญหาท่ีอาจจะพบขณะเล่น  
โดยแต่ละเกมส์ท่ีใช้สอน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
 

ชื่อเกมส์ วิธีการสร้าง 
1. Quizziz Game เป็นเกมส์ท่ีสามารถสร้างข้อคำถามได้ เป็นลักษณะเกมแข่งกันเพื่อหาคนท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด 

1.  เข้าไปท่ี https://quizizz.com เพื่อ ทำการ log in จากนั้น ต้ังช่ือหัวข้อคำถาม เลือก
หมวดหมู่ท่ี เกี่ยวข้อง แล้วคลิก next 
2. สร้างข้อคำถามแต่ละข้อ คลิกท่ี create a new question จากนั้น กำหนดคำถาม 
ตัวเลือก และ เวลาท่ีกำหนด 
3. ทำไปจนครบทุกข้อ แล้วกดท่ี Finish Quiz  
4. ใส่ภาพประกอบอัลบั้ม จากนั้นก็เลือกภาษาเป็น Thai แล้วเลือกระดับช้ัน (Grade) ของ
นักเรียน จากนั้นคลิก save 

2. Kahoot เกมท่ีตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วย
ในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคาถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น  
1. คลิกเลือก Create เลือกหัวข้อสำหรับการต้ังคำถาม Quiz  
2. เข้าสู่หน้าการตั้งหัวข้อของคำถาม กรอกรายละเอียด 
3. เริ่มต้นการสร้างคำถามด้วยการคลิกปุ่ม Add Question 
4. หน้าเพิ่มคำถาม เพิ่มคำถามตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม Next เสร็จแล้วกดปุ่ม 
save 
 

3. Flipity (Quiz 
Show) 

เกมส์ท่ีให้ครูได้เข้าไปสร้างคำถามบนแผ่นป้ายท่ีมีคะแนนกำกับไว้ เพื่อเป็นการทบทวน
บทเรียน มีรูปแบบคล้ายเกมส์โชว์ทางทีวีที่มีการเปิดแผ่นป้าย 
1. คัดลอกแม่แบบท่ีทางเว็บไซต์กำหนดให้ 
2. ปรับปรุงแก้ไขคำถามให้เหมาะกับบทเรียน  
3. ห้ามแก้ไขเซลล์ในแถบสีฟ้า และห้ามลบแถวหรือคอลัมน์ใด ๆ ท้ังส้ิน 
4. กด เผยแพร่ไปยังเว็บ จากนั้นคลิก เผยแพร่ 
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https://quizizz.com เพื่อ


ชื่อเกมส์ วิธีการสร้าง 
3. Flipity (Quiz 
Show) (ต่อ) 

5. กดรับ ลิงก์ จาก แม่แบบท่ีได้ทำการเผยแพร่ 
6. กดลิงก์เพื่อเริ่มทดลองเล่นเกมส์ 
7. ทำบุ๊กมาร์คไว้เพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเกมส์เมื่อต้องการ 

4. SuperSoom  เป็นเกมส์ออฟไลน์ท่ีสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็น
เครื่องมือช่วยในการสร้างกิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อให้ผู้สอนสุ่มรายช่ืออย่างรวดเร็ว พร้อม 
สร้างความต่ืนเต้นเร้าใจให้ผู้เรียน และยังสามารถนำไปใช้การกิจกรรม สุ่มจับรางวัล สุ่มผู้โชค
ดี สุ่มเลข 
1. ครูผู้สอนดาวน์โหลดโปรแกรมท่ีมีช่ือว่า SuperSoom 
2. เปิดโปรแกรม และคลิกท่ีปุ่มเพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายช่ือนักเรียน จากนั้นกด ตกลง 
3. เมื่อต้องการเล่น กดปุ่ม เพิ่มไฟล์ เพื่อเปิดรายช่ือนักเรียนท่ีต้องการทำการสุ่ม จากนั้นกด
คำว่า สุ่มซ้ำ/สุ่มไม่ซ้ำ เพื่อเริ่มทำการสุ่ม 
4. รายช่ือนักเรียนจะปรากฏบนหน้าจอไปเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว เมื่อระบบสุ่มรายช่ือนักเรียน
จบ ช่ือของนักเรียนจะปรากฎหน้าจอ จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรมท่ีเตรียมไว ้

5. Bingo Game เกมส์บิงโกออนไลน์ ท่ีให้นักเรียนได้คลิกเลือกคำศัพท์ท่ีครูกำหนดขึ้น เมื่อได้คำศัพท์เรียงกัน
เป็นแนวแล้ว นักเรียนจะได้บิงโกในเกมส์นั้น 
1. คัดลอกแม่แบบท่ีทางเว็บไซต์กำหนดให้ 
2. แก้ไขแม่แบบ โดยนำคำศัพท์หรือข้อวความส้ันท่ีต้องการมาใส่ในแม่แบบ (Excel File) 
อย่างน้อย 25 คำ 
3. ต้ังช่ือเกมส์ตามเนื้อหาบทเรียน  
4. ห้ามแก้ไขเซลล์ในแถบสีฟ้า และห้ามลบแถวหรือคอลัมน์ใดๆท้ังส้ิน 
5. กด เผยแพร่ไปยังเว็บ จากนั้นคลิก เผยแพร่ 
6. กดรับ ลิงก์ จาก แม่แบบท่ีได้ทำการเผยแพร่ 
7. ทำบุ๊กมาร์คไว้เพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเกมส์เมื่อต้องการ 
8. ครูมีรายการคำศัพท์ท่ีเตรียมไว้ แล้วนำรายการคำศัพท์ไปใส่ไว้ใน SuperSoom เพื่อกดสุ่ม
คำตอนเล่น 

6. Pass the 
Bomb Game 

เกมส์ส่งระเบิดเวลา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
สนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ 
1. ครูสร้าง Power Point ท่ีมีการกำหนดเวลาในแต่ละสไลด์  
2. เลือกตั้งค่าภาพเคล่ือนไหว กำหนดเวลา ใส่เสียงประกอบ เลือกการกระทำเพื่อเลือกเสียง  
3. ทำภาพนิ่งตามข้อ 1-2 ไปเรื่อย ๆ  
4. ศึกษาข้ันตอนได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=ue9NchmS0Ss 

 

5 



2. เมื่อครูผู้สอนได้สอนเนื้อหาเรื่อง Past Simple Tense จบแล้ว จะนำเกมส์มาใช้เพื่อทบทวน
เนื้อหาอีกครั้ง โดยครูแจ้งนักเรียนล่วงหน้าว่าจะนำเกมส์มาใช้ในห้อง อธิบายข้ันตอนการเล่นให้นักเรียนฟัง 
พร้อมท้ังโชว์ภาพขั้นตอนการเล่นทางหน้าจอทีวี ให้นักเรียนดูพร้อมกนั หากนักเรียนไม่เข้าใจ ครูยินดีอธิบาย
อย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนการเล่นแต่ละเกมส์ มีดังนี้ 

 
ชื่อเกมส์ วิธีการเล่น 

1. Quizziz Game 1. นักเรียนเข้าเว็บไซต์ https://join.quizizz.com แล้วใส่ code ท่ีได้จากครู แล้วกำหนด
ช่ือผู้เล่น  
2. รอครูผู้สอนกด Start a live quiz เพื่อเริ่มเล่นเกมส์ 
3. เวลาเล่นเกมส์ เมื่อคลิกเสร็จ คะแนนจะเรียงลำดับจากมากไปน้อย หากคะแนน
เปล่ียนแปลง ลำดับจะไต่ขึ้นลง สุดท้ายแล้วจะบอกว่าได้คะแนนรวมเท่าไหร่ ถ้าต้องการให้
นักเรียนแจ้งคะแนน ก็ให้แคปหน้าจอสุดท้ายส่งมาให้ครูผู้สอนทางทาง chat หรือ กลุ่มไลน์ท่ี
สร้างขึ้น 

2. Kahoot Game 1. เข้าไปท่ีหน้าหลัก https://kahoot.it แล้วใส่หมายเลข PIN ท่ีได้จากหน้าจอ เสร็จแล้วกด
ปุ่ม Enter 
2. ใส่ช่ือสำหรับร่วมเล่นเกม แล้วกดปุ่ม OK, go 
3. ครูผู้สอนกดปุ่ม Start จากนั้น ผู้เล่นเล่นไปเรื่อย ๆ จนถึงข้อสุดท้าย โดยแต่ละข้อท่ีเล่น 
ผู้สอนจะเป็นคนกดปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆจนครบทุกข้อ 
4. เมื่อจบเกมส์ เกมส์จะบอกว่าได้คะแนนรวมเท่าไหร่ ถ้าต้องการให้นักเรียนแจ้งคะแนน ก็
ให้แคปหน้าจอสุดท้ายส่งมาให้ครูผู้สอนทางทาง chat หรือ กลุ่มไลน์ท่ีสร้างขึ้น 

3. Flipity Quiz 
Show 

1. เกมส์นี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเล่นผ่านมือถือ แต่นักเรียนดูจากหน้าจอทีวีที่ครูนำเสนอ  
2. แบ่งนักเรียนออกเป็นทีม ตามท่ีต้องการ จากนั้นให้ตัวแทนทีม เลือกแผ่นป้ายท่ีมีคะแนน
กำกับไว้ตั้งแต่ 100 – 500 คะแนน ข้อท่ีมีคะแนนน้อย คำถามจะง่าย แต่ข้อท่ีมีคะแนนมาก 
คำถามจะยาก 
3. นักเรียนเลือกแผ่นป้ายเพื่อตอบคำถาม หากนักเรียนตอบถูก คะแนนจะบวกเพิ่มตาม
คะแนนท่ีเลือก แต่หากตอบผิด คะแนนเดิมจะถูกลบด้วยค่าคะแนนท่ีเลือก เมื่อนักเรียนตอบ
ถูก ครูคลิกเครื่องหมายถูก ค่าคะแนนจะเพิ่ม หากนักเรียนตอบผิด ครูคลิกเครื่องหมาย
กากบาท ค่าคะแนนจะถูกลบ โดยคะแนนจะโชว์ไว้ด้านซ้ายของหน้าจอ 
4. ในขณะท่ีเล่น ครูผู้สอนอาจพูดทบทวนเนื้อหา เพื่อให้ผู้เล่นได้คิดทบทวนถึงส่ิงท่ีได้เรียนมา 
และตัดสินใจเลือกตอบได้อย่างมั่นใจ 
5. เนื่องจากเป็นเกมส์ระบบทีม ครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าอาจมีการตอบผิดตอบถูก
บ้าง แต่ต้องไม่มีการกล่าวโทษกันไปมา ขอให้นักเรียนเรียนรู้จากคำถามและคำตอบหลังแผ่น
ป้าย มากกว่าค่าน้ำหนักคะแนน 
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ชื่อเกมส์ วิธีการเล่น 
3. Flipity Quiz 
Show (ต่อ) 

6. เมื่อจบการเปิดแผ่นป้ายทุกป้าย คะแนนในเกมส์จะถูกบวกลบให้อัตโนมัติ ครูสรุปคะแนน
และสรุปเนื้อหาอีกครั้ง 

4. SuperSoom 1. ครูจะเป็นคนกดปุ่ม สุ่มซ้ำ / ไม่สุ่มซ้ำ เพื่อเริ่มสุ่มช่ือนักเรียน 
2. ช่ือนักเรียนจะปรากฏหลังการสุ่มเสร็จส้ิน จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถาม หรือ ร่วม
กิจกรรมท่ีครูจัดขึ้น 

5. Bingo Game 1. นักเรียนรับลิงก์หรือ สแกน QR CODE ท่ีครูได้ส่งให้ 
2. ในมือถือของนักเรียน จะเห็นภาพตารางคำศัพท์ในแผ่นบิงโก  
3. ครูกดสุ่มคำศัพท์คำกริยาช่องท่ี 1 ใน SuperSoom ท่ีครูเตรียมไว้ จากนั้นนักเรียนต้อง
บอกให้ได้ว่าคำกริยาช่องท่ี 2 ตรงกับคำใด หากนักเรียนพบคำในแผ่นบิงโกของตนเอง 
นักเรียนก็คลิกท่ีคำนั้น 
4. นักเรียนคนใดได้คำศัพท์เรียงกันเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือ แนวเฉียง นักเรียนคนนั้นบิงโก 
ต้องร้องว่าบิงโก เพื่อรับคะแนนหรือรางวัลในเกมส์ตานั้น 

6. Pass the 
Bomb Game  
 

1.  ครูกดสไลด์ power point เพื่อให้ระเบิดเวลาเริ่มเล่น  
2. นักเรียนส่งบอลหรืออุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ ส่งต่อไปยังเพื่อนคนอื่น เมื่อได้ยินเสียงระเบิด
นักเรียนคนท่ีมีลูกบอลในมือ จะต้องร่วมกิจกรรม เช่น ตอบคำถาม หรือ อ่านออกเสียง หรือ 
ยกตัวอย่างประโยคท่ีครูกำหนดให้  
3.  เริ่มเกมส์ใหม่ นักเรียนส่งอุปกรณ์ต่อไปให้เพื่อนนักเรียนคนอืน่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ   

 
3.4 การใช้ทรัพยากร 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้สนับสนุนส่ือเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

ให้แก่ครูและนักเรียน ซึ่งส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนได้แก่ ทีวี และ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เมื่อนักเรียนมาถึง
โรงเรียนกไ็ด้ลงช่ือเข้าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ผลดีท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี คือ นักเรียนได้เรียนผ่านส่ือท่ีทันสมัย เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนจัดทำส่ือได้สะดวก
และง่ายดาย เมื่อมาถึงห้องเรียน ก็สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีได้ทันที เพราะมีทีวีที่สามารถเช่ือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อแสดงภาพและเสียงและยังมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อม ลดการใช้ส่ือกระดาษ ลดการ
สร้างขยะ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีได้อย่างคุ้มค่า 
 
4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์  
1. เมื่อนักเรียนได้เรียนและทบทวนบทเรียนผ่านการเล่นเกมส์หลาย ๆ ครั้ง  ทำให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน และ เกิดการเรียนรู้โดยความสมัครใจ ทำให้นักเรียนสามารถใช้คำกริยา 3 ช่อง โดยเฉพาะ
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ช่องท่ี 1 และ 2 ได้ถูกต้อง และสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และ คำถาม ใน Past Simple Tense 
ได้อย่างถูกต้อง 
2. เมื่อนักเรียนได้ทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ ตามจำนวนครั้งท่ีนักเรียนต้องการ และ ครูอธิบายซ้ำก่อน
และหลังเล่นเกมส์ ทำให้ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเรื่อง Past Simple Tense สูงขึ้น จาก
แบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนทำคะแนนได้ร้อยละ 48.55  แต่หลังการเรียนรู้ นักเรียนทำคะแนน
หลังเรียนได้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.95 
3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดเจตคดีท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สังเกตจากบรรยากาศ
การเรียนในช้ันเรียน นักเรียนทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเตรียมตัวเป็นอย่างดีเมื่อมีการ
เรียนโดยใช้เกมส์ นักเรียนสนุกไปกับกิจกรรมท่ีครูจัดขึ้น 
 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 จำนวน 38 คน มีผลการทดสอบหลังเรียน

ของนักเรียนเรื่อง Past Simple Tense สูงขึ้น คือ ผลการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนทำคะแนนได้ร้อยละ 
48.55 แต่หลังการเรียนรู้ นักเรียนทำคะแนนหลังเรียนได้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.95  

 
 คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
รวม 370 638 

ร้อยละ 48.55 83.95 
 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการพัฒนาส่ือการสอนออนไลน์ โดยการใช้เกมส์ทบทวนบทเรียนของนักเรียนในเรื่อง Past 

Simple Tense ทำให้ครูผู้สอนได้เข้าใจถึงกระบวนการในการผลิตส่ือท่ีต้องออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และ สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนการจัดการเรียนรู้ และเมื่อได้ศึกษาถึงส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆในยุคปัจจุบัน พบว่า 
มีเกมส์จำนวนมากมายท่ีพร้อมจะให้ครูและนักเรียนได้ทดลองเล่นทดลองเรียนรู้ร่วมกนั และเกมส์ทุกเกมส์ท่ี
กล่าวมา เหมาะกับการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแต่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เท่านั้น และ เมื่อมีการ PLC, ประชุมฝ่ายวิชาการ หรือ ประชุมประจำเดือน ครูผู้สอนในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ต่างก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การสอนของครูคนอื่น ๆ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังโรงเรยีน  
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5. ปัจจัยความสำเร็จ 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เพื่อนครู นักเรียน เป็นปัจจัยในความสำเร็จ เพราะร่วมมือกัน ดังนี ้
 

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการเรียน

การสอน โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การติดต้ังโทรทัศน์และ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึงทุกห้องเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมจากวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน และ ผู้บริหารมีแผนการท่ีจะพัฒนาบคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 

2563-2566 

3. ผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนในการจัดหาโทรศัพท์มือถือให้บุตรหลานและอนุญาตให้นักเรียนพกพา

โทรศัพท์มือถือมาใช้ในการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน และ จากการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนท่ี 

1/2563 ผู้ปกครองยินดีให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการช่วยส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับ

การศึกษาท่ีดีท่ีสุด   

4. เพื่อนครูในโรงเรียน ส่งข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการอบรมต่าง ๆท่ีส่งเสริมความรู้ ท่ีสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้ 

5. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปรับเปล่ียนบทบาทการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมกนั

พัฒนาตน เป็นท่ีปรึกษาให้แก่กัน นิเทศการสอนอย่างกัลยาณมิตร ให้คำแนะนำหลังการเข้านิเทศการ

จัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ยินดีให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกกลุ่ม ทุกเวลา 

6. นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กระตือรือร้นท่ีจะเข้าเรียนเพื่อร่วม

กิจกรรมท่ีครูจัดขึ้น เตรียมอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน และเตรียมตัวก่อนเรียนเป็นอย่างดี 

 
6. บทเรียนที่ได้รับ ปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 

6.1 บทเรียนที่ได้รับ 
การนำส่ือเทคโนโลยีอย่างเช่น เกมส์ออนไลน์ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหามากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน
มากกว่าการท่องจำ สามารถทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดได้ง่ายข้ึน มั่นใจมากขึ้น อีกท้ังครูผู้สอน
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สามารถนำส่ือ และข้อสอบ มาใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

6.2 ปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 
ผู้สอนต้องหมั่นค้นคว้าหาบทเรียนและส่ือการสอนใหม่ๆท่ีน่าสนใจอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำมา

จัดการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจ ต้องเปิดใจรับฟังปัญหาท่ีนักเรียนนำเสนอ อาจจะให้นักเรียนประเมิน
ความพึงพอใจอย่างอิสระ เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องท้ังของผู้สอนและของเกมส์ และต้องนำข้อบกพร่องมา
พัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

6.3 ข้อควรพึงระวัง 
ครูผู้สอนต้องระมัดระวังเรื่องการให้ความสำคัญกับการแพ้และชนะในเกมส์ อย่าให้นักเรียนต้อง

แข่งขันกันจนเกิดความเครียด จนลืมเรื่องเป้าหมายท่ีแท้จริงคือเพื่อทบทวนบทเรียน และต้องสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีให้เกิดขึ้น ต้องมีการกล่าวชมเชย กล่าวให้กำลังใจ นักเรียน อยู่เสมอ และครูผู้สอนต้องตระหนักในเรื่องของ
อุปกรณ์การเล่นเกมส์ คือ โทรศัพท์มือถือ หากนักเรียนคนใดมีปัญหา ครูต้องคอยเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้
นักเรียน หรือ แก้ปัญหาให้นักเรียนจนได้เข้าร่วมกจิกรรม เพื่อสร้างทัศคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และเกิดกำลังใจใน
การเรียน 

 
7. การเผยแพร่/การยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

1. การเผยแพร่ ครูผู้สอนได้ดำเนินการเผยแพร่ท้ังในกลุ่มสาระ โรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูทราบเมื่อ
มีการประชุมวิชาการ หรือ ประชุม PLC และเผยแพร่นอกโรงเรียน เช่น การเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
โรงเรียน และ เผยแพร่ผลงาน ให้แก่เพื่อนครูในโรงเรียนและโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย  
2. การได้รับการยอมรับ – คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
การต่อการจัดการเรียนสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี   

 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอ 
(นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม) 

ตำแหน่ง ครู 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 
 

ลงช่ือ     ผู้รับรอง 
      (นายวิฑูรย์ ชุมขำ) 

       รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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ภาพบรรยากาศการเรียน 
 

 
 
 

 
 


