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ชื่อโครงการวิจัย   
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3. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน จ านวนเงินทุน 20,000 บาท  
 
 
4. หลักการและเหตุผลที่มาของการวิจัย  
 ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษคือการฝึกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษจนสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาจ านวน
มากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้ เช่น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษาได้เรียน
เพียงสัปดาห์ละ 2-4 ชั่วโมง หรือการมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเพียงในห้องเรียนแต่เมื่อออกจากห้องเรียน
นักศึกษาไม่ได้มีการปฏิบัติที่มากพอท่ีจะท าให้สามารถใช้การภาษาอังกฤษได้จริง ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติจริงจนสามารถใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริง  
  ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (the UK Professional Standards 
Framework) คือการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
โดยตรงต่อการเรียนรู้ของตนเอง  บอนเวลและไอสัน (Bonwell & Eison, 1991) ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไว้ว่าเป็นการจัดการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงและใน
ขณะเดียวกันผู้เรียนได้มีส่วนโดยตรงในการส ารวจ ประเมินและปรับการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งในการจัดการ
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เรียนการสอนแบบเชิงรุก อาจมีลักษณะที่หลากหลาย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน กรณีศึกษา (case-study), การใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based 
learning) หรือการใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning)  เมเยอร์และโจนส์ (Meyers & Jones, 
1993) เสนอว่าในการจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกโดยตรงถึงกระบวนการการ
แก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การแสดงบทบาทต่างๆในสถานการณ์จริง ดูอ้ิง (Dewing, 2008) ได้เสริมว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกนั้นช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาในด้านต่างๆและเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงพัฒนาการการเรียนรู้  ในการศึกษาทางด้านนี้ คล้าก สตาบริลาและกิลเบิร์ตสัน (Clark, 
Stabryla & Gilbertson, 2018) พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญทางด้านกระบวนการคิดของนักศึกษา โดย
การเรียนรู้แบบเชิงรุกเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  มอร์แกน (Morgan, 2007) สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกว่าช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางด้านการเรียนรู้ที่เป็นบวก 
  งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาผลของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) เพราะการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน จะช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
ห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง  กอพะรันและกูเว่น (Koparan & Guven, 2014) กล่าวว่าการเรียนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเรียนรู้เชิง
รุกต่อการพัฒนาทักษะต่างๆของตนเอง นอกจากนี้ แลนเมอร์และบอส (Lanmer & Boss, 2015) กล่าวว่าการ
เรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐานจะส่งเสริมการเรียนรู้แบบลุ่มลึกซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์จริงได้  โดยในการวิจัยชิ้นนี้จะศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเบื้องต้น นักศึกษาในรายวิชาจะได้รับมอบหมายให้จัดโครงงานด้านการสอน
ภาษาอังกฤษโดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนไปเผยแพร่ให้ผู้อื่น 
งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษากระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติโครงงาน ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียม
งาน ระหว่างการปฏิบัติโครงงานและหลังการปฏิบัติโครงงานว่านักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อะไรบ้างใน
แต่ละข้ันตอนและศึกษาว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลอย่างไรบ้างต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในด้าน
การเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้โดยทั่วไป  
 
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.1 เพ่ือศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ต่อ
กระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษาท้ังในด้านการเรียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้โดยทั่วไป  
 5.2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
 
6. การด าเนินการวิจัย  
 6.1 ประชากร  
 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 113 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ELF60-355 Introduction to EFL Pedagogy ภาคการศึกษาที่ 3/2563 

6.2 สถานที่ท าการวิจัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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6.3 วิธีการศึกษาวิจัย (intervention) มีรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจน  
6.3.1 ประเภทของการวิจัย  

การวิจัยส ารวจ   
6.3.2 วิธีการศึกษาวิจัย   
         -การเก็บข้อมูล  

1. การท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 
2. การใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  
3. การเปรียบเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลัง       
4. การศึกษากระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติโครงงาน   

   
6.4 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลาท าการวิจัย  6 เดือน (เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) และได้รับอนุมัติขยายเวลาปฏิบัติ
โครงการอีกสามเดือน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
รปูแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  
  รายวิชา EFL60-355 Introduction to EFL Pedagogy เป็นรายวิชาที่เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ส าหรับการเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากเนื้อหาด้านกระบวนการและเทคนิคการสอน รายวิชานี้
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพราะทักษะภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติ
ที่ส าคัญของบุคลากรด้านการสอน ในการบูรณาการการเรียนรู้ด้านการใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชานี้ จึง
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ท าโครงงานที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงงานดังนี้  
 
วัตถุประสงค์โครงงาน  

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถวางแผนด้วยตนเองเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของ

ตนเอง  
3. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 
วิธีการด าเนินโครงงาน  
1. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่านเวบไซด์ที่ผู้สอนได้คัดเลือกมาให้
นักศึกษา . 
2. หลังจากนักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง นักศึกษาต้องบันทึกคะแนนที่ได้ในแต่ละครั้ง  
3. นักศึกษาเขียนสรุปผลการท าแบบฝึกหัดของตนเอง ปัญหาต่างๆที่นกัศึกษามีในภาษาอังกฤษและแนว
ทางการฝึกฝนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป  
4. ผู้สอนคัดเลือกนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงในการทดสอบภาษาอังกฤษมาเป็นตัวอย่างการถ่ายทอดความรู้
ภาษาอังกฤษให้เพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นักศึกษาท่ีมี
ผลคะแนนอ่อนได้เรียนรู้เทคนิคการท าข้อสอบจากเพ่ือนนักศึกษาที่ได้คะแนนดี  
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ผลการด าเนินโครงงาน  
ในการด าเนินโครงงาน นักศึกษาเข้าฝึกท าแบบทดสอบออนไลน์ด้านไวยากรณ์ การฟังและค าศัพท์ โดย

นักศึกษาสามารถเข้าฝึกท าแบบทดสอบในเวลาใดก็ได้ที่นักศึกษาสะดวก หลังการท าแบบทดสอบแต่ละครั้ง
นักศึกษาบันทึกคะแนนของแต่ละแบบทดสอบไว้ หลังจากท่ีนักศึกษาท าแบบทดสอบครบทั้งสามทักษะแล้ว 
นักศึกษาได้วิเคราะห์ความสามารถของตนเองในแต่ละทักษะโดยประเมินตนเองจากคะแนนและจากที่เห็น
ความสามารถของตนเองในระหว่างที่ท าแบบฝึกหัด การประเมินตนเองนี้แบ่งเป็นสองสวน  
1. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษที่ตนเองท าได้ดีแล้ว 
2. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษที่ยังต้องปรับปรุงและเสนอแนะวิธีการฝึกฝนที่นักศึกษามองว่ามี
ประสิทธิภาพ   
 
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อทักษะภาษาอังกฤษของตนที่นักศึกษาประเมินว่าตนเองท าได้ดแีล้ว 

 
 
ทักษะไวยากรณ์  

1. I think the skill that I can do well is the part of grammar because grammar is one of 
my favorite things. I like it so much since it has the inflexible rules. If we can 
acknowledge its contents, rules or even any its regulations, It will be very easy to for 
us to learn and sit the grammar exam. Learning grammar just requires the 
understanding of its concepts of structure. It is not so deep to understand. On the 
other hand, listening skill is what I consider to be weak for me because I rarely have 
the chance to listen to the native speakers’ pronunciation so that some words really 
confuse our understanding of concept. Also, our accent is totally different from the 
native which is the origin of English speaking, so it is important to try to practice the 
listening skill from listening to native speakers especially from the YouTube or free-
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access websites as much as possible in order to make our auditory sense become 
familiar with those correct pronunciation and it will more enhance our listening 
effectiveness. For other skills, the ways to improve are just try to be or live with 
English because learning English or any languages really requires time to practice. It is 
easy to improve by quite often reading the English texts, analyzing the idea of 
passages, practicing writing the paragraph with correct grammar or transition words, 
speaking or communicating with foreigners as much as we can. The most important 
thing to practice English is to spend time on practicing and improving as always as 
possible. No one is perfect and practice always makes perfect! 

2. My performance for Part B individual project. I can do well grammar skill because 
when I was doing tests in this part, I accidentally did the test with caution, as I 
thought it was now the hardest part, and the results of it came out very good when I 
did it fully. I need to improve vocabulary skills and I will improve my English 3 steps. 
First, I believe that remembering words as images is a very effective way because it 
helps me to remember more accurately, and it also helps to learn faster. Because 
the need for images is similar to memorizing stories, I can read more smoothly. 
Second, create patterns and methods of memorizing vocabulary. Most of the 
common words are often repeated, so when reading the same type often, it makes it 
difficult to remember the same words or groups of words. But it is important to 
develop the recognition of words by creating a category of recognition. is often used 
by writers or other books on a regular basis. 

 
ทักษะการฟัง 

1. My competent skill is listening skill because I am a student who really loves listening 
to English songs, watching English movies and communicating with foreigners  

2. I do well at listening. Because when I took the exam, I had the concentration to 
listen it makes the high score.   

3.  In these three skills, Listening is the best skill I can do. However, I still have to 
improve in this skill. Listening to music and watching movies in English sound and 
English subtitle. After that, I will try to practice listening and practice pronunciation. 
Listening practice with English subtitles will help me become familiar with the 
language and gradually to have better listening skills. 

4. The last skill that I need to improve is listening skill because of I think that I can do 
well but I need to be well more than I can do. I will try to see soundtrack movies or 
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listening to music that I like. And I think I’m not good in writing and reading because I 
can’t focus long time.    

5. The performance for Part B individual project. the skill that I can do well is Listening 
skill. Now, English is everything, and at my university, the lecture teaches in English 
language. The skills that I need to improve is listening skills because I want to 
understand what the teacher is teaching or able to communicate with foreigners. The 
way I improve my skills are at first, I try to listen to a lot of English every day, do it 
for a long period of time and practice with different situations and voices by 
Podcasts, English Channels on YouTube, Series & Movie English subtitle, etc. Then try 
to understand what is listening and try to say what I hear to make familiarity with the 
English language. 

6. I think I still don't do it well on all three skills, but listening skills I think do the best 
because I listen to it so many times that I can do it. On this website, the exercises 
are great because I can go back and review. I need to improve three skills because I 
am not very accurate about my knowledge of English grammar, listening and 
vocabulary. Sometimes I forget what I have learned, so what I can develop myself is 
that I have to concentrate and review the lessons, reading books, reading aloud, and 
practicing vocabulary. If I have free time, I will listen to English from YouTube and 
practice watching English movies without Thai subtitles. The last and foremost thing 
is that I will practice English exercises daily. 

7. I listen well because I think that I often practice listening skills. 
8. I think listening to music and bringing new songs to notice vocabulary or sentence 

form from lyrics and reading interesting books  Interesting vocabulary and grammar 
libraries often come from books. 

9. Listening is the skill that I can do the best. It may be because of my concentration 
while listening and using my ability to guess the context of the subject from listening 
makes me quite good at this listening skill.  

10. practice a lot  

 
ทักษะด้านค าศัพท์  
1. I can do the vocabulary skills are very well. Before I answered the question, I would 

read and make sure the understanding the word that I know. If I don’t know, I would 
use the dictionary for looking up the meaning of vocabulary.  

2. For the skill that I do it well is vocabulary because I think in the vocabulary is the 
one that I learn and memorize since I was a child and I like it so that makes me do it 
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better than another. I think vocabulary is most of the words I can see in life, so why 
can I answer. It also can choose the correct answer because in choices it very 
different meaning so can predict it. 

3. I can do the vocabulary skill well. Because it’s not difficult words, may be difficult 
some words. I will observe sentences  

4. I was doing vocabulary skills well for part B individual project. I confident that I can 
do it better if I try to learn vocabulary. Watching movies and reading books increases 
vocabulary in my brain. 

5. Vocabulary topic I am doing well. I am review the vocabulary within 24 hours. When I 
write down the words in the notebook and bring it back for review within 24 hours, 
my brain will start to remember and when I continually bring it back, like once a 
week and once a month I will remember English vocabulary precisely. 

6. From my thought, the best part of my performance is the vocabulary part because it 
is just basic vocabulary which shows in the basic words that everyone should know.   

7. the vocabulary skill is skill that I do well, especially in the topic of Appliances, 
Environment, Hobbies and Leisure, Language, and Shopping that I have gotten full 
score. Although I do well in vocabulary skill, I should practice more about this skill.    

8. My skill well is vocabulary, because it's a very common vocabulary and used in daily 
life 

9. Vocabulary topic I am doing well. I am review the vocabulary within 24 hours. When I 
write down the words in the notebook and bring it back for review within 24 hours, 
my brain will start to remember and when I continually bring it back, like once a 
week  

10. "I think the topic that I did well is vocabulary, because I may know enough vocabulary, 
and in the test, that is a basic vocabulary in everyday life, a vocabulary that I am familiar 
with and used to before, and some questions are repeated.   

11. I think the part I do well is vocabulary, because I like memorizing words and meanings. 
Many times I can guess each sentence with a word.   

12. The skill that I’m doing well is Vocabulary because I can predict some words from 
context of questions when I don’t know meaning.   

13. I think the part that I can do well is Part vocabulary because I like to memorize words 
and search for the meaning of the words frequently, so when we read the sentences, we 
can guess the direction or meaning of the words.  

14. For me, the best topic is vocabulary because this topic can be found in everyday life 
make this topic the highest score and some words are already familiar.   
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15. I have good vocabulary scores, but I should have done more because I think this is too 
little for being a teacher. I have to remember more words in everyday life.   

16.  In part of Part B. I can do well in terms of vocabulary. Because it is something that is 
familiar and common in everyday life So I can do this part quite well.   

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อทักษะภาษาอังกฤษของตนที่นักศึกษาประเมินว่ายังต้องปรับปรุงและ
เสนอแนะวิธีการฝึกฝนที่นักศึกษามองว่ามีประสิทธิภาพ   

 
ทักษะไวยากรณ์  
1. for the skill that I need to improve is grammar, as you know, I learn a lot about grammar 
from youtube or Facebook  because nowadays many people teach English in every 
application so, I think if I love it and I have the goal I will can do it better.  
2. the topic that I have to develop is grammars. I have to develop this by practicing 
grammars. And understand the various rules and restrictions 
3. I will improve this skill in using English more by practicing grammar exercises, 
4. learning English grammar principles from native speakers, as well as 
5. observing the principles using more English grammar from foreign articles. 
6.  Grammar skill is a skill that I want to improve. I must try to understand the obvious 
grammar by watching a video and read many books. 
7. I think I will improve my grammar skill by find some good grammar books to read and try 
to understand it as much as I can and  
8. practice it in grammar online test, in my fee time  
9.I will watch a teaching clip form internet and in some topics that I don't clear or do 
understand, 10. I will ask teacher or someone that they can help and make me clear it.  
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11. I want to improve my grammar by reading books related to English grammar.  
12. I should learn more from other places, such as video clips, because it can help improve 
my grammar.  
13. I think that if I study grammar every day, I will improve my grammar. 
14. For the process to develop my English, I think I have to more practice in grammar exam 
and 15. lean more for soundtrack English movies and songs.  
16.Moreover, I will challenge myself with write down new word knowledge from movies or 
song, and make a new sentence from it.    
17. I have to review about the basic grammar or do the assignment harder. 
18.. I much read novel, see movie, and learn more with free online courses. 
19.  I have to inspire myself once again to successfully learn grammar. 
20.. I need to have enthusiasm in practicing doing grammar exercises, test books or even 
online test. I followed English teaching pages on Facebook. The teachers always live 
teaching on screen. I can learn from that Facebook live.  
21. I review the basic grammars for 25-20 minutes each day.  
22. Reading the stories or research can help to understand how to use the grammar in the 
text and in real life.  
23. Also, I practice with the grammar test to evaluate myself after finished reviewing the 
basic grammars.  
24. Additionally, writing is the best way to develop my skills. I use the grammar to create the 
story and it can help to write natural styles. These ways can improve the vocabulary skill as 
well. 
 25. I will learn grammar by focusing on the tense, learn through www. examenglish.com. 
there is an explanation of how to use the tense on this website. Also, this website has an 
exam and an answer too. I can check my knowledge after taking an exam. 
26. So I have to do a lot of exercises and do it often to get familiar with when going to take 
an exam,  
27. and if there is something I do not understand, I should search more immediately and try 
to understand it. 
28. I think I will improve by practicing more grammar exercises and focusing on reviewing 
grammar often.  
29. I need to improve grammar skills. I have to practice exam practice frequently. The exam 
via https://www.examenglish.com/ and another website can improve me is better grammar 
skills. 
30.  I should read books frequently because reading books will increase our potential, 
allowing people to remember the various structures that we have read 
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31. Play language games to help improve our grammar skills Playing games helps keep both 
entertainment and knowledge in mind. As well as helping us to easily remember the rules 
and principles of grammar because it is not necessary to memorize. 
32.  Practice exam or practice error identification Will give 1 sentence and underline 4 words 
and point out the wrong words. Practice doing often will make the wrong point and correct 
it.  
33. Try to find various articles In English to read Once we have an understanding of 
Grammar, we will begin to see mistakes in sentence construction. 
34.  The skill I need to improve is grammar skill by having more practice about it.  
35. I will improve by learning and practicing more grammar, content and practice exercises 
after that, understanding the explanation of the correct answer more precisely. 
36.  I think I need to study and practice more on this topic and give more time to review 
lessons, do exercises and study more myself from various media, if possible (if I have 
enough time) I would like to study more. 
37. I will improve these grammar as follows:  I should find a good book about grammar to 
understand non-memory as if reading it with pleasure. 
38.  Another thing is try to find various articles in English to read. When I begin to understand 
Grammar, then I begin to see the mistakes in sentence making because I start to feel that 
the author written incorrectly, the grammar I read or that I do not understand what is 
necessary for the author to bind the sentence in that form. I must be noticed and 
suspicious. 
39. My way to improve my skills is to read more textbooks and practice exercises often.  
40. In my free time, I like watching the series. I think this will be another way that I can 
improve my English skills from activities that I like and I think this will be another way that I 
can apply to suit me. 
41. I will improve my grammar skills by watching Thai audio movies with using English 
subtitles, in order to be familiar with the use of Tens in accordance with the context. 
42.  I will practice to do more exam such as error identification. After that I will read more 
detail about topics which I don't understand.  
43. I should need to improve the Grammar skill. I should improve my English skills which I 
have to learn to do more grammar exercises. I 
44. should learn about grammar through YouTube videos or  
45. grammar books.   
46. I will develop grammar as well, using listening, speaking, reading and writing techniques 
using applications and regularly reviewing lessons. 
47. I will improve my grammar skills by reviewing the books, doing exercises and playing 
language games about grammar. 
48. I'll improve by watching a YouTube video teaching from lecturers channel and  
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49. I'll practice English Exam online that I use to do in Part B of the previous individual 
project. I think is the best way to improve and practice my English skills though these 
method. 
50.  The plan to improve my grammar skill, first step is practice grammar test and find the 
explanation of the mistake.  
51. Second step is learning grammar from YouTube, application, or on the website.  
52. For last step is reviewing the lesson after learning. I think these steps will improve my 
grammar skill.  
53. How will I improve my English :  First, should start by looking at the content or studying 
more of the grammar. After understanding to a certain extent Next, started to practice and 
practice. Starting from easy to difficult will make us know your own level of progress. 
54.  I will practice reading or watching clips to learn more about grammar structures.  
55. Practice grammar tests, 
56. especially for websites exercises provided by teachers are good exercises for practicing 
yourself 
57.  I think we have to use it often. Language is a skill Before we can write well, we must 
accumulate other skills as well. 
58. memorizing the structure of the grammar or practicing exams, in order to use these 
things to understand and correct in daily  
59. I will improve by reading texts more to learn the structure of grammar that how to use 
each tense, question, conjunction, and anything about grammar and I will try to practice to 
use the grammar more than now. 
60. I want to improve grammar topics by reading a book, studying online, and practicing 
exams test more. 
61.  I need to improve grammar skill by reading books, watching movies and doing grammar 
exercises. 
62.  I will try to improve my English skills with exercise on the web board more than before. 
63.  the grammar skill is what I need to improve, especially 'future continuous' and 
'prepositions and prepositional phrases of place' because I have gotten the same lowest 
points which are 5 out of 10.  
64. To improve my grammar skill, I need to learn and practice regularly. Whether learn 
through a book or an online test are the best way to learn and practice it 
65. Grammar  skills  is  I  should  improve  more  than  two  part  and  how  to  improve  is  
review and  do  more  exercise  because  I  don't  like  grammar  and  it's  difficult ,  So,  I  
think  most  Thai  student  don't  like  grammar  also  and  in  education  many  teacher  
teaching  grammar  for  students to  memorize  a  lot.        
66. t I have to develop are the grammatical because it is quite difficult to practice exercises 
often to increase knowledge and understanding in this skill 
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67.  The part I rarely do is part Grammar because I have little knowledge in this area. I try to 
practice by doing tests,  
68. listening to YouTube or  
69. looking for more books about grammar. 
70. I need to improve grammar skill by reading books, watching movies and doing grammar 
exercises.  
71. Try hard to learn Memorization means collecting knowledge from various words that I 
never knew before.Whether from the textbook or the surroundings that pass through my 
eyes, I can study it all.   
72.  In English there are many grammar, some of which are not used. Therefore cannot 
remember the various structures in this skill development. I think I have to practice more 
often, use grammar -related content to practice. It may take some free time to write the 
structure and place it where I see it, often through the eyes. If I don't want to read it with 
myself.  
73. I can watch and listen to it on YouTube. 
74. I have to improve my grammar skills especially past Modals for deduction and Both, 
either and neither. I think I have to improve this skill by do practice exercises about that 
topic more. After that I am going to learn more and make understand by myself or asked a 
friend. When I finish, I will do some quiz or exercise again to make sure that I really 
understand. Checking how many percent increase. 
75.   But my grammar skills are not that good. So, I have to fix it by practicing exams on a 
regular basis to get used to it.  
76. Or even consume media such as watching movies or  
77. listening to music because it is an easy way and can be treated well. 
78. The skill that I should to improve that is the grammar. Developed by focusing on daily 
communication to increase the effectiveness of grammar and to understand the essence of 
grammar.  
79. From the score above, it shows that I need to improve myself in grammar. Therefore, in 
order to improve myself to do better, I must pay attention to learn, practice, and try even 
more for my own future.  
80. There are a lot of ways to improve grammar skills. I think the best way is using grammar 
consistently through writing will help me become more familiar with it. I don't need to recite 
it for memorizing grammar, but I have to use it correctly 
81. Part 1: Learning the Basics of Grammar (1) Know the parts of speech. (2) Recognize points 
of view. (3) Use proper word order. (4) Conjugate verbs properly. (5) Punctuate sentences 
properly.  
82. I will develop as much grammar as possible.   
83. There are many forms of development such as grammar reading from book,  
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84. online training from teachers on YouTube or Facebook live,  
85. and online testing from various institutions,  
86. and I will practice sentence by writing every day precisely.  And will develop the 
grammar skills to be as accurate as possible. 
87.  The part that I do not do very well is Part Grammar, because in this part it requires 
memory and understanding and there is a matter of time involved which I will practice 
further is to find a test or to see how to learn. From online websites such as Youtube and  
88. may find books that teach about Tense to understand more because we have to 
develop ourselves to have a knowledge that is repeated in English. 
89.   And my personal I love watching movies and listening to English music already this part 
can help me improve vocabulary and grammar skills  
90. but I have to focus more in grammar part so I have to read an English book too to 
improve my grammar skills.    
91.  Next, topic to improve is grammar. I think grammar is a very difficult topic for me. To 
practice grammar getting that efficiency takes a lot of time and effort. The reason why I 
don't get grammar maybe because the basic skills are not good enough since children, so 
when they grow up, practice their own development and the necessity of difficult things.  
92. Now try to train yourself by diligently looking at the basics from the beginning, such as 
the structure of each topic on the tense and try to divide the time to read books every day, 
may start reading 1 sheet a day. I do it more often if already active and will train myself by 
writing practice. In addition, I will write in essay and error identification of sentences. 
93. by check my problem first; which part that I do not understand the most because I think 
the best way to improve our skills is to know and accept yourself or your problem first.  
Next, I will try to practice lots of exercise or exam by do it lots of time until I am sure that I 
understand it.  
 
 
 
ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษที่นักศึกษามองว่าตนเองยังท าได้ไม่ดี 
ทักษะการฟัง 

1. However in order to be good at listening, I have to improve vocabulary and even 

grammar as well. Many tips are provided on the internet for language learners and I 

think listen to the song’s lyrics and figure the meaning can help me improve my 

skills creatively and incessantly. Because I think the more I know the words and 

structure is the more I am doing well in using language whether listening, writing or 

speaking. 
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2. I will improve listening skill because I am not enough aptitude which I need to 

improve by practice listening a lot and try to interpret what the subject is saying and 

will do the same practice everyday. 

3.  I want to improve my listening skills through the media for example watching English 

news and movies because they are easy to reach in daily life. I think if I usually 

practice, my listening skills will improve.  

4. listen to a lot of English songs or watch movies in English. 

5.  The skills that I need to improve is listening skills because I want to understand 

what the teacher is teaching or able to communicate with foreigners. The way I 

improve my skills are at first, I try to listen to a lot of English every day, do it for a 

long period of time and practice with different situations and voices by Podcasts, 

English Channels on YouTube, Series & Movie English subtitle, etc. Then try to 

understand what is listening and try to say what I hear to make familiarity with the 

English language. 

6. but listening skill needs to improve because I listen each topic about 2-3 times for 

my understanding. After I have done the part listen that makes sure myself, I am not 

good this skill enough. I need to improve this skill because it is important to 

communicate. My methods for improving and developing myself are watching 

movies, listening to music, and listening BBC news. Watching English movies can help 

listening skill, get any accents, and pronunciation skill. Moreover, I can know the 

structure of sentences and translation skill at the same time because the 

conversations in the movies have declarative sentence, negative sentences, and 

interrogative sentences. For example, I want to do that now, don’t worry girl, or are 

you ok? Those sentences I need to understand because I can know what they say.  

7. Listening to English music can also help improve the listening English skill. Listening 

BBC news improves the listening skill levels because they report slow speech, and 
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using basic words that is easy to understand. I have been doing these methods for 

one month. Although my listening skill is not good enough, it improves more. I think I 

will do that continue with practices these methods foreve 

8. Skills that must be improved are listening. I want to improve my listening skills by 

changing from listening to Thai music to listening to English music. I will try to watch 

English movies. If I don't know the meaning of the vocabulary, I will find the word 

and translate it immediately and I will practice every day to make listening more 

effective. 

9. I will practice listening more and I will listen from English TV Shows that they 

communicate and interact to practice my listening skill and make it not boring by 

listening to the series  

10.  I need to improve my listening skill because it is a sort of weakness the most. I can 

develop my hearing by more listening to music and watching movies with subtitles. 

11. I will try to practice listening to music or watching movies in English in order to 

become familiar with the language. If any word is not heard after then it can be 

repeated. This practice will improve my listening skills and develop important skills, 

such as going to conversations or listening to foreigners, because speaking with a 

native speaker may make you familiar with the accent and do it. Make our listening 

easier to understand.  

12. On the other hand, listening skill is what I consider to be weak for me because I 

rarely have the chance to listen to the native speakers’ pronunciation so that some 

words really confuse our understanding of concept.  

13. Also, our accent is totally different from the native which is the origin of English 

speaking, so it is important to try to practice the listening skill from listening to native 

speakers especially from the YouTube or free-access websites as much as possible in 
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order to make our auditory sense become familiar with those correct pronunciation 

and it will more enhance our listening effectiveness 

14. In the listening part, I think I have to practice more because some sentences or 

words I cannot listen to understand at once, but some sentences or words can listen 

once. 

15.  I will improve my English by listening to anything related to English such as watching 

movies, listening to conversations with foreigners.  

16. The skill that I need to improve is Listening because I didn’t catch some questions, 

so I think the way that I’m doing now is watching movies on platform Netflix. I watch 

movies in English language and subtitle English to practice although I don’t 

understand the story. For example, the movie “Chernobyl” is about nuclear accident 

that have a lot of technical term. Although I don’t understand, it makes me know 

the Soviet accent (Russian in present) and how they pronounce the words, but 

sometimes I watch in subtitle Thai later to understand the story. In addition, I also 

love playing online game. I think games have a lot of influence on language learning 

for me because the most games are English language. I meet English Language every 

time when I play game. Some games is other languages, but I can change into English 

in options or set up of games  

17. The skills that I have to develop are listening skills because I still cannot listen to 

comprehension. I should practice listening more to improve it. Listening skills are 

difficult for me and I need to spend more time practicing, like watching movies or 

listening to podcasts. I think that practicing often will allow that skill to be 

continuously developed,  practicing often will bring that skill to be continuously 

developed which will give good results to many skills 

18. but the topic and skills that I have to improve are listening. So I think I need to 

improve my listening skills by practicing listening to conversations in English, such as 
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watching movies or listening to music in English language, watching YouTube or other 

shows in English language. 

19. The part that I have to try to practice and improve even more than before. Is the 

part of listening I have to practice this part a lot to improve my listening skills. I 

assessed myself from the Part B exam tests that I have to revise and learn about 

listening many times more. I will improve my listening experience by learning and 

listening from various media on a regular basis, whether it is Youtube, Netflix, or even 

foreign voice application on mobile. I think if I practice and do it regularly It will make 

me able to do the listening part tests easily. 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษที่นักศึกษามองว่าตนเองยังท าได้

ไม่ดี 

ทักษะด้านค าศัพท์  
1.  I can develop my vocabulary skill many ways.  

 
The first one is put the words to the context. I’ll write the list of the words that I 
don’t know, try to put them into the sentence and try to remember them every day. 
That way, I will know the words that use in daily life and help me remember many 
vocabularies.  
 
Second, I will do the flashcards by putting the new words into the paper and add a 
picture that can is relative to this word. That way, the picture in flashcard will help 
me clearly recognize vocabularies and it is easy to bring everywhere, so while I’m 
waiting the bus at the bus station, I can read it.  
 
Finally, I will download some interesting applications on my mobile phone such 
as a game application that helps me remember the words, or the Oxford English 
Dictionary application for searching some words which I don’t know. 

2.  I need to improve vocabulary skills by writing sentences with difficult word that I 
can’t remember easily. I love to listen podcast on YouTube and write the 
vocabulary that I never know on my paper.  
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3. I will improve my English, should have intended and practiced to memorize more 
words.  Other than that, practice reading and practice writing vocabulary on a 
regular basis. 

4.   More vocabulary and paying attention to the training of various English 
language skills. 

5. Anyway, I have to improve my vocabulary skill because I got only 70.65%. Therefore, 
I will do the quiz again and remember the new word from each category and I’ll 
read more the English text to enhance my new vocabulary list. 

6.  Also, I will try to do the mock quiz from every free website to gain more new 
vocabulary. 

7. I need to improve vocabulary skills and I will improve my English 3 steps.  
 
First, I believe that remembering words as images is a very effective way because it 
helps me to remember more accurately, and it also helps to learn faster. Because 
the need for images is similar to memorizing stories, I can read more smoothly. 
 
Second, create patterns and methods of memorizing vocabulary. Most of the 
common words are often repeated, so when reading the same type often, it makes it 
difficult to remember the same words or groups of words. But it is important to 
develop the recognition of words by creating a category of recognition. is often 
used by writers or other books on a regular basis. 

8.  The skills I need to improve are vocabulary because I don't know new words or their 
meanings, so I can't do many exercises. I have to improve myself by memorizing 
many English words in order to learn new words. My English development method 
is that I exercise on the web and watch English programs regularly and I like 
listening to music or watching. The movie is in English because I feel that it can help 
to listen easily. And every day I will recite 5 words a day on a regular basis to 
memorize new words. 

9. In fact, there are many to learn new words, but I think the best way of learning new 
vocabulary is reading and listening. Actually, I often learn new words in everyday life 
from reading the news and listening to some videos on YouTube and Ted Talk.  

 
ผลการท าแบบทดสอบก่อนและหลังด าเนินโครงงาน 
ในการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาในโครงงานนี้ ได้ใช้ข้อสอบ TOEIC ส่วนที่ 5 
Incomplete Sentence ซึ่งเป็นส่วนที่เน้นทดสอบความสามารถด้านไวยากรณ์และค าศัพท์ ผลการท า
แบบทดสอบแสดงในรูปด้านล่าง  
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สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (the UK Professional Standards Framework) คือ
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยตรงต่อการเรียนรู้
ของตนเอง  งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาผลของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) เพราะการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน จะช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
ห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงโดยศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น นักศึกษาในรายวิชา EFL60355 Introduction to EFL Pedagogy ซ่ึงเปน็รายวิชา
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจด้านการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาในรายวิชาได้รับมอบหมายให้จัด
โครงงานด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นมากส าหรับผู้ที่มีเป้าหมายที่จะสอน
ภาษาอังกฤษ  ผลของการด าเนินโครงงานพบว่านักศึกษามีความตระหนักมากข้ึนถึงความสามารถภาษาอังกฤษ
ของตนเอง ทั้งทักษะที่ท าได้ดีอยู่แล้วและทักษะที่ต้องปรับปรุง การท าโครงงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี
การวิเคราะห์และประเมินทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ซ่ึงนักศึกษาได้แสดงมุมมองถึงเหตุผลที่ส่งเสริมให้แต่
ละคนมีความสามารถภาษาอังกฤษ ในส่วนของทักษะที่ต้องปรับปรุงนักศึกษาได้เสนอแนะแนวทางถึงวิธีการ
ฝึกฝนทีน่ักศึกษามองว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการที่นกัศึกษาน าเสนอนั้นต่างก็เป็นวิธีการที่
สอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะไว้ แสดงให้เห็นว่าแม้ว่านักศึกษาจะยังไม่สามารถใช้วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพเหล่านี้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง แต่นักศกึษาตระหนักถึงวิธีการ ซึ่งหาก
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง  
 
 
การด าเนินโครงการในครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้  
1.  นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมผ่านกระบวนการการใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning)    
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2.  จากการเข้าร่วมในโครงงาน นักศึกษาไดว้ิเคราะห์ตนเองถึงศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ ปัญหาในการ
เรยีน ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา และได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองพ่ือปรับปรุง
ทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึน้ต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเองได้ 
(autonomous learner) และเป็นผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learner)   
3. ผลของงานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลผลระบบ UKPSF ในส่วนของการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (Active Learning) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning)  
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษา 
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