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การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชัน
Google Classroomวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนสนมศกึษาคาร

โรงเรียนสนมศกึษาคาร อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
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คำนำ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การพฒันาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google 

classroom วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนม
ศึกษาคาร จากการดำเนินการอยางตอเนื่องต้ังแตภาคเรียนท่ี 1 สามารถแกปญหาการจัดการเรียนการสอนได
เปนท่ีนาพอใจ ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูท่ีเนนกระบวนการ (Active Learning) 

ขอขอบคุณ ผูบริหาร และบุคลากรโรงเรียนสนมศึกษาคาร และ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ท่ีใหความ 
รวมมือในการขับเคล่ือนนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ จนเกิดเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร  

หวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานนี้จะเปนประโยชนตอโรงเรียนและหนวยงาน หรือผูท่ีสนใจในการนำไป
ประยุกตใชเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 ในโอกาสตอไป 

 
 
      นางบุษรินทร  มีสัตย  
             ผูจัดทำ 
      28 กุมภาพันธ 2565 
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แบบรายงานนวัตกรรม/ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
ช่ือผลงาน  การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย  

    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 
ช่ือผูนำเสนอผลงาน  นางบุษรินทร  มีสัตย  ตำแหนง คร ูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียน/หนวยงาน  โรงเรียนสนมศึกษาคาร  
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  
เบอรโทรศัพท  084-3398865  E-mail pchs.pra@gmail.com  
 

 
1. ความเปนมาและความสำคัญของผลงานและนวัตกรรม 

1.1 เหตุผล ความจำเปน ปญหาหรือความตองการ  
ดวยสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกวาง ซึ่งสถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีมี

นักเรียนอยูรวมกันเปนจำนวนมาก มีความเสี่ยงสูง อาจจะมีการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ในกลุมเด็ก
นักเรียนทำใหการแพรระบาดเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ไปยังบุคคลในบาน สงผลกระทบในสังคมหรือผูใกลชิด 
เชน ครู พอแม ผูสูงอายุท่ีอาจจะติดเช้ือจากเด็กได  

เหตุนีโ้รงเรียนสนมศึกษาคาร จึงไดเตรียมตัวใหพรอมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ีสอดรับ
กับมาตรการปองกันการระบาด พรอมกับเตรียมมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจาก
รูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป จึงเปนที่มาของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน 
google classroom เพื่อพัฒนาผูเรียน เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง หองเรียนออนไลนจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จำเปน
และเหมาะสมสำหรับนักเรียนทุกคน 

 
1.2 แนวคิด ทฤษฎี หลักการสำคัญในการออกแบบผลงาน หรือนวัตกรรมท่ีนำเสนอ  

1.2.1 เว็บไซตบริการ   google classroom  เปนแอปพลิเคชันท่ีทำใหการสรางหองเรียน 
ออนไลนกลายเปนเรื่องงาย ผูสอนสามารถรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาท่ีสอนไวในท่ีเดียวได
อยางรวดเร็ว เชน คลิปวีดีโอการสอน ปฏิทินวางแผนการสอน งานนำเสนอ ไฟลแนบ และขอความ สามารถใช
งานรวมกับนักเรียนไดเปนอยางดี  

หองเรียนออนไลนชวยใหเรื่องการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงเนื้อหาสาระตางๆ ผูเรียนสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูล ชวยใหกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูตามความสนใจ สามารถนำความรู ทักษะ 
และเจตคติไปสรางงาน แกปญหาและใชในชีวิตประจำวันไดง ายยิ ่งขึ ้น google classroom  เหมาะกับ
ครูผูสอนที่ไมเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี เพราะเปนแอปพลิเคชันอยางงายไมมีความสลับซับซอน ครูผูสอน
สามารถเรียนรูใชงานไดไมยาก อีกทั้งครูยังสามารถ ตรวจผลงานของนักเรียนไดอยางรวดเร็ว ทันใจ การ
นำเสนอเนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ เปนไปไดงาย เปนการเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและ
ผูเรียนมากยิ่งข้ึน โปรแกรม Google Classroom เปนหนึ่งใน Google Apps for Education คือ ชุดโปรแกรม
ตางๆของ google ที่เปดใหสถาบันการศึกษาใชสำหรับใชเปนเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนแลวแตอาจารยผูสอนจะนำไปประยุกตใช  
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1.2.2 แนวทางแกไขปญหาและพัฒนา ผูสอนตองเรียนรูเร็ว มีทักษะการออกแบบการสอน 
ใหทันตอโลกยุคใหม ตองเรงพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันส้ัน ประกอบ
กับการออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนดวย ผูสอนจะตองทำใหเกิดการเรียนท่ีผูเรียนมีสวน
รวม (Active Learning) โดยผูสอนตองมีความคิดสรางสรรคในการสอนและคำนึงถึงการรับมือกับนักเรียนแต
ละชวงวัย ตองออกแบบการเรียนการสอนไดหลากหลายนาสนใจ  

ดังนั้น ผูสอนในโลกยุคใหม ตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงโดยยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพ 
ในการสอน การทำใหเด็กนักเรียนคอยๆ คุนเคยกับหองเรียนออนไลนจึงเปนการคอยๆ เติมความเคยชินลงไป 
และในท่ีสุดไมวาโลกจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร นกัเรียนทุกคนจะมีการปรับตัว และใชชีวิตไดตามปกติ (New 
Normal) ดวยฝมือครูนักสราง ภายใตนโยบาย 3 สราง (สรางโอกาส สรางคุณภาพ สรางคุณธรรม) 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
 
ขอบเขตการพัฒนานวัตกรรม 

ตัวแปรตน  
การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 
 

ตัวแปรตาม 
ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสนมศึกษาคาร มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู โดยใชหองเรียน

ออนไลน Google Classroom  ในชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 
2. จุดประสงคและเปาหมายของการดำเนินงาน 

2.1 จุดประสงค  
2.1.1 นักเรียนสามารถเขาไปใชหองเรียนออนไลนไดไมนอยกวารอยละ 80  
2.1.2 นักเรียนและผูปกครองช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสนมศึกษาคาร มีความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชหองเรียนออนไลน Google Classroom วิชาภาษาไทย ไมนอยกวารอยละ 80 
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โมเดลเสนอผลงานนวัตกรรม 

การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 

 
 

 
วิเคราะหผูเรียน/ มาตรฐานการเรียนรู/ หลักสูตร/ แนวคิดหลักการสำคัญ/การสรางเครื่องมือ 

 
 

ออกแบบหองเรียนออนไลน google classroom 
 

 
สรางส่ือออนไลนลงใน google classroom 

จัดการเรียนการสอนผานหองเรียนออนไลน google classroom 
 

 
การประเมิน/ เก็บขอมูล/ วิเคราะหขอมูล/ ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ  

 
 

ปรับปรุง แกไขจุดบกพรอง จัดทำขอมูลสารสนเทศ ขยายผลนวัตกรรมใชกับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 

 
3. กระบวนการผลิตผลงาน/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร โดยทางโรงเรยีน
ไดจัดใหมีการพัฒนารูปแบบการสอนในชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหนักเรียนไดเรียนรูผาน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ท่ีไดท้ังความรูและไดทบทวนความรู  

นักเรียนทุกคนไดเรียนรูอยางท่ัวถึงและสามารถเขาหองเรียนไดตลอดเวลา โดยมีกระบวนการผลิต
นวัตกรรมในชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 

  
3.1 กลุมตัวอยาง  
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 43 คน โรงเรียนสนมศึกษาคาร ปการศึกษา 2564  
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการสรางผลงานนวัตกรรม  
เครื่องมือท่ีครูผูสอนสรางข้ึน ประกอบดวย  

1. หองเรียนออนไลนโดยใชแอปพลิเคชัน google classroom 
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2. แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน  
Google Classroom 

3. แบบประเมินความพึงพอใจผูปกครองในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน  
Google Classroom 

4. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน วิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
 
ตาราง การจัดการเรียนการสอนออนไลนหนวยท่ี 1 จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  

คร้ังท่ี เร่ือง กิจกรรม จำนวน 6 
(ช่ัวโมง) 

1 อานในใจไดใจความ                                   ศึกษาคลิปวิดีโอ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
นักเรียนอานและจับใจความสำคัญของเรื่องได 
 

1 

2 อานจับใจความ                                         ศึกษาคลิปวิดีโอ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
นักเรียนอานและเก็บใจความสำคัญของเรื่องได 
 

1 

3 อานจับใจความ                                         ศึกษาคลิปวิดีโอ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
นักเรียนอานและเก็บใจความสำคัญของเรื่องได 
 

1 

4 คัดลายมืออยางบรรจง                               นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง
บรรทัดได 
 

1 

5 แผนภาพโครงเร่ือง                               1. นักเรียนบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได 
2. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากบทเรียนได 
 

1 

6 การพูดแสดงความคิดเห็น                               1. นักเรียนบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได 
2. นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได 
 

1 

 
3.3 ข้ันตอนและกระบวนการสรางผลงานนวัตกรรม 
ใชแนวคิดและกระบวนการออกแบบนวัตกรรมการศึกษา โดยใชวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง เปนกระบวนการ
ท่ีใชปรับปรุงการทำงานขององคกรอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายเพื่อแกปญหาและเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
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Deming Cycle หรือ วงจร PDCA  มีดังนี้ 
P (Plan)  คือ  การวางแผนจากวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ีวางไว โดยวางแผนท้ังข้ันตอนวิธีการ

ดำเนินการ เวลาท่ีใช ทรัพยากรตางๆ  
D (Do)  คือ   การปฏิบัติตามแผน  โดยทำความเขาใจ แลวลงมือทำตามแผนใหไดผลลัพธหรือ

เปาหมายท่ีวางแผนไว 
C (Check)  คือ  การตรวจสอบ  หรือการประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะหเพื่อติดตามผล

การปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน รวมท้ังผลลัพธสุดทายวาเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม 
A (Action)  คือ  การปรับปรุงแกไขดำเนินการใหเหมาะสมตามผลการประเมิน หากผลท่ีออกมาดี  

ก็นำมาเปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวปฏิบัติงานในครั้งตอๆไป  
การใช PDCA ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทำใหหองเรียนออนไลนมีการพัฒนา สามารถท่ีจะ

พัฒนาหรือสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆไดจาก กระบวนการ PDCA  
 

3.3.1 ข้ันวางแผนปฏิบัติงาน (Plan : P) ไดจัดทำแผนการสรางหองเรียนออนไลน  
โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสนมศึกษาคาร วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4  ในดานสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง คำอธิบายรายวิชา 
โครงสรางรายวิชาและหนวยการเรียนรู 

2. วิเคราะหหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย สำหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หนวยการเรียนรูท่ี 1
เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน เพื่อนำไปกำหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัดแตละแผนการจัดการเรียนรู 

3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการสรางหองเรียนออนไลนโดยใชแอปพลิเคชัน google classroom 
4. เลือกวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  หนวยการเรียนรูท่ี 1  

เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
5. สรางหองเรียนออนไลนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนโดยใชแอปพลิเคชัน Google 

Classroom วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   
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3.3.2.1 ข้ันการสรางหองเรียนออนไลน https://classroom.google.com 
หลังจากท่ีสมัคร Gmail แลว เขาไปท่ีเว็บ www. Google Classroom.com เพื่อสมัครเขาใชงาน Google 
Classroom ให login ดวย account บัญชีของ gmail ท่ีสมัครไว เพื่อ log in เขามา “สรางเว็บไซต”  

1. ไปท่ี classroom.google.com  
2. ท่ีดานบนของหนาช้ันเรียน ใหคลิกเพิ่ม "จากนั้นสรางช้ันเรียน คลิกท่ีเครื่องหมายบวก 

 

 
 

3. ใสช่ือขอมูลช้ันเรียน คลิกสราง 

 
 

4. คัดลอกช้ันเรียน เพื่อเพิ่มหองเรียน 
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5. หากตองการแกไขช่ือและขอมูลอื่นๆ ใหทำการแกไขตามท่ีตองการ 

 
 

6. สรางปฏิทินช้ันเรียน 

 
 

7. กรอกขอมูลลงปฏิทินช้ันเรียน 
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8. รอตรวจผลงานนักเรียน คลิกท่ีขีด 3 ขีด 

 
 

9. การเขาไปสรางแบบฝกหัดและขอสอบใหกับนักเรียน 

 
 
10. สราง Google Slide  สำหรับสอน สรางขอสอบดวย google form 
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11. วิธีเขาช้ันเรียน  จะเขาช้ันเรียนดวย รหัสหองท่ีครูสงให 

 
 

12.  หรือจะเขาช้ันเรียนดวย ล้ิงคหองท่ีครูสงให 

 
 

ข้ันตอนเขาหองเรียนของนักเรียนดวยสมารทโฟนสวนตัว 
1. คลิก Play Store    2. คนหา google classroom ติดต้ัง 
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3. คลิกเลือก Classroom    4. คลิกเขาหองเรียนใสรหัสหองเรียน 

      
 

 5. ช้ันเรียนวิชาภาษาไทย หอง ป.4   6. ส่ือและกิจกรรมตางๆ  

     
 
 เพียงเทานี้ นักเรียนก็สามารถเขาไปคนควาหาความรูจากหองเรียนออนไลนไดดวยตัวเอง ไดทุกท่ี  
ทุกเวลาท่ีผูเรียนสะดวก ทำใหมีช้ินงานสงครูผูสอน เปนการปรับตัวเขากับยุคใหม new normal 
 

3.3.2 ข้ันตอนการทำตามแผน (DO : D) การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชหองเรียนออนไลน 
Google Classroom วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
กิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนออนไลน 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
นักเรียนดูภาพตัวอยางขนมไทย แลวทำแบบทดสอบกอนเรียน 
ข้ันดำเนินการสอน 

       1. ศึกษาเรียนรูจากคลิปวิดีโอการสอน “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน”  
         2. ศึกษาใบความรู “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน”  

3. ทำใบงาน เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
ข้ันสรุป  

         ทำแบบทดสอบหลังเรียน “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” 
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3.3.3 ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check : C)  
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช 

หองเรียนออนไลน Google Classroom วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสนม
ศึกษาคาร 
 

3.3.4 ข้ันนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Action : A )  
นำผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูปกครองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช 

หองเรียนออนไลน Google Classroom วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสนม
ศึกษาคาร ท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  

3.4.1 เพิ่มเติมเอกสารใหความรู เพิ่มเนื้อหาใหมๆ ท่ีหลากหลาย 
3.4.2 ตรวจสอบมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ใหถูกตอง 
3.4.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณยิ่งข้ึน  
3.4.4 ปรับการสอนเขากับบริบทการจัดการเรียนรูของโรงเรียน ในชวงสถานการณโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 
3.4.4 ขยายเครือขายการจัดการเรียนการสอนหองเรียนออนไลน google classroom 

ใหใชกับนักเรียนทุกระดับช้ัน ในโรงเรียนสนมศึกษาคาร 
 
4. ผลการดำเนินงานและประโยชนท่ีไดรับจากผลงานหรือนวัตกรรม 

การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อภิปรายได ดังนี้ 

การเรียนออนไลน สามารถเทียบเคียงไดกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ การใชนวัตกรรม
แอปพลิเคชัน google classroom มาเปนตัวชวยใชในการเรียนการสอน ทำใหนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
แบบทดสอบ และมีผลการเรียนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด และผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ความพึง
พอใจของผูเรียนและผูปกครองท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน google classroom ในภาพรวม
อยูในระดับมาก นักเรียนไดศึกษาเรียนรู เกิดความพึงพอใจในบทเรียน ไดเรียนรูตามจุดประสงค 
 

4.1 สำหรับครู  
4.1.1 ใชหองเรียนออนไลนในการจัดการเรียนรู  
4.1.2 ทำใหมีผลการเรียนเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด  
4.1.3 จัดกิจกรรมท่ีเนนสมรรถนะผูเรียน นำไปสูการคิดแบบ active learning 
4.1.4 เปนรองรอยในการพฒันาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดแบบ active learning  
4.1.5 จัดการเรียนรูโดยใชหองเรียนออนไลน Google Meet 
4.1.6 เปนการกระตุนครูผูสอนใหสนใจใฝรูสืบเสาะหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยาง  

ตอเนื่องและนำส่ิงใหมๆมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูเรียน 
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4.2 สำหรับนักเรียน 
4.2.1 นักเรียนสามารถเขาเรียนหองเรียนออนไลนดวยตนเองไดตลอดเวลา 
4.2.2 นักเรียนสามารถใชกระบวนการคิดไดอยางหลากหลาย คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  
4.2.3 นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนสำหรับฝกทักษะการอานและการคิด 
4.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีตอการพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom  
วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 
ตารางท่ี 1 

ขอ รายการประเมิน 𝑥𝑥 ̅ ..DS  แปลผล 

1 เว็บไซตมีความนาสนใจและนาเรียนรู  4.32 0.64 มาก 
 

2 ความรูค้วามเขา้ใจบทเรียนหลงัการใชส่ื้อ  3.90 0.81 มาก 
 

3 ความสะดวกในการใชส่ือออนไลน 4.48 0.66 มาก 
 

4 ส่ือเสริมสรางความเขาใจในบทเรียน 4.30 0.86 มาก 
 

5 ส่ือกระตุนการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 4.16 1.02 มาก 
 

6 อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย 4.11 0.87 มาก 
 

7 เว็บไซตนี้สามารถชวยใหนักเรียนจดจำไดงายและ
นานมากข้ึน 

4.20 1.01 มาก 

8 เปนชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางครูและ
ผูเรียน 

4.34 0.71 มาก 

9 นักเรียนสงงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว 4.37 0.99 มาก 
 

10 มีความรูความเขาใจบทเรียนกอนการใชส่ือ 4.25 0.72 มาก 
 

 ผลรวม 4.25 0.49 มาก 
 

 
จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนจำนวน 43 คน พบวา ในภาพรวมอยูใน ระดับมาก  

( X =4.25 , ..DS =0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสะดวกในการใชส่ือออนไลนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียนสงงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และเปนชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางครูและ
ผูเรียน  
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4.3 สำหรับผูปกครอง 
4.3.1 สามารถเขาหองเรียนออนไลนศึกษาหาความรูไดตลอดเวลาในชวงสถานการณโรคติด 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
4.3.2 เกิดความสนใจใฝรู รูจักสืบเสาะหาความรู อยากรูอยากเห็นไปพรอม ๆ กับบุตรหลาน 

 
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีตอการพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom  
วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 
 
ตารางท่ี 2 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 เว็บไซตมีความนาสนใจและนาเรียนรู  4.67 0.60 มาก 

 
2 ความรูค้วามเขา้ใจบทเรียนหลงัการใชส่ื้อ  4.23 0.84 มาก 

 
3 ความสะดวกในการใชส่ือออนไลน 4.32 0.83 มาก 

 
4 ส่ือเสริมสรางความเขาใจในบทเรียน 4.41 0.93 มาก 

 
5 ส่ือกระตุนการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 4.20 1.10 มาก 

 
6 อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย 4.34 0.86 มาก 

 
7 เว็บไซตนี้สามารถชวยใหนักเรียนจดจำไดงายและ

นานมากข้ึน 
4.39 0.82 มาก 

8 เปนชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางครูและ
ผูเรียน 

4.48 0.88 มาก 

9 นักเรียนสงงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว 4.51 0.73 มาก 
 

10 มีความรูความเขาใจบทเรียนกอนการใชส่ือ 4.41 0.79 มาก 
 

 ผลรวม 4.40 0.55 มาก 
 

 
จากผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจผูปกครองจำนวน 43 คน พบวา ในภาพรวมอยูใน ระดับมาก  

( X =4.40 , ..DS =0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เว็บไซตมีความนาสนใจและนาเรียนรูอยูใน ระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียนสงงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และเปนชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางครู
และผูเรียน  
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ตารางคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  
การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร  
ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1 
ตารางท่ี 3 

ท่ี ช่ือ สกุล แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ 
กอนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

1 ด.ช.ณัฐภูมิ รัตนวงศ 10 14 
2 ด.ช.วชิรวิทย นิลจันทร 9 13 
3 ด.ช.จิรายุส วงษทาว 11 13 
4 ด.ช.วัชรภณ สอนดี 10 15 
5 ด.ช.ปพนวัตร พึงทำดี 10 13 
6 ด.ช.ปญญวิทย จิตหนักแนน 12 15 
7 ด.ช.กิตติศักด์ิ ชมบุญ 9 13 
8 ด.ญ.สุทธิดา ตระกูลยางสุข 10 15 
9 ด.ญ.ธีราภรณ จิตสุภาพ 8 14 
10 ด.ญ.ณรีลักษณ พันธขาว 8 12 
11 ด.ญ.ญาณิศา เรืองแสง 8 12 
12 ด.ญ.ตรีทิพ มะลิซอน 7 11 
13 ด.ญ.ปาลิตา สีเปง 10 14 
14 ด.ญ.ณัฐธิดา มะลิซอน 11 15 
15 ด.ญ.เนตรชนก ศูนยตรง 13 16 
16 ด.ญ.อทิติยา เจริญพร 12 16 
17 ด.ญ.วนิดา จิตสุข 11 15 
18 ด.ญ.พัชชญามล ดวงมะดัน 7 12 
19 ด.ญ.พัชชญามาศ ดวงมะดัน 7 12 
20 ด.ญ.ชนาภัทร สุจริต 10 13 
21 ด.ญ.พิยดา ผ่ึงผาย 9 14 
22 ด.ญ.ธนัญชนก โสภา 10 15 
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ตารางคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  
การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร  
ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/2 
ตารางท่ี 4 

ท่ี ช่ือ สกุล แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ 
กอนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

1 ด.ช.นิติภูมิ ศรีงาม 9 15 
2 ด.ช.พีระพัฒน สติภา 10 14 
3 ด.ช.จิรวัฒน วงคสามาลย 11 13 
4 ด.ช.ตองบุญ บุญรังสี 11 13 
5 ด.ช.ปกเกลา วิชัยวัฒนา 10 15 
6 ด.ช.ธนกร เสาสุวรรณ 10 13 
7 ด.ช.วันชัย ใจกลา 12 15 
8 ด.ช.กฤตเมธ เหลาสกุล 9 13 
9 ด.ช.วาสินทร เช่ียวชาญ 12 17 
10 ด.ญ.ธัญญารัตน ศรีสวาง 8 14 
11 ด.ญ.จิราพร จันทรนวน 8 12 
12 ด.ญ.พิมพชนก พรหมบุตร 8 12 
13 ด.ญ.ธนิศา สุขสมผล 7 11 
14 ด.ญ.พิชชานันท มูลราช 10 14 
15 ด.ญ.ณัฐวรา คำนุ 11 15 
16 ด.ญ.ขิมสายทอง สีงาม 13 14 
17 ด.ญ.ณิชานันท หงษอนันต 12 16 
18 ด.ญ.ชุติกาญจน สาสุข 11 15 
19 ด.ญ.บุษกร จูมแพง 7 12 
20 ด.ญ.นันทวิกา บุญสวัสด์ิ 7 12 
21 ด.ญ.วรัชยา พัดงาม 10 13 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

ตารางท่ี  5  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ระหวาง 
 กอนเรยีนและหลังเรียน  โดยการพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google  
 classroom  วิชาภาษาไทย 

 (n=43) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม X  ..DS  ∑D  ∑ 2D  t  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 20 9.72 1.72   
24.040*     172 738 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 20 13.72 1.45   

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

 จากตารางที่  5  พบวา  นักเรียนกลุมเปาหมายท่ีการพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน 
google classroom วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนสนมศึกษาคาร  มีคาเฉล่ียของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเทากับ  9.72  คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.72  และคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน
เทากับ  13.72  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.45  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  คาเฉล่ียของคะแนน
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
5. ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานผลงานหรือนวัตกรรม 

5.1 บุคลากรท่ีมีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ คือ ผูบริหารโรงเรียนสนม
ศึกษาคาร ท่ีมีการสนับสนุนและสงเสริมใหจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายตามศักยภาพของผูเรียนสงเสริม
สนับสนุนให ครู จัดทำส่ือ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ในชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 

5.2 ใชหลักการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมโดยอาศัยความรวมมือของผูบริหาร ครู นักเรียน 
โรงเรียนสนมศึกษาคาร ผูปกครอง และ ชุมชนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมกนัวางแผนเตรียมความพรอม 
การเรียนในชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

5.3 ผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนสนมศึกษาคาร ใหการนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมช้ันเรียนอยาง
กัลยาณมิตรสงเสริม สนับสนุนการจัด กิจกรรม อยางตอเนื่อง ลงพื้นท่ีเยี่ยมบานนักเรียนท่ัวถึงทุกคน 

5.4 การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใหสำเร็จลุลวงเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัย
ความรวมมือท่ีดีจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
6. บทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learned) 

6.1 ผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองไดตลอดเวลา  
6.2 การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ทำใหนักเรียนมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนรูเชิงปฏิบัติอยางมีระบบสงผลใหพัฒนาคุณภาพนักเรียนพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ศึกษาหาความรู และพัฒนาเปนความรูท่ีคงทนตลอดไป  
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6.3 มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีใช
ส่ือประสมเปนส่ิงสำคัญ เพื่อสงเสริมใหการเรียนการสอนมีชีวิตชีวาชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรู
ดวยตนเอง  
 
7. การเผยแพรการใชผลงานหรือนวัตกรรม 

นำมาบูรณาการรวมกับกลุมสาระอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนไดทุกวิชา เชน หองเรียนออนไลน
วิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เปนตน 
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ภาคผนวกที่เก่ียวของกับผลงานหรือนวัตกรรม 
การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 
 
 
 
 
                                               เกียรติบัตรผลงานนักเรียน 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง 

ในการใชนวัตกรรม การพัฒนาหองเรียนออนไลน โดยใชแอปพลิเคชัน google classroom วิชาภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร  

 

คำช้ีแจง : ใหประเมินกิจกรรมโดยทำเครื่องหมาย √ ใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

1.1 เพศ  ชาย   หญิง        1.2 สถานะ  นักเรียน      ผูปกครอง  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจเก่ียวการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมตางๆ  

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = นอยท่ีสุด 
 

ขอท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 

มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ท่ีสุด 

1 เว็บไซตมีความนาสนใจและนาเรียนรู      
2 ความรูความเขาใจบทเรียนหลังการใชส่ือ      
3 ความสะดวกในการใชส่ือออนไลน      
4 ส่ือเสริมสรางความเขาใจในบทเรียน      
5 ส่ือกระตุนการศึกษาคนควาเพิ่มเติม      
6 อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย      
7 เว็บไซตนี้สามารถชวยใหนักเรียนจดจำไดงายและนานมากข้ึน      
8 เปนชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางครูและผูเรียน      
9 นักเรียนสงงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว      
10 มีความรูความเขาใจบทเรียนกอนการใชส่ือ      

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



20 

 

 
โรงเรียนสนมศึกษาคาร   อำเภอสนม   จังหวัดสุรินทร 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา  2546  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท. 14101    เวลา  1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

คำช้ีแจง  แบบทดสอบฉบับนี้มีท้ังหมด  20  ขอ  จำนวน 2 หนา    
ตอนท่ี 1 ขอสอบปรนัย  ใหเลือกคำตอบท่ีถูกตองเพียงคำตอบเดียว  โดยระบายลงในชอง    ใหตรงกับ
คำตอบท่ีเลือกลงในกระดาษคำตอบ (20 คะแนน) 
 
 

1. เด็กหญิงปูนเดินหนามุยมีทาทางกระฟดกระเฟยด
มานั่งขาง ๆ คุณยายเพราะอะไร 
    ก. เพราะ หิวขนมแลวถูกพี่ ๆ หาม 
    ข. อยากกินขนมท่ีคุณยายทาแตถูกพี่ๆหาม 
    ค. เพราะ ถูกพี่ ๆ ลอวาเปน “ยายปูนเปยก” 
และ “ยายขนมเปยกปูน” 
    ง. เพราะ อยากกินขนมอยางหนึ่ง แตพี่ ๆ แยง
กินหมด เหลือแตขนมท่ีตนไมชอบ 
2. การท่ีคนไทยเราชอบประดิดประดอยตกแตงของ
กินใหดูสวยงามนากินเพราะคนไทยมีนิสัยอยางไร 
    ก. รักสวยรักงาม 
    ข. มีจินตนาการสูง 
    ค. ทะเยอทะยานเสมอเจา 
    ง. ชอบแขงขัน และชอบแสดงออก 
3. ขอใดมิใชสีท่ีไดจากธรรมชาติ 
    ก. สีเหลือง จาก ขมิ้น , ฟกทอง 
    ข. สีสม , แสด จากแครอท , สม 
    ค. สีดาจากการเผากาบมะพราวใสน้ำนำมากรอง 
    ง. สีแดง จากสียอมผา 
4. การทำขนมไทยมิไดสะทอนใหเห็นถึงส่ิงใด 
    ก. วัฒนธรรมไทย 
    ข. ความใจเย็นของคนทำ 
    ค. อารมณสุนทรียของผูทำ 
    ง. ความอดทน ชางสังเกต และมีศิลปะของคน
ไทย 
 

5. ในการฉลองยศ มักทำขนมไทยในขอใด 
    ก. ขนมทองเอก 
    ข. ขนมจามงกุฎ 
    ค. ขนมช้ัน 
    ง. ขนมถวยฟู 
6. ขนมเปยกปูนสีดำเขามีวิธีทาใหไดน้ำมาค้ันทำ
ขนมอยางไร 
    ก. นำกาบมะพราวเผาใหดำไหม 
    ข. นำมาโขลกใหละเอียด 
    ค. ใสน้ำลงไปกรองเอาน้ำมาใช 
    ง. ถูกตองทุกขอ 
7. ใบเตยนำมาใชในการทำขนมเปยกปูนจะไดขนม
เปยกปูนสีอะไร 
    ก. สีเขียว                 ข. สีเหลือง 
    ค. สีดำ                    ง. สีฟา 
8. ขนมไทยเขาไมใชสีวิทยาศาสตรผสมในขนม แต
เขาใชสีจากอะไร 
    ก. สีจากใบไม             ข. สีจากเปลือกไม 
    ค. สีจากผลไม             ง. ถูกตองทุกขอ 
9. การทำขนมไทยสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมไทย
ในดานใด 
    ก. ดานศิลปกรรม 
    ข. ดานวรรณกรรม 
    ค. ดานวีรกรรม 
    ง. ดานศัลยกรรม 
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10. คำวา “ขนมไทยไรเทียมทานจริง ๆ” เปน
ความคิดของใคร 
    ก. คุณยาย 
    ข. หลานคุณยาย 4 คน 
    ค. คนกินขนม 
    ง. คนขายขนม 
11. ถอยคำหรือขอความท่ีมีความหมายเปนคติ เรา
เรียกวาอะไร 
    ก. โวหาร                     ข. วาทศิลป 
    ค. ภาษิต                     ง. สุนทรพจน 
12. สำนวน หมายถึงอะไร 
    ก.คำทันสมัย 
    ข.คำท่ีเรียบเรียงเพื่อเปรียบเทียบ 
    ค.ไมมีคำตอบ 
    ง. ถอยคำท่ีกลาวสืบทอดกันมาชานาน 
13. สำนวนใดเกี่ยวกับการพูด 
    ก. ขวานผาซาก 
    ข. มือไมพายเอาเทาราน้ำ 
    ค. จับปลาสองมือ 
    ง. ชิงสุกกอนหาม 
14. คนท่ีไวใจแตกลับทรยศตรงกับสำนวนใด 
    ก. เกลือเปนหนอน 
    ข. คดในของอในกระดูก 
    ค. หอกขางเเคร 
    ง. กินน้ำใตศอก 
15. ชักใย ความหมายแฝงแปลวา 
    ก. ผูอยูเบ้ืองหลัง 
    ข. แมงมุมชักใย 
    ค. ไมมีความหมาย 
    ง. ผูอยูเบ้ืองหนา 
 
 
 
 
 
 
 

16. เงยหนาอาปาก แปลวา 
    ก. แกลงทำไมสนใจ                      
    ข. มีฐานะดีข้ึนเทาเทียมกับผูอื่น 
    ค. จะคบใครใหดูนิสัยใหดีกอน                      
    ง. ไมมีขอถูก 
17.  “น้ำไหลไฟดับ” เปนสำนวนเกี่ยวกับอะไร 
    ก. การฟง  
    ข. การพูด 
    ค. การอาน  
    ง. การเขียน 
18. คำในขอใด มีความหมายโดยนัย 
    ก. ตับแข็ง                ข. คอแข็ง 
    ค. ขาแข็ง                ง. ตาคาง 
19. ขอสอบวิชาภาษาไทยหินมาก ๆ คำท่ีขีดเสนใต 
มีความหมายโดยนัยวาอยางไร 
    ก. งาย                    ข. ยาก 
    ค. แข็ง                    ง. แข็งแกรง 
20. คำในขอใดมีเสียงคลองจองกัน 
    ก. เครง – ครัด  
    ข. ตลอด - ตลับ 
    ค. กระทง – กะทิ  
    ง. ถนัด - ตัดตอ 
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ภาพกิจกรรม การเขาใชหองเรียนออนไลน วิชาภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ชวงสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 

หองเรียนออนไลน ครูบุษรินทร  มีสัตย  
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ภาพการสงผลงานนักเรียน ครูตรวจงานผานไลน  

สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) สามารถปรับตัวตอสถานการณใหมๆ 
กลาท่ีจะเริ่มทำในส่ิงท่ีตัวเองไมเคยทำ เช่ือมโยงกับมุมมองในดานตางๆ ท้ังความฉลาดทางอารมณและสังคม 
มุมมองเชิงบวก ทัศนคติ ไปจนถึงการควบคุมอารมณของตนเอง เพราะเมื่อคุณมีทักษะในการปรับตัวท่ีดี ท้ัง
เด็กและผูปกครอง 
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ภาพการตรวจงานออนไลน ผานแอป TikTok 
มีความสะดวกในการเรียน ในการเรียนออนไลนเราสามารถเรียนไดทุกท่ี ไมจำเปนตองไปเรียนท่ี

โรงเรียน วันไหนท่ีเรามีธุระ เราก็สามารถเขาเรียนออนไลนได โดยไมตองโดยเช็คขาดหรือลาผูสอน 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง ขนมไทยไรเทียมทาน    แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท 14101  เร่ือง  อานในใจไดใจความ                                  
เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
ผูสอน นางบุษรนิทร  มีสัตย     โรงเรียนสนมศึกษาคาร       สอนวันท่ี 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนำไปตัดสินใจแกปญหาในการ
ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 
2. ตัวช้ีวัด 

ป.4/1 การอานในใจ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
ป.4/6  การอานจับใจความสำคัญ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
 

3.  สาระสำคัญ  
การอานในใจและการอานจับใจความสำคัญ “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” 
 

4.  สาระการเรียนรู 
การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอาน และอานอยางพิจารณาจะทำใหตอบคำถาม ลำดับ

เหตุการณและสรุปเรื่องพรอมท้ังขอคิดจากเรื่องท่ีอาน 
 

5. จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนอานในใจไดใจความ จากเรื่อง ขนมไทยไรเทียมทานไดถูกตอง 
2. นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ จากเรื่อง ขนมไทยไรเทียมทานไดถูกตอง 
3. นักเรียนมีสมรรถนะในการส่ือสารไดถูกตอง 
4. นักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู 

 
6. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 

6.1 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
6.2 ใบงานออนไลน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4     
 

 7. ภาระช้ินงาน   
7.1 ใบงานออนไลน การอานจับใจความสำคัญ เรื่อง “ขนมไทยไรเทียมทาน” 
7.2 ใบความรูออนไลน การอานจับใจความสำคัญ “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” 
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8. การวัดผลและประเมินผล 
สิ่งท่ีวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

1. ใบงาน ประเมิน  แบบประเมินช้ินงาน ระดับ 3 = ผาน 
2. การอานในใจ     
3. การอานจับใจความสำคัญ สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ 3 = ผาน 
4. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ 3 = ผาน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ 3 = ผาน 

 
9 . กิจกรรมการเรียนรู 

9.1 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
นักเรียนดูภาพตัวอยางขนมไทย แลวทำแบบทดสอบกอนเรียน 
 

9.2 ข้ันดำเนินการสอน 
        1. ศึกษาเรียนรูจากคลิปวิดีโอการสอน “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน”  
          2. ศึกษาใบความรู “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน”  

3. ทำใบงาน เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน 
 

9.3 ข้ันสรุป  
          ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย ทำแบบทดสอบหลังเรียน  
“เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” 
 
10. บันทึกหลังสอน 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 43 คน สามารถอานในใจไดใจความ  
“เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน”  ไดถูกตอง จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 90.69 อานไมได จำนวน 4 คน  
คิดเปนรอยละ 9.30 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 43 คน สามารถอานจับใจความสำคัญ  
“เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” ไดถูกตอง จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 90.69 อานไมได จำนวน 4 คน  
คิดเปนรอยละ 9.30 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 43 คน มีสมรรถนะในการส่ือสารไดทุกคน  
คิดเปนรอยละ 100 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 43 คน มีวินัยใฝเรียนรูคิดเปน รอยละ 100 
 

ปญหา/อุปสรรค  
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 4 คน ไมสามารถเขาช้ันเรียนออนไลนไดสะดวก เพราะท่ีบาน
ไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต ไมมีโทรศัพท  
 
 



27 

 

 
แนวทางแกไข  
 1. ครูลงพื้นท่ีเพื่อชวยเหลือนักเรียน ไถถามปญหา ใหความชวยเหลือ 
 2. ใหนักเรียนมาใชคอมพิวเตอรและสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีโรงเรียนได  
 
 

ลงช่ือ.............................................ผูสอน 
          (นางบุษรินทร  มีสัตย) 
      ตำแหนง ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

ความคิดเห็นหัวหนากลุมสาระ  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
        (นางบุษรินทร  มีสัตย) 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 
 
ความคิดเห็นของผูอำนวยการ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ................ ........................... 
     (นางสาวเพญ็ศิริ  แสนสุข) 
ผูอำนวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร 
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