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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับ นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โดยกระบวนการพัฒนาชุดการเรียนเริ่มจากการ
สารวจความต้องการจาเป็นของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
และสารวจความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อนาข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาเป็นกรอบในการจัดทาชุดการเรียนด้วยตนเองให้กับ นิสิตนักศึกษา
จากนั้นจึงนาชุดการเรียนที่จัดทาขึ้นไปให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้สารวจเนื้อหาและความเหมาะสมใน
การใช้งานแล้วนามาปรับปรุงเพื่อให้ได้ชุดการเรียนมีความสมบูรณ์ตามความต้องการของนักศึกษา แล้วจึ ง
นาไปให้นักศึกษาใช้งานจริงในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 5 รายการ ประกอบด้วย
1. แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิ ตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
2. แบบสารวจความคาดหวังของนักเรียนต่อ คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. แบบประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5. แบบสัมภาษณ์ผลการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความต้องการจาเป็นในด้าน 1) การพัฒนาความรู้และทักษะภาษา
อังกฤษของตนเอง 2) การเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการฝึกฝนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
หลังจากใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะและสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียน โดยมีคะแนนประเมินครั้งสุดท้ายในระดับดีมากซึ่งเป็น
ระดับการประเมินสูงสุดในทุกรายการ
นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาสูง
กว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่ตั้งไว้
ชุดการเรียนด้วยตนเองมีความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของนักศึกษาทาให้นักศึกษาสามารถ
นาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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Abstract
The purpose of this research was to develop a self-learning module for English
language professional practices of student teachers in elementary education. The process of
development began by identifying the needs of volunteer student teachers along with school
students’ expectation on student teachers’ characteristics. Then the self-learning module for
professional practices was initiated based on those particular data. Before implementing the
module into second semester teaching practice, the volunteer student teachers had tried it
out and expressed their opinions and suggestions on what needed to be improved. Finally,
the self-learning module was used by those volunteer student teachers.
Five instruments were administered for data collection which were,
1.
2.
3.
4.
5.

Needs assessment of student teachers in English at elementary level
Questionnaire on school students’ expectation on student teachers’ characteristics
Assessment form on teaching competence of student teachers in English
Questionnaire on students’ satisfaction with student teachers’ characteristics
Interview form on the use of self-learning module of volunteer student teachers

For data analysis, mean, percentage, and content analysis were employed.
It was found that the student teachers needed to 1) develop their knowledge and
skills on their English competence 2) acquire the knowledge of teaching and learning English
as well as practice their teaching effectively and 3) develop their teaching competence during
professional practice period.
The results also showed that after using self-learning module, both volunteer student
teachers’ scores were higher than ones before using the self-learning module. Moreover, they
both could earn the highest scores in all aspects of teaching competence.
School students learning with those volunteer student teachers rated their satisfaction
on student teachers’ characteristics higher than their expectation in average.
The self-learning module served those volunteer student teachers’ needs, so they
could deliver lesson learned to their professional practices and finally achieved their goals.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องด้ว ยควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอนของครู มีค วำมส ำคั ญอย่ ำ งยิ่ งต่ อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรที่ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสอนทั้งในด้ำนควำมแม่นยำในเนื้อหำสำระ
ควำมรู้ในด้ำนทฤษฎี เทคนิค และวิธีกำรสอน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนอย่ำงเป็นระบบย่อมอำนวย
ให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูมีประสิทธิภำพและนำมำซึ่งควำมสำเร็จในกำรเรียนของนักเรียน ดังนั้นจึง
เป็นหน้ำที่สำคัญที่ สถำบันกำรผลิตครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะต้องจัดหลักสูตรเพื่อ ผลิตบัณฑิตโดยมี
องค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ (ภำคทฤษฎี) และกำรลงมือปฏิบัติ (กำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ)
Calderhead (2002) ได้จัดแบ่งประเภทของควำมรู้ที่มีควำมสำคัญต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
และกำรประกอบวิชำชีพครูเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (craft knowledge) ควำมรู้
ควำมเชี่ ย วชำญในวิ ช ำชี พ (professional knowledge) ควำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญในกำรลงมื อ ปฏิ บั ติ
(knowledge-in-action) และกำรสะท้ อ นควำมคิ ด จำกประสบกำรณ์ (reflection) จำกควำมส ำคั ญ ของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อดังกล่ำวข้ำงต้นสรุปได้ว่ำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนิสิต/นักศึกษำจำเป็นต้องได้รับ
กำรพั ฒ นำด้ ำ นควำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญในสำขำวิ ช ำของตนซึ่ ง ได้ เ รี ย นรู้ ม ำแล้ ว เป็ น ส่ ว นใหญ่ ก่ อ นกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์วิช ำชีพ ควำมรู้ ควำมเชี่ย วชำญในวิช ำชีพและกำรลงมือปฏิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ จำกนั้นนิสิตนักศึกษำจะต้องมีกำรสะท้ อนควำมคิดจำกประสบกำรณ์เพื่อให้สำมำรถตก
ผลึกควำมคิดและนำไปสู่กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในระหว่ำงกำรฝึ กประสบกำรณ์วิช ำชีพ นิสิ ตนักศึกษำแต่ล ะคนจะได้รับกำรดูแลจำกอำจำรย์
นิเทศก์และได้รับคู่มือสำหรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่สถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่งจัดทำขึ้นเป็นฉบับกลำง
ซึ่งระบุบทบำทหน้ำที่และภำระงำนของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพไว้ อนึ่ง แม้ว่ำจะมีคู่มือฉบับ
ดังกล่ำวแล้ว ยังคงมีนิสิตนักศึกษำบำงส่วนที่ประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะวิชำเอกเนื่องจำก
ควำมรู้และควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะสำขำวิช ำของตนอำจยังไม่
เพียงพอ
จำกกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อ ำจำรย์ นิ เ ทศก์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำอังกฤษ ในระดับประถมศึกษำ ตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ผู้วิจัยพบว่ำแม้นิสิตนักศึกษำจะมีผล
กำรเรียนในวิชำเอกก่อนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพอยู่ในระดับสูงซึ่งสะท้อนถึงกำรมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำ (craft knowledge) พอสมควรแล้ว แต่เมื่อเข้ำมำจัดกำรเรียนกำรสอนจริงในโรงเรียนนิสิตนักศึกษำ
ยังประสบปัญหำบำงประกำรที่ทำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนไม่ประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควรหรืออำจ
ต้องใช้เวลำนำนในกำรพัฒนำไปสู่ระดับที่นิสิตนักศึกษำและอำจำรย์นิเทศก์มีควำมพึงพอใจและสัมผัสได้ถึงกำร
ประสบควำมสำเร็จในกำรสอน รวมทั้งกำรที่นักเรียนมีควำมพึงพอใจในกำรเรียนกับนิสิตนักศึกษำส่งผลถึงกำร
มีควำมสุขในกำรเรียนรู้และเป็นกำลังใจสำคัญของนิสิตนักศึกษำที่จะมุ่งมั่นพัฒนำตนเองเพื่อกำรเป็นครูมือ
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อำชีพในอนำคตต่อไป
นอกจำกนี้ ผู้วิจัยยังพบว่ำนิสิตนักศึกษำแต่ละคนมีปัญหำและอุปสรรคในกำรสอนที่แตกต่ำงกันออกไป
ในแต่ละช่วงเวลำ บำงคนมีปั ญหำในกำรจัดเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในส่วนของกำรกำหนดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ในช่วงแรกๆ ของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในขณะที่บำงคนมีปัญหำในกำรจัดทำและใช้สื่อกำรสอน
กำรใช้ภำษำอังกฤษในห้องเรียน หรือกำรประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ทำกำรวิจัยเพื่อศึกษำและพัฒนำชุดกำรเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิ ชำชีพสำระกำร
เรี ย นรู้ ภ ำษำอัง กฤษในระดับ ประถมศึ กษำ เพื่อเป็น อีกทำงเลื อ กหนึ่ งที่ จะช่ ว ยให้ นิ สิ ตนั กศึ กษำได้ เรีย นรู้
แสวงหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของตนนอกเหนือไปจำกกำรรับ
คำแนะนำและปรึกษำอำจำรย์นิเทศก์โรงเรียน
วำสนำ ชำวหำ (2525) ได้ให้ควำมหมำยของชุดกำรเรียนไว้ว่ำ หมำยถึง ชุดกำรเรียนกำรสอนที่จัดขึ้น
เป็นโปรแกรมทำงกำรเรียนสำหรับให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยตนเองตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจเป็นรำยบุคคล
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนแต่ละคนให้พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองไปถึงขีดสุดควำมสำมำรถ โดยไม่
ต้องเสียเวลำคอยผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นต้องคอย
สกำวเดื อน มงคลสุ คนธรั ก (2539) ได้ ทำกำรวิจั ยเรื่ อง กำรพัฒ นำชุ ดกำรเรี ยนด้ว ยตนเองเรื่อ ง
กระบวนกำรพยำบำลสำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้ นปีที่ 1 หลักสูตรประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ (เทียบเท่ำ
ปริญญำตรี) ผลกำรวิจัยพบว่ำ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนของประชำกรมำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ำ ชุดกำรเรียนด้วยตนเองเรื่องกระบวนกำรพยำบำลที่ผู้วิจัย
สร้ำงขึ้นสำมำรถช่วยให้นักศึกษำพยำบำลเรียนรู้เรื่องกระบวนกำรพยำบำลได้
Padmapriya (2015) ได้ศึกษำประสิทธิภ ำพของชุดกำรเรียนด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิชำชีววิทยำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำพบว่ำ นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกำรเรียนด้วยตนเองมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำชีววิทยำสูงกว่ำนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีกำรสอนปกติ และด้วยเหตุนี้ผู้บริหำร
โรงเรียนจึงมีนโยบำยให้ครูในโรงเรียนพัฒนำชุดกำรเรียนด้วยตนเองเพื่อนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
มำกขึ้น
จำกคุณลักษณะดังกล่ำวของชุดกำรเรียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเรียนตำมควำมสำมำรถและควำม
สนใจของตนเองโดยไม่ต้องเสียเวลำคอยผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นต้องคอย ชุดกำรเรียนด้วยตนเองจึงเป็นทำงเลือกที่
เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนิสิตนักศึกษำระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพซึ่ง
เป็นกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล
ผู้วิจัยเห็นว่ำหำกนำควำมรู้ที่มีควำมสำคัญต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและกำรประกอบวิชำชีพครู
ทั้ง 4 ด้ำนที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นมำจัดทำชุดกำรเรียนที่มีองค์ประกอบของควำมรู้ในสำขำวิชำ (craft knowledge)
ที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำได้ เ รี ย นมำก่ อ นหน้ ำ กำรฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ควำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญในวิ ช ำชี พ
(professional knowledge) ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ระหว่ำงกำรฝึก ตลอดจนกำรนำควำมรู้เหล่ำนั้นไปสู่กำรลง
มือปฏิบัติ (knowledge-in-action) และนำไปให้นิสิตนักศึกษำใช้ระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ น่ำจะ
ทำให้ นิ สิตนักศึกษำมี แหล่ งเรี ยนรู้ที่เป็น ตัว ช่วยในกำรฝึ กประสบกำรณ์วิช ำชีพของตนเองอีกทั้งหำกมีกำร
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สะท้ อ นควำมคิ ด จำกประสบกำรณ์ (reflection) เป็ น ระยะระหว่ ำ งกำรใช้ ชุ ด กำรเรี ย นก็ จ ะท ำให้ ก ำรฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
สิ่งสำคัญในกำรจัดทำชุดกำรเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษำ ผู้วิจัยได้สำรวจควำมต้องกำรจำเป็นของนิสิต
นักศึกษำที่สะท้อนจำกกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในโรงเรียนแบบเต็มเวลำเป็นครั้งแรกในภำคต้น ผนวกกับ
ควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์เนื่องด้วยนักเรียนเป็นบุคคล
สำคัญที่ได้รับผลโดยตรงจำกกำรสอนของนิสิตนักศึกษำ แล้วนำผลกำรสำรวจทั้ง 2 ส่วน มำเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่
สำคัญในกำรจัดทำชุดกำรเรียน ประกอบกับกำรที่ผู้วิจัยแสวงหำ รวบรวม จัดองค์ควำมรู้ ข้อมูล และสิ่งจำเป็น
ต่ำงๆ ไว้อย่ำงเป็นระบบในรูปแบบชุดกำรเรียน ซึ่งครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงภำษำอังกฤษ
ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำ กำรเลือกใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นิสิตนักศึกษำนำไปใช้ระหว่ำงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพในภำคปลำยอัน มีจุดมุ่ง หมำยสำคัญคือกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนิสิ ต
นักศึกษำให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุดตำมศักยภำพของแต่ละคน
วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพื่ อส ำรวจควำมต้ องกำรจ ำเป็ นของนิ สิ ต นัก ศึ กษำฝึ กประสบกำรณ์วิ ช ำชี พสำระกำรเรีย นรู้
ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ
2. เพื่อสำรวจควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
3. เพื่อสร้ำงและทดลองใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ
4. เพื่อประเมินผลกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองที่มีต่อพัฒนำกำรในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ
นิสิตนักศึกษำ
5. เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่
ใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำมำสร้ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจัยดังนี้
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ทักษะและสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ
อังกฤษก่อนกำรใช้ชุดกำร
เรียนด้วยตนเอง

ควำมต้องกำรจำเป็นของ
นิสิตนักศึกษำในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษ

ควำมคำดหวังของนักเรียน
ต่อคุณลักษณะของนิสติ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ

เอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพและ
กำรสอนภำษำอังกฤษ

(ทักษะและสมรรถนะ)

ชุดกำรเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสติ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษำ

ทักษะและสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษหลังกำรใช้ชุด
กำรเรียนด้วยตนเอง

คุณภำพของชุดกำรเรียนที่
ตอบสนองควำมต้องกำรจำเป็น
ของนิสิตนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ

ควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะ
ของนิสิตนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ

ชุดกำรเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสติ นักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษำทีผ่ ่ำนกำรทดลองใช้และพัฒนำแล้ว

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
จำกกรอบแนวคิดในกำรวิจัยข้ำงต้น นำมำซึ่งกำรดำเนินกำรวิจัย 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษำรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน อันประกอบไปด้วย
1) เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและกำรสอนภำษำอังกฤษ
2) คะแนนทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึกษำที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำงก่อนกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองจำกกำรประเมินของอำจำรย์นิเทศก์โรงเรียน (กำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพในภำคต้น) โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
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3) ควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำในกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
ภำษำอังกฤษ โดยใช้แบบสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
4) ควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดย
ใช้แบบสำรวจที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
จำกนั้นจึงจัดทำชุดกำรเรียนด้วยตนเองบนพื้นฐำนของข้อมูลทั้ง 4 ส่วนข้ำงต้น
ระยะที่ 2 นำชุดกำรเรียนด้วยตนเองไปให้นิสิตนักศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้ ระหว่ำงกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ (กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในภำค
ปลำย) จำกนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) คะแนนทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึกษำที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรประเมินของอำจำรย์นิเทศก์โรงเรียน โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
2) คุณภำพของชุดกำรเรียนที่ส่งผลต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ของนิสิตนักศึกษำ โดยใช้
แบบสัมภำษณ์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
3) ควำมพึงพอของใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. หลังกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง นิสิตนักศึกษำมีคะแนนทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษสูงกว่ำก่อนกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง
2. นักเรียนที่เรียนกับนิสิต นักศึกษำที่ใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองมีควำมพึงพอใจต่อ คุณลักษณะของ
นิสิตนักศึกษำสูงกว่ำควำมคำดหวังที่ตั้งไว้
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
กลุ่มที่ 1 เป็นนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษำ ที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558
กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนที่เรียนกับนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ ที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษำ ที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน 2 คน โดยกลุ่มตัวอย่ำงได้จำก
กำรอำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย (Voluntary Sampling)
กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนจำนวน 162 คน ที่เรียนกับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรต้น
ชุ ด กำรเรี ย นด้ ว ยตนเองส ำหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ
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3. ตัวแปรตำม
3.1 คะแนนทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึกษำตำม
แบบประเมินที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น
3.2 ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
คำจำกัดควำมในงำนวิจัย
ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง หมำยถึง ชุดเอกสำรและสื่อประสมจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ที่มีควำมสมบูรณ์
เบ็ ด เสร็ จ ในตั ว เอง ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย รวบรวมและผลิ ต ขึ้ น บนพื้ น ฐำนควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพและควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำ โดยมีควำมสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เนื้อหำสำระที่สอน เทคนิค วิธีกำรในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ นิสิตนักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและนำควำมรู้ที่ได้จำกชุดกำร
เรียนนี้มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำชุดกำรเรียนด้วยตนเอง หมำยถึง กำรนำชุดกำรเรียนด้วยตนเองที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นบนพื้นฐำน
ควำมต้องกำรจำเป็นของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะ
ของนิสิตนักศึกษำ ไปให้นิสิตนักศึกษำใช้ระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ แล้วตรวจสอบประสิทธิภำพของ
ชุดกำรเรียนโดยวิเครำะห์จำกผลของกำรใช้ชุดกำรเรียนที่มีต่อกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำร
เรี ย นกำรสอนภำษำอั งกฤษของนิ สิ ต นั กศึ ก ษำ และ ควำมพึ ง พอใจของนั กเรี ยนต่อ คุ ณลั ก ษณะของนิ สิ ต
นักศึกษำ แล้วจึงนำผลกำรวิเครำะห์มำพัฒนำชุดกำรเรียนให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
ใช้งำนในโอกำสต่อไป
นิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หมำยถึง นิสิตนักศึกษำคณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ
นักศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ชั้นปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย
นักเรียน หมำยถึง บุ คคลที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษำในโรงเรียนต่ำงๆ ที่เรียนกับ นิสิ ตนักศึกษำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
อำจำรย์นิเทศก์โรงเรียน หมำยถึง อำจำรย์ในโรงเรียนที่ทำหน้ำที่ดูแล ให้คำแนะนำ และนิเทศกำรสอนของ
นิสิตนักศึกษำในวิชำที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ หมำยถึง ควำมสำมำรถของผู้สอนในกำร
จัดเตรี ยมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ภำษำอังกฤษของ
ผู้เรียน
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ หมำยถึง สิ่งที่นิสิต
นั กศึ กษำฝึ กประสบกำรณ์ วิ ชำชี พพึ งมีอั นประกอบไปด้ วย ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้กับนักเรียน ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของตนเอง และบุคลิกภำพและควำมเป็นครูที่ดี

7

ประโยชน์ที่ได้รบั จำกกำรวิจัย
1. ได้ ชุ ด กำรเรี ย นด้ ว ยตนเองส ำหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพจำกกำรวิจัยแล้ว
2. นิ สิ ตนั กศึ กษำสำมำรถน ำชุด กำรเรี ยนด้ว ยตนเองที่ผ่ ำนกำรวิจัย แล้ ว ไปใช้ ในระหว่ำงกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพได้
3. คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์นำชุดกำรเรียนด้วยตนเองที่ผ่ำนกำรวิจัยแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้
4. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถนำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
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บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 4
ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง
1.1 ความหมายของชุดการเรียนด้วยตนเอง
1.2 ประเภทของชุดการเรียน
1.3 องค์ประกอบของชุดการเรียน
1.4 หลักในการสร้างชุดการเรียน
1.5 คุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรียน
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1 ความหมายและความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
5. คุณลักษณะของครูที่ดี
1. การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง
1.1 ความหมายของชุดการเรียนด้วยตนเอง
ในอดีตชุดการเรียนการสอนหรือ ชุดการสอน ในภาษาอังกฤษจะใช้คาว่า Instructional Package
หรือ Instructional Kit สาหรับในวงการการศึกษาไทยจะนิยมใช้คาว่า Instructional Package การสร้างชุด
การสอนเกิ ดขึ้น ในโรงเรี ย นของสหรั ฐ อเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 โดย David Stansfield แห่ ง Ontario
Institute for Education คิดกล่องอเนกประสงค์ขึ้นสาหรับนักเรียนประเภทต่างๆ โดยกล่องอเนกประสงค์ที่
สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในเรื่องการสอน
สาเร็จรูป กล่องที่สร้างขึ้นเรียกว่า thirties box และพัฒนาต่อไปเป็น perception bag , audio visual juke
และ eco box กล่องการสอนเหล่านี้เรียกรวมกันว่า the 1930 multimedia kit ซึ่งปรากฏเป็นที่ชื่นชอบของ
เด็ก ๆ ถึงกับเรียกกล่องชุดสื่ออเนกประสงค์ว่า “กล่องวิเศษ” ภายหลังสื่ออเนกประสงค์ดังกล่าวได้พัฒนามา
เป็นชุดการสอนในที่สุด (Stansfield, 1972, pp. 170 – 171 อ้างถึงใน หทัย ตันหยง, 2525, น. 456)
กาญจนา เกียรติประวัติ (2524, น. 60 -61) ได้ให้ข้อมูลว่าชุดการเรียนนั้นเดิมเรียกว่า “ชุดการสอน”
(Instructional Package) แต่ ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นมาใช้ค าว่ า “ชุด การเรีย น” ( Learning Package) เพื่ อย้ าถึ ง
ความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้สื่อต่างๆ ในชุดการ
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เรียนเพื่อศึกษาด้วยตนเอง ภายในชุดการเรียนด้วยตนเองจะประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการเรียน สื่อการเรียน
ที่ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาและประสบการณ์ เช่ น รู ป ภาพ เทป วั ส ดุ อุ ปกรณ์ เป็ น ต้น นอกจากนี้ อ าจมี ก าร
มอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
วาสนา ชาวหา (2525, น. 139) ได้กล่าวถึงชุดการเรียนรายบุคคลว่า หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่
จั ดขึ้ น เป็ น โปรแกรมทางการเรี ย นส าหรั บ ผู้ เรี ยนเรี ยนด้ ว ยตนเองตามความสามารถและความสนใจเป็ น
รายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนแต่ละคนพัฒนาการเรียนรู้ ของตนเองไปถึงขีดสุดความสามารถโดยไม่ต้อง
เสียเวลาคอยผู้อื่นหรือทาให้ผู้อื่นต้องคอย
ณภัทร พุทธสรณ์ (2551, น. 21) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ มี ลักษณะ
เป็นชุด โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีครูเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ในแต่ละชุดประกอบด้วย จุดประสงค์การ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบที่นาหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นลินี อินดีค้า (2551, น. 13) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ การนาสื่อการสอนหลายอย่างมาประสมกัน
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่ตั้งไว้
โดยให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง หรือทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้ร่วมกัน เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของชุดการเรียนดังที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า ชุดการ
เรียนด้วยตนเองเป็นชุดเอกสารและสื่อประสมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง เป็น
การรวบรวมองค์ความรู้ สื่อ เทคโนโลยี ทางการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ ผู้เรียนได้ศึกษาหรือปฏิบัติ
กิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้ตามความสามารถและความสนใจรายบุคคล เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนและพัฒนาความสามารถของตนให้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1.2 ประเภทของชุดการเรียน
จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ชุดการเรียน ได้มีผู้แบ่งประเภทไว้ ดังนี้
บุญเกื้อ ควรหาเวช (อ้างถึงใน ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ , 2548, น. 27) ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรม
ไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมสาหรับประกอบการบรรยาย มีการกาหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนให้ครูใช้
ประกอบการบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูให้ลดน้อยลง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
มากขึ้น ชุดกิจกรรมนี้จะมีเนื้อหาหน่วยเดียวใช้กับนักเรียนทั้งชั้น
2. ชุดกิจกรรมสาหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ชุด
กิจกรรมนี้จะประกอบด้วยชุดกิจกรรมย่อยที่มีจานวนเท่ากับศูนย์กิจกรรมนั้น ผู้เรียนอาจจะต้องการความ
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ช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มเท่านั้น ในขณะทากิจกรรมหากมีปัญหาผู้เรียนสามารถซักถามครูได้
เสมอ
3. ชุดกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือชุดการเรียนด้วยตนเอง เป็นชุดกิจกรรมที่จัดระบบขั้นตอน
เพื่อให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองตามลาดับขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อจบแล้วจะทาการทดสอบเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้า แล้ว ศึกษาชุดอื่นต่อไปตามลาดับเมื่อมีปัญหาผู้เรียนสามารถปรึกษากันได้ อีกทั้งผู้สอน
ต้องพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทันทีในฐานะผู้ประสานงานหรือผู้ชี้แนะแนวทาง
กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 142) กล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า แบ่งออกเป็น 3
ประเภท คือ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ครูเป็นผู้กาหนดกิจกรรมและสื่อการสอนที่ใช้ประกอบการสอน
แบบบรรยาย โดยมีหัวข้อเนื้อหาที่จะบรรยาย และกิจกรรมที่จัดไว้ตามลาดับขั้นตอน สื่อที่ใช้อาจเป็นสไลด์
ประกอบเสียงบรรยาย แผนภูมิ ภาพยนตร์ และกิจกรรมกลุ่ม
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับกิจกรรมกลุ่ม มุ่งให้ผู้ เรียนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจ
จัดการเรียนการสอนเป็นศูนย์การเรียน โดยวางเค้าโครงเรื่อง จัดประเด็นเนื้อหาหน่วยความรู้ที่เป็นอิสระจาก
กัน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จบในแต่ละหน่วยความรู้ซึ่งมีสัดส่วนเนื้อหาใกล้เคี ยงกัน อาจจัดหน่วยความรู้ให้ได้
ประมาณ 3 – 5 เรื่อง ตามสัดส่วนของการแบ่งประเด็นเนื้อหาแต่ละเรื่องและเวลาที่ใช้ศึกษาในแต่ละศูนย์
กิจกรรมในศูนย์จัดในรูปแบบเรียนเป็นรายบุคคลหรือเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม มีสื่อการเรียน บทเรียน แบบฝึก
ครบตามจานวนผู้เรียนในแต่ละศูนย์
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิ จกรรมการเรียนรู้สาหรับ ให้นักเรียนเรียนด้วย
ตนเองตามลาดับขั้นและความสามารถของแต่ละคน เมื่อเรียนจบแล้วจะทดสอบประเมินความก้าวหน้า แล้วจึง
ศึกษาชุดอื่นๆ ต่อไปตามลาดับ ถ้ามีปัญหาผู้เรียนสามารถปรึกษากันได้ โดยผู้สอนพร้อมที่ จะช่วยเหลือแนะนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของตนเองไปได้ถึงขีด
สุดของความสามารถเป็นรายบุคคล
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น แบ่งตามลักษณะของ
ผู้ใช้ ผู้สอนสามารถจัดทาชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนสาหรับใช้เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ โดยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยตอบสนองความต้องการและความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภทจะมีคาแนะนา
วิธีการใช้ และการทากิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนจากง่ายไปสู่ยาก ทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
ได้ด้วยตนเองและเป็นไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการกาหนดวั ตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่แน่นอนและชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนทากิจกรรมและแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
จะประเมิน
1.3 องค์ประกอบของชุดการเรียน
ชุดการเรียนอาจมีรูปแบบต่างๆ กันออกไป นักการศึกษาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการเรียน ได้แจกแจง
ถึงองค์ประกอบของชุดการเรียนไว้ ดังนี้
Houston และคนอื่นๆ (อ้างถึงใน วาสนา ชาวหา, 2525, น. 140) ได้ระบุองค์ประกอบของชุดการ
เรียนไว้เป็นลาดับ ดังนี้
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1. เป้าหมาย (Purpose) ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความสาคัญของจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของชุด
การเรียน สิ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมดในชุดการเรียน
2. จุดประสงค์ (Objectives) คือข้อความที่แจ่มชัดไม่กากวมที่กาหนดว่าผู้เรียนจะประสบ
ความสาเร็จอะไรหลังจากเรียนแล้ว
3. การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Assessment) มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้ทราบ
ว่าผู้เรียนมีความสามารถอยู่ในระดับใดในการเรียนนั้น และเพื่อดูว่าผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมาย
เพียงใด
4. การก าหนดกิ จ กรรม (Enabling Activities) คื อ การกาหนดแนวทางและวิ ธีเ พื่ อ ไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย
5. การประเมินผลหลังเรียน (Post-Assessment) เป็นการวัดผลหลังจากที่เรียนแล้ว
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2530, น. 71) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรียนว่าสามารถจาแนกได้ 4 ส่วน
ด้วยกัน คือ
1. คู่มือ เป็นคู่มือสาหรับผู้เรียน ภายในจะมีคาชี้แจงถึงวิธีการใช้ชุดการเรียนอย่างละเอียด
อาจเป็นเล่มหรือแผ่นพับก็ได้
2. บั ต รค าสั่ ง หรื อ ค าแนะน า จะเป็ น ส่ ว นที่ บ อกให้ ผู้ เ รี ย นด าเนิ น การเรี ย นหรื อ ประกอบ
กิจกรรมแต่ละอย่างตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ ประกอบด้วยคาอธิบายเรื่องที่ จะศึกษา คาสั่งให้ผู้เรียนดาเนิน
กิจกรรมและสรุปบทเรียน บัตรนี้นิยมใช้กระดาษแข็งตัดเป็นบัตรขนาด 6 x 8 นิ้ว
3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว้ในรูปของสื่อการสอนต่าง ๆ อาจประกอบด้วยบทเรียน
โปรแกรม สไลด์ แผ่นภาพ วัสดุกราฟิก เป็นต้น ผู้เรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในชุดการเรียน
ตามบัตรคาสั่งที่กาหนดไว้
4. แบบประเมินผล ผู้เรียนจะทาการประเมินผลความรู้ของตนเองก่อนและหลังเรี ยน แบบ
ประเมินผลอาจเป็นแบบฝึกหัดให้เติมคาลงในช่องว่าง เลือกคาตอบที่ถูก จับคู่ ซึ่งดูผลจากการทาการทดลอง
หรือการทากิจกรรม
กิดานันท์ มลิทอง (2531, น. 13) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการสอนว่าประกอบไปด้วย
1. คู่มือสาหรับผู้สอนในการใช้ชุดการสอนและคู่มือสาหรับผู้เรียน
2. คาสั่งเพื่อกาหนดแนวทางในการเรียนการสอน
3. เนื้อหาสาระ บทเรียน จะจัดอยู่ในรูปสื่อต่างๆ เช่น สไลด์ เทป เป็นต้น
4. กิจกรรมการเรียน เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทารายงานหรือค้นคว้าต่อจากที่เรียนแล้ว
5. การประเมินผล เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้น
บุญชม ศรีสะอาด (2541, น. 95 - 96) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นคู่มือที่จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบด้วย แผนการสอน สิ่งที่ครูต้องเตรียม
ก่อนสอน บทบาทของนักเรียน และการจัดชั้นเรียน (ในกรณีของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งใช้กับกลุ่มย่อย เช่น
ในศูนย์การเรียน)

12

2. บัตรงาน เป็นบัตรที่ระบุคาสั่งว่าจะให้นักเรียนปฏิบัติอะไรบ้าง โดยระบุกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอนของการเรียน
3. แบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้าของนั กเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้สาหรับตรวจสอบว่า
หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กาหนดไว้หรือไม่
4. สื่อการเรียน เป็นสื่อสาหรับให้นักเรียนได้ศึกษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็นประเภท
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความ เนื้อหาเฉพาะเรื่ อง จุล สาร บทเรียนโปรแกรม หรือ ประเภทโสตทัศ นูปกรณ์ เช่น
รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป เป็นต้น
กล่ า วได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของชุ ด การเรี ย นด้ ว ยตนเองมี ดั ง นี้ 1) คู่ มื อ การใช้ ชุ ด การเรี ย นซึ่ ง มี
รายละเอียดของเป้าหมาย วัตุประสงค์ และคาสั่งในการเรียน/การใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ท ราบว่าจะต้องปฏิบัติตน
อย่างไรบ้าง 2) เนื้อหาสาระ/บทเรียนและสื่อ ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟล์เอกสาร สไลด์ วีดิทัศน์ เทป
บันทึกเสียง รูปภาพ ฯลฯ 3) กิจกรรมการเรียนเพื่อกาหนดแนวทางและวิธีการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 4) การ
ประเมินผลอาจเป็นแบบทดสอบความรู้ การปฏิบัติ หรือการประเมินพฤติกรรมที่ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1.4 หลักในการสร้างชุดการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอขั้นตอนการในการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองไว้ดังนี้
Heathers (1964, pp. 342 – 344) กล่าวว่า องค์ประกอบสาคัญของชุดการเรียนด้วยตนเอง คือ
คู่มือการใช้ชุดการเรียน บัตรงาน แบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้าของผู้เรียน สื่อการเรียนต่างๆ สิ่งที่ครูจะต้อง
คานึงถึงเป็นเบื้องต้นก่อนการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง ได้แก่
 การศึกษาหลั กสู ตร ตัดสิ นใจเลื อกสิ่ งที่จะให้ ผู้ เรียนได้ศึกษา และจัดล าดับ เนื้อหาให้
ต่อเนื่องจากง่ายไปหายาก
 การประเมินความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
 การเลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และสื่อการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยต้อง
คานึงถึงความพร้อมและความต้องการของผู้เรียน
 การกาหนดรูปแบบของการเรียนด้วยตนเอง
 การกาหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานหรือผู้อานวยความสะดวกในการเรียน
 การสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าบรรลุเป้าประสงค์ในการเรียนหรือไม่
ขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองมี 6 ขั้น กล่าวคือ
1. ครูต้องทาความเข้าใจหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในรายวิชานั้น
2. นาเนื้อหารายวิชาที่จะสร้างชุด การเรียนด้วยตนเองมาจาแนกเป็นส่วนๆ หรือ เป็นหน่วย
ย่อย พร้ อมกาหนดจุ ดประสงค์น าทางของแต่ล ะหน่วยให้ ชัดเจน ตลอดจนวิธีการวัด และประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนนั้นๆ
3. จัด สร้างชุด การเรี ย นด้ว ยตนเองทีล ะหน่ว ยตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งแต่ล ะหน่ว ยย่อยจะต้อง
ประกอบไปด้วยคู่มือครู แนวปฏิบัติของนักเรียน สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้
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4. ก่อ นน าไปใช้จ ริ ง ต้อ งมี การน าชุ ด การเรีย นที่ ส ร้ างขึ้ น ในครั้ง แรกไปทดลองใช้เ พื่อ หา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียน เพื่อนามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะมี
5. น าชุ ด การเรี ย นด้ ว ยตนเองไปใช้ จ ริ ง พร้ อ มประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นซึ่ ง ต้ อ ง
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่ตั้งไว้ ทั้งจุดประสงค์นาทางและจุดประสงค์ปลายทาง
6. พึงมีการแก้ไขปรับปรุงชุด การเรียนตลอดเวลา เพราะเมื่อสังคมเปลี่ยนไปหลักสูตรการ
เรียนการสอนก็ควรจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับบริบทชีวิตของผู้เรียน
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533, น. 154) ได้กาหนดขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดหมวดหมู่เนื้ อหาและประสบการณ์ อาจกาหนดเป็ นหมวดวิช าหรื อบูร ณาการ
แบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม
2. กาหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน โดยมีปริมาณเนื้อหา
เทียบเท่ากับที่ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ในหนึ่งสัปดาห์
3. กาหนดหัวเรื่อง ผู้สอนจะต้องถามตัวเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรให้ประสบการณ์
อะไรแก่ผู้เรียนบ้าง แล้วกาหนดหัวเรื่องออกมาเป็นหน่วยการสอนย่อย
4. กาหนดความคิดรวบยอดและหลักการ โดยจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับหน่วยและหัวข้อ
เรื่อง โดยสรุปรวมความคิด สาระและหลักเกณฑ์ที่สาคัญไว้ เพื่อเป็นแนวทางจัดเนื้อหามาสอนให้สอดคล้องกัน
5. กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง โดยเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องมี
เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว้ทุกครั้ง
6. กาหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียน
ในที่นี้ หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การอ่านบัตรคาสั่ง ตอบคาถาม เขียนภาพ การเล่นเกม
การทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
7. ก าหนดแบบประเมิ น ผล ต้ อ งประเมิ น ให้ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม โดยใช้
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากใช้ชุดการเรียนแล้วผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
8. เลือกและผลิตสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ
ควรจัดสื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่องที่เตรียมไว้ และนาไปทดลองหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ก่อนการใช้ชุดการเรียน
9. หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การเรี ย น เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ว่ า ชุ ด การเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ ผู้ สร้างจ าเป็นต้องกาหนดเกณฑ์ของประสิทธิภ าพโดยคานึงถึงหลักการที่ว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล
10. การใช้ชุดการเรียน เป็นขั้นนาไปใช้ซึ่งจะต้องตรวจสอบปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533, น. 495) ได้เสนอขั้นตอนในการผลิตชุดการเรียนไว้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การกาหนดหน่วย หัวเรื่อง และมโนคติ
ขั้นที่ 2 วางแผน ซึ่งต้องดาเนินการไว้ล่วงหน้าและมีการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน
ขั้นที่ 3 ผลิตสื่อการสอน เป็นการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผน
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ขั้น ที่ 4 หาประสิทธิภ าพ เป็นการประเมินคุณภาพของชุดการเรียน โดยนาไปทดลองใช้
ปรับปรุงให้มีคุณภาพตามที่กาหนดไว้
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2550, น. 53 – 55) กล่าวว่า ขั้นตอนในการผลิตชุด การเรียนมี 11
ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดหัวเรื่องเพื่อทาชุดการเรียน โดยอาจกาหนดตามหัวเรื่องในหลักสูตร หรือกาหนด
เรื่องใหม่ขึ้นมาก็ได้ การจัดแบ่งเรื่องย่ อยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใช้ชุดการเรียนนั้นๆ
ซึ่งการแบ่งเนื้อเรื่องในการจัดทาชุดการเรียนในแต่ละระดับย่อมมีความแตกต่างกัน
2. กาหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์ โดยอาจกาหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ
แบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม
3. กาหนดจานวนหน่วยการเรียนรู้ และระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละหน่วยให้เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน
4. กาหนดหัวเรื่องย่อยๆ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยปกติแต่ละหน่วยจะประกอบไปด้วย
หัวข้อย่อยหรือประสบการณ์เรียนรู้ประมาณ 4 – 6 หัวข้อ
5. กาหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนเกิด ความคิด
รวบยอดหรื อสามารถสรุ ป หลั กการ แนวคิดอะไร ถ้าผู้ส อนเองยังไม่ชัดเจนว่า จะให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
อะไรบ้าง การกาหนดกรอบความคิดหรือหลักการก็จะไม่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อ
และส่วนประกอบอื่นๆ ก็จะไม่ชัดเจนตามไปด้วย
6. กาหนดจุ ดประสงค์ก ารสอน ได้ แก่ จุ ดประสงค์ทั่ ว ไป และจุ ดประสงค์ เ ชิง พฤติก รรม
รวมทั้งการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ให้ชัดเจน
7. กาหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และใช้เป็นแนวทาง
ในการเลือกและผลิตสื่อการสอน
8. กาหนดการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม โดยใช้การสอบแบบอิง
เกณฑ์ (การวัดผลที่ยึดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยไม่มีการนาผลการประเมินของผู้เรียน
แต่ละคนไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให้ ผู้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มาเรียบร้อยแล้ว
ผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
9. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผู้สอนใช้ถือเป็นสื่อการสอนทั้งสิ้น เมื่อ
ผลิตสื่อการสอนในแต่ละหัวเรื่องเรียบร้อยแล้ว ควรจัดสื่อการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็นหมวดหมู่ในกล่องหรือ
แฟ้มที่เตรียมไว้ แล้วนาไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรง ความเที่ยงก่อนนาไปใช้ เราเรียกสื่อการสอนแบบ
นี้ว่า “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้”
10. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนควรสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่กาหนดให้เกิดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การ
เรีย นรู้ เป็น สาคัญ ข้อสอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเน้น ความรู้สาคัญในประเด็นหลักมากกว่ารายละเอียด
ปลีกย่อย และไม่ควรถามเพื่อทดสอบความจาเพียงอย่างเดียว เมื่อสร้างเสร็จแล้วควรทาเฉลยไว้ให้พร้อมก่อน
ส่งไปหาประสิทธิภาพพร้อมชุดการเรียน
11. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เมื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้อง
นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้นั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ก่อนนาไปใช้จริง เช่น ทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม และความตรงของเนื้อหา เป็นต้น
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จากหลักในการสร้างชุดการเรียนที่มีผู้เสนอไว้ข้างต้นสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. กาหนดหัวเรื่องเพื่อทาชุดการเรียน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหา ลักษณะการใช้ชุด
การเรียน โดยอาจกาหนดเป็นรายวิชาหรือบูรณาการหลายๆ วิชาเข้าด้วยกัน
2. กาหนดจานวนโมดูล (หน่วยการเรียนรู้ย่อย) และระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละหน่วย
ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน
4. กาหนดหั ว เรื่ อ งย่ อยๆ ในแต่ ล ะหน่ว ยการเรีย นรู้ ป ระมาณ 4-6 หั ว ข้ อ เพื่อ ไม่ ใ ห้ ม าก
จนเกินไป
5. กาหนดความคิดรวบยอด หลักการ หรือแนวคิดที่ผู้เรียนจะได้จากการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ
6. กาหนดจุ ด ประสงค์ การสอน/การเรีย น ได้ แก่ จุ ดประสงค์ ทั่ว ไป และจุด ประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรม รวมทั้งการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ให้ชัดเจน
7. กาหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และใช้เป็นแนวทาง
ในการเลือกและผลิตสื่อการสอน
8. กาหนดการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้การประเมิน
แบบอิงเกณฑ์ (การวัดผลที่ยึดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์โดยไม่มีการนาผลการประเมินของ
ผู้เรียนแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มาเรียบร้อย
แล้ว ผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
9. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผู้สอนใช้ถือเป็นสื่อการสอนทั้งสิ้น เมื่อ
ผลิตสื่อการสอนในแต่ละหัวเรื่องเรียบร้อยแล้ว ควรจัดสื่อการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็นหมวดหมู่ในกล่องหรือ
แฟ้มที่เตรียมไว้
10. หาประสิ ทธิภ าพของชุดการเรียน โดยนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้นั้นๆ ไปทดสอบโดย
วิธีการต่างๆ ก่อนนาไปใช้จริง เช่น ทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครอบคลุม และความตรงของเนื้อหา เป็นต้น
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้จะประเมินผลการเรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองโดยการสะท้อนคิดจากการ
ปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษา และการนาสิ่งที่ได้จากการเรียนไปพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง
และผลที่เกิดขึ้นกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยไม่ใช้การทาแบบทดสอบความรู้ ในการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
1.5 คุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรียน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2523, น. 121) ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดการเรียนว่า ไม่ว่าจะเป็นการ
สอนประเภทใดย่อมมีคุณค่าต่อการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนหากมีระบบการผลิตที่มีการทดสอบวิจัย
แล้วด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งสามารถสรุปคุณค่าของชุดการเรียน ได้ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง
ไปสู่ผู้เรียนได้ง่ายขึ้น
2. ช่วยเร้ าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิ่งที่กาลังศึกษา เพราะชุดการเรียนจะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้ วยตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
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4. ช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นหมวดหมู่
สามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
5. ทาให้การเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอน ชุดการสอนสามารถทา
ให้ผู้เรียนเรียนได้เองตลอดเวลา
6. ช่ว ยให้ ก ารเรี ย นเป็ น อิ ส ระจากบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ ส อน เนื่ อ งจากชุด การสอนทาหน้ า ที่
ถ่ายทอดความรู้แทนครู แม้ครูจะพูดหรือสอนไม่เก่งผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ในกรณีที่ครูประจาวิชาไม่สามารถมาสอนได้ ครูคนอื่นสามารถสอนแทนโดยใช้ชุดการสอน
และครูผู้สอนแทนไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก
8. ตัวอย่างชุดการเรียนรายบุคคลและชุดการสอนทางไกลเช่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราชใช้ จะช่วยให้การศึกษาชุมชนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้เรียนสามารถเรียนเองได้ที่บ้ าน ไม่
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายนั่งรถมาเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเสียค่าหอพัก ไม่ต้องเสีย
ค่าอาหารและค่าสังสรรค์กับเพื่อนๆ เมื่อเรียนจากชุดการสอนทางไกล
นิพนธ์ ศุขปรีดี (2525, น. 76-77) วาสนา ชาวหา (2525, น. 139-140) และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2525, น.
192) ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดการเรียน สรุปได้ดังนี้
1. ส่งเสริมการเรี ยนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่
เอื้ออานวยต่อตนเอง ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันหรือต้องเสียเวลาคอยเพื่อน
2. นักเรียนสามารถนาไปเรียนที่ใดก็ได้ตามสะดวก ช่วยในการจัดการศึกษานอกระบบ
3. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในบางโอกาส
4. ช่วยอานวยความสะดวกในการสอนของครูทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อานวย เลิศขยันดี และคนอื่นๆ (2526, น. 8) ได้สรุปลักษณะเด่นของชุดการเรียนไว้ ดังนี้
1. มีการพิจารณาโปรแกรมการเรียนหลักก่อนการสร้างโปรแกรมในหน่วยย่อยๆ
2. เน้ นตัว ผู้เรีย นมากกว่าตัว ผู้ส อน และเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนเรียนตามความสามารถของ
ตนเอง
3. มีการระบุจุดประสงค์ของชุดการเรียนอย่างเป็นระบบก่อนแล้ ว จึงค่อยระบุกิจกรรมให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์นั้นๆ
4. ไม่จากัดว่าจะต้องใช้ระบบนาส่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
5. ชุดการเรียนเป็นกระบวนการ (Process) ไม่ใช่ผลผลิต (Product) จึงประกอบด้วยวิธีการ
ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงถือว่าชุดการเรียนเป็นผลิตผลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชม ภูมิภาค (2528, น. 99) ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดการเรียนไว้หลายประการ ดังนี้
1. นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนและได้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
2. สื่อการสอนที่ใช้ มีความหลากหลาย เป็นลักษณะสื่อประสมจึงนามาซึ่งการสนองความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลและเพิ่มพูนความสมบูรณ์ให้แก่การรับรู้และเรียนรู้
3. ชุดการเรียนเป็นกระบวนการที่ เป็นระบบ ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การกาหนดจุดมุ่งหมาย
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
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ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ (2548, น. 38) สรุปประโยชน์ของชุดการเรียนไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้แจ่ม
กระจ่างยิ่งขึ้น
2. ช่วยลดภาระผู้สอน เพราะมีการจัดเตรียมการเรียนการสอนไว้เป็นลาดับขั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ช่วยในการสอนนักเรียนที่มีความสามารถหรือความสนใจแตกต่างกัน
4. ช่วยรักษามาตรฐานการเรียนรู้ เพราะผู้ที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะได้รับความรู้ใน
มาตรฐานเดียวกัน
5. มีการวัดและการประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน
6. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกฝนการตัดสินใจ และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
7. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
8. ใช้ได้กับทุกระดับการศึกษา
9. เร้าความสนใจของนักเรียนได้มากจากสื่อที่หลากหลาย
สรุปได้ว่าชุดการเรียนมีคุณค่าและประโยชน์ อย่างมากต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ฝึกการคิด การตัดสินใจตามความสามารถของตนเอง สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากมีสื่อที่หลากหลาย เร้าความสนใจ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ ต่อครูผู้สอน ช่วย
ลดภาระในการผลิตสื่อการสอนที่ซ้าซ้อน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และมีประโยชน์หากนามาใช้
ในการสอนซ่อมเสริมเนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนซ้าได้หลายครั้งตามความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู
แม้สถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละแห่งจะใช้คาที่สื่อความหมายถึงการฝึกปฏิบัติงาน
ครูของนิสิตนักศึกษาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
หรื อ การฝึ ก สอน แต่ ก็ มิ ไ ด้ ท าให้ ข อบเขตของภารกิ จ ของผู้ ฝึ ก สอนต่ า งกั น แต่ อ ย่ า งใด เช่ น เดี ย วกั บ ใน
ภาษาอังกฤษซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีผู้ใช้คาที่แตกต่างหลากหลาย อันได้แก่ Field Experience,
Professional Training, Professional Practices หรื อ Professional Development ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ผู้ ใ ห้ ค วาม
หมายและขอบข่ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพไว้ดังนี้
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ได้ระบุเนื้อหารายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูอันได้แก่
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยมีการนิเทศอย่างใกล้ชิด การบูรณาการความรู้ในการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และกลยุท ธ์การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การ
จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิ จัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ครู
อย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม เป็นโอกาสที่จะได้นาความรู้และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ และสร้างองค์ความรู้ทาง
การศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทางาน โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และความช่วยเหลือ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2556) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นการฝึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกอย่าง เสมือนเป็นครูประจาการคนหนึ่ง งานฝึกปฏิบัติ ได้แก่ งานสอน
งานธุรการชั้นเรียน งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาชุม ชน และงานพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนา
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะ นักศึกษาจะมีโอกาสบูรณาการประสบการณ์
ทั้งทางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับมาก่อนแล้วตามความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2558) ได้ระบุไว้ในคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูว่าเป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามรายวิชาเอก การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวบรวมผลจากการปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่ว มกับ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และนาผลที่ได้มาจัดกิจกรรมสั มมนาการศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2558) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูไว้ดังนี้ การผลิตครูเพื่อให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพและมีวิ ญญาณของความเป็นครูนั้น นอกจากความรู้
ภาคทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดให้แล้ว นักศึกษา
ต้องมีการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสอนวิชาเฉพาะ เรียนรู้ที่จะใช้สื่อและเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อ
เผยแพร่ให้กับโรงเรียนรวมถึงการเรียนรู้ในการทางานร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียน ทั้งกับผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง
อาจารย์อื่นๆ ในโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักเรียน จนเกิดความมั่นใจในการทางาน อันจะนาไปสู่
การเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง
วรรณทิพา รอดแรงค้า และ ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2551) ได้สรุปว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คือ การจัดประสบการณ์ตรงให้นิสิตนักศึกษาครูได้มีการเรียนรู้และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี และ
การปฏิบัติ
ฐิตาภา ศุน าลัย (2549) กล่ าวว่า การฝึกประสบการณ์วิช าชีพ หมายถึง การฝึ กปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษาต่างๆ การปฏิบัติการสอนและการดูแลนักเรียน การทางานร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียนใน
การทากิจกรรมเสริมหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
นิ ค ม ตั ง คะพิ ภ พ และคณะ (2544) กล่ า วว่ า การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการที่นิสิตนักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติภารกิจอันเป็นวิชาชีพของครูทั้งมวล โดยมีอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์
พี่เลี้ยง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้คาแนะนา ดูแล กากับอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นิสิตนักศึกษาครูได้รับประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติภารกิจต่างๆ และมีโอกาสพัฒนาสมรรถภาพของตนทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพครูและ
บุคลิกภาพ
จากที่มีผู้ให้ความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง การที่
นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ได้นาความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่มีมาก่อนแล้วมาใช้ในการ
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ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และกลยุทธ์การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกให้เหมาะสมกับผู้เรียน มี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทาบันทึกและรายงานผลการ
จั ด การเรี ย นรู้ การจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น การปฏิ บั ติ ง านครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา โดยระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะมีการนิเทศอย่าง
ใกล้ชิดจากครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์จากคณะ ผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น
2.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547) ได้เสนอแนวทางการดาเนินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไว้ว่า ควรกาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะต่ อเนื่องกันตลอดหลักสูตร จัดหาแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้มีจานวนมากและมีคุณภาพที่เหมาะสม มีการนิเทศ ติดตามผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการสัมมนาระหว่างการฝึกและภายหลังการฝึกอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือ เขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยจอห์นสัน ซี สมิทช์ รัฐนอร์ธ แคโรไลนา
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Education, Johnson C. Smith University, 2009) ซึ่งถือว่าการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เป็นการจัดประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากที่สุดที่นิสิตนักศึกษาครูจะได้รับใน
การศึกษาในหลักสูตรการผลิตครู ภาควิชาการศึกษาจึงได้จัดประสบการณ์ วิช าชีพครู ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ประสบการณ์ที่ได้รับก่อนการฝึกสอนและระหว่างการฝึกสอน โดยจัดประสบการณ์วิชาชีพครูออกเป็น 4 ระดับ
ดังนี้
ระดับที่ 1 การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู
ระดับที่ 2 การฝึกปฏิบัติงานขั้นต้น
ระดับที่ 3 การฝึกปฏิบัติงานขั้นสูง
ระดับที่ 4 การฝึกสอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเริ่มต้นเมื่อนิสิตนักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และมีการเพิ่มระยะเวลาและ
ขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละระดับขั้นของการฝึกเพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งใน
ห้องเรียนและชุมชน และให้นิสิตนักศึกษาคุ้นเคยกับวิธีการสอนและรูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย
โดยจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงก่อนออกฝึกสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บูรณาการความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง
นาประมวลรายวิชาเฉพาะมาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ใช้เทคนิคและยุทธวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้
เลือกใช้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามสภาพความเป็นจริง
จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้

20

7. วิจัยในชั้นเรียนและนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
8. จัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานครูด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานสอนโดยตรงเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
9. มีเจตคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพครู
10. ร่วมสัมมนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556) มีจุดประสงค์ที่จะให้นักศึกษาที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตาม
แผนงาน โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่
กาหนดให้ได้
3. ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่กาหนดให้ได้
4. ทาการวิจัยเพื่อศึกษา/แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนได้
5. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
6. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และดารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (2558) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ไว้ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยง พร้อมกับนาความรู้ภาคทฤษฏี
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนดในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์อื่นๆ ที่เป็นภาระงานของครูในโรงเรียนที่เป็นหน่วย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ ค่านิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
Schoon and Sandoval (1997) Russell (2005) และ ฐิ ตาภา ศุ นาลั ย (2549) ระบุ วัต ถุ ป ระสงค์
เฉพาะของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ไว้ดังนี้
1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาครูได้ปฏิบัติและหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาครูนาความรู้ภาคทฤษฎีไปปฏิบัติงานในหน้าที่ครูจากการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง
3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาครูได้ศึกษาเรียนรู้งานการบริหารและการจัดการโรงเรียน ตลอดจน
ปัญหาและวิธีแก้ไข
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาครูมีลักษณะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงเป็นการที่นิสิตนักศึกษาบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้เทคนิค
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และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้และดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาสาคัญที่นิสิตนักศึกษาจะได้
ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านต่างๆ ของโรงเรียน กระบวนการทั้ งหลายเหล่านี้จะช่วยหล่อ
หลอมความเป็นครูให้แก่นิสิตนักศึกษาทั้งในด้านความรู้และทักษะในวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีและมีความศรัทธาใน
วิชาชีพครู
2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (2556) ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องศู น ย์ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพประจาโรงเรียนไว้ดังนี้
1. จั ดปฐมนิเทศให้ นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนที่โ รงเรียนตั้งอยู่ นโยบายโรงเรียน ระบบ
บริ ห ารโรงเรี ย น ระเบี ย บวินั ย หรื อข้อบั ง คับต่างๆ ที่ใ ช้อยู่ในโรงเรียน รวมถึงข้ อตกลงร่ว มกั นระหว่างครู
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
2. จัดหาที่ทางานที่เหมาะสมให้กับนิสิต
3. บริหารจัดการให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบทุกฝ่าย อาทิ งานกิจการนักเรียน งาน
ธุร การ งานการเงิ น งานผลิ ต สื่ อ /เอกสารค าสอน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อ มประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของนิสิตก่อนจะส่งนิสิตให้อาจารย์นิเทศก์ตามวิชาเอก
4. ส่งเสริมและให้กาลังใจนิสิตพัฒนาทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพครู ทาตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่นิสิต โดยการปฏิบัติตามระเบียบราชการและจรรยาบรรณครู
5. ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนิสิตเพื่อทราบพื้นฐานความรู้และความสามารถพิเศษของนิสิต
6. ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกประจาโรงเรียนในการประเมินผลความก้าวหน้า
ทางด้านพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมทั่วไป และบันทึกในแบบประเมินที่คณะกาหนดไว้
7. รวบรวมแบบประเมินการปฏิบัติ งานของนิสิตจากอาจารย์นิเทศก์ส่งให้คณะครุศาสตร์ใน
วันที่ไปรับนิสิตกลับคณะ
สาหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยได้กาหนดบทบาท
และหน้าที่ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยสรุปไว้ดังนี้
1. ประสานงานกั บ โรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ห รื อโรงเรี ย นเครื อ ข่า ยในการส่ ง นิ สิ ต
นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคต้นและปลาย
2. จัดอาจารย์นิเทศก์เฉพาะด้าน
3. จัดทาเอกสารคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาพร้อมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้คู่มือแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. จัดปฐมนิเทศ สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนและหลังการปฏิบัติการสอนแก่นิสิต
5. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู อาจารย์พี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาบรรลุผล
6. ประสานงานกั บ อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งและอาจารย์ นิ เ ทศก์ ใ นการร่ ว มมื อกั น ติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติการสอนความประพฤติของนิสิต รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ประเมินผลและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู
7. ประมวลผลการเรียนรู้ เสนอคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบันต้นสังกัด
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ด้วยบทบาทดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครูจึงทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่
ประสานการทางานระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนิสิตนักศึกษา
เพื่อให้การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์
อาจารย์พี่เลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
จรู ญ จั ว นาน (2539) กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของอาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งว่ า อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง เป็ น
องค์ประกอบหรือกระบวนการในการฝึกประสบการวิชาชีพ ที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากอาจารย์พี่เลี้ยงมีหน้าที่ให้
คาปรึกษาและคาแนะนาแก่นิสิต นักศึกษาให้สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี การที่
นิสิตนักศึกษาได้ทางานใกล้ชิดกับอาจารย์พี่เลี้ยงจะทาให้ ทราบขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน ภาระงาน
และปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน อาจารย์พี่เลี้ยงควรมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นและแนะนาให้นิสิต นักศึกษา
นาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา จัดหา เลือก จัดทาและใช้สื่อการเรียนการสอนตลอดจนแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสือ และคู่มือต่าง ๆ มาใช้ในการสอนเพื่อ พัฒนาการเป็นครูที่ดี ดังนั้น หากโรงเรียน
คัดเลือกอาจารย์พี่เลี้ ยงที่มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นิสิ ต นักศึกษาจะสามารถ
พัฒนาตนเองเป็นครูที่ดีและปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะมีน้อยมาก ดังจะเห็นได้ว่าคุณภาพและความสามารถ
ของอาจารย์พี่เลี้ยงเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะช่วยทาให้กระบวนการผลิ ตครูในรูปแบบของความร่วมมือแบบ
หุ้นส่วนประสบความสาเร็จ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) กาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์
โรงเรียนไว้ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนิสิต
2. จัดให้นิสิตได้ร่วมจัดทาแผนการสอน สังเกตการสอน และร่วมอภิปรายผลหลังการสอน
เพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตได้ปรับปรุงต่อไป (ร่วมทาแผน/สังเกต 2 สัปดาห์)
3. ช่วยตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตล่วงหน้าและให้คาแนะนาในการพัฒนาการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้การสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4. ควรสังเกตการสอนของนิสิตตลอดคาบการเรียนการสอนทุกครั้งอย่างสม่าเสมอ และ
เขียนข้อบกพร่องของนิสิตในการสอนครั้งนั้นๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป
5. ควรมอบหมายงานธุรการในชั้นเรียนให้นิสิตได้ฝึกความเป็นครู เช่น การดูแลนักเรียนทา
ความสะอาดห้องเรียน ดูแลความเรียบร้อยประจาวัน การทางานประจาชั้น การร่วมจัดนิทรรศการ การจัดทา
ป้ายนิเทศ ฯลฯ
6. ประเมินผลความก้าวหน้าด้านพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมทั่วไป และบันทึกใน
แบบประเมินที่คณะกาหนดไว้
7. ร่วมมือกับอาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ของนิสิต
8. ส่งเสริมและให้กาลังใจนิสิตพัฒนาทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพครู โดยทาตนเป็น
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีแก่นิสิต โดยการปฏิบัติตามระเบียบราชการและจรรยาบรรณครูที่ดี
9. ส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตต่อหัวหน้าศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนเพื่อ
หัวหน้าศูนย์จะได้ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์ในวันรับนิสิตกลับคณะต่อไป
อาจารย์ พี่เ ลี้ ย งหรื อ อาจารย์นิ เทศก์โ รงเรียนมีบ ทบาทส าคัญ อย่า งยิ่ งที่จ ะช่ว ยให้ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสมความรู้และประสบการณ์จาก
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การลงมือปฏิบัติงานครู อาจารย์พี่เลี้ยงจึงเปรียบเสมือนผู้ชี้แนะ แนะนา ให้กาลังใจ และเป็นที่ปรึกษาในยามที่
นิสิตนักศึกษาประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการทางาน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงหรืออาจารย์
นิเทศก์โรงเรียนจึงควรตระหนักในบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญยิ่งของตนเอง
อาจารย์นิเทศก์คณะ/สถาบันผลิตครู
อาจารย์นิเทศก์คณะ หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันผลิต
ครู เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่จะสามารถให้ความรู้ คาแนะนา แนวทางในการศึกษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อาจารย์นิเทศก์จะดาเนินการให้คาปรึกษาหารือแก่นิสิต
นักศึกษาร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงที่โรงเรียน ดังนั้นอาจารย์นิเทศก์คณะจึงเป็นบุคคลสาคัญที่สุดของสถาบันผลิต
ครูที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษา นอกจากอาจารย์นิเทศก์คณะจะช่วย
สนับสนุน พัฒนา ให้การดูแลและช่วยปรับปรุงการสอนรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและอานวยความสะดวกต่างๆ
ให้แก่นิสิตนักศึกษาแล้ว อาจารย์นิเทศก์คณะยังเป็นผู้แทนสถาบันผลิตครูในการประสานงานระหว่างโรงเรียน
และสถาบั น ฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พอี กด้ว ย เพราะกระบวนการนิ เทศเป็ นส่ ว นส าคั ญในการพัฒ นานิ สิ ต
นักศึกษาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการติดตามผลการพัฒนาการสอนของนิสิต
นักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์จะเป็นผู้ให้คาแนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการสอน กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบให้การปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาครูเป็นไปตามเป้าหมายการดาเนินงานปฏิบัติการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์นิเทศก์คณะไว้ดังนี้
1. นิเทศการปฏิบัติงานของนิสิตให้สอดคล้องกับหลักการวิชาชีพครู
2. ตรวจแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตพร้อมทั้งอธิบายให้นิสิตเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนในส่วนนั้นๆ
3. สังเกตการสอนในชั้นเรียนและบันทึกผลการนิเทศการสอนแต่ละครั้งเพื่อติดตาม
พัฒนาการทางการสอนของนิสิต
4. ให้คาปรึกษา แนะนา และดูแลเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. พบนิสิตเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน ปัญหาอื่นๆ
และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
6. พบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตร่วมกับอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน/
อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตรงกัน
7. สังเกตพฤติกรรมทั่วไปนอกชั้นเรียนของนิสิตเพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนาการด้าน
ต่างๆ
8. พบผู้บริหารโรงเรียนเพื่ออธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีตามโอกาสสมควร
9. ประเมินผลการสอนของนิสิตเป็นระยะตามที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน รวบรวม
และสรุปผลการประเมินส่งคณะกรรมการบริหารวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ
10. เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตและการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
11. เข้าร่วมการประชุมอาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์ เพื่ออภิปรายแนวทางการนิเทศให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
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12. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริหารวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงรายวิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิสิ ตนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ พึงมีความเข้าใจในภารกิจของตน ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนิสิตนักศึกษาด้านต่างๆ อันได้แก่
1. เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเข้าร่วมสัมมนาระหว่าง
ปฏิบัติการตามกาหนดทุกครั้ง
2. ศึกษาคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ
นิสิตนักศึกษาตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ
3. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิสิตนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน
และต่างสถาบัน
5. แสวงหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชา สถานการณ์ในการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อนาไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
6. วางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษาร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง
7. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยปรึกษากับอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงล่วงหน้า
ก่อนปฏิบัติการจริงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาที่รับผิดชอบ
8. เข้าสอนหรือจัดกิจกรรมตามกาหนดอย่างเคร่งครัดตรงเวลาถ้ามีความจาเป็นที่ดาเนินการ
ไม่ได้ต้องแจ้งให้อาจารย์พี่เลี้ยงทราบและวางแผนจัดการชดเชยเวลาไว้อย่างเหมาะสม
9. ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงในการเป็นครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้น 1 ชั้นเรียน
10. อุ ทิ ศ เวลาให้ แ ก่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนและกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ไม่ ไ ป
ปฏิบัติงานสายหรือกลับก่อนเวลาโดยไม่มีเหตุอันควร
11. มีความอดทนหนักแน่นมีความเพีย รพยายามและพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เชิงสร้างสรรค์ในขณะปฏิบัติการสอนให้บรรลุผลสาเร็จด้วยดีอย่างรวดเร็ว
12. แสดงความมี น้ าใจช่ ว ยเหลื อ ครู พี่ เ ลี้ ย ง ครู บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา นอกเหนือจากภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
13. จัดการบริหารเวลาโดยใช้เวลาให้เหมาะสมคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นครูดี ครูเก่ง
14. กรณีที่พบปัญหาต่างๆ ในระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนที่นิสิตนักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ ควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยง บุคลากรในสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
สถาบันที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู มี ส ถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สถาบั น ผลิ ต ครู
โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ สถาบันเหล่านี้ควรตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่
ของการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตครูให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความศรัทธาในอาชีพ ครูอย่างแท้จริง ความร่วมมือของหน่วยงานดังกล่าวนี้
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จะประสบความสาเร็จได้ เมื่อมีเป้าหมาย ความต้องการที่สอดคล้องกัน (Loucks-Horsley, 1998) มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่าเทียมกัน ทั้งนี้บทบาทของ
สถาบันผลิตครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเป็นดังนี้
1. บทบาทของสถาบันผลิตครู ควรเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้โดยดาเนินงาน
ผ่านศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคณะกรรมการศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจน
จัดทาคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างนิสิ ต นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์และ
อาจารย์พี่เลี้ยง
2. บทบาทของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วย การกาหนดผู้ประสานงานกับ
สถาบันผลิตครูในระยะต่างๆ ของการฝึกประสบการณ์ การปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษา การจัดอาจารย์พี่เลี้ยง
ห้องพักหรือสถานที่ทางานสาหรับนิสิตนักศึกษา การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงเรียน การ
ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงและการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้มีความสามารถในการนิเทศและการให้คาปรึกษานิสิต
นักศึกษาร่วมกับอาจารย์นิเทศก์คณะ
3. บทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้ว ยการจัดผู้ประสานงานในการดาเนินงาน
เครือข่ายการเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนและอาจารย์พี่ เลี้ยงให้มีความพร้อมที่ จะเป็นโรงเรียนร่วม
ผลิตครูตลอดจนการให้การสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่ายการเรียนรู้
3. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษจะประสบผลสาเร็จได้นั้น ผู้ สอนพึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ วิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษ ทั ก ษะและสมรรถนะในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา แล้วบูรณาการความรู้ทั้ง 3 ส่วนนี้มาใช้ในการวางแผนและดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน สาระสาคัญขององค์ประกอบทั้ง 3 มีดังนี้
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
บุ ษ ยมาศ แสงเงิ น (2554) กล่ า วถึ ง ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษว่ า เป็ น ความสามารถในการน า
ภาษาอังกฤษมาใช้ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งแบ่งความสามารถของทักษะเป็น 5 ระดับ
ได้แก่
ระดับที่ 1 บุคคลสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสื่อสารเข้าใจได้ในเบื้องต้น
ระดับที่ 2 บุคคลสามารถทาความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหาต่างๆได้
ระดับที่ 3 บุคคลสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสัมพันธ์ได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์
ระดับที่ 4 บุคคลสามารถเข้าใจสานวนในรูปแบบต่างๆ และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
ระดับที่ 5 บุคคลมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งในเชิงเนื้อหาใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษา สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและสละสลวย ตลอดจนเชี่ยวชาญ
ศัพท์เฉพาะทางในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง
ด้วยเหตุนี้การสอนภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษาในยุคปัจจุบัน จึงควรมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่ างถูกต้ องเหมาะสม สามารถแข่ งขันกับผู้อื่นในตลาดแรงงานที่
แข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา บัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาต้องมีความพร้อม
และมีคุณภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศอื่ นๆ เพราะความสามารถในการ
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ใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยยุคสหัสวรรษใหม่เป็นความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ มิใช่เป็นเพียงความสามารถพิเศษอีกต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) กล่าวว่าการจัดการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด แต่สิ่งหนึ่ง
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องก็คือ การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
เยาวชนไทยให้อยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้สั งคมไทยมีความ
เจริญก้าวหน้าและเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล
แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test
หรือ O-NET) ปรากฏคะแนนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศในปี
การศึกษา 2555 และ 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 22.13 คะแนน และคะแนน 25.35 คะแนน ตามลาดับ จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2555, 2556) ซึ่งแม้ว่าจะมีแนวโน้มของ
คะแนนที่เพิ่มขึ้น แต่ยั งอยู่ ในเกณฑ์ต่า ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้ นักเรียนได้เ รียนรู้และมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเรียนภาษาอังกฤษกับคณาจารย์ที่เป็นเจ้าของ
ภาษาเพราะต่างเล็งเห็นบทบาทของการใช้ภาษาอังกฤษที่จะทวีความสาคัญมากขึ้น ผู้ปกครองส่วนหนึ่งส่งบุตร
หลานของตนให้เข้าเรียนในสถาบันดังกล่าวเนื่องจากตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต
โดยคาดหวังว่าบุตรหลานที่จบหลักสูตรนานาชาติเหล่านี้จะมีทักษะระดับสูงในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในทุกด้าน จากการศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
IMD World Competitive Yearbook 2011 พบว่า ในกลุ่ มประเทศอาเซีย น สิ งคโปร์มีระดับทั กษะภาษา
อังกฤษสูงสุด รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ส่วนประเทศไทยยังเป็นรองอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับ
การจั ด อั น ดั บ ของ English Proficiency Index (EFI) ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ คื อ กลุ่ ม ประเทศที่ มี ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่า และระดับต่ามาก โดยประเทศไทยอยู่ในลาดับที่
ต่ากว่า “ระดับต่ามาก” นอกจากนั้นยังพบว่า ทักษะภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL ของบัณฑิตจากกลุ่ม
ประเทศอาเซีย น สิงคโปร์กับฟิลิป ปิน ส์ได้คะแนนเฉลี่ ย มากกว่า 550 คะแนน มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า
เวียดนาม และกัมพูชา ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 500 คะแนน ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตไทยต่ากว่า
500 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว (กิตติ ประเสริฐสุข, 2555) จากข้อมูลที่กล่าวมา
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาของประเทศไทยยังมีปัญหาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงนามาซึ่งการปฏิรูปการเรียการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้นจริงจังตั้งแต่ระดับนโนบายจนถึงระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนในโรงเรียน
และในชั้นเรีย น ครู จึงเป็ นผู้ ที่มีหน้ าที่โดยตรงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเพื่อให้
นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไปสู่ระดับที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ และการที่
ครูจะมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดีนั้น นอกจากครูจะต้องมีความรู้และทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในระดับดีแล้ว ครูยังจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาด้วยเช่นกัน ซึ่ง
จะได้กล่าวถึงในลาดับต่อไป
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วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่กล่าวถึงในที่นี้มุ่งเน้นไปที่ วิธีการสอนที่อยู่ในห้องเรียน กล่าวคือ การเลือก
และจัดลาดับงานและกิจกรรมที่ให้นักเรียนทาในห้องเรียนเป็นสาคัญ (Nunan, 1991, p. 2)
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านการสอนภาษาอังกฤษว่ามีความเป็นมาอย่างไรและเกิดการพัฒนา
เปลี่ย นแปลงอย่างไร จะทาให้ผู้ สอนมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนได้ ประโยชน์ของการที่ผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน มีดังนี้
 การทาความเข้าใจวิธีการสอน การเรียนรู้ จะช่วยสะท้อนให้ผู้สอนมองเห็นวิธีการสอน
ของตนเอง มองเห็นถึงข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นผู้สอนที่รู้จักวิธีการสอนที่หลากหลายและเลือกใช้อย่างเหมาะสม
จะเป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 เมื่อผู้สอนมีความเข้าใจและสามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลายแล้ว จะทาให้ผู้สอน
สามารถปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ต่างกัน ในสถานการณ์ของชั้นเรียนที่ต่างกัน
ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่า
 ข้อเสียของวิธีการสอนแบบดั้งเดิม การสอนภาษาเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและมีงานวิจัย
ใหม่ๆ ที่ศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้สอนจึงจาเป็นต้องเรียนรู้
และนาวิธีการใหม่ๆ ไปใช้ในห้องเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อย่างไรก็ตามวิธีสอนที่เลือกนาไปใช้นั้นควร
เป็นวิธีการเรีย นรู้ภาษาที่ผู้สอนมีความเข้าใจ อีกทั้งควรนาประเด็น ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ของตัว
ผู้สอนรวมทั้งความต้องการของผู้เรียนมาประกอบการเลือกวิธีสอนด้วย
ในการสอนภาษานั้นผู้สอนพึงเลือกวิธีที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุดกับห้องเรียนหรือผู้เรียน ผู้วิจัย
ได้รวบรวมและสรุปวิธีการสอนที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่โดยทั่วไปซึ่งมีอยู่ 5 วิธี (อรุณี วิริยะจิตรา, 2532, น. 3266, ESL/EFL Resources, 2009 และ Harmer, 1987, pp. 41-45) ดังนี้
1. วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล (Grammar Translation Method) วิธีการสอนแบบนี้
เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปและใช้กันมานาน เป็นการสอนที่เน้นหลักไวยากรณ์ คาศัพท์และแปลเป็นภาษาของตนเอง
โดยผู้สอนไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของภาษาหรือพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านเรื่องราวที่
เป็นภาษาต่างประเทศได้และแปลเป็นภาษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง แต่วิธีนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาหรือได้พัฒนาทักษะด้านการพูดและฟัง ทาให้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าวิธีสอนนี้ทาให้นักเรียนขาดความสามารถ
ในการสื่อสาร
2. การสอนแบบฟังพูด (Audio-lingual Method) วิธีนี้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่
2 ประมาณปี พ.ศ. 2483 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเชื่อว่าวิธีนี้จะทาให้ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศได้
อย่างรวดเร็ว วิธีการสอนแบบนี้เน้นให้ผู้เรียนฝึกภาษาโดยการเลียนแบบและทาซ้าๆ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การจาภาษาที่เรียนแล้วนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้เรียนต้องพูดตามผู้สอนและท่องบทสนทนาให้ได้โดยใช้
วิ ธี ก ารฝึ ก ซ้ าตามแบบ (Repetition drill) วิ ธี เ ที ย บแทน (Substitution drill) และวิ ธี แ ปลงรู ป ประโยค
(Transformation drill) ผู้เรียนต้องเลียนแบบเสี ยงผู้ส อนจนสามารถฟังเข้าใจ โดยไม่มีการสอนไวยากรณ์
โดยตรงแต่ใช้วิธีการสรุปจากบทสนทนา ส่วนทักษะการอ่านและเขียนจะเน้นน้อยกว่าการฟังและพูด
3. วิธีการสอนแบบนาเสนอ ฝึกฝน และใช้ภาษา (Presentation, Practice and Production
(PPP)) เป็ น วิธี สอนที่ครู เริ่ มจากการอธิบาย นาเสนอข้อมูล ทางภาษาเกี่ยวกับเรื่องที่จ ะสอนโดยอาจจะใช้
รูปภาพ บทสนทนาหรือสื่ออื่นๆ ประกอบโดยผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างประโยคหรือโครงสร้างประโยคที่ต้องการ
สอน อาจมี การอธิบ ายเพิ่มเติม เพื่อให้ ผู้ เรี ยนเข้าใจ ตามด้ว ยการฝึ กใช้ ภ าษาที่ครูได้ นาเสนอไปแล้ ว อาจ
ประกอบกับ การท าแบบฝึ กหั ด จนเข้ าใจ จึ งถึง ขั้นตอนการนาไปใช้ที่ใ ห้ ผู้ เรี ยนนาความรู้เกี่ย วกับค าศัพท์

28

โครงสร้างประโยคที่เรียนไปแล้วไปใช้ในการเขียนหรือการทาผลงานทางภาษา เช่น การสร้างบทสนทนา การ
แสดงบทบาทสมมุติ หรือการใช้ภาษาในสถานการณ์จาลอง/สถานการณ์จริง เป็นต้น
4. วิธีการสอนที่เน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) วิธีนี้ผู้สอนจะสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ภาษาผ่านการทากิจกรรมหรืองานปฏิบัติ และให้ผู้เรียนได้สื่อภาษาออกมาโดยเป็นภาษาของผู้เรียน
เอง และหากจาเป็นผู้สอนอาจสอนสาระทางภาษาที่พบว่าผู้เรียนประสบปัญหาในการทากิจกรรมหรืองาน
ปฏิบัติเพิ่มเติม ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และงานปฏิบัติ ได้แก่ การเขียนจดหมาย การทาแผ่นพับ โปสเตอร์
รายงานหน้าชั้นเกี่ยวกับเรื่องที่กาหนดให้
5. วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching (CLT)) เป็น
วิธีการสอนที่ เกิดจากความตระหนักถึงปัญหาที่ ผู้เรียนสามารถเรียนและใช้ ภาษาได้ดีในห้องเรียนแต่ มักจะ
ประสบปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์จริง ดังนั้นจุดประสงค์ของการสอนแบบนี้ จึงไม่ได้สอนแต่ด้านไวยากรณ์
เท่านั้นแต่สอนหน้าที่ต่างๆ ของภาษาด้วย เช่น การใช้ภาษาเพื่อแสดงความเห็นใจ เชิญชวน การเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ จึงเน้นให้มีการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด มีการจัด
กิจกรรมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถสื่อสารได้จริง กล่าวคือไม่ได้เป็นการ
สอนแต่วิธีการใช้ ภาษาเท่านั้นแต่ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักว่า ควรจะพูดอะไร ควรพูดเมื่อไร และควรพูด
อย่างไรด้วย
วิ ธี ส อนภาษาอั ง กฤษที่ ก ล่ า วมาเบื้ อ งต้ น มี วิ วั ฒ นาการและมี ท ฤษฏี ก ารเรี ย นภาษาที่ ต่ า งกั น บ้ า ง
คล้ายกันบ้าง ด้วยความหลากหลายดังกล่าว ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนทั้งใหม่และเก่าเหล่านั้น
อย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถเลือกเอาวิธีการหรือรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่ตนสอนให้มากที่สุด
วิธีการสอนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนภาษา เพราะเป็นตัวกระตุ้นและ
เร้ าให้ ผู้เรี ย นมีความสนใจหรือทาให้เนื้ อหาที่เรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น ครูผู้ ส อนจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนจึงเปรียบเสมือนผู้นา
ทางและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวทางในการสอนภาษาที่จะช่วยให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู่ 10
ประการดังนี้
1. ควรสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2. สอนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. จั ด บริ บ ทให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจได้ ง่ า ยทั้ ง การก าหนดเรื่ อ งหรื อ เนื้ อ หาที่ เ รี ย น ค าศั พ ท์ แ ละ
โครงสร้างประโยคที่ใช้ และความเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมที่ผู้เรียนควรรู้
4. มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5. ใช้กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
6. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกัน
7. ควรสอนด้วยการบูรณาการหลายทักษะ
8. อธิบายหลักไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเมื่อผู้เรียนสงสัย
9. หลีกเลี่ยงการแก้ไขคาผิดทุกครั้ง
10. สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้แก่ผู้เรียน
อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นคงไม่มีวิธีการสอนใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
เนื่องจากวิธีการในการจัดการเรียนการสอนต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้เรียน วัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของการเรียน สภาพแวดล้อมทางการเรียน สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นต้น
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เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้มีการรวบรวมแนวคิดหรือวิธีการสอนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้เห็นถึงความจาเป็นในการนาวิธีการ
สอนไปใช้กับผู้ เรียนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด มีการสังเคราะห์แนวคิ ดในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
นาเสนอว่าวิธีการสอนแบบใดควรใช้สาหรับเป้าหมายใด เนื้อหาใดเหมาะกับแนวคิดใด ตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่ควรใช้ (ศิริพร กุ่ยกระโทก, 2549) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แนวคิดในการจัดการ
เป้าหมาย
เรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ความรู้
ความสามารถใน
การใช้ภาษา และ
กระบวนการเรียนรู้
เพื่อการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสาร
ทั้ง 4 ด้าน

เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะด้าน

ทักษะและเนื้อหา
วิชาชีพเฉพาะด้าน

แบบบูรณาการ

การเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนเข้ากับชีวิต
จริง และการสร้าง
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
ส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารและทักษะ
ทางสังคม

แบบร่วมมือ

เน้นเนื้อหาวิชา
ความรู้ต่างๆ

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร และเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล
ทักษะทางภาษาและ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินผลตาม
ทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ สภาพจริงและใช้
ได้รับการฝึกฝน
วิธีการที่
หลากหลาย
ภาษาในชีวิต
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะสื่อสารที่เน้น
ประจาวัน
ทั้งความ
การเรียนที่มี
คล่องแคล่ว และ
ความหมาย
ความถูกต้อง
ทักษะสัมพันธ์
วิชาการ วิชาชีพ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เนื้อหาและทักษะ
เฉพาะด้าน
การเรียนรู้ที่เน้น
เฉพาะด้าน
ภาระงานเป็นหลัก
ความรู้และทักษะวิชา การเชื่อมโยงความรู้ การมีส่วนร่วมของ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และทักษะจากวิชา ผู้เรียน
ต่างๆ มาใช้ในการ
การปฏิบัติงานกลุ่ม
แก้ปัญหา
ผลการเรียนรู้
เนื้อหา

สามารถเลือกใช้
เนื้อหาใดๆ ก็ได้
การเชื่อมโยงสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ ใน
หลักสูตร

วิธสี อน

เน้นกระบวนการกลุ่ม
และโครงสร้าง ลาดับ
วิธีการในรูปแบบ
ต่างๆ
บูรณาการทักษะทาง
ภาษาทั้ง 4 ด้าน

ประเมินตนเอง
ประเมินเพื่อน
ร่วมงาน
ทักษะทางภาษา
และเนื้อหาวิชา
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การสังเคราะห์แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แนวคิดในการจัดการ
เป้าหมาย
เรียนรู้
แบบองค์รวม
การบูรณาการ
ทักษะทางภาษากับ
บริบท สาระการ
เรียนรู้อื่น และการ
พัฒนาองค์รวม
การทาโครงงาน
การเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
การเชื่อมโยงองค์
ความรู้กับชีวิตจริง
เน้นภาระงาน/งาน
ปฏิบัติ

การสร้างองค์ความรู้

แบบ 4 MAT

การตอบสนองด้วย
ท่าทาง (TPR)
กระบวนการเรียนรู้
แบบ Backward
Design

การวัดและ
ประเมินผล
เนื้อหาสาระที่มี
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของ
ความหมายกับผู้เรียน วางแผนและเน้นการ ผู้เรียนและผลการ
มีปฏิสัมพันธ์
เรียนรู้
เนื้อหา

กิจกรรมใน
สถานการณ์จริง
วิธีแสวงหาความรู้
และการรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ใช้ภาระงานเป็นหลัก
โดยมุ่งฝึกเนื้อหาหรือ
ทักษะทางภาษาเพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ที่
คาดหวัง

การลงมือปฏิบัติ
ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ
สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
การแสวงหาความรู้ เนื้อหาความรู้ต่างๆ
ด้วยตนเอง และ
ที่หลากหลายรอบตัว
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
พัฒนาการใช้สมอง
ทั้งซีกซ้ายและซีก
ขวา และการบูรณา
การประสบการณ์
การฝึกการจาและ
ปฏิบัติ

เนื้อหาความรู้จาก
วิชาต่างๆ

ประโยคคาสั่ง
คาศัพท์ และ
ไวยากรณ์
เน้นการประเมินผล เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ที่เป็นรูปธรรม
สาระอื่นๆ
ตรวจสอบได้ มี
ขั้นตอน

วิธสี อน

การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ และ
การศึกษาค้นคว้า
ร่วมกัน

การวางแผนการ
ทางาน
ความรับผิดชอบ
ผลสาเร็จของงาน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความสามารถทาง
ภาษา ความสาเร็จ
ของภาระงานที่
ปฏิบัติและการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้
ใช้กลยุทธ์และกลวิธี งานที่มอบหมายให้
หลากหลายเพื่อให้ ทาตามความ
ผู้เรียนมีโอกาสแสดง แตกต่างและ
ความสามารถ ความ ความสามารถของ
คิดเห็น
ผู้เรียนรายบุคคล
เน้นการบูรณาการ
ประเมินตนเอง
ความรู้ใหม่เข้ากับ
ประเมินเพื่อน
ประสบการณ์เดิมโดย
เน้นประสบการณ์ตรง
ครูเป็นต้นแบบในการ การสังเกต
ออกคาสั่งให้นักเรียน การปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
คาสั่ง
สอนเดี่ยว เป็นทีม
Rubrics Score
หรือเป็นฐาน
แหล่งเรียนรู้
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ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทั่วไป
McClelland (อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) นักจิตวิทยา
ของมหาวิทยาลั ย ฮาเวิร์ ด อธิบ ายไว้ว่า “สมรรถนะเป็นคุณลั กษณะของบุคคลเกี่ย วกับผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทางาน (Other characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงาน
ได้ผ ลงานที่โ ดดเด่น กว่าคนอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่ห ลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลั กดันเบื้องลึ ก ( Motives)
อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social role) ที่แตกต่าง
กัน ทาให้แสดงพฤติกรรมการทางานที่ต่างกัน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ร ะบุ ส มรรถนะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพไว้ 2 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาตนเอง และ สมรรถนะประจาสายงานด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน มีดังนี้
สมรรถนะหลั กด้านการพัฒนาตนเอง (Self-development) ประกอบด้ว ย 3 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่
1) การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ
2) การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างเครือข่าย

สมรรถนะประจ าสายงานด้ า นการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้
(Curriculum and Learning Management) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กาหนดการวัดและประเมินผลด้านทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไว้ในประกาศคณะครุศาสตร์ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ดังนี้

การวัดและประเมินผลด้านทักษะ พิจารณาการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้
การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึ กและรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา โดยการประเมินของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนและอาจารย์
นิเทศก์คณะครุศาสตร์ตลอดภาคการศึกษา
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การวัดและประเมินผลด้านสมรรถนะ พิจารณาการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
ความสามารถในการประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะกั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น
ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและความสามารถในการทารายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน โดยการประเมินของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนและอาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์
ตลอดภาคการศึกษา
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ข้างต้นแล้วจะประจักษ์ได้ว่า ครูเป็นผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และ
ติดตามองค์ความรู้ใหม่ที่นามาสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทางวิชาชีพ ตลอดจนการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยปัจจุบันโรงเรียนจะมอบหมายงานระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิตนักศึกษาในส่วนของการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Richards (2011) กล่าวไว้ว่าการสอนภาษาอังกฤษของครูจะมีประสิทธิภาพ ครูจาเป็นต้องมี
ทักษะและสมรรถนะสาคัญ ได้แก่

สมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย
 เข้าใจความหมายของภาษาอังกฤษที่ใช้อย่างถูกต้อง
 เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ภาษาอังกฤษ
 ให้นกั เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาเป้าหมายของการเรียนในเรื่องนั้นๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว
 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและอธิบายโดยยึดภาษาที่เป็นเป้าหมายเป็น
สาคัญ
 ให้ตัวอย่างคาและโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
 ใช้ภ าษาอังกฤษในห้ องเรียนได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สถานการณ์ใน
ห้องเรียน และบริบทต่างๆ
 คั ด สรรสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่
สอดคล้องกับภาษาที่เป็นเป้าหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการใช้ภาษาของตนเองทั้งการพูดและการเขียน
ให้ถูกต้องแม่นยาเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน
 ให้ผลป้อนกลับทางภาษาแก่นักเรียนอย่างถูกต้อง
 เลือกเนื้อหา และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสม
กับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน
 เติมเต็มศักยภาพทางภาษาของนักเรียนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า
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ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่












รู้และเข้าใจความต้องการจาเป็นของนักเรียน
วินิจฉัยปัญหาทางการเรียนของนักเรียนได้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
เลือกและออกแบบงานปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ออกแบบและปรับประยุกต์แบบทดสอบมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
ประเมินและเลือกใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษที่วางจาหน่ายได้อย่างเหมาะสม
ปรับสื่อการเรียนรู้ที่มีวางจาหน่ายมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
นาสื่อของจริงที่มีอยู่รอบๆ ตัวมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ

ทักษะการสอน ประกอบไปด้วย









การนาเข้าสู่บทเรียน
การนาเสนอและการอธิบายงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
การวางกรอบและเตรียมการเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียน
การตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต่องานที่ได้รับมอบหมาย
การชี้แนะและให้คาแนะนานักเรียนระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการใช้ภาษาของนักเรียน
การเชื่อมโยงและเปลี่ยนผ่านจากกิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมหนึ่ง
การสรุปบทเรียน

Harakchiyska และคนอื่ น ๆ (2556) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของครู ส อน
ภาษาอังกฤษโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นครูมืออาชีพ 2) ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
และ 3) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านความเป็นครูมืออาชีพ
1.1 ความรู้ความสามารถส่วนตนและทักษะการสอน
1.1.1 ให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนรวมทั้งความ
ต้องการจาเป็นของนักเรียนแต่ละคน
1.1.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน
1.1.3 จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้
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1.2 ความรู้ทางภาษาและความสามารถในการใช้สื่อสารสอน
1.2.1 พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและถูกต้องแม่นยาตามหลักภาษา
1.2.2 ใช้สื่อการสอนได้คล่องแคล่ว
1.3 ทักษะในการสื่อสาร
1.3.1 ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
1.3.2 ใช้ภาษาแม่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
1.3.3 มีการใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสม
1.3.4 ใช้ระดับเสียงในการพูดที่เหมาะสม
1.3.5 กระตุ้นให้นักเรียนพยายามใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ใน
ห้องเรียน
2. ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายคาบได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนได้จริงตามเวลาที่
กาหนดไว้
2.1.3 นักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง
2.2 การจัดเนื้อหาสาระ
2.2.1 เรียงลาดับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
2.2.2 จั ดกิจ กรรมทางภาษาที่ให้ นักเรียนเกิดการเรี ยนรู้ภ าษารูปแบบใหม่ๆ ใน
บริบทและสถานการณ์ต่างๆ
2.2.3 กิจ กรรมการเรียนรู้ภาษาที่จัดขึ้นช่วยให้นักเรียนได้มีโ อกาสฝึกฝนและใช้
ภาษาที่เป็นเป้าหมาย
2.2.4 บูรณาการความรู้ทางภาษาและการฝึกฝนทักษะทางภาษาเข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสม
2.2.5 กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน
2.2.6 มีการกาหนดกิจกรรมอย่างเหมาะสม มีความสมดุลทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
และการฝึกทักษะ
2.2.7 มีการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย
2.2.8 การจัดการเรียนการสอนแต่ละคาบเรียนมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
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2.3 การใช้สื่อการสอน
2.3.1 คัดสรรและเลือกใช้สื่อต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
2.3.2 ปรับใช้แบบเรียนและสื่อที่มาพร้อมกับแบบเรียนให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจาเป็นของนักเรียน
2.3.3 นาผลงานของนักเรียนมาจัดป้ายนิเทศอย่างเหมาะสม
2.3.4 ใช้สื่อและอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1 การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
3.1.1 จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
3.2 ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้
3.2.1 จั ดปฏิสั มพันธ์ในการเรียนรู้ที่มี ความหลากหลาย เช่น บางกิจกรรมเป็ น
ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ในขณะที่บางกิจกรรมเป็นปฏิสั มพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือกลุ่มนักเรียนกับนักเรียน 1 คน เป็นต้น
3.2.2 รูปแบบของปฏิสัมพันธ์เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม
3.3 การบริหารจัดการเวลา
3.3.1 ครูต้องบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียน
3.4 การสอน
3.4.1 การสอนของครูต้องดึงดูดความสนใจของนักเรียน
3.4.2 ครูสามารถสอนให้เข้าใจง่ายและมีลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน
3.4.3 ครูมีการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นระยะ
3.5 การแสดงความคิดเห็น
3.5.1 ครูให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
3.6 การแก้ไขข้อผิดพลาด
3.6.1 ครูบันทึกข้อผิดพลาดของนักเรียนหรือสิ่งที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ
3.6.2 ใช้เทคนิคการระบุข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่หลากหลายใน
เชิงบวก
3.7 การติดตามการทางานของนักเรียน
3.7.1 ครูต้องติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
3.7.2 ครูต้องติดตามการทากิจกรรมกลุ่มของนักเรียนอย่างละเอียดรอบคอบ
3.8 ด้านระเบียบวินัย
3.8.1 ครูควรเสริมสร้างวินัยและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบให้เกิดขึ้นในห้องเรียน
3.9 การให้ผลป้อนกลับ
3.9.1 ครูควรให้ผลป้อนกลับด้านความสามารถทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
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3.9.2 ครูควรให้คาชมในความความพยายามในการเรียนรู้ของนักเรียน
3.10 การประเมินผลการเรียนรู้และการให้เกรด
3.10.1 การประเมินผลการเรียนรู้และการให้เกรดต้องมีความยุติธรรมและมีความ
เที่ยงตรง
4. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
4.1 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ดวงพร หนูพงษ์ (2545) ได้ศึกษาปัญหาการสอนภาษาอังกฤษและความต้องการพัฒนาวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า

สภาพปัญหาทางด้านตัวครู

อันดับที่ 1 ครูขาดความรู้ ความสามารถทางด้านการสอน
อันดับที่ 2 ปัญหาครูขาดความรู้ ความสามารถทางด้านการจัดกิจกรรมทางภาษา
อันดับที่ 3 ปัญหาครูขาดความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
อันดับที่ 4 ปัญหาครูขาดเทคนิคในการตัง้ คาถาม
อันดับที่ 5 ปัญหาครูขาดเทคนิควิธีการในการเร้าความสนใจผู้เรียน

สภาพปัญหาทางด้านตัวนักเรียน

อันดับที่ 1 นักเรียนมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอ
อันดับที่ 2 นักเรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ
อันดับที่ 3 นักเรียนขาดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
อันดับที่ 4 นักเรียนไม่กล้าแสดงออก
อันดับที่ 5 นักเรียนขาดความอดทนในการฝึกใช้ภาษา

สภาพปัญหาทางด้านหลักสูตรและแบบเรียน

อันดับที่ 1 ขาดผู้เชี่ยวชาญชี้แนะด้านหลักสูตร
อันดับที่ 2 แนวทางในการจัดกิจกรรมในหลักสูตรบางเรื่องปฏิบัติไม่ได้
อันดับที่ 3 ขาดการศึกษารายละเอียดของหลักสูตร
อันดับที่ 4 เนื้อหาไม่เหมาะกับนักเรียนในท้องถิ่น
อันดับที่ 5 ขาดเอกสารหลักสูตรเพื่อทาการศึกษา

สภาพปัญหาด้านการวัดและประเมินผล

อันดับที่ 1 ครูขาดความรู้ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ
อันดับที่ 2 ครูขาดความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อสอบ
อันดับที่ 3 ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในประเภทของแบบทดสอบทางภาษา
อันดับที่ 4 ครูขาดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่ดีของแบบทดสอบทางภาษา

สภาพปัญหาทางด้านปัจจัยสนับสนุนการสอน

อันดับที่ 1 ขาดครูที่เป็นเจ้าของภาษา
อันดับที่ 2 งบประมาณในการผลิตหรือจัดหาสื่อมีน้อย
อันดับที่ 3 งบประมาณในการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนามีน้อย
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อันดับที่ 4 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อันดับที่ 5 โรงเรียนอยู่ไกลแหล่งข้อมูลทางภาษา
นอกจากงานวิจัยข้างต้นที่กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวกับครูผู้สอน นักเรียนและปัญหาด้านต่างๆ ของครูที่
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา สมรรถภาพ
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่ง ศรีสุข ชีวสุขานนท์ (2541) ได้รายงานผลการวิจัย
ไว้ว่า ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ครูภาษาอังกฤษประสบปัญหาการสอนในภาพรวม
ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูส่วนใหญ่มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะและเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ วิธีสอนและการ
ดาเนินการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ส่วนในด้านปัญหาเกี่ยวกับการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ศรีสุข ชีวสุขานนท์ กล่าวว่า จานวนชั่วโมงสอนและงานที่ต้องรับผิดชอบของครูมีมาก พื้น
ฐานความรู้เดิมของนักเรียนไม่ดี หลักสูตรเปิดกว้างทาให้เนื้อหาวิชามากเกินไปและขาดสื่อการเรียนการสอน
นอกจากครูจะมีความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนแล้ว ยังมีปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยซึ่งถือว่ามีความสาคัญยิ่ง ดังที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนวิช าภาษาอังกฤษที่ สมหวัง พันธะลี (2542) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 - 6 สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการในด้านการเตรียมตัวครูและการวางแผนการสอน
ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีความต้องการเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ใน
การจัดหาและผลิตสื่อการสอนไม่เพียงพอ เนื่องจากทาการสอนหลายวิชาและได้รับมอบหมายงานอื่นมาก
ความต้องการในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ในการเรียนการสอน และฝึกฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
พิชญาพร พรมคาบุตร (2551) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน
วิชา ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้สื่อการสอนเป็นประจาคือ กระดาน หนังสือเรียน เพลงพื้นเมืองและ
เกมต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน และหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่วนด้านปัญหาในการใช้สื่อการสอนที่พบมากที่สุดคือ สื่อ
เทคโนโลยีประเภทวัสดุ ได้แก่ เทปบันทึกเสียงชารุดและใช้งานไม่ได้และสื่อเทคโนโลยีประเภทเทคนิค ได้แก่
ชุดการสอนมีความยุ่งยากในการใช้ ไม่ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์ รองลงมาคือการศึกษานอกสถานที่ซึ่งไม่มี
สถานที่ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ได้จริงตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค์ ปัญหาในการใช้สิ่งพิมพ์ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์
ที่มีอยู่ราคาแพง ครูไม่กล้าใช้เกรงว่าจะเกิดชารุดเสียหาย และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่มีจานวนจากัด เมื่อใช้แล้วสื่อไม่
เพียงพอกับจานวนนักเรียน นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่น่าสนใจ ได้แก่ สื่อการ
สอนที่มีอยู่ในปัจ จุบันยังไม่เพีย งพอกับครูผู้สอน โดยเฉพาะสื่ อเทคโนโลยี บทเรียนคอมพิว เตอร์ที่น่าสนใจ
เหมาะกับผู้เรียน ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อการสอนบางชนิด จึงอยากให้มีการจัดอบรมการใช้สื่อการ
สอนสาหรับ ครู ผู้ส อนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธ ยมศึกษาให้เหมาะสม เพื่อการจัดเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผสู้ อน
ด้ว ยเหตุที่ ครู ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาในการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษในหลายประการ
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่รัฐบาลต้องการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทยและความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอัง กฤษของคนไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2557 เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และ
เป็นไปตามกรอบความคิด หลัก CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
ซึ่ ง มี ค รู เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ปั จ จั ย หนึ่ ง ของความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามธรรมชาติของภาษา การ
ปฏิสัมพันธ์ การเลียนแบบ และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ ครูที่มีความสามารถและความ
คล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษจะเป็ น ต้ น แบบที่ ดี ข องผู้ เ รี ย นในการเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ฝน ครู ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนและการใช้ สื่ อ จะช่ ว ยกระตุ้ น สร้ า งแรงจู ง ใจและพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ภาษาของผู้เรียน การพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กาหนดตามกรอบอ้างอิง CEFR และมีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร
(CLT) จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเร่งดาเนินการเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้ สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และ
เป็ น ไปตามกรอบความคิ ด หลั ก CEFR การด าเนิ น การตามนโยบายเน้ น ไปที่ ก ารประเมิ น ความรู้ พื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับครู เพื่อให้มีการฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือครู และ
ให้ มีกลไกการเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรีย นการสอนที่มีการวางอย่ างเป็ นระบบและมีความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความแตกต่างของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถยกระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษได้จริง นอกจากนี้ ควรมีระบบการฝึ กฝน และการสอบวัดระดับความสามารถออนไลน์ เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้หน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการดังต่อไปนี้
1) สารวจและประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับครูเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) เพื่อวางแผนและดาเนินการพัฒนาอย่ างต่อเนื่องตามระดับความสามารถที่ได้จากผล
การประเมิน เพื่อให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2) พัฒนาระบบติดตามแก้ ปัญหาและช่วยเหลือครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ โดยจัดระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ
3) จั ด ให้ มี ก ลไกการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนอย่ า งเป็ น ระบบและมี ค วาม
หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและวิธีเรียนรู้ของนักเรียนให้
สามารถยกระดับความสามารถในการสื่อสารได้จริง
4) จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและความสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และการพัฒนาครูผ่ านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถาบันภาษาอังกฤษ / หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
4.1) ส่งเสริมให้มีการผลิต สรรหา e-content, learning applications รวมถึง
แบบฝึกและแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามกรอบ CEFR สาหรับครูและนักเรียน
4.2) กาหนดนโยบายส่ งเสริมการผลิต การสรรหา สาระภาษาอังกฤษที่เป็ น
core curriculum ตามกรอบ CEFR รวมถึงแบบฝึกและแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสาหรับใช้ใน
การเรียนการสอน
4.3) จัดทาและรวบรวมแบบฝึ กและแบบทดสอบดิจิทัลที่ได้ มาตรฐานและมี
คุณภาพสาหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน
4.4) จัดทาสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันภาษาอังกฤษเพื่อให้ครูผู้สอนได้
นาไปใช้จัดการเรียนการสอน
4.5) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต การสรรหา สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการนาไปใช้ เป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและ
นักเรียน
4.6) ส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางการเรียนรู้ ผ่ านเครือข่ ายทางสังคม (social
networks)
4.7) ส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม และการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของครูโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
4.8) จัดทาหลักสูตร / คู่มือ กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติการจัดค่าย และการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและอิงกรอบ CEFR
4.9) สร้างความเข้มแข็งแก่เขตพื้นที่การศึกษาให้ สามารถดาเนินการจัดค่ าย
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิผล คัดสรรหน่วยงานที่มีประสบการณ์การจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเลือกใช้บริการ
นโยบายยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่รัฐบาลวางแนวทางไว้ข้างต้นจะ
ประสบความส าเร็ จ ได้ ก็ด้ว ยความร่ ว มมืออย่า งเต็มก าลั งของทุกภาคส่ ว นที่เ กี่ยวข้อ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ครูผู้สอนที่ถือเป็นส่วนสาคัญในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชั้นเรียน เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่
นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เตรียมตัวและพัฒนาตนเองให้พร้อมสาหรับการเป็นครูมืออาชีพก็จะ
เป็นเครื่องยืนยันความสาเร็จในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยซึ่งจะเป็นกาลัง
สาคัญของประเทศชาติสืบไป
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5. คุณลักษณะของครูที่ดี
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ได้กาหนดบทบาทของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานที่ศึกษาต่อนักเรียน ดังนี้
1. ปฏิบัติตนเช่นครูคนหนึ่งของโรงเรียน วางตนให้เป็นที่นับถือรักใคร่และเลื่อมใสทั้งด้าน
วิชาการและบุคลิกภาพ
2. พยายามรู้จักนั กเรีย นที่ตนจะต้องสอนอย่างทั่ว ถึง ทั้งในด้านวุฒิภ าวะ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
3. ทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน เช่น การวางตัว การรักษาความสะอาดและระเบียบ
วินัย เป็นต้น
4. เตรียมการสอนให้ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด
5. รักษาความลับของนักเรียนทุกคนและช่วยเหลือแนะแนวทางในการแก้ปัญหาแก่นักเรียน
ด้วยความเต็มใจและจริงใจ
6. ให้ความยุติธรรมและเมตตาปราณีแก่นักเรียนทุกคน
Spriggs และ Boggs (2015) ได้ระบุคุณลักษณะที่นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ครูฝึกสอน
พึงมี ได้แก่
1. ความตรงต่อเวลา โดยนิสิตนักศึกษาควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเริ่มเรียนเพื่อให้มีเวลาใน
การเตรียมการสอนและทาหน้าที่ครูตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. ความสามารถในการใช้ภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร นิสิตนักศึกษาควรมีความสามารถใน
การใช้ ภ าษาเขีย นในการสื่ อสารในรู ป แบบต่ างๆ เช่น การเขีย นจดหมายถึงผู้ ปกครอง เอกสารที่ แจกให้
ผู้ปกครอง เอกสารสาหรับนักเรียน ข้อสอบ ซึ่งควรเป็ นภาษาเขียนที่เป็นทางการและควรตรวจทานการสะกด
คาและการใช้ภาษาเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาด
3. การแต่งกาย นิสิตนักศึกษาควรแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ และ
การแต่งกายนั้นต้องไม่รบกวนนักเรียนจนเสียสมาธิในการเรียน
4. การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นิสิตนักศึกษาควรมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
ครูในโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และแสดงความกระตือรือร้น ใส่ใจในปัญหา และร่วมมือกับผู้อื่นใน
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
5. ให้ความสาคัญกับนักเรี ยน นิสิตนักศึกษาควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ให้ความเคารพนักเรียนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ทาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าถูกแบ่งแยก
และควรปฏิบั ติต่อ นั กเรี ย นทุกคนอย่ า งผู้ มีศักดิ์ศรีเท่า เทียมกัน และแสดงออกให้ นักเรีย นได้รับรู้ถึงความ
ยุติธรรมของครู
6. การมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นิสิตนักศึกษาพึงจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพและตามความต้องการจาเป็นของแต่ละคน อีกทั้งมีมุมมองเชิงบวก
ต่อการเรียนรู้และมีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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7. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ กล่ าวคือ มีความมุ่งมั่นในการทางานหนัก แสดงออกถึงความ
เพียรพยายาม ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการทางานและการพัฒ นางานของตนเองให้มีคุณภาพสูงอย่าง
สม่าเสมอ
8. มีความมานะอดทน แม้ว่าในการทางานจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็
ไม่ย่อท้อ ไม่ล้มเลิกในระหว่างทีเ่ ผชิญกับปัญหา แต่พยายามที่จะหาทางทาใหม่อีกครั้ง
9. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
10. การบริหารจัดการและการวางแผนการทางาน นิสิตนักศึกษาควรจัดระบบการทางาน
ของตนเองให้สาเร็จลุล่วงตามวันเวลาที่กาหนดไว้ โดยจัดแบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยๆ กาหนดเวลาในการ
ทางานแต่ละขั้นและเตรียมการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
11. การใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งการแสดงออกในด้านต่างๆ ผ่าน
โลกโซเชียลอย่างมีมารยาท และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักเรียน
12. การปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของหน่วยงานและโรงเรียน
13. การรักษาความลับ นิสิตนักศึกษาพึงตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการ
รักษาความลับของนั กเรีย น โรงเรี ยน อาทิ การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกภาพหรือวีดิทัศน์ของ
นักเรียนในระหว่างการเรียนการสอน หรือแม้แต่การเผยแพร่พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนก็ต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของนักเรียน
การปลูกผังให้นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ว่าจะสอนในสาระการเรียนรู้หรือระดับชั้นใดๆ
ก็ตามให้ มี ความตระหนั ก ในบทบาท หน้ า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบ และมี จิตวิ ญญาณความเป็ นครูถื อเป็น การ
วางรากฐานที่สาคัญให้แก่ต้นกล้าแห่งวิชาชีพ เพราะเมื่อนิสิตนักศึกษาเหล่านี้สาเร็จเป็นบัณฑิตครูแล้ว ก็เชื่อมั่น
ได้ ว่า พวกเขาจะได้ ใ ช้ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการและประสบการณ์ วิ ช าชีพ ที่ ได้ สั่ ง สมมาไปพัฒ นา
การศึกษาของชาติโดยมีจิตวิญญาณและคุณธรรมความเป็นครูกากับตนไว้ให้ปฏิบัติงานในทางที่ควรและเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
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บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจยั
กำรวิจัยครั้งนี้เป็น กำรวิจัยเพื่อพัฒนำชุดกำรเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิต นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ บนพื้นฐำนควำมต้องกำรจำเป็นของนิสิตนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
ตัวแปรต้น
ชุ ด กำรเรี ย นด้ ว ยตนเองส ำหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ สำระกำรเรี ย นรู้
ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ
ตัวแปรตำม
1. คะแนนด้ำนทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแบบประเมินที่
ผู้วิจัยจัดทำขึ้น
2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
กลุ่มที่ 1 เป็นนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิ ชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษำ ที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558
กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนที่เรียนกับนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ ที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษำ ที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน 2 คน โดยกลุ่มตัวอย่ำงได้จำก
กำรอำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย (Voluntary Sampling)
กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนจำนวน 162 คน ที่เรียนกับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิ ชำชีพที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยดำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มี 5 รำยกำร ประกอบไปด้วย
1. แบบสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิช ำชีพ สำระกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ มีขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือดังนี้
- ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษของผู้สอนในระดับประถมศึกษำทั้งในส่วนของควำมรู้เกี่ยวกับหลั กสูตรชำติ กำรจัด
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กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เหมำะกับนักเรียนระดับประถมศึกษำ กำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของนักเรียน และกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของ
ครูผู้สอนอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียน
- สร้ ำงกรอบกำรรวบรวมข้อมูล ควำมต้องกำรจำเป็นของนิสิ ตนักศึกษำโดยอยู่บน
พื้นฐำนของกำรประเมินทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึกษำใน 3 ด้ำน
ได้แก่ กำรจัดเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ผนวกกับควำม
ต้องกำรกำรพัฒนำตนเองของนิสิตนักศึกษำในส่วนของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษำและกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึกษำเอง
- จัดทำแบบสำรวจควำมต้องกำรจำเป็ นของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เน้นกำรสำรวจควำมต้องกำร
จำเป็ น ในกำรพัฒ นำทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ และชุดที่ 2 เน้นกำร
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เหมำะกับนักเรียนระดับประถมศึกษำ และกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึกษำเอง
- เสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือแล้ ว นำมำปรับปรุงแก้ไขตำม
คำแนะนำ ได้แก่ กำรปรับรำยกำรควำมต้องกำรจำเป็นให้ครอบคลุมกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ และกำรปรับภำษำให้เข้ำใจง่ำย ตรงประเด็น
- นำไปทดลองใช้กับนิสิตนักศึกษำสำขำภำษำอังกฤษ ที่ได้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพใน
ระดับประถมศึกษำ แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงประชำกรเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของภำษำและกำรสื่อควำม
พบว่ำแบบสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นที่ปรับปรุงตำมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้นสำมำรถสื่อควำมได้
ตรงประเด็น และครอบคลุมควำมต้องกำรจำเป็นในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
2. แบบสำรวจควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ มีขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือดังนี้
- ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำระกำรเรี ยนรู้ภ ำษำอังกฤษเพื่อนำมำพิจ ำรณำกำหนดกรอบกำรส ำรวจควำมคำดหวัง ของนักเรียนที่ต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สอนในด้ำนที่มีผลต่อกำรเรียนของนักเรียน
- สร้ำงกรอบกำรรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำมควำมคำดหวังของนักเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ ด้ำนบุคลิกภำพและควำมเป็นครู และด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ
- จัดทำแบบสำรวจควำมคำดหวังของนักเรียนต่อ คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
- เสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือและได้รับคำแนะนำให้ปรับกำรใช้
ภำษำในบำงรำยกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น
- นำไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษำที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร และมี
ประสบกำรณ์ในกำรเรียนกับนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของภำษำและ
กำรสื่อควำม พบว่ำแบบสำรวจควำมคำดหวังของนักเรียนที่ผ่ำนกำรตรวจคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น
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สำมำรถใช้ได้จริงกับนักเรียนระดับประถมศึกษำ
3. แบบประเมิน ทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของนิสิต
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือดังนี้
- ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำที่นิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพพึงมีเพื่อให้กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ
- สร้ำงกรอบกำรประเมินทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของ
นิสิตและนักศึกษำ จำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ กำรจัดเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล
- จัดทำแบบประเมินทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
- เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ผลกำรตรวจสอบพบว่ำแบบ
ประเมิ น มี คุ ณ ภำพดี ครอบคลุ ม ทั ก ษะและสมรรถนะในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพพึงมี โดยมีกำรปรับแก้ไขในส่วนของกำรใช้ภำษำในบำงรำยกำรเพื่อให้กระชับ เข้ำใจง่ำย
- นำไปให้อำจำรย์นิเทศก์ทดลองใช้กับนิสิตนักศึกษำที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงประชำกรเพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของภำษำ กำรสื่อควำม และควำมเหมำะสมกับกำรใช้ในสถำนกำรณ์กำรประเมินจริง
แล้วนำมำปรับปรุงแก้ไข
4. แบบประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ มีขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือดังนี้
- ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่พึงมี
- สร้ำงกรอบกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ด้ำนบุคลิ กภำพและควำม
เป็นครู และด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ
- จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
- เสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือและได้รับคำแนะนำให้ปรับกำรใช้
ภำษำในบำงรำยกำรให้เข้ำใจง่ำยขึ้น
- น ำไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งประชำกรเพื่ อ พิ จ ำรณำควำม
เหมำะสมของภำษำและกำรสื่อควำมพบว่ำแบบประเมิน มีควำมเหมำะสมสำมำรถนำไปใช้ได้จริงกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษำ
5. แบบสัมภำษณ์ผ ลกำรใช้ชุดกำรเรีย นด้ว ยตนเองของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ มีขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือดังนี้
- ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุ ณภำพชุดกำรเรียนด้ว ย
ตนเองและกำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
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- สร้ำงกรอบกำรสัมภำษณ์นิสิตนักศึกษำเกี่ยวกับผลของกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง
ที่มีต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ
- จั ด ท ำแบบสั ม ภำษณ์ ผ ลกำรใช้ ชุ ด กำรเรี ย นด้ ว ยตนเองของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
- เสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือแล้วนำมำปรับปรุงแก้ไข
- นำไปทดลองใช้กับนิสิตนักศึกษำที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงประชำกรเพื่อพิจำรณำควำม
เหมำะสมของภำษำและกำรสื่อควำมแล้วนำมำปรับปรุงแก้ไข
กลุ่มที่ 2 ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง ขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนด้วยตนเองมีดังนี้
- ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรสร้ำงและ
ใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง ทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทั่วไป เพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษำ
- นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
และกลยุทธ์ในกำรเรียนด้วยตนเองร่วมกับผู้วิจัย
- นำผลกำรสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพมำแล้ว 1 ภำคกำรศึกษำ และผลกำรสำรวจควำมคำดหวัง
ของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มำกำหนดกรอบกำรพัฒนำชุดกำรเรียน
ด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษำ
- ผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่ำงร่วมกัน กำหนดโครงร่ำงชุดกำรเรี ยนด้วยตนเอง โดยอยู่บน
พื้นฐำนของควำมต้องกำรจำเป็นของนิสิตนักศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมต้องกำร
จำเป็นในกำรเรียนรู้เพิ่มเติมใน 5 ด้ำน จึงนำมำซึ่งโมดูลย่อยในชุดกำรเรียนด้วยตนเองจำนวน 5 โมดูล ซึ่งมี
ควำมเชื่อมโยงกับควำมต้องกำรจำเป็นของกลุ่มตัวอย่ำงดังนี้

โมดูลที่ 1 กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
นั กศึ กษำกลุ่ มตัว อย่ ำง ประเมิ นควำมสำมำรถของตนเองในปัจ จุบัน ในด้ำนกำร
จัดเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำงโดยเฉพำะในส่วนของกำรกำหนดเนื้อหำ
สำระ กำรกำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรกำหนดกำรประเมินผล และระบุควำมต้องกำรจำเป็นในกำร
พัฒนำกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับมำก

โมดูลที่ 2 กำรสอนทักษะกำรพูด
นั ก ศึ ก ษำกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง มี ค วำมต้ อ งกำรในกำรพั ฒ นำควำมรู้ แ ละทั ก ษะทำง
ภำษำอังกฤษของตนเองในด้ำนกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ (Pronunciation) และทักษะกำรพูดในระดับมำก
อีกทั้งต้องกำรใช้คำสั่ง สำนวน และภำษำพูดที่ถูกต้องเหมำะสมในห้องเรียน เพื่อเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรใช้ภำษำ
และสอนนักเรียนให้สำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้ ซึ่งสอดคล้องกับควำมคำดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของ
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นิสิตนั กศึกษำที่ให้ ควำมสำคัญกับควำมสำมำรถในกำรออกเสียงภำษำอังกฤษได้ถูกต้องของนิสิตนักศึกษำ
มำกกว่ำคุณลักษณะอื่นๆ จึงเป็นที่มำของโมดูลนี้

โมดูลที่ 3 กิจกรรม เกม เพลง ในกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
สิ่งที่นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทีผ่ ่ำนมำแต่ยัง
ไม่มีควำมมั่นใจเกี่ยวกับวิธีกำรนำมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรเล่นเกมภำษำอังกฤษ กิจกรรมฝึกกำร
ออกเสียง กำรนำเสนอบทสนทนำในชีวิตประจำวัน กำรร้องเพลงภำษำอังกฤษ กำรแสดงบทบำทสมมติ อีกทั้ง
กลุ่มตัวอย่ำงยังได้ระบุกิจกรรมที่ไม่เคยใช้แต่ต้องกำรจะนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ กำรอ่ำน
นิทำนที่ภำพประกอบ กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกำล วันสำคัญ วัฒนธรรมและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของ
ภำษำ กำรจั ดกิจ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนที่พัฒ นำทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนให้ แก่นักเรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จำกควำมต้องกำรจำเป็นดังกล่ำวข้ำงต้นจึงเป็นที่มำของโมดูลกิจกรรม เกม เพลง ในกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ

โมดูลที่ 4 กำรจัดทำ แสวงหำ คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
นั ก ศึ ก ษำกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งมี ค วำมต้ อ งกำรที่ จ ะพั ฒ นำกำรใช้ สื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน
ภำษำอังกฤษที่เหมำะกับเด็กประถมทั้งในแง่ของควำมเหมำะสมกับบทเรียน วัย ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
นักเรียน เป็นสื่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่มีคุณภำพและทันสมัย ตลอดจนกำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วย
ตนเอง และจำกกำรปรึกษำหำรือร่วมกันระหว่ำงผู้วิจัยและนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำปัญหำสำคัญประกำร
หนึ่งของกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคือกำรที่นักศึกษำมีภำระงำนค่อนข้ำงมำกทำให้มีปัญหำในกำรจัดทำสื่อ
กำรสอนด้วยตนเอง แต่ก็ไม่มั่นใจว่ำหำกจะคัดสรรสื่อกำรสอนจำกแหล่งต่ำงๆ จะมีแนวทำงหรือเกณฑ์ในกำร
คัดเลือกเพื่อนำมำใช้อย่ำงไร จึงเป็นที่มำของโมดูลนี้

โมดูลที่ 5 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
นักศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงประเมินควำมสำมำรถในกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษในระดับปำนกลำงและระบุควำมต้องกำรในกำรพัฒนำในระดับมำกในส่วนของหลักกำร
ประเมินควำมรู้และทักษะทำงภำษำที่เหมำะกับวัยของนักเรียน สำมำรถวัดควำมสำมำรถของนักเรียนได้
เที่ยงตรง และผู้สอนสำมำรถทำได้จริง อีกทั้งนักศึกษำยังได้รับมอบหมำยให้วัดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนคิ ด
เป็นร้อยละ 30 ของกำรประเมินตลอดภำคเรียน ทำให้นักศึกษำต้องกำรเรียนรู้และเตรียมควำมพร้อมเพื่อให้
สำมำรถวัดและประเมินผลนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเป็นที่มำของโมดูลนี้
- หลังจำกกำรกำหนดโมดูลย่อยทั้ง 5 โมดูลข้ำงต้น ผู้วิจัยรวบรวมองค์ควำมรู้ แสวงหำ
และคัดสรรแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี แล้วจัดทำชุดกำรเรียนด้วยตนเองตำมโครงร่ำงที่กำหนดไว้
- นำชุดกำรเรียนด้วยตนเองไปให้ นักศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงสำรวจเนื้อหำและควำม
สะดวก/เหมำะสมในกำรใช้งำน พบว่ำเนื้อหำส่ว นใหญ่ครอบคลุ มควำมต้องกำรจำเป็นของนักศึกษำ โดย
นักศึกษำประสงค์ให้เพิ่ม คำสั่ง/คำชมเชย/ภำษำอังกฤษอย่ำงง่ำยที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอย่ำงกำรจัดทำสื่อกำร
สอนสำหรับเด็กเล็ก และเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนภำษำอังกฤษเพิ่มเติมไว้ในชุดกำรเรียน และเสนอ

47

ให้จัดทำชุดกำรเรียนด้วยตนเองในรูปแบบที่ใช้งำนได้ง่ำย อำทิ จัดทำโมดูลกำรเรียนรู้เป็นไฟล์ power point
presentation ประกอบกับเอกสำรสำเนำที่พกพำง่ำย เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเปิดอ่ำน เรียนรู้ ใช้งำนได้ทุกที่
ทุกเวลำ
- นำข้อเสนอแนะข้ำงต้นที่ได้จำกนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงมำปรับปรุงชุดกำรเรียนเพื่อให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของนักศึกษำ
- ได้ ชุ ด กำรเรี ย นด้ ว ยตนเองส ำหรั บ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำน ำไปใช้ ร ะหว่ ำ งกำรฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพในภำคเรียนที่ 2 ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2558 ถึงเดือนมกรำคม 2559
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นำแบบประเมินทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพไปให้อำจำรย์นิเทศก์ประเมินเพื่อนำมำเป็นข้อมูลในกำรกำหนดกรอบกำรจัดทำชุดกำร
เรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษำ
2. นำแบบสำรวจควำมต้องกำรจำเป็น ของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษในระดับประถมศึกษำ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อนำผลกำรสำรวจมำกำหนดกรอบในกำร
จัดทำชุดกำรเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษำ
3. น ำแบบสำรวจควำมคำดหวังของนักเรียนต่อ คุณลั กษณะของนิสิตนักศึกษำฝึ กประสบกำรณ์
วิชำชีพสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนที่เรียนกับนักศึ กษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อให้
ทรำบควำมคำดหวังของนักเรียนที่มีต่อตนเอง และเพื่อนำมำประกอบกำรจัดทำชุดกำรเรียนด้วยตนเองสำหรับ
นิสิตนักศึกษำ
4. นำชุดกำรเรียนด้วยตนเองที่สร้ำงขึ้นบนพื้นฐำนของข้อมูลในข้อ 1-3 ไปให้นักศึกษำที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่ำงใช้ระหว่ำงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเป็นเวลำ 3 เดือน เมื่อครบกำหนด 1 เดือน ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล
กำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองของนักศึกษำด้วยกำรสัมภำษณ์ เพื่อสรุปว่ำนักศึกษำมีกำรใช้ชุดกำรเรียนในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของตนเองหรือไม่ ในระดับใด และมีปัจจัยใดที่
ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ชุดกำรเรียน หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้ชุดกำรเรียนของนักศึกษำ โดยจะดำเนินกำร
เช่นเดียวกันนี้หลังจำกครบกำหนดเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3
5. นำแบบประเมินทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของนิสิตนักศึ กษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้อำจำรย์นิเทศก์โรงเรียนใช้ประเมินนักศึกษำ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะห่ำง
กัน 1 เดือน ดำเนินกำรประเมินตั้งแต่เดือนธันวำคม 2558 มกรำคม 2559 ถึงกุมภำพันธ์ 2559 เพื่อนำผลกำร
ประเมินมำวิเครำะห์พัฒนำกำรในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง
6. นำแบบประเมิน ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพไปให้นักเรียนที่เรียนกับ นักศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงทำหลังจำกสิ้นสุดกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเอง
เพื่อหำควำมสัมพันธ์ของกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองและควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำที่ส่งผลถึง
ควำมพึงพอใจของนักเรียน
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้กำรหำค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับ นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนด้วยตนเองโดยนักศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเปรียบเทียบกับความคาดหวังของนักเรียน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ค วามต้ อ งการจ าเป็น ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
1) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
2) ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการ
เรียนด้วยตนเองและระดับความต้องการที่จะพัฒนาตามการประเมินตนเองของนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 รายการกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษาจัดในชั้นเรียนปัจจุบันและรายการ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษาไม่เคยจัดแต่ต้องการทดลองนามาใช้ในชั้นเรียนในอนาคต
รายการ
นักศึกษาคนที่ 1
นักศึกษาคนที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา การเล่นเกมภาษาอังกฤษ
การเล่นเกมภาษาอังกฤษ
อังกฤษที่นักศึกษาจัดในชั้น เรี ย น การร้องเพลงภาษาอังกฤษ
ในปั จ จุ บั น (ก่ อ นการใช้ ชุ ด การ การเล่นเกมฝึกการออกเสียง
การเล่นเกมฝึกการออกเสียง
เรียน)
การพูดบทสนทนาตามตัวอย่าง
การแสดงบทบาทสมมุติ
การน าเสนอบทสนทนาในชี วิ ต การน าเสนอบทสนทนาในชี วิ ต
ประจาวัน เช่น การทักทาย การ ประจาวัน เช่น การทักทาย การ
ขอร้อง
ขอร้อง
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา การอ่ า นนิ ทานที่มี ภ าพประกอบ การอ่ า นนิ ท านที่ มีภ าพประกอบ
อั ง กฤษที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ เ คยจั ด แต่ ให้นักเรียนฟัง
ให้นักเรียนฟัง
อยากจะทดลองใช้ ใ น อนาคต การจั ด กิ จกรรมการเรียนที่เกี่ย ว การจั ดกิจกรรมการเรียนที่ เกี่ย ว
(ระหว่างการใช้ชุดการเรียน)
กั บ เทศกาลและวั น ส าคั ญ ของ กั บ เทศกาลและวั น ส าคั ญ ของ
เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส เจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส
ฮาโลวีน ฯลฯ
ฮาโลวีน ฯลฯ
การจั ด กิจกรรมการเรียนที่เกี่ย ว การจั ดกิจกรรมการเรียนที่ เกี่ย ว
กับอาหาร การแต่งกาย หรือชีวิต กับอาหาร การแต่งกาย หรือชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า นักศึกษาคนที่ 1 ซึ่งสอนในระดับประถมต้นจะใช้กิจกรรมที่หลากหลายกว่า
นักศึกษาคนที่ 2 ซึ่งสอนชั้นประถมปลาย โดยสิ่งที่แตกต่าง คือ นักศึกษาคนที่ 1 มีการจัดกิจกรรมการร้องเพลง
ภาษาอังกฤษและการแสดงบทบาทสมมุติ ในทางกลับกันกิจกรรมที่นักศึกษาคนที่ 2 จัดแต่นักศึกษาคนที่ 1
ไม่ได้จัด คือ การพูดสนทนาตามตัวอย่าง จากการให้ข้อมูลเพิ่ มเติมของนักศึกษาพบว่าสาเหตุที่นักศึกษาไม่ได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาบางรายการข้างต้นเนื่องจากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับวิธีการนากิจกรรมเหล่านั้นมา
ใช้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของความต้องการโมดูลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ตารางที่ 3 ผลการส ารวจการรั บ รู้ ต นเองในการท าหน้ า ที่ เ ป็ น ครู ส อนภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กลุม่ ตัวอย่าง
รายการ
นักศึกษาชอบภาษาอังกฤษและมีความสุขกับการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน
นักศึกษามีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมๆ กับนักเรียน
นักศึกษาคิดว่าการเตรียมการสอนเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับครู
นักศึกษาไม่มีอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษเพราะเป็นวิชาที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ
นักศึกษาคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่จาเป็นสาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2
จริง

จริง

จริง
จริง
ค่อนข้างจริง

จริง
จริง
ค่อนข้างไม่จริง

จริง

จริง

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาทั้ง 2 คนมีการรับ รู้ตนเองในระดับเดียวกัน 4 ด้าน ได้แก่ ความชอบ
ภาษาอังกฤษและมีความสุขกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน มีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมๆ กับ
นักเรียน คิดว่าการเตรียมการสอนเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับครู และ คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่จาเป็นสาหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ส่วนสิ่งที่นักศึกษามีระดับการรับรู้ตนเองที่แตกต่างกันคือ นักศึกษาคนที่ 1 เห็นว่า
ตนเองไม่ค่อยมีอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษเพราะเป็นวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญ ในขณะที่นักศึกษาคนที่ 2
เห็นว่าคนเองค่อนข้างมีปัญหาในด้านนี้ โดยสรุปแล้วนักศึกษาทั้ง 2 คนมีการรับรู้ตนเองในเชิงบวกในการทา

หน้าที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 4 ผลการสารวจความต้องการจาเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง
กลุม่ ตัวอย่าง
รายการ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)
ทักษะการฟัง
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ความรู้ด้านไวยากรณ์และหลักภาษา

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาทั้ง 2 คน ต้องการพัฒ นาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษของ
ตนเองในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) ทักษะการฟัง ทักษะการ
พูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และความรู้ด้านไวยากรณ์และหลักภาษา
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ตารางที่ 5 ผลการสารวจความต้องการจาเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการฝึกฝนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
กลุม่ ตัวอย่าง
รายการ
เกมภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพลงภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ
การจัดทาแผนการสอนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะกับระดับพัฒนาการทาง
ภาษาของนักเรียน
เว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์
วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
กันของแผนรายคาบ
การจัดทาหลักสูตรทั้งปีการศึกษา
ความรู้ด้านทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็ก
ประถมศึกษา
การเลือกหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
การใช้หนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาสื่อการเรียนการสอน
ความสาคัญและเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษา

นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการมาก
ต้องการ
ค่อนข้างมาก
ต้องการมาก

ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการ
ค่อนข้างมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการ
ค่อนข้างมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการ
ค่อนข้างมาก
ต้องการ
ค่อนข้างมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการ
ค่อนข้างมาก
ต้องการ
ค่อนข้างมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก
ต้องการมาก

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาทั้ง 2 คนมีระดับความต้องการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและฝึกฝนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพในระดับมากเช่นเดียวกัน 12 รายการ
สามารถแบ่งหมวดหมู่เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 2) การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับนักเรีย นระดับประถมศึกษา
และ 3) การจัดทา คัดเลือก และใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความต้องการจาเป็นทั้ง 3
ด้านนี้นามาสู่การจัดทาโมดูลย่อยเรื่องดังกล่าวในชุดการเรียนด้วยตนเอง
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วย
ตนเองและระดับความต้องการที่จะพัฒนา ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 1

นักศึกษาคนที่ 2

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

2.1 การกาหนดเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.2 การกาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและ
ภูมิหลังของนักเรียน
2.3 การก าหนดเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมกั บ ความ
สนใจของนักเรียน

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

2.4 การกาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักเรียน
2.5 การกาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักภาษา

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

รายการ

1. การกาหนดวัตถุประสงค์
1.1 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ายคาบให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 การกาหนดวัตถุป ระสงค์ที่ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการจาเป็นของนักเรียน
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ที่นักเรียนสามารถ
บรรลุได้จริงจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน

2. การกาหนดเนื้อหาสาระ

2.6 การกาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา

3. การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3.2 การกาหนดขั้นตอนการสอนให้เหมาะสม
กับหลักการเรียนรู้ภาษา
3.3 การก าหนดกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมในการ
นาเสนอเนื้อหา/บทเรียน
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ตารางที่ 6 (ต่อ) เปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียน
ด้วยตนเองและระดับความต้องการที่จะพัฒนา ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 1

นักศึกษาคนที่ 2

รายการ

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

3.4 การก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลาก
หลายสามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
นักเรียนในทุกระดับความสามารถ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

3.5 การก าหนดเวลาในการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนการสอนแต่ละขั้นอย่างเหมาะสม

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

3.6 การวางแผนและดาเนินการสอนแต่ละคาบ
ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

4.2 การเลื อ กใช้ สื่ อ ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ของ
นักเรียน

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

4.3 การเลื อ กใช้ สื่ อ ที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถของนักเรียน
4.4 การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มี
คุณภาพ
4.5 การเลือกใช้สื่อที่ทันสมัย

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

4. การกาหนดสื่อการเรียนการสอน
4.1 การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับบทเรียน

5. การกาหนดการประเมินผล
5.1 การกาหนดการประเมินผลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
5.2 การกาหนดการประเมินผลตามหลักการ
ประเมินความรู้และทักษะทางภาษา
5.3 การก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ ผู้ ส อน
สามารถทาได้จริง
5.4 การกาหนดวิธีการประเมินผลที่เหมาะกับ
วัยของนักเรียน
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ตารางที่ 6 (ต่อ) เปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียน
ด้วยตนเองและระดับความต้องการที่จะพัฒนา ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 1

นักศึกษาคนที่ 2

รายการ

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

5.5 การกาหนดวิธีการประเมินผลที่สามารถวัด
ความรู้ความสามารถของนักเรียนได้เที่ยงตรง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

จากตารางที่ 6 สรุ ป ได้ ว่ า ระดับ ความต้ องการที่ จ ะพั ฒ นาการจัด ท าแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นระดับความต้องการสูงสุดทุกรายการ ในขณะที่ระดับความสามารถในปัจจุ บัน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีบางรายการอยู่ในระดับมาก รายการที่ระดับความสามารถในปัจจุบัน
ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางจึงเป็นความต้องการจาเป็นที่นักศึกษาประสงค์จะได้รับการพัฒนา ได้แก่
การกาหนดเนื้อหาสาระ การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และการกาหนดการประเมินผล ข้อสรุปนี้จึงเป็นที่มา
ของการจัดทาโมดูล เรื่อง การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ในชุดการเรียนด้วยตนเอง
นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ระบุความต้องการจาเป็นพิเศษว่าต้องการปรับปรุงการนาสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษมาใช้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ความต้องการพิเศษนี้จึงเป็น
ที่มาของการจัดทาโมดูล เรื่อง การจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนภาษาอังกฤษ ไว้ในชุดการเรียน
ด้วยตนเอง
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วย
ตนเอง และระดับความต้องการที่จะพัฒนา ด้านการดาเนินการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 1
รายการ

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

1. ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.1 การใช้สานวนและภาษาพูดที่ถูกต้อง
ปานกลาง
เหมาะสม

นักศึกษาคนที่ 2

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

มาก

ปานกลาง

มาก

1.2 การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและคาสั่ง
ในการเรียนเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของนักเรียน

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

1.3 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ
ที่เป็นเป้าหมายในห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

1.4 การคัดสรรวิธีการฝึกฝนทักษะการฟัง ของ
นักเรียนอย่างเหมาะสม

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

1.5 การดาเนิ น การจั ดกิจ กรรมการฝึ กทักษะ
การฟังในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

1.6 การเป็ น ต้ น แบบที่ ดี ใ นการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกเสียง
ได้ถูกต้อง

มาก

มาก

มาก

มาก

1.7 การจั ด กิ จ กรรมฝึ ก ฝนทั ก ษะการพู ด ที่
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชั้นเรียน

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

1.8 การคัดสรรกิจกรรมการอ่านที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

1.9 การจั ด กิ จ กรรมฝึ ก ฝนทั ก ษะการอ่ า นให้
เหมาะสมกับ ระดับ ความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน

มาก

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ) เปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียน
ด้วยตนเอง และระดับความต้องการที่จะพัฒนา ด้านการดาเนินการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 1

นักศึกษาคนที่ 2

รายการ

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

1.10 การจั ด กิ จ กรรมการเขี ย นที่ ส่ ง เสริ ม ให้
นักเรีย นมีความสามารถในการเขีย นเพื่อการ
สื่อสาร

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

1.11 การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา
เขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาตามสมควรกับ
ระดับชั้น

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

1.12 การให้ ค าอธิ บ ายด้ า นไวยากรณ์ แ ก่
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

1.13 การใช้ภาษาท่าทางอย่างเหมาะสม
1.14 ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2. ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ ไป
2.1 การให้ความสนใจในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียน

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

2.2 การตอบสนองความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุคคลของนักเรียน

มาก

มาก

มาก

มาก

2.3 การสร้ า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นให้ แ ก่
นักเรียน

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

2.4 การจั ด ชั้ น เรี ย นให้ มี บ รรยากาศที่ เ อื้ อ
อานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

2.5 การเสริมแรง/ชื่นชมในความพยายามของ
นักเรียน

มาก

มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ) เปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียน
ด้วยตนเอง และระดับความต้องการที่จะพัฒนา ด้านการดาเนินการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 1

นักศึกษาคนที่ 2

รายการ

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

2.6 การใช้ สื่ อ การสอน แหล่ ง เรี ย นรู้ และ
เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน
ง่ายขึ้น

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

2.7 การใช้สื่อการสอนที่จัดเตรียมมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

2.8 การพูดด้วยน้าเสี ยงสุ ภาพ ชัดเจน ได้ยิน
ทั่วถึง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่านักศึกษาทั้ง 2 คน ประเมินความสามารถของตนเองในปัจจุบันก่อนการใช้ชุด
การเรียนด้วยตนเอง ด้านการดาเนินการจัดการเรียนรู้ มีรายการที่มีความสามาถในระดับปานกลางและระดับ
มากเท่าๆ กัน และมีความต้องการในการพัฒนาในระดับมากทุกรายการ
ในส่วนของทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษาทั้ง 2 คน ประเมิน
ความสามารถของตนเองในปัจจุบันในระดับปานกลาง จึงเป็นความต้องการจาเป็นที่นักศึกษาพึงได้รับการ
พัฒนาคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ให้กับนักเรียน
สาหรับทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทั่วไปที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้
และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนง่ายขึ้น
ความต้องการจาเป็นดังกล่าวข้างต้นเป็นที่มาของโมดูล เรื่อง กิจกรรม เกม เพลง ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และ โมดูล เรื่อง การจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วย
ตนเอง และระดับความต้องการที่จะพัฒนา ด้านการวัดและประเมินผล
นักศึกษาคนที่ 1

นักศึกษาคนที่ 2

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

ระดับความ
สามารถใน
ปัจจุบนั

ระดับความ
ต้องการทีจ่ ะ
พัฒนา

1.1 ดาเนินการประเมินผลตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

1.2 ประเมินผลนักเรียนเป็นระยะระหว่างสอน

มาก

มาก

มาก

มาก

1.3 น าผลการประเมิ น ในขณะสอนมาใช้ กั บ
สถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในห้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

1.4 สามารถประเมินผลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
ระหว่างที่สอน

น้อย

มาก

น้อย

มาก

1.5 แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาของ
นักเรียนด้วยวิธีการเชิงบวก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

2.1 นาผลการประเมินการเรีย นรู้ ในครั้งก่อน
มาให้ผลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

2.2 นาผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน

มาก

มาก

มาก

มาก

2.3 น าผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ม าพั ฒ นา
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

รายการ

1. การประเมินผลรายคาบ

2. การนาผลการประเมินมาใช้

จากตารางที่ 8 นักศึกษาทั้ง 2 คน มีความต้องการในการพัฒนาในระดับมากทุกรายการ โดยประเมิน
ความสามารถของตนเองในการวัดและประเมินผลรายคาบในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และมี 1 รายการที่
ระบุความสามารถในระดับน้อย ในส่วนของการนาผลการประเมินมาใช้ นักศึกษามีความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาการนาผลการประเมินการเรียนรู้มาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง ด้วยความต้องการจาเป็น

ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของโมดูล เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.1 อาจารย์ทราบว่าฉันอยากเรียนอะไร
1.2 อาจารย์จัดการเรียนการสอนตรงกับความสนใจของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.3 อาจารย์สอนให้ฉันมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น
1.4 อาจารย์ทาให้ฉันมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
1.5 อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.6 อาจารย์ทาให้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.7 อาจารย์ทาให้ฉันอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
1.8 อาจารย์ทาให้ฉันเขียนภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.9 วิธีสอนของอาจารย์เหมาะกับความรู้ความสามารถของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.10 อาจารย์มีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
1.11 อาจารย์ทาให้ฉันรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.12 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน
1.13 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปภาพ
1.14 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริง
1.15 อาจารย์ใช้วิดีโอประกอบการสอน
1.16 อาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน
1.17 อาจารย์สามารถวัดและประเมินผลการเรียนได้ตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของฉัน
1.18 อาจารย์นาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของฉัน
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
2.1 อาจารย์แต่งกายสุภาพ
2.2 อาจารย์พูดจาไพเราะ
2.3 อาจารย์ใจดี ไม่ดุ เป็นกันเอง
2.4 อาจารย์มีอารมณ์ขัน
2.5 อาจารย์มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
2.6 อาจารย์ตรงต่อเวลา
2.7 อาจารย์มีความอดทน คุมชั้นเรียนได้ดี
2.8 อาจารย์มีเหตุผล

ค่าเฉลีย่ ความคาดหวัง
นักศึกษาคนที่ 1
นักศึกษาคนที่ 2
1.85
2.10

2.22
2.23

2.23

2.41

2.29
2.32
2.47
2.28
2.44
2.24

2.26
2.32
2.19
2.30
2.20
2.29

2.43
2.35
2.45
2.47
2.50
2.43
2.37
2.35

2.41
2.32
2.38
2.28
2.24
2.56
2.29
2.34

2.36

2.24

2.54
2.55
2.43
2.42
2.65
2.32
2.45
2.52

2.53
2.65
2.32
2.35
2.51
2.38
2.46
2.41
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ตารางที่ 9 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความคาดหวัง ของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2.9
2.10
2.11
2.12

อาจารย์รักและเอ็นดูนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่การเรียนของนักเรียนอย่างทั่วถึง
อาจารย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจ
อาจารย์ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้สามารถพัฒนาตนเองให้
ดียิ่งขึ้น
3. ด้านความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
3.1 อาจารย์มีความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3.2 อาจารย์สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.3 อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3.4 อาจารย์สามารถฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจเป็นอย่างดี
3.5 อาจารย์สามารถสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่ว
3.6 อาจารย์สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจถ่องแท้
3.7 อาจารย์สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษา

ค่าเฉลีย่ ความคาดหวัง
นักศึกษาคนที่ 1
นักศึกษาคนที่ 2
2.67
2.54
2.43
2.35
2.44
2.45
2.39
2.47
2.54
2.65
2.56
2.57
2.50

2.27
2.46
2.40
2.31
2.35

2.53
2.63

2.37
2.41

จากตารางที่ 9 สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาคนที่ 1 มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาค่อนข้างสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 คะแนนขึ้นไปเข้าใกล้ระดับ 3 ได้แก่ การใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริง รองลงมาคือกลุ่มของ
คุณลักษณะที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 2.50 ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความสนใจ
ของนักเรียน การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น ทั้งในด้านการฟัง การออก
เสียง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น ใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน อาทิ รูปภาพ วิดีโอ และ
คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน เพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนได้ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน และนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
สิ่งที่นักเรียนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ย มากกว่า 2.50 เข้าใกล้ระดับ 3 ได้แก่ การ
แต่งกายสุภาพ พูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีเหตุผล ให้ความรักและเอ็นดูนักเรียนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2.00 แต่น้อยกว่ า 2.50 คะแนน ได้แก่
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อาจารย์ใจดี ไม่ดุ เป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน มีความตรงต่อเวลา มีความอดทน คุมชั้นเรียนได้ดี ดูแลเอาใจใส่การ
เรียนของนักเรียนอย่างทั่วถึง ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้สามารถ
พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ย ทุกคุณลักษณะอยู่ระหว่าง 2.50 ถึง 3 คะแนน
ได้แก่ ครูมีความรู้ด้านคาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการออกเสียง การฟัง การเขียน
การอ่าน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาคนที่ 2 มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของนักศึกษาแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 เข้าใกล้ 3 ซึ่งเป็นความคาดหวังใน
ระดับสูงสุด คือ การใช้วิดีโอประกอบการสอน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของคุณลักษณะที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2
แต่น้อยกว่า 2.50 ได้แก่ การจัดการเรีย นการสอนที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน ใช้วิธีสอนที่เหมาะกับ
ความรู้ความสามารถของนักเรียน การเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งการอ่าน การฟัง การออกเสียง การพู ด และการเขียนภาษา
อังกฤษ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน ได้แก่ รูปภาพ ของจริง และ
คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน ทั้งนี้ต้องสามารถวัดและประเมินผลการเรียนได้ตรงตามความสามารถที่แท้จริง
ของนักเรียน และนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
นักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ยเกิน 2.50 เข้าใกล้ระดับ 3 ซึ่งเป็นความคาดหวัง
ในระดับสูงสุด ได้แก่ การแต่งกายสุภาพ พูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย รักและเอ็นดูนักเรียนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคุณลักษณะที่ได้คะแนนมากกว่า 2.00 แต่น้อยกว่า 2.50 ได้แก่ อาจารย์
ใจดี ไม่ดุ ให้ความเป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน มีความตรงต่อเวลา มีความอดทน คุมชั้นเรีย นได้ดี มีเหตุผล ดูแล
เอาใจใส่การเรียนของนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจและส่งเสริม
นักเรียนที่เรียนเก่งให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในด้านนี้มีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง อยู่ระหว่าง 2.00 และไม่เกิน 2.50 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ความรู้ด้านคาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการออกเสียง การฟัง การ
เขียน การอ่าน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
สรุปได้ว่านักเรียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับสูง ใน
ด้าน การใช้สื่อการสอน วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนอยากให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ พูดจา
ไพเราะ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย รักและเอ็นดูนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน และพบว่านักเรียนระดับชั้นประถม
ต้นมีความคาดหวังต่อความรู้ความสามารถทางภาษาของนักศึกษามากกว่านักเรียนชั้นประถมปลาย
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ตารางที่ 10 ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการจาเป็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ความคาดหวังของนักเรียน
และโมดูลในชุดการเรียนด้วยตนเอง
ความต้องการจาเป็น
ของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ความสามารถของ
ตนเองในปั จ จุ บั น ในด้ า นการจั ด ท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และ มีความต้องการที่
จะพัฒนาการจั ดเตรียมแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ใ นระดั บ มากซึ่ ง เป็ น ระดับ ความ
ต้องการสูงสุดในทุกรายการ

นักศึกษามีความต้องการระดับ มาก ใน
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง
ภาษาอังกฤษของตนเองในด้านการออก
เสี ย งภาษาอั ง กฤษ (Pronunciation)
และทักษะการพูด อีกทั้งต้องการใช้คาสั่ง
สานวน และภาษาพูดที่ถูกต้องเหมาะสม
ในห้องเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ใช้ภาษาและสอนนักเรียนให้สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้
นั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ มี ค วามมั่ น ใจเกี่ ย วกั บ
วิธีการน าเกม เพลง การแสดงบทบาท
ส ม ม ติ ม า ใ ช้ ใ น ห้ อ ง เ รี ย น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความต้องการที่จะ
นากิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ที่หลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรีย นการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียน

ความคาดหวังของนักเรียน
โมดูล
ต่อคุณลักษณะของนักศึกษา
นักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการ การจั ด ท าแผนการจั ด
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา การเรียนรู้
ค่อนข้างสูง ในด้าน
 การจัดการเรียนการสอนที่ตรง
กับความสนใจของนักเรียน
 การพัฒ นานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
 การใช้วิธีสอนที่เหมาะกับความรู้
ความสามารถของนั ก เรี ย น มี กิ จ กรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
 ใช้ สื่ อ การสอนที่ เ หมาะสมกั บ
บทเรียน
 สามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนได้ตรงตามความสามารถที่แท้จริง
ของนักเรียน และนาผลการประเมินมา
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
นักเรียนให้ความสาคัญกับความสามารถ การสอนทักษะการพูด
ในการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษของ
นักศึกษามากกว่าคุณลักษณะอื่นๆ อีกทั้ง
คาดหวังให้ นักศึกษามีความสามารถใน
การสนทนาภาษาอังกฤษที่ คล่ องแคล่ ว
และสามารถสอนให้ นั ก เรี ย นพู ด ภาษา
อังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
นักเรียนมีความคาดหวัง ว่านักศึกษาจะ กิจกรรม เกม เพลง ใน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ห ลาก การเรียนการสอนภาษา
หลาย ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม อังกฤษ
ของเจ้าของภาษาและมีความสามารถใน
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษทั้ ง ในด้ า นการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการจาเป็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ความคาดหวังของ
นักเรียนและโมดูลในชุดการเรียนด้วยตนเอง
ความต้องการจาเป็น
ของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
นักศึกษามีความต้องการจาเป็นมากเป็น
พิเศษในการพัฒ นาการใช้ สื่ อ การเรี ย น
การสอนภาษาอั ง กฤษที่ เ หมาะกั บ เด็ ก
ประถมทั้งในแง่ของความเหมาะสมกับ
บทเรี ย น วัย ความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ที่มี คุ ณ ภาพและทั น สมั ย ตลอดจนการ
พิจารณาได้ว่าจะจัดทา แสวงหา หรือคั ด
สรรสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่มี คุ ณ ภาพได้
อย่างไร
นักศึกษาประเมินความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับปานกลางและระบุความต้องการ
ในการพัฒ นาในระดับมากทั้ง เรื่ องหลั ก
การประเมินความรู้และทักษะทางภาษา
เหมาะกั บ วั ย ของนั ก เรี ย น สามารถวั ด
ความสามารถของนั กเรี ย นได้เที่ย งตรง
และผู้ ส อนสามารถท าได้ จ ริ ง อี ก ทั้ ง
นักศึกษายังได้รับมอบหมายให้วัดผลการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30
ของการประเมิน ตลอดภาคเรียน ทาให้
นักศึกษาต้องการเรียนรู้และเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
นั กเรี ย นได้อย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพจึ งเป็ น
ที่มาของโมดูลนี้

ความคาดหวังของนักเรียน
โมดูล
ต่อคุณลักษณะของนักศึกษา
นักเรียนมีความคาดหวังต่อการใช้สื่อการ การจัดทา แสวงหา คัด
สอนของนักศึกษามากที่สุดเมื่อเทียบกับ สรรสื่อและแหล่งเรียนรู้
ความคาดหวั ง ในด้ า นอื่ น ๆ โดยสิ่ ง ที่ ภาษาอังกฤษ
นั ก เรี ย นให้ ค วามส าคั ญ ในล าดั บ ต้ น ๆ
ได้แก่ การใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริง
และใช้ สื่ อ การสอนที่ เ หมาะสมกั บ
บทเรี ย น อาทิ รู ป ภาพ วิ ดี โ อ และ
คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน
นักเรียนคาดหวังว่าผู้สอนต้องสามารถวัด การวัด และประเมินผล
และประเมิ น ผลการเรี ย นได้ ต รงตาม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน และ
นาผลการประเมินมาพัฒ นาการเรียนรู้
ของนักเรียน
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนด้วยตนเองโดยนักศึกษา
ชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาประกอบด้วยโมดูลย่อยจานวน 5 โมดูล ดังนี้ (รายละเอียดของโมดูลตามภาคผนวก ข)
โมดูลที่ 1

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

โมดูลที่ 2

เทคนิคการสอนทักษะการพูด

โมดูลที่ 3

กิจกรรม เกม เพลง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โมดูลที่ 4

การจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โมดูลที่ 5

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การประเมินคุณภาพของชุดการเรียนด้วยตนเองผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุก 1
เดือนหลังการใช้ชุดการเรียน แล้วสรุปผลการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) คุณภาพโดยรวมของชุดการ
เรียนด้วยตนเอง 2) การนาความรู้จากชุดการเรียนไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และ
3) ลักษณะการใช้งานชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา ผลการประเมินทั้ง 3 ส่วน สรุปได้ดังนี้
คุณภาพโดยรวมของชุดการเรียนด้วยตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของชุดการเรียนด้วยตนเองอยู่ในระดับดีมาก โดยข้ อสรุปที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในประเด็นสาคัญมีดังนี้
1) ชุดการเรียนสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของนักศึกษา โดยเฉพาะการจัดทาแผนรายคาบ
การจัดกิจกรรม เกม เพลง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม การสอนทักษะการพูด ซึ่งในภาค
เรียนที่ 1 ก่อนการใช้ชุดการเรียนนักศึกษาประสบปัญหาในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ การจั ดทาสื่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ และการนาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งสื่อที่สามารถจับต้องได้และสื่อเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังประสบปัญหาในการสอนทักษะการพูดให้กับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ
ทางการพูดที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากและนักศึกษาไม่มั่นใจว่าจะเริ่มต้นการสอนจากจุดใดก่อน แต่เมื่อได้ใช้ชุด
การเรียนแล้วทาให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เคยเกิดขึ้น
2) การวางโครงสร้างของแต่ละโมดูลมีลาดับขั้นที่เข้าใจง่าย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เป็นลาดับ
ขั้นตอน ทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่แต่ละโมดูลได้นาเสนอไว้ และสามารถเลือกศึกษาเฉพาะประเด็น
ที่ต้องการได้ทุกเวลา เหมาะกับการที่นักศึกษามีเวลาที่จากัดในแต่ละวันเนื่องจากมีภาระงานสอน การตรวจ
งาน การทาวิจัย การทางานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน และกิจกรรมรวมของโรงเรี ยน
การที่ชุดการเรียนจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ power point presentation ทาให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
ประเด็นที่ต้องการโดยเลือกจากหน้าสารบัญที่เชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ต้องการได้โดยสะดวกหรือจะอ่านจาก
เอกสารสาเนาไฟล์ที่ผู้วิจัยจัดไว้ให้ ซึ่งนักศึกษาจะเลือกเปิดอ่านหรือเรียนรู้จากที่ใดเวลาใดก็ได้
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3) เนื้อหาสาระในแต่ละโมดูลเข้าใจง่ายทาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จริง การอธิบาย
สาระความรู้ต่างๆ ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการรวบรวมสาระความรู้ที่นักศึกษาได้เคย
เรียนไปแล้วก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ทั้งที่เป็นหลักการ เทคนิคและ
วิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถนามาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเองให้ประสบความสาเร็จ
4) ชุดการเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้มิใช่เครื่องมือประเมินความรู้ เนื่องด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองนี้ให้
ความสาคัญกับการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จึงไม่มีการสอบ
หรือการประเมินความรู้จากการศึกษาชุดการเรียนโดยตรงทาให้นักศึกษามีความผ่อนคลาย สะดวกใจ และมี
แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ไม่รู้สึกกังวลว่าต้องศึกษาชุดการเรียนเพื่อให้ผ่านการทดสอบ/ประเมินจนเกิ ดความเครียด
การใช้ชุดการเรี ยนจึ งเป็น เสมือนอีกหนทางหนึ่งของการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง
การนาความรู้จากชุดการเรียนไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

โมดูลเรื่องการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาทั้ง 2 คน มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นถึงความสัมพันธ์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย แผนการ
จัดการเรียนรู้รายคาบ และมีความมั่นใจในการจัดทาแผนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เมื่อได้ศึกษาโมดูลนี้นักศึกษาได้
จัดทาแผนรายคาบในรู ปแบบตารางตามที่เสนอแนะไว้ ทาให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลได้แม่นยาและสะดวกมาก
ขึ้น นอกจากนี้การระบุเวลาในการทากิจกรรมแต่ละขั้นไว้ในช่องหมายเหตุซึ่งเป็นช่องขวาสุ ดก็มีส่วนช่วยให้
นักศึกษาสังเกตได้ง่ายขึ้นและสามารถควบคุมเวลาในการทากิจกรรมได้ดีขึ้น อีกทั้งทาให้นักศึกษาสามารถวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่รัดกุมยิ่งขึ้น และเมื่อนาแผนไปใช้ก็สามารถดาเนินการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ และ
การประเมินผลได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ ปัญหาที่นักศึกษาเคยประสบ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่ครบตามแผนก็หมดไป ทาให้นักศึกษามีกาลังใจในการสอน และรู้สึกประสบความสาเร็จในการสอน

โมดูลเรื่องเทคนิคการสอนทักษะการพูด นักศึกษาทั้ง 2 คน ได้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการออก
เสียงพยัญชนะ สระ คา และประโยค รวมทั้งเทคนิคการสอนทักษะการพูดตั้งแต่การพูดเป็นคา ประโยค บท
สนทนา และตัวอย่างกิจกรรมฝึกฝนทักษะการพูดที่มีประสิทธิภาพ โดยแต่ละคนนาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะการพูดให้เหมาะสมกับระดับชั้นที่ตนเองสอน โดยนักศึกษาคนที่ 1
ซึ่งสอนระดับประถมต้นนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และคาของนักเรียน และ
นาไปต่อยอดในการทาวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียนที่มีปัญหาในการสะกดและอ่านคาศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดและอ่านคาศัพท์สูงขึ้น
ส่วนนักศึกษาคนที่ 2 ที่สอนชั้นประถมปลายนาความรู้จากโมดูลนี้ไปใช้ในการทากิจกรรมการสนทนา
ภาษาอั ง กฤษทั้ ง ในเวลาเรี ย นและการสอนซ่ อ มเสริ ม มี ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ ป็ น ค าทั ก ทาย ค าชมเชย
คาแนะนาและคาถามอย่างง่ายๆ ในห้องเรียนตลอดจนการทากิจกรรมการพูดสนทนาตามสถานการณ์ที่ผู้สอน
กาหนดโดยใช้เทคนิคการระดมความคิด การแสวงหาคาศัพท์ ประโยค ที่จาเป็นต้องใช้ในการสนทนาในเรื่อง
นั้นๆ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ แนะนาไปจนถึงการที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติการสนทนาในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ
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โมดูลเรื่องกิจกรรม เกม เพลง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นโมดูลที่นักศึกษานาความรู้ที่ได้
ไปใช้มากเป็นลาดับต้นๆ โดยนักศึกษาคนที่ 1 ระบุว่าตนเองทากิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายขึ้น ใช้
เกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น การจัดเกมการเรียนรู้ภาษามีวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการ
ดาเนินการที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่นักศึกษาจะเลือกเกมที่นักเรียนชอบเป็น สาคัญซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับ
วัตถุประสงค์การเรียนในครั้งนั้นมากนัก นอกจากนี้ นักศึกษาคนที่ 1 จะให้นักเรียนได้ร้องเพลงทุกหน่วยการ
เรียนเนื่องจากนักเรียนที่สอนเป็นนักเรียนชั้นประถมต้น ชอบการร้องเพลง นักศึกษายังใช้เพลงเป็นสื่อในการ
สอนวัฒนธรรม เทศกาลและวันสาคัญของเจ้าของภาษาด้วย นอกจากการร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษา
คนที่ 1 ได้นาความรู้เรื่องเกมที่ช่วยฝึกการออกเสียงมาผสมผสานกับความรู้จากโมดูลเทคนิคการสอนทักษะการ
พูดในการทาวิจัยในชั้นเรียน พบว่าสามารถแก้ปัญหาการสะกดคาของนักเรียนที่ต้องได้รับการซ่อมเสริมได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งนักเรียนทั้งชั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคน โดยสรุปแล้วนักศึกษานา
แนวทางในการคัดสรรเกมและวิธีการดาเนินการเล่นเกมที่ได้ จากชุดการเรียนด้วยตนเองไปใช้ในการจัด การ
เรียนการสอนในห้องเรียนมากขึ้นและมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียน
สาหรั บ นักศึกษาคนที่ 2 จะจัดกิจกรรมและเกมในการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษมากกว่าการร้องเพลง
เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นประถมปลายชอบการทากิจกรรมและการเล่นเกมทางภาษา อีก ทั้งในช่วงต้นภาค
เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูงนักทาให้นักศึกษามีความกังวลค่อนข้างสูงจึงมักเลือกทากิจกรรม
และเกมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและฝึกฝนทักษะทางภาษาเป็นสาคัญ
นอกจากนี้นักศึกษาคนที่ 2 ยังได้นาความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกั บเทศกาลและวัน
สาคัญของเจ้าของภาษาในโมดูลนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของนักศึกษาที่อยากนากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวันสาคัญของเจ้าของภาษามาใช้ในชั้น
เรียนตั้งแต่ก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองและพบว่านั กเรียนมีความพึงพอใจ และมีความสุข สนุกไปกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นักศึกษาคนที่ 2 ได้นาความรู้เรื่องแนวทางการจัด
กิจกรรมการพูดบทสนทนาตามตัวอย่าง บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะการสนทนาในชั้นเรียน
ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และสถานที่อื่นๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนทาให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

โมดูลเรื่องการจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาคนที่ 1 จัดทาสื่อการ
สอนตามตัวอย่างวีดิทัศน์การสอนในโมดูลนี้ และพบว่าสื่อดังกล่าวสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนอย่าง
มาก นักเรียนร่วมกิจกรรมและใช้สื่อในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน นอกจากสื่อที่นักศึกษาจัดทาด้วยตนเองแล้ว
นักศึกษายังได้ใช้ความรู้จากโมดูลนี้ไปคัดสรรสื่อสาเร็จรูปที่โรงเรียนมีให้โดยการคัดสรรสื่อมีหลักการมากขึ้น
กว่าก่อนการใช้ชุดการเรียน มีการพิจารณาเลือกใช้สื่อที่ลึกซึ้งขึ้น คัดสรรสื่อที่ได้ประโยชน์ช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจและเหมาะกับวัยของนักเรียน สาหรับแหล่งเรียนรู้ นักศึกษาคนที่ 1 นาความรู้จาก
โมดูลนี้ไปใช้ในการคัดสรรเอกสารแบบฝึกหัด เอกสารประกอบการสอนจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องจากที่
โรงเรียนเน้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาเอกสารแบบฝึกหัด เอกสารทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียน
อย่างสม่าเสมอ เมื่อได้เรียนรู้โมดูลนี้แล้วทาให้นักศึกษามีความมั่นใจในการคัดสรรเอกสารมากขึ้น
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สาหรับนักศึกษาคนที่ 2 ใช้ความรู้จากโมดูลนี้ในส่วนของการแสวงหาและคัดสรรสื่อวีดิทัศน์มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน สาหรับความรู้เรื่องการจัดทาสื่อการสอน นักศึกษาคนที่ 2 ไม่ได้นามาใช้มากนัก
เนื่องจากอาจารย์นิเทศก์อยากให้นักศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านการเรียน
เนื้อหาและการทาแบบฝึกหัดส่งผลให้นักศึกษาใช้ความรู้จากโมดูลนี้ไปใช้ในการแสวงหาและคัดสรรเอกสาร
แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการสอนจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาแบบทดสอบเป็น
สาคัญเนื่องจากได้รับมอบหมายภาระงานในการจัดทาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

โมดูลเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นโมดูลที่นักศึกษาเห็นว่ามีความสาคัญ
อย่างยิ่งเนื่องจากการวัดและประเมินผลเป็นสิ่งที่นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติน้อยที่สุด และเมื่อฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและได้รับมอบหมายให้ดาเนินการประเมินผลนักเรียนทั้งในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดทาแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก็ทาให้นักศึกษาต้องพยายามแสวงหาความรู้
เพื่อให้เกิดความแม่นยาในหลักการวัดและประเมินผล ซึ่งโมดูลนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความหมาย ประเภท
ของการวัดและประเมิน วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สรุปได้ว่านักศึกษาทั้ง 2 คน
นาความรู้จากโมดูลนี้ไปใช้ตั้งแต่การกาหนดการวัดและประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ การดาเนินการ
ประเมินผลในคาบเรียน การนาผลการประเมินหลังจบคาบเรียนมาใช้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไปเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งการจัดทาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทั้งระหว่างเรียน (Formative Assessment) และสรุปผลการเรียน (Summative Assessment)
ลักษณะการใช้งานชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา
นักศึกษาคนที่ 1 มีการใช้ชุดการเรียนด้ว ยตนเองเป็นประจาทุกเดือนตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่
ทดลองใช้ และเมื่อพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนก็จะกลับมาศึกษาโมดูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่
กาลังประสบอยู่ การใช้ชุดการเรียนของนั กศึกษาคนที่ 1 มีความถี่มากกว่านักศึกษาคนที่ 2 เนื่องจากอาจารย์
นิ เ ทศก์ โ รงเรี ย นไม่ ไ ด้ เ ข้ า สั ง เกตการสอนของนั ก ศึ ก ษาทุ ก คาบเนื่ อ งด้ ว ยอาจารย์ มี ภ าระงานด้ า นอื่ น ๆ
ค่ อ นข้ า งมาก อี ก ทั้ ง อาจารย์ นิ เ ทศก์ ไ ม่ ไ ด้ ต รวจแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก่ อ นสอนเนื่ อ งจากเป็ น การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นภาคเรียนที่ 2 โดยอาจารย์จะตรวจเฉพาะเอกสารแบบฝึกหัดที่นักศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น และส่วนใหญ่นักศึกษาจะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยลาพังทาให้ใน
ช่วงแรกขาดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน ทางออกของปัญหาคือนักศึกษาจะพยายามศึกษาจากชุด
การเรียนด้วยตนเองเองเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นักศึกษาคนที่ 2 มีการศึกษาชุดการเรียนครบทุกโมดูลแต่ความถี่ในการใช้งานน้อยกว่านักศึกษาคนที่
1 เนื่องจากเมื่อประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนที่ 2 จะปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศก์ ที่
โรงเรียนเป็นหลัก หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงจะศึกษาเพิ่มเติมจากโมดูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ
ทั้งนี้แม้ว่าอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนจะไม่ได้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการสอนทุกแผน แต่ก็จะเข้าสังเกต
การสอนของนักศึกษาค่อนข้างสม่าเสมอ มีการให้คาแนะนากับนั กศึกษาในเรื่องต่างๆ เป็นระยะ มีการตรวจ
เอกสารแบบฝึกหัดให้นักศึกษาก่อนที่จะนาไปใช้ในห้องเรียน ทาให้นักศึกษาคนที่ 2 ใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง
ไม่มากเท่ากับนักศึกษาคนที่ 1
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ลักษณะการใช้งานของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ของการจัดทาชุดการเรียนด้วยตนเองซึ่ง
มุ่งหวังให้ชุดการเรียนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นทางเลือกในการแสวงหาความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษา เมื่อเริ่มใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง นักศึกษาจะสารวจ
และเรียนรู้โมดูลย่อยทั้ง 5 ให้เข้าใจ จากนั้นจึงเป็นการนาความรู้เหล่ านั้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกับเมื่อครั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคต้น และเมื่อนักศึกษาประสบปัญหา
และอุปสรรคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนก็จะกลับมาศึกษาชุดการเรียนด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อทบทวน
องค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากการสัมภาษณ์
หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคปลาย นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คน ได้เสนอแนะว่า
อยากให้มีการจัดทาโมดูลที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจและกาลังใจสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางานในโรงเรียน การปรับตัวให้สามารถ
ทางานร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการบริ หารจัดการเวลา อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเอง และการมองโลกเชิงบวกเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดาเนินไปด้วยความราบรื่น
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์ก่อนและหลังการใช้ชุด
การเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา
ตารางที่ 11 ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้
ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 1
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)
1

2

3

1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์รายคาบได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของนักเรียน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.1.3 กาหนดวัตถุประสงค์ที่นักเรียนสามารถบรรลุได้จริงจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.2.1 กาหนดเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.2.2 กาหนดเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัยและภูมิหลังของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.2.3 กาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.2.4 กาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.2.5 กาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักภาษา

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.2.6 กาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.3.1 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดี

ดี

1.3.2 กาหนดขั้นตอนการสอนได้เหมาะสมกับหลักการเรียนรู้ภาษา

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.3.3 กาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการนาเสนอเนื้อหา/บทเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.3.4 ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนในทุกระดับความสามารถ

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.2 การกาหนดเนื้อหาสาระ

1.3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ดีมาก ดีมาก
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 1
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)

ดี

1
ดี

1.4 การกาหนดสือ่ การเรียนรู้
1.4.1 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับบทเรียน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.4.2 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.4.3 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.4.4 เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.4.5 เลือกใช้สื่อที่ทันสมัย

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.5.1 กาหนดการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.5.2 กาหนดการประเมิน ผลตามหลั กการประเมิ นความรู้และทักษะทาง
ภาษา

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.5.3 กาหนดวิธีการประเมินผลที่ผู้สอนสามารถทาได้จริง

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.5.4 กาหนดวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.5.5 ก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ ส ามารถวั ด ความรู้ ค วามสามารถของ
นักเรียนได้เที่ยงตรง

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

1.3.5 ก าหนดเวลาในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแต่ ล ะขั้ น อย่ า ง
เหมาะสม

2
ดี

3
ดีมาก

1.5 การกาหนดการประเมินผล

2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
2.1 ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.1.1 ใช้สานวนและภาษาพูดที่ถูกต้องเหมาะสม
2.1.2 ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและคาสั่งในการเรียนเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 1
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)

2.1.3 จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเป้าหมายในห้องเรียนอย่าง
สม่าเสมอ

ดี

1
ดี

2
ดี

3
ดีมาก

2.1.4 คัดสรรวิธีการฝึกฝนทักษะการฟังของนักเรียนอย่างเหมาะสม

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.5 ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง ในห้ อ งเรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.6 เป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ออกเสียงได้ถูกต้อง

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.7 จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะการพูดที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชั้นเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.8 คัดสรรกิจกรรมการอ่านที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.9 จั ด กิ จ กรรมฝึ ก ฝนทั ก ษะการอ่ า นที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บความรู้
ความสามารถของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.10 จัดกิจกรรมการเขียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี ความสามารถในการเขียน
เพื่อการสื่อสาร

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.11 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาตาม
สมควรแก่ระดับชั้น

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.12 ให้คาอธิบายด้านไวยากรณ์แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.13 ใช้ภาษาท่าทางอย่างเหมาะสม

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.1.14 ใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.2 ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ ไป
2.2.1 ให้ความสนใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.2.2 ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 1
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)

2.2.3 สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่นักเรียน

ดี

1
ดี

2
ดี

3
ดีมาก

2.2.4 จัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.2.5 เสริมแรง/ชื่นชมในความพยายามของนักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.2.6 ใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
สิ่งที่เรียนง่ายขึ้น

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.2.7 ใช้สื่อการสอนทีจ่ ัดเตรียมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

2.2.8 พูดด้วยน้าเสียงสุภาพ ชัดเจน ได้ยินทั่วถึง

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.1 การประเมินผลรายคาบ
3.1.1 ดาเนินการประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.1.2 ประเมินผลนักเรียนเป็นระยะระหว่างการสอน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.1.3 นาผลการประเมินในขณะสอนมาใช้กับสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.1.4 สามารถประเมินผลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงระหว่างที่สอน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.1.5 แก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของนักเรียนด้วยวิธีการเชิงบวก

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.2.1 น าผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ใ นครั้ ง ก่ อ นมาให้ ผ ลป้ อ นกลั บ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่นักเรียน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3.2.2 นาผลการประเมิน การเรี ย นรู้ ของนั กเรียนมาพัฒ นาแผนการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สอน

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

3. การวัดและประเมินผล

3.2 การนาผลการประเมินมาใช้
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 1
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

3.2.3 นาผลการประเมิน การเรี ย นรู้ มาพัฒ นานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ทั่วถึง

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน
ดี

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)
1
ดี

2
ดี

จากตางรางที่ 11 สรุปได้ว่า ก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วนตนเอง นักศึกษาคนที่ 1 มีผลการประเมิน
ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีทุกด้าน หลังจากที่เริ่มใช้ชุดการ
เรียนด้วยตนเองผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศก์จานวน 3 ครั้งสรุปได้ดังนี้
1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษามีผลการประเมินครั้งที่ 1 ในระดับดีทุกรายการเช่นเดียวกับก่อนการใช้ชุดการเรียน ใน
การประเมินครั้งที่ 2 ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีคือ 16 รายการ และระดับดีมาก 9 รายการ โดยสิ่ง
ที่นักศึกษาคนที่ 1 ทาได้ดีมากในการประเมินครั้งที่ 2 คือ การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
สาหรับผลการประเมินการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งที่ 3 นักศึกษาคนที่ 1 มีผลการ
ประเมินในระดับดีมากทุกรายการ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการในการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ในทุกๆ ด้าน
2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการประเมินครั้งที่ 1 นักศึกษาคนที่ 1
มีผลการประเมินในระดับดีทุกรายการเช่นเดียวกับก่อนการใช้ชุดการเรียน และในการประเมินครั้งที่ 2 ก็มีผล
การประเมินดีทุกรายการเช่นเดิม ทั้งนี้ในการประเมินครั้งที่ 3 นักศึกษาคนที่ 1 สามารถพัฒนาตนเองให้มีผล
การประเมินดีมากซึ่งเป็นระดับการประเมินสูงสุด ทุกรายการทั้งในส่วนของการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
การใช้สานวน ภาษาพูด คาสั่งในการเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาเป้าหมายในห้ องเรียนอย่างสม่าเสมอ ผลการประเมินยังแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาคนที่ 1 มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนในระดับดีมากทุกด้าน
ด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป นักศึกษาคนที่ 1 มีระดับการ
ประเมินในครั้งที่ 1 และ 2 ในระดับดีทุกรายการ และได้ผลการประเมินครั้ งที่ 3 ดีมากทุกรายการ ได้แก่ การ
ให้ความสนใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและสามารถตอบสนองความแตกต่างนั้นได้ มีการ
สร้างแรงจูงใจ เสริมแรง ชื่นชมในความพยายามของนักเรียน ประกอบกับการจัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่

3
ดีมาก
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เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่จัดเตรียมมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนง่ายขึ้น
3. การวัดและประเมินผล
การประเมินผลรายคาบ นักศึกษาคนที่ 1 มีผลการประเมินครั้งที่ 1 และ 2 ในระดับดีทุกรายการ
และได้ผลการประเมินครั้งที่ 3 ในระดับดีมากทุกรายการ ได้แก่ การประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรี ยนรู้อย่ างครบถ้ว น มีการประเมินผลนักเรียนเป็นระยะอย่างทั่วถึงระหว่างที่ส อนและนาผลการ
ประเมินนั้นมาใช้กับสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ หากนักเรียนเกิดข้อผิดพลาด
ในการใช้ภาษา นักศึกษาคนที่ 1 สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นด้วยวิธีการเชิงบวก
การนาผลการประเมินมาใช้ นักศึกษาคนที่ 1 มีผลการประเมินในด้านนี้ในระดับดีทุกรายการใน
การประเมินครั้งที่ 1 และ 2 และได้ผลการประเมินในระดับดีมากทุกรายการในการประเมินครั้งที่ 3 ได้แก่ การ
นาผลการประเมินการเรียนรู้ในครั้งก่อนมาให้ผลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ตลอดจนนามาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง อีกทั้งนาผลการประเมินการเรียนรู้มาพัฒนานัก เรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ทั่วถึง
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้
ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 2
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)
1

2

3

1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์รายคาบได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

1.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของนักเรียน

ดี

ดีมาก

1.1.3 กาหนดวัตถุประสงค์ที่นักเรียนสามารถบรรลุได้จริงจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.2.1 กาหนดเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.2.2 กาหนดเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัยและภูมิหลังของนักเรียน

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

1.2.3 กาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

1.2.4 กาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.2.5 กาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักภาษา

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.2.6 กาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี
ดี
ดี
ดี

ดี ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี
ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดี ดีมาก

ดี

ดีมาก

1.2 การกาหนดเนื้อหาสาระ

1.3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3.1 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.3.2 กาหนดขั้นตอนการสอนได้เหมาะสมกับหลักการเรียนรู้ภาษา
1.3.3 กาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการนาเสนอเนื้อหา/บทเรียน
1.3.4 ก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนในทุกระดับความสามารถ
1.3.5 ก าหนดเวลาในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแต่ ล ะขั้ น อย่ า ง
เหมาะสม
1.4 การกาหนดสื่อการเรียนรู้
1.4.1 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับบทเรียน
1.4.2 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

ดี

77

ตารางที่ 12 (ต่อ) ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 2
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)

1.4.3 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน

ดี

1
ดีมาก

1.4.4 เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ

ดี

ดี

1.4.5 เลือกใช้สื่อที่ทันสมัย

ดี

ดี

2
ดี

3
ดีมาก

ดีมาก ดีมาก
ดี

ดีมาก

1.5 การกาหนดการประเมินผล
1.5.1 กาหนดการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.5.2 กาหนดการประเมิน ผลตามหลั กการประเมิ นความรู้และทักษะทาง
ภาษา

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.5.3 กาหนดวิธีการประเมินผลที่ผู้สอนสามารถทาได้จริง

ดี

ดีมาก

1.5.4 กาหนดวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

1.5.5 ก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ ส ามารถวั ด ความรู้ ค วามสามารถของ
นักเรียนได้เที่ยงตรง

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี
ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดี ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก

2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
2.1 ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2.1.1 ใช้สานวนและภาษาพูดที่ถูกต้องเหมาะสม
2.1.2 ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและคาสั่งในการเรียนเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน
2.1.3 จั ดกิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นใช้ ภ าษาอั งกฤษที่ เ ป็นเป้าหมายในห้ องเรีย น
อย่างสม่าเสมอ
2.1.4 คัดสรรวิธีการฝึกฝนทักษะการฟังของนักเรียนอย่างเหมาะสม
2.1.5 ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง ในห้ อ งเรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.1.6 เป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ออกเสียงได้ถูกต้อง
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ตารางที่ 12 (ต่อ) ผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 2
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)

2.1.7 จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะการพูดที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชั้นเรียน
2.1.8 คัดสรรกิจกรรมการอ่านที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

ดี

1
2
3
ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2.1.9 จั ด กิ จ กรรมฝึ ก ฝนทั ก ษะการอ่ า นที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ความรู้
ความสามารถของนักเรียน

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2.1.10 จัดกิจกรรมการเขียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
เพื่อการสื่อสาร

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2.1.11 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาตาม
สมควร แก่ระดับชั้น

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2.1.12 ให้คาอธิบายด้านไวยากรณ์แก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

2.1.13 ใช้ภาษาท่าทางอย่างเหมาะสม

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

2.1.14 ใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

2.2 ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป
2.2.1 ให้ความสนใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

2.2.2 ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

2.2.3 สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่นักเรียน
2.2.4 จัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2.5 เสริมแรง/ชื่นชมในความพยายามของนักเรียน
2.2.6 ใช้สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
สิ่งที่เรียนง่ายขึ้น
2.2.7 ใช้สื่อการสอนทีจ่ ัดเตรียมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.8 พูดด้วยน้าเสียงสุภาพ ชัดเจน ได้ยินทั่วถึง

ดี
ดี
ดี
ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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ตารางที่ 12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาคนที่ 2
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ก่อนใช้
ชุดการ
เรียน

หลังใช้ชดุ การเรียน
(เดือนที่)
1

2

3

3. การวัดและประเมินผล
3.1 การประเมินผลรายคาบ
3.1.1 ดาเนินการประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน

ดี

ดี

ดีมาก ดีมาก

3.1.2 ประเมินผลนักเรียนเป็นระยะระหว่างการสอน

ดี

ดี

3.1.3 นาผลการประเมินในขณะสอนมาใช้กับสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดี

ดี

3.1.4 สามารถประเมินผลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงระหว่างที่สอน

ดี

ดีมาก

3.1.5 แก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของนักเรียนด้วยวิธีการเชิงบวก

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.2.1 น าผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ใ นครั้ ง ก่ อ นมาให้ ผ ลป้ อ นกลั บ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่นักเรียน

ดี

ดีมาก ดีมาก ดีมาก

3.2.2 นาผลการประเมิน การเรี ย นรู้ ของนั กเรียนมาพัฒ นาแผนการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สอน

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

3.2.3 นาผลการประเมิน การเรี ย นรู้ มาพัฒ นานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ทั่วถึง

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก ดีมาก
ดี

ดีมาก

3.2 การนาผลการประเมินมาใช้

จากตางรางที่ 12 ก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วนตนเอง นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการประเมินทักษะและ
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีทุกด้าน หลังจากที่เริ่มใช้ชุดการเรียนด้วย
ตนเองผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศก์จานวน 3 ครั้งสรุปได้ดังนี้
1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการประเมินครั้งที่ 1 ในระดั บดีมาก 19 รายการ ดี 6 รายการ ครั้งที่ 2 ดี
มาก 14 รายการ ดี 11 รายการ และในการประเมินครั้งที่ 3 มีผลการประเมินระดับดีมากทุกรายการ สาหรับ
ผลการประเมินที่มีพัฒนาการดีขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 ได้แก่ การกาหนด

80

วัตถุประสงค์รายคาบได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในรายการการกาหนดเนื้อหาสาระพบว่า
นักศึกษาคนที่ 2 ทาได้ดีมากทุกรายการตั้งแต่การประเมินครั้งที่ 1 ด้านการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งที่
นักศึกษาคนที่ 2 มีพัฒ นาการ คือ การจั ดกิจกรรมที่ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กาหนดกิ จกรรมที่
เหมาะสมในการนาเสนอเนื้อหา/บทเรียน และมีขั้นตอนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษา ในด้านการ
กาหนดสื่ อการเรี ยนรู้นั กศึกษาคนที่ 2 มีพัฒนาการในส่ วนของการเลื อกใช้สื่อการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษที่มี
คุณภาพและทันสมัย
ในการประเมินครั้งที่ 2 มีบางรายการที่ผลการประเมินลดลงจากครั้งที่ 1 แต่นักศึกษาก็สามารถ
พัฒนาให้กลับมาอยู่ในระดับดีมากทุกรายการในการประเมินครั้งที่ 3
2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการ
ประเมินครั้งที่ 1 ดีมาก 13 รายการ ดี 1 รายการ ครั้งที่ 2 ดีมาก 12 รายการ ดี 2 รายการ และครั้งที่ 3 ดีมาก
ทุกรายการ โดยสิ่งที่นักศึกษามีพัฒนาการดีขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 คือ การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังในห้องเรียน อนึ่ง จากผลการประเมินครั้งที่ 2 ที่นักศึกษาคนที่ 2 มีผล
การประเมินลดลงจากดีมากเป็นดี 2 รายการ ได้แก่ การให้คาอธิบายด้านไวยากรณ์แก่นักเรียนอย่างถูกต้อง
และการใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถพัฒนา 2 สิ่งนี้ให้มีผลการประเมินดีมากใน
ท้ายที่สุด
ด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทั่ว ไป พบว่า นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการ
ประเมินครั้งที่ 1 ดีมาก 7 รายการ ดี 1 รายการ ครั้งที่ 2 ดีมาก 7 รายการ ดี 1 รายการ และครั้งที่ 3 ดีมากทุก
รายการ โดยรายการที่นักศึกษามีพัฒนาการเมื่อเปรียบเทียบระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 คือ การให้ความ
สนใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ส่วนรายการที่ผลการประเมินครั้งที่ 2 ลดลงจากครั้งที่ 1 คือ
การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน แต่ในท้ายที่สุดนักศึกษาคนที่ 2 ก็สามารถพัฒนาไปสู่
ระดับที่ดีมากได้
3. การวัดและประเมินผล
การประเมินผลรายคาบ นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการประเมิน ในครั้งที่ 1 ดีมาก 2 รายการ ดี 3
รายการ ครั้งที่ 2 ดีมาก 3 รายการ ดี 2 รายการ และครั้งที่ 3 ดีมากทุกรายการ สิ่งที่นักศึกษาคนที่ 2 สามารถ
พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบผลการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 คือ การประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างครบถ้วน มีการประเมินเป็นระยะระหว่างการสอน และนาผลการประเมินในขณะสอนมาใช้กับ
สถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการประเมินอีก 2 รายการที่นักศึกษาคนที่ 2
สามารถทาได้ดีมากตั้งแต่การประเมินครั้งที่ 1 คือ การประเมินผลนักเรียนอย่างทั่วถึงระหว่างสอน และการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของนักเรียนด้วยวิธีการเชิงบวก
การนาผลการประเมินมาใช้ พบว่า นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการประเมินในส่วนนี้ดีมากทุกรายการ
ตั้งแต่การประเมินครั้งที่ 1 แม้ว่าครั้งที่ 2 ผลการประเมินจะลดลงบางรายการแต่ในการประเมินครั้งที่ 3 ก็
สามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมากทั้งการนาผลการประเมินการเรียนรู้ในครั้งก่อนมาให้ผลป้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน รวมทั้งนามาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง ตลอดจนการนาผลการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียนมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังของนักเรียน
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีนักศึกษาคนที่ 1
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.1 อาจารย์ทราบว่าฉันอยากเรียนอะไร
1.2 อาจารย์จัดการเรียนการสอนตรงกับความสนใจของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.3 อาจารย์สอนให้ฉันมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น
1.4 อาจารย์ทาให้ฉันมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
1.5 อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.6 อาจารย์ทาให้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.7 อาจารย์ทาให้ฉันอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
1.8 อาจารย์ทาให้ฉันเขียนภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.9 วิธีสอนของอาจารย์เหมาะกับความรู้ความสามารถของฉัน
และเพื่อนๆ ในห้อง
1.10 อาจารย์มีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
1.11 อาจารย์ทาให้ฉันรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.12 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน
1.13 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปภาพ
1.14 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริง
1.15 อาจารย์ใช้วิดีโอประกอบการสอน
1.16 อาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน
1.17 อาจารย์สามารถวัดและประเมินผลการเรียนได้ตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของฉัน
1.18 อาจารย์นาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของฉัน

ค่าเฉลีย่ รวมด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
2.1 อาจารย์แต่งกายสุภาพ
2.2 อาจารย์พูดจาไพเราะ
2.3 อาจารย์ใจดี ไม่ดุ เป็นกันเอง
2.4 อาจารย์มีอารมณ์ขัน

ระดับคะแนนเฉลีย่
ระดับความ
ระดับความ
คาดหวัง
พึงพอใจ
1.85
2.10

2.16
2.54

2.23

2.59

2.29
2.32
2.47
2.28
2.44
2.24

2.28
2.39
2.35
2.36
2.41
2.46

2.43
2.35
2.45
2.47
2.50
2.43
2.37
2.35

2.34
2.34
2.41
2.36
2.34
2.46
2.46
2.54

2.36

2.32

2.33

2.40

2.54
2.55
2.43
2.42

2.58
2.59
2.52
2.51
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ตารางที่ 13 (ต่อ) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีนักศึกษาคนที่ 1

คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

อาจารย์มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
อาจารย์ตรงต่อเวลา
อาจารย์มีความอดทน คุมชั้นเรียนได้ดี
อาจารย์มีเหตุผล
อาจารย์รักและเอ็นดูนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดูแลการเรียนของนักเรียนอย่างทั่วถึง
อาจารย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจ
อาจารย์ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้สามารถพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น

ค่าเฉลีย่ รวมด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
3. ด้านความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
3.1 อาจารย์มีความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3.2 อาจารย์สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.3 อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3.4 อาจารย์สามารถฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจเป็นอย่างดี
3.5 อาจารย์สามารถสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่ว
3.6 อาจารย์สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจถ่องแท้
3.7 อาจารย์สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษา

ค่าเฉลีย่ รวมด้านความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลีย่ รวมทุกด้าน

ระดับคะแนนเฉลีย่
ระดับความ
ระดับความ
คาดหวัง
พึงพอใจ
2.65
2.56
2.32
2.49
2.45
2.47
2.52
2.47
2.67
2.37
2.43
2.44
2.44
2.44
2.39
2.63

2.48

2.51

2.54
2.65
2.56
2.57
2.50

2.60
2.46
2.53
2.41
2.69

2.53
2.63

2.44
2.53

2.57
2.42

2.52
2.46

จากตารางที่ 13 หลังจากการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาคนที่ 1 มีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาในภาพรวมสูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นักเรี ย นประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อของนักศึกษาคนที่ 1 ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย สูงกว่าความคาดหวัง โดยสิ่งที่นักศึกษาคนที่ 1 ทาได้เกินความคาดหวังของนักเรียน
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน การใช้วิธีสอนที่เหมาะกับนักเรียน การเป็น
ต้นแบบที่ดีในการออกเสียง การสอนอ่านจับใจความ การใช้วิดีโอและคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน การวัด
และประเมินผลได้ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน
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สาหรับรายการประเมินที่นักเรียนมีระดับความพึงพอใจน้อยกว่าระดับความคาดหวังแต่ ค่าเฉลี่ย
ไม่ต่างกันมากนัก อาทิ การพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านของนักเรียน การเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และการนาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพและความเป็นครูของนักศึกษาคนที่ 1 โดยเฉลี่ยสูง
กว่าความคาดหวัง โดยสิ่งที่ ทาได้สูงกว่าความคาดหวังของนักเรียน ได้แก่ การแต่งกายที่สุภาพ พูดจาไพเราะ
ใจดี ไม่ดุ เป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน ตรงต่อเวลา มีความอดทน คุมชั้นเรียนได้ดี ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง
และส่งเสริมนักเรียนที่เก่งให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคนที่ 1 โดย
เฉลี่ยต่ากว่าความคาดหวัง ซึ่งแม้ว่าจะทาได้ต่ากว่าความคาดหวังแต่คะแนนความพึงพอใจในประเด็นเหล่านี้อยู่
ระหว่าง 2.41 – 2.53 ถือว่าเป็นคะแนนประเมินที่ค่อนข้างสูงอีกทั้งมีความใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
ดังแสดงในตารางข้างต้น
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีนักศึกษาคนที่ 2
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.1 อาจารย์ทราบว่าฉันอยากเรียนอะไร
1.2 อาจารย์จัดการเรียนการสอนตรงกับความสนใจของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.3 อาจารย์สอนให้ฉันมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น
1.4 อาจารย์ทาให้ฉันมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
1.5 อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.6 อาจารย์ทาให้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.7 อาจารย์ทาให้ฉันอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
1.8 อาจารย์ทาให้ฉันเขียนภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.9 วิธีสอนของอาจารย์เหมาะกับความรู้ความสามารถของฉัน
และเพื่อนๆ ในห้อง
1.10 อาจารย์มีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
1.11 อาจารย์ทาให้ฉันรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.12 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน
1.13 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปภาพ
1.14 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริง
1.15 อาจารย์ใช้วิดีโอประกอบการสอน
1.16 อาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน
1.17 อาจารย์สามารถวัดและประเมินผลการเรียนได้ตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของฉัน
1.18 อาจารย์นาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของฉัน

ค่าเฉลีย่ รวมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
2.1 อาจารย์แต่งกายสุภาพ
2.2 อาจารย์พูดจาไพเราะ
2.3 อาจารย์ใจดี ไม่ดุ เป็นกันเอง
2.4 อาจารย์มีอารมณ์ขัน
2.5 อาจารย์มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
2.6 อาจารย์ตรงต่อเวลา

ระดับคะแนนเฉลีย่
ระดับความ
ระดับความ
คาดหวัง
พึงพอใจ
2.22
2.23

2.54
2.57

2.41

2.58

2.26
2.32
2.19
2.30
2.20
2.29

2.65
2.59
2.62
2.54
2.51
2.58

2.41
2.32
2.38
2.28
2.24
2.56
2.29
2.34

2.47
2.61
2.80
2.76
2.74
2.80
2.45
2.49

2.24

2.51

2.30

2.58

2.53
2.65
2.32
2.35
2.51
2.38

2.70
2.67
2.59
2.66
2.72
2.62
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ตารางที่ 14 (ต่อ) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีนักศึกษาคนที่ 2
คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

อาจารย์มีความอดทน คุมชั้นเรียนได้ดี
อาจารย์มีเหตุผล
อาจารย์รักและเอ็นดูนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดูแลการเรียนของนักเรียนอย่างทั่วถึง
อาจารย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจ
อาจารย์ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้สามารถพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น

ค่าเฉลีย่ รวมด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
3. ด้านความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
3.1 อาจารย์มีความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3.2 อาจารย์สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.3 อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3.4 อาจารย์สามารถฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจเป็นอย่างดี
3.5 อาจารย์สามารถสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่ว
3.6 อาจารย์สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจถ่องแท้
3.7 อาจารย์สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษา

ค่าเฉลีย่ รวมด้านความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลีย่ รวมทุกด้าน

ระดับคะแนนเฉลีย่
ระดับความ
ระดับความ
คาดหวัง
พึงพอใจ
2.46
2.70
2.41
2.70
2.54
2.84
2.35
2.54
2.45
2.59
2.47
2.55

2.45

2.66

2.27
2.46
2.40
2.31
2.35

2.79
2.68
2.80
2.79
2.72

2.37
2.41

2.73
2.84

2.37
2.36

2.76
2.64

จากตารางที่ 14 พบว่า หลังจากการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาคนที่ 2 มี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาในภาพรวมสูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ โดยสรุปแต่ละด้านเป็นดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคนที่ 2
สูงกว่าความคาดหวังทุกรายการ โดยระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 เข้าใกล้ 3 ซึ่งเป็นระดับความ
พึงพอใจสูงสุดมีจานวน 15 รายการ จาก 18 รายการ อาทิ การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียน
การสอนให้ ต รงกั บ ความสนใจของนั ก เรี ย น มี ก ารน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นานั ก เรี ย นท าให้ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งยังทาให้นักเรี ยนได้รู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
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2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพและความเป็นครู ของนักศึกษาสูงกว่าความคาดหวัง
ทุกรายการและมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายการสูงกว่า 2.50 เข้าใกล้ 3 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับสูงสุด โดย
รายการที่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์รักและเอ็นดูนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
อาจารย์มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีความอดทนคุมชั้นเรียนได้ดี มีเหตุผล และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
3. ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
นักเรียนประเมินความพึ งพอใจต่อความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูงกว่า
ความคาดหวังทุกรายการ และมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายการสูงกว่า 2.60 เข้าใกล้ 3 ซึ่งเป็นความพึงพอใจใน
ระดับสูงสุด โดยรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถทางการเขียน ความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ คาศัพท์ การฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจถ่องแท้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับ นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา โดยกระบวนการพัฒนาชุดการเรียนเริ่มจากการ
สารวจความต้องการจาเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
และสารวจความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนาข้อมูลข้างต้น
มาเป็นกรอบในการจัดทาชุดการเรียนด้วยตนเองให้กับนักศึกษา จากนั้นจึงนาชุดการเรียนที่จัดทาขึ้นไปให้
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้สารวจเนื้อหาและความเหมาะสมในการใช้งานแล้วนามาปรับปรุงเพื่ อให้ได้ชุด
การเรียนมีความสมบูรณ์ตามความต้องการของนักศึกษา แล้วจึงนาไปให้นักศึกษาใช้งานจริง ในช่วงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2
ในระหว่างที่นักศึกษาใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์นิเทศก์ โรงเรียน
ในการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น
ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลการใช้งานชุดการเรียนของนักศึกษาเป็นประจาทุกเดือนด้วยการสัมภาษณ์ เมื่อ
สิ้ น สุ ดระยะเวลาในการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพนั กศึก ษาจะเป็นผู้ ประเมิน คุณภาพชุดการเรียนดังกล่ า ว
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อแสวงหาความสัมพันธ์ของการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน
สรุปผลการวิจยั
1. สรุปความต้องการจาเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา
2. สรุปความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. สรุปผลการทดลองใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
4. สรุ ป ผลการใช้ ชุ ด การเรี ย นด้ ว ยตนเองที่ มี ต่ อ พั ฒ นาการในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของ
นักศึกษา
5. สรุปความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ใช้ชุดการ
เรียนด้วยตนเอง
ตอนที่ 1 สรุป ความต้องการจ าเป็น ของนัก ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ สาระการเรีย นรู้ภ าษา
อังกฤษในระดับประถมศึกษา
นักศึกษามีความต้องการจาเป็นในด้าน 1) การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง 2)
การเพิ่ม พูน ความรู้ ด้า นการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษและการฝึ กฝนการสอนภาษาอัง กฤษให้ มี
ประสิทธิภาพ และ 3) การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิช าชีพ ซึ่งความต้องการจ าเป็ น ในแต่ล ะด้านสรุ ป จากแบบส ารวจความต้อ งการจ าเป็ นที่ผู้ วิจัย จัดท าขึ้ น
ประกอบกับการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ความต้องการจาเป็นด้านการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ง 2 คน มีความต้องการในระดับมากในการพัฒนาความรู้และ

ทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองใน 6 ด้าน ได้แก่ การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) ทักษะการ
ฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และความรู้ด้านไวยากรณ์และหลักภาษา เนื่องด้วยทั้ง 2
เห็นว่าการมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสูง เป็นสิ่งที่ครูภาษาอังกฤษที่ดีพึงมี เพื่อเป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองในการจัดการเรียนการสอน การตอบคาถาม ข้อสงสัยของ
นักเรียน หากนักศึกษาสามารถให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างถูกต้อง และเป็นผู้มีทักษะทางภาษาที่ดีแล้ว ย่อมจะ
เกิดผลดีต่อนักเรียนประการหนึ่ง และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตนเองด้วยอีกประการหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นที่มา
ของการจั ดทาชุดการเรี ยนด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาที่ผู้วิจัยจะนาองค์ความรู้ที่เป็นทั้งความรู้ทางภาษา
ไวยากรณ์ สัทศาสตร์ และอื่นๆ ควบคู่กับการนาวิธีการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่
น่าสนใจอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถไปสืบค้นหรือใช้งานต่อบรรจุไว้ในแต่ละโมดูลเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จากนั้นจึงเชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คน มีความเห็นตรงกันว่าแม้ว่าตนเองจะได้เรียนทั้งในส่วนของความรู้และทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยมาพอสมควรก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แต่พบว่าหลายครั้งยังไม่
สามารถตอบคาถามหรือข้อสงสัยของนักเรียนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้คล่อ งแคล่วเท่าที่ควร อีกทั้งการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ก็มักเกิดคาถาม
เกี่ยวกับหลักภาษาหรือปัญหาด้านทักษะทางภาษาเกิดขึ้นกับผู้สอนเป็นระยะ ทั้งนี้น่าจะเกิดจากการที่นักศึกษา
ไม่ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันมากนัก แต่จะใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนภายในห้องเรียนซึ่ง
เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ หรือใช้สื่อสารกับครูชาวต่างประเทศในระหว่างคาบเรียนที่มีการสอนร่วมกัน ทา
ให้การใช้ภาษาอังกฤษยังไม่มากพอ แต่เมื่อได้ใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองแล้ว นักศึกษาก็จะใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
การศึก ษาหาความรู้ ทบทวนความรู้ เ ดิม และฝึ กทั กษะทางภาษาด้ ว ยวิ ธีก ารหรื อแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่ผู้ วิจั ยได้
เสนอแนะไว้ในชุดการเรียนด้วยตนเอง เช่น การทบทวนความรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
เชื่อมโยงไปสู่การเตรียมการเรียนการสอนในส่วนของการฝึกออกเสียงคาและประโยคให้ถูกต้องเสมอก่อนการ
สอนจริงให้ห้องเรียน
2. ความต้องการจาเป็นด้านการเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการ
ฝึกฝนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
นักศึกษาทั้ง 2 คนมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และฝึกฝนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพในระดับมาก เช่นเดียวกัน ได้แก่
2.1 ความรู้ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษามีความต้องการเพิ่มพูนความรู้และ
ฝึกฝนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งแผนรายหน่วยและแผนรายคาบที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง และแผนการจัดการเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับ ความสาคัญและเป้าหมายของ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

2.2 ความรู้ ด้ า นการน ากิ จ กรรม เกม และเพลงภาษาอั ง กฤษมาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
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เหมาะกับระดับพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน และทาให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

2.3 ความรู้ด้านการเลือกและใช้หนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอน
3. ความต้องการจาเป็นด้านการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

3.1 ด้านการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษามีความต้องการการพัฒนาในระดับมาก ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นักศึกษาทาได้ในระดับมากในส่วนที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการจ าเป็ น ของนั ก เรี ย นและเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ นั ก เรี ย นสามารถบรรลุ ไ ด้ จ ริ ง มี เ พี ย งการก าหนด
วัตถุประสงค์รายคาบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่นักศึกษาเห็นว่าตนเองมีความสามารถใน
ระดับปานกลาง จึงนามาซึ่งการบรรจุประเด็นนี้ไว้ในชุดการเรียนด้วยตนเอง

การกาหนดเนื้อหาสาระ นักศึกษาเห็นว่าตนเองมีความสามารถในระดับปานกลางทั้งการ
กาหนดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัย ภูมิหลัง และความสนใจของนักเรียน รวมทั้ง
การกาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซึ่ง นักศึกษาเห็นว่าตนเองยังมี
ประสบการณ์ในการสอนน้อยทาให้ในบางครั้งเกิดความไม่มั่นใจว่าภาษาที่ตนเองใช้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทั้ง หมดหรื อไม่ แต่ สิ่ งที่ นั กศึ ก ษาเห็ น ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถมากคื อ การก าหนดเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถของผู้เรียนเป็นเพราะเมื่อเริ่มสอนในคาบแรกๆ ของแต่ ละหน่วยการเรียน นักศึกษาจะประเมิน
ความสามารถของนักเรียนได้พอสมควรทาให้สามารถปรับสาระทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในครั้งต่อๆ
มาให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนได้

การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาทั้ง 2 คน ประเมินว่าตนเองมีความสามารถในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ การกาหนดขั้นตอนการสอนตามหลักการเรียนรู้ภาษา การกาหนดกิจกรรมที่หลากหลายที่
เหมาะสมในการนาเสนอเนื้อหา/บทเรียน และตอบสนองความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังพบปัญหาในการ
กาหนดเวลาในการทากิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นด้วย

การกาหนดสื่อการเรียนการสอน นักศึกษาประเมินความสามารถปัจจุบันของตนเองในระดับ
ปานกลาง สื่อที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสื่อสาเร็จรูปที่โรงเรียนมีให้และเป็นสื่อที่สืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต ทาให้บางครั้ง
ไม่มั่นใจว่าจะสื่อที่ใช้มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่และมีเกณฑ์อย่างไรในการเลือกใช้สื่อเหล่านั้น ทาให้นักศึกษาทั้ง
2 คน มีความต้องการที่จะพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเองในระดับมาก

การก าหนดการประเมิ น ผล นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 2 คน เห็ น ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถในการ
กาหนดการประเมินผลในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยสิ่งที่นักศึกษาคนที่ 1 เห็นว่าตนเองมีความสามารถใน
ระดับมาก คือ การกาหนดการประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักการประเมินความรู้และทักษะทางภาษา ในขณะที่
คนที่ 2 เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการกาหนดการประเมินผลที่ผู้สอนสามารถทาได้จริงอยู่ในระดับมาก
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักศึกษาทั้ง 2 คน มีความต้องการที่จะพัฒนาการจัดเตรียม
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งการกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดเนื้อหาสาระ การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
กาหนดสื่อการเรียนการสอน และการกาหนดการประเมินผล อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นระดับความต้องการสูงสุด
ในทุกรายการ

3.2 ด้านการดาเนินการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาทั้ง 2 คน ประเมินความสามารถของตนเองใน
ปัจจุบันก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองในระดับปานกลางและระดับมากเท่าๆ กัน โดยทักษะและสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษามีความสามารถในระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้สานวน
ภาษาพูด ภาษาท่าทางอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเป้าหมายในห้องเรียน
อย่างสม่าเสมอ การคัดสรรวิธีการฝึกฝนทักษะการฟังและจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการฟัง การคัดสรรกิจกรรม
การอ่านที่ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการอ่านแก่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเขี ยนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนสื่อสาร
ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษา 2 คน ประเมิน
ตนเองต่างกัน ได้แก่ นักศึกษาคนที่ 1 เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูดที่
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้ นเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง
ตามหลั ก ภาษาตามสมควรแก่ ร ะดั บ ชั้ น และการใช้ ภ าษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ก ารเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้นักศึกษาคนที่ 2 เห็นว่าตนเองมีความสามารถในระดับปานกลาง
ส่วนประเด็นที่นักศึกษาคนที่ 1 เห็นว่าตนเองมีความสามารถในระดับปานกลางแต่นักศึกษาคนที่ 2 เห็นว่า
ตนเองมีความสามารถในระดับมาก ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและคาสั่งในการเรียนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน
ทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทั่วไปที่นักศึกษาทั้ง 2 คน ประเมินตนเองใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ได้แก่ การจัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ การใช้สื่อการ
สอน แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนง่ายขึ้น

3.3 ด้านการวัดและประเมินผล นักศึกษาทั้ง 2 คน ประเมินความสามารถของตนเองในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ การประเมินผลรายคาบตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน การนาผล
การประเมินในขณะสอนมาใช้กับสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และการนาผล
การประเมินมาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่า งทั่วถึง สิ่งที่นักศึกษาทั้ง 2 คน ประเมินความสามารถของ
ตนเองในระดับน้อย ได้แก่ การประเมินผลนักเรียนอย่างทั่วถึงระหว่างที่สอน สาหรับประเด็นที่นักศึกษามี
ความสามารถที่ ต่างกัน ได้ แก่ นั ก ศึกษาคนที่ 1 เห็ น ว่า ตนเองมีค วามสามารถในระดับมากในการแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของนักเรียนด้วยวิธีการเชิงบวกในขณะที่คนที่ 2 มีความสามารถในระดับปานกลาง
ในทางกลั บกัน นักศึกษาคนที่ 2 สามารถนาผลการประเมินการเรียนรู้ในครั้งก่อนมาให้ ผลป้อนกลั บที่เป็น
ประโยชน์ แก่นั กเรี ย นได้ในระดับ มากแต่คนที่ 1 ทาได้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 คน มีความ
ต้องการที่จะพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนของตนในด้านการวัดและประเมินผลในระดับมากทุกรายการ
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ในตอนท้ายของแบบประเมินความต้องการจาเป็น นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ระบุความต้องการ
จาเป็นพิเศษคือ การใช้ภาษาอังกฤษในขณะที่สอนให้มากขึ้น และพัฒนาตนเองให้สามารถใช้สื่อการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถจัดทาสื่อการสอนและนาสื่อนั้นมาใช้ให้เหมาะกับการเรียนรู้ของนักเรียน ทาให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากปัจจุบันตัวอย่างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมีไม่เพียงพอกับความ
ต้อ งการของตน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งสื่ อ การสอนที่ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 สรุปความคาดหวังของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสรุปเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู และ 3) ด้านความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ค่อนข้างสูง โดยประเด็นที่นักเรียนให้ความสาคัญอย่างมาก ได้แก่
- การใช้สื่อการสอน ที่เหมาะกับบทเรียน ทั้งสื่อที่เป็นของจริง วิดีโอ รูปภาพ คอมพิวเตอร์
ประกอบการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน
- การใช้วิธีสอน ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน และนาผล
การประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งนี้นักเรียนให้ความสาคัญกับการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษามากที่สุด
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
นักเรียนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงต่อคุณลักษณะของนักศึกษาในด้าน
- การแต่งกายสุภาพ
- พูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย
- มีเหตุผล ให้ความรักและเอ็นดูนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- ใจดี ไม่ดุ เป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน
- ตรงต่อเวลา
- มีความอดทน คุมชั้นเรียนได้ดี
- ดูแลเอาใจใส่การเรียนของนักเรียนอย่างทั่วถึง ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจ
- ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
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3. ด้านความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับสูงต่อคุณลักษณะของนักศึกษา ได้แก่
- การมีความรู้ด้านคาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
- ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
- การสนทนาภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนระดับประถมต้นมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของนักศึกษาสูงกว่า
นักเรียนระดับประถมปลาย
ตอนที่ 3 สรุปผลการทดลองใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
1. ความสอดคล้องของชุดการเรียนด้วยตนเองกับความต้องการจาเป็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประเมินว่าชุดการเรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของ
ตนเองในระดับมากดังข้อสรุปต่อไปนี้

ชุดการเรียนสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
อาทิ การจั ดทาแผนการจั ดการเรีย นรู้ โดยเฉพาะแผนรายคาบ การจัดกิจกรรม เกม เพลง การจัดทาและ
แสวงหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ การดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการ
สอนทักษะการพูด ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ก่อนการใช้ชุดการเรียนนักศึกษาประสบปัญหาในประเด็นข้างต้นทา
ให้ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังไม่ประสบความสาเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้

การวางโครงสร้างของแต่ละโมดูล มีลาดับขั้นที่เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้เป็นลาดับขั้นตอน ทา
ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่แต่ละโมดูลได้นาเสนอไว้

การเลือกศึกษาเฉพาะประเด็นที่ต้องการได้ ซึ่งเหมาะกับการมีเวลาจากัดเนื่องจากในแต่ละวัน
นักศึกษามีภาระงานสอน การตรวจงาน การทาวิจัยในชั้นเรียน การทางานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
นิเทศก์โรงเรียน และกิจกรรมรวมของโรงเรียน

การรวบรวมสาระความรู้ทั้งในส่วนที่นักศึกษาได้เคยเรียนไปแล้วก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และมีการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ทั้งที่เป็นหลักการ เทคนิคและวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถนามาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของตนเองได้ทันการณ์

รายละเอียดเนื้อหาสาระในแต่ละโมดูลเข้าใจง่าย ทาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จริง
การอธิบายสาระความรู้ต่างๆ ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ

การสอดแทรกตัวอย่างสถานการณ์หรือปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทาให้นักศึกษา
เห็นตัวอย่างปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กประถม เห็นแนวทาง/
วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนาไปใช้ได้จริง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมาก เหมาะสาหรับ
ครูมือใหม่
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2. การนาความรู้จากชุดการเรียนไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โมดูลเรื่องการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
- รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบตาราง (ที่เสนอแนะไว้ในโมดูล) ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า งจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สื่ อ การเรี ย นรู้ และการ
ประเมินผลได้แม่นยาและสะดวกมากขึ้น
- นักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่รัดกุมยิ่งขึ้น และเมื่อนาแผนไปใช้ก็สามารถ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ และการประเมินผลได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ ปัญหาที่นักศึกษาเคย
ประสบ เช่น การสอนไม่ครบตามแผนที่กาหนดไว้ก็หมดไป

โมดูลเรื่องเทคนิคการสอนทักษะการพูด
- นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการออกเสียงทั้งในส่วนของเสียงพยัญชนะ สระ คา
และประโยค รวมทั้งเทคนิคการสอนทักษะการพูดตั้งแต่การพูดเป็นคา ประโยค และบทสนทนา
- นักศึกษาคนที่ 1 ที่สอนในระดับประถมต้น นาความรู้จากโมดูลนี้ไปใช้ในการฝึกการออก
เสียงพยัญชนะ สระ และคาของนักเรียน และได้ผลเป็นที่น่าพอใจดังที่ปรากฏการประเมินว่านักเรียนมีความพึง
พอใจที่นักศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วสูงกว่าความ
คาดหวังที่ตั้งไว้ นอกจากนี้นักศึกษายังนาความรู้พื้นฐานที่ได้จากโมดูลนี้ไปต่อยอดในการทาวิจัยในชั้นเรียนกับ
นักเรียนที่มีปัญหาในการสะกดและอ่านคาศัพท์ และผลการวิจัยในชั้นเรียนพบว่านักเรียนมีความสามารถใน
การสะกดและอ่านคาศัพท์ได้ดีขึ้น
- นักศึกษาคนที่ 2 ที่สอนชั้นประถมปลายนาเทคนิคการสอนทักษะการพูดในโมดูลนี้ไปใช้กับ
นักเรียนทั้งในเวลาเรียนและการสอนซ่อมเสริม มีการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นคาทักทาย คาชมเชย คาแนะนา
และคาถามอย่างง่ายๆ ในห้องเรียน การทากิจกรรมการพูดสนทนาทั้งที่เป็นการพูดสนทนาตามสถานการณ์ที่
ผู้สอนกาหนดโดยใช้เทคนิคการระดมความคิด การแสวงหาคาศัพท์ ประโยค ที่จาเป็นต้องใช้ในการสนทนาใน
เรื่องนั้นๆ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ แนะนา ไปจนถึงการที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติการสนทนาในเรื่องที่
ตนเองสนใจ และพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการสอนทักษะการพูดของนักศึกษาสูงกว่าความคาดหวัง
ที่ตั้งไว้

โมดูลเรื่องกิจกรรม เกม เพลง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- นักศึกษามีการทากิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น ใช้เกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางภาษาอังกฤษมากขึ้น การจัดเกมการเรียนรู้ภาษามีวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการดาเนินการที่ชัดเจนขึ้น
- นักศึกษานาเพลงและกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรม เทศกาลและวันสาคัญของ
เจ้าของภาษามาใช้ในห้องเรียนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักเรียน
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- นักศึกษานาความรู้เรื่องเกมที่ช่วยฝึกการออกเสียงมาใช้ในการทาวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเป็น
ข้อกาหนดหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกคน
- นักศึกษาที่สอนชั้นประถมปลายนาความรู้เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการพูดบทสนทนา
ตามตัวอย่าง บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะในชั้นเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น และสถานที่อื่นๆ
ภายในโรงเรียน รวมถึงการแสดงบทบาทสมมุติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
- นักศึกษาทั้ง 2 คน มีความมั่นใจในการจัดเกมมากกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนและยังได้นา
แนวทางในการคัดสรรเกม และวิธีการจัดเกม ที่ได้เรียนรู้จากชุดการเรียนด้วยตนเองไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนมากขึ้นตลอดภาคการศึกษา

โมดูลเรื่องการจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาจัดทาสื่อการสอนตามตัวอย่างที่ปรากฏในชุด การเรียน และพบว่าสื่อดังกล่าว
สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนอย่างมาก นักเรียนร่วมกิจกรรมและใช้สื่อในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
นักศึกษาใช้ความรู้จากโมดูลนี้ไปคัดสรรสื่อสาเร็จรูปที่โรงเรียนมีให้โดยการคัดสรรสื่อมีหลักการมากขึ้นกว่า
ก่อนการใช้ชุดการเรียน
- นักศึกษาใช้ความรู้จากโมดูลนี้ไปแสวงหา คัดสรรเอกสารแบบฝึกหัด เอกสารประกอบการ
สอน สื่อวีดิทัศน์ และตัวอย่างแบบทดสอบต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการจัดทาแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

โมดูลเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- นักศึกษานาความรู้จากโมดูลนี้ไปใช้ ในการกาหนดการประเมินผลในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลในระหว่างสอน
- นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทั้ ง ระหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) และสรุ ป ผลการเรี ย น (Summative Assessment) ท าให้
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนและส่งผลถึงสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น
ตอนที่ 4 สรุปผลการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองที่มีต่อพัฒนาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิตนักศึกษา
สรุปผลพัฒนาการของนักศึกษาคนที่ 1
1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษามีผลการประเมิน ดีขึ้นหลังการใช้ชุดการเรียนเป็นเวลา 2 เดือน โดยมีผลการ
ประเมินระดับดีมาก 9 รายการ ดี 16 รายการ และมีผลการประเมินในครั้งที่ 3 (เดือนที่ 3) ในระดับดีมากซึ่ง
เป็นระดับการประเมินสูงสุดทุกรายการ แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองนักศึกษามีพัฒนาการ
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ในการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นทุกรายการเมื่อเทียบกับก่อนการใช้ชุดการเรียน
2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2 นักศึกษาคนที่ 1 มีผลการประเมินในระดับดีทุกรายการเช่นเดียวกับก่อนการใช้ชุดการเรียน ทั้งนี้ในการ
ประเมินครั้งที่ 3 นักศึกษาคนที่ 1 สามารถพัฒนาตนเองให้มีผลการประเมินดีมากซึ่งเป็นระดับการประเมิน
สูงสุดทุกรายการ
ด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป นักศึกษาคนที่ 1 มีระดับ
การประเมินในครั้งที่ 1 และ 2 ในระดับดีทุกรายการ และได้ผลการประเมินครั้งที่ 3 ดีมากทุกรายการ
3. การวัดและประเมินผล
การประเมินผลรายคาบ นักศึกษาคนที่ 1 มีผลการประเมินครั้งที่ 1 และ 2 ในระดับดีทุก
รายการ และได้ผลการประเมินครั้งที่ 3 ในระดับดีมากทุกรายการ
การนาผลการประเมินมาใช้ นักศึกษาคนที่ 1 มีผลการประเมินในด้านนี้ในระดับดีทุก
รายการในการประเมินครั้งที่ 1 และ 2 และได้ผลการประเมินในระดับดีมากทุกรายการในการประเมินครั้งที่ 3
สรุปผลการประเมินนักศึกษาคนที่ 2
1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการประเมินพัฒนาขึ้นจากก่อนการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองตั้งแต่
การประเมินครั้งที่ 1 แม้ในการประเมินครั้งที่ 2 จะมีผลการประเมินบางรายการลดลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างไรก็ตามในการประเมินครั้งที่ 3 มีผลการประเมินระดับดีมากทุกรายการ แสดงให้เก็นว่านักศึกษาคนที่ 2
มีพัฒนาการในการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้หลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง
2. การดาเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาคนที่ 2 มีผล
การประเมินครั้งที่ 1 ดีมาก 13 รายการ (จาก 14 รายการ) ครั้งที่ 2 ดีมาก 12 รายการ และครั้งที่ 3 ดีมากทุก
รายการ โดยสิ่งที่นักศึกษามีพัฒนาการดีขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 คือ การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังในห้องเรียน
ด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทั่วไป พบว่า นักศึกษาคนที่ 2 มีผล
การประเมินครั้งที่ 1 ดีมาก 7 รายการ (จาก 8 รายการ) ครั้งที่ 2 ดีมาก 7 รายการ และครั้งที่ 3 ดีมากทุก
รายการ โดยรายการที่นักศึกษามีพัฒนาการเมื่อเปรียบเทียบระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 คือ การให้ความ
สนใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
สรุปได้ว่านักศึกษาคนที่ 2 มีพัฒนาการในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่การใช้ชุด
การเรียนด้วยตนเองในเดือนที่ 1
3. การวัดและประเมินผล
การประเมินผลรายคาบ นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการประเมินในครั้งที่ 1 ดีมาก 2 รายการ
(จาก 5 รายการ) ครั้งที่ 2 ดีมาก 3 รายการ และครั้งที่ 3 ดีมากทุกรายการ
การนาผลการประเมินมาใช้ พบว่า นักศึกษาคนที่ 2 มีผลการประเมินในส่วนนี้ดีมากทุก
รายการตั้งแต่การประเมินครั้งที่ 1 แม้ว่าครั้งที่ 2 ผลการประเมินจะลดลงบางรายการแต่ในการประเมินครั้งที่
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3 ก็สามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมากทุกรายการ
สรุปได้ว่านักศึกษาคนที่ 2 มีพัฒนาการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตั้งแต่การใช้ชุด
การเรียนด้วยตนเองในเดือนที่ 1
จากผลการประเมิ น ทัก ษะและสมรรถนะในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี พที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คน สรุปได้ว่า หลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตัวเอง
นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นทุกด้านและได้ผลการประเมินในระดับดี
มากซึ่งเป็นระดับการประเมินสูงสุดในทุกรายการ
เมื่อวิเคราะห์พัฒนาการด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้ง
2 คนแล้วพบว่านักศึกษาคนที่ 2 ซึ่งมีอาจารย์นิเทศก์ช่วยให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ ประกอบกับการใช้ชุดการ
เรียนด้วยตนเอง จะมีพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนที่เร็วกว่านักศึกษาคนที่ 1 ที่ไม่มีอาจารย์นิเทศก์
ดูแลอย่างสม่าเสมอแต่ก็สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ด้วยการใช้ชุดการเรียนด้วย
ตนเอง แม้ว่าพัฒนาการในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ชุดการเรียนจะยังไม่ปรากฏเด่นชัด แต่ในท้ายที่สุ ด
นักศึกษาคนที่ 1 ก็มีผลการประเมินในระดับดีมากทุกรายการเช่นเดียวกับนักศึกษาคนที่ 2
ตอนที่ 5 สรุปความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้ชุด
การเรียนด้วยตนเอง
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสรุปเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการจัดการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษ 2) ด้านบุคลิ กภาพและความเป็นครู และ 3) ด้านความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลังจากที่นักศึกษาใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง พบว่า นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้
2. ด้านบุคลิกภาพและความเป็นครู
นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพและความเป็นครูของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสูง
กว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้
3. ด้านความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาคนที่ 2 มีความพึงพอใจในความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ ในขณะที่นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาคนที่ 1 มีความพึงพอใจต่อ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่ากว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้แต่ไม่มากนัก
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านแล้วพบว่านักเรียนมี ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้
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อภิปรายผล
ความต้ อ งการจ าเป็ น ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ ใน
ระดับประถมศึกษา
จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับสิ่ง
ที่ Calderhead (2002) ได้จั ดแบ่ง ความรู้ที่มีความสาคัญต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบ
วิชาชีพครู ได้แก่
ความต้องการจาเป็นของนักศึกษา

ความรู้ทสี่ าคัญต่อการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและ
การประกอบวิชาชีพครู (Calderhead, 2002)
การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ส า ข า วิ ช า (craft
knowledge)
การเพิ่ ม พู น ความรู้ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ (professional
ภาษาอังกฤษและการฝึกฝนการสอนภาษาอังกฤษให้ knowledge)
มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน คว าม รู้ ค ว ามเ ชี่ ย ว ช าญใ นกา รลง มื อ ป ฏิ บั ติ
ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(knowledge-in-action)
ส าหรั บ การสะท้ อ นความคิด จากประสบการณ์ (reflection) ที่ Calderhead (2002) ได้ ก ล่ า วไว้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างใช้การทาบันทึกหลังสอนและการหารือกับเพื่อน ทาให้เกิดการสะท้อนคิดที่ลึกซึ้งขึ้นและ
ส่งผลให้นักศึกษาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนดังที่ปรากฏในผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษานาผลการสะท้อน
คิดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและการทากิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
เทศกาล และวันสาคัญของเจ้าของภาษามากขึ้นจากเดิมที่นักศึกษาไม่ได้จัดให้แก่นักเรียน
เมื่อนารายละเอียดความต้องการจาเป็นของนักศึกษามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างโมดูลใน
ชุดการเรียนด้วยตนเองทั้ง 5 โมดูล พบว่ าความต้องการจาเป็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ
สยาม บุตรศรี (2541) ที่พบว่า ครูผู้สอนต้องการได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ การสนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนที่ตรงกับเนื้อหาที่สอนจากทางราชการอย่างเพียงพอและทันเวลา ความต้องการจาเป็นดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีรักษ์ มีแจ้ง และ สิริพร ปาณาวงษ์ (2553) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ครูภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สาหรับครูผู้ สอนช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งพบว่า ครูมีความต้องการให้จัดการ
ฝึกอบรมในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะต่างๆ มากที่สุด (ความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงมือ
ปฏิบัติ : knowledge-in-action)
สาหรับความต้องการจาเป็นในเรื่องสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการพูด และ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาระบุความต้องการเป็นลาดับต้นๆ สอดคล้องกับปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ ทิพาชา นวลหลง และคนอื่นๆ (สืบค้นจาก http://gs.nsru.ac.th /files/1/43
ทิพาชา%20นวลหลง.pdf) ได้ศึกษาและพบว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่รุนแรงมากที่สุดคือสื่อ
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การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สื่อไม่เหมาะสม
กับเนื้อหาที่สอน ครูใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่อง ครูขาดความชานาญในการสอน
ในด้านการวัดและประเมินผลพบว่าการที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้รับมอบหมายให้ทาการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แต่นักศึกษายังไม่
มั่นใจว่าจะดาเนินการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ดวงพร หนูพงษ์ (2545) ที่พบว่า
ปัญหาด้านการวัดและประเมินผลที่เกิดกับครูผู้ ส อนภาษาอังกฤษ คือ การขาดความสามารถในการสร้าง
แบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจในประเภทของแบบทดสอบทางภาษาและลักษณะที่ดี
ของแบบทดสอบทางภาษา
หลังจากนาความต้องการจาเป็นดัง กล่าวมาเป็นพื้นฐานในการจัดทาชุดการเรียนด้วยตนเองให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้ใช้งานจึงเป็นผลให้ชุดการเรียนเป็นประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาทาให้
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษของตนเอง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ลักษณะการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คน มีความถี่ในการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองค่อนข้างต่างกัน น่าจะเป็นผลมาจาก
การที่นักศึกษามีโอกาสและเวลาในการปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มี
โอกาสและเวลาในการปรึกษาหารื อกับ อาจารย์นิเทศก์มากกว่ามีความถี่ในการใช้ชุดการเรียนที่น้อยกว่า
ในขณะที่นักศึกษาที่มีโอกาสหารือกับอาจารย์นิเทศก์น้อยกว่าจะมีความถี่ในการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง
มากกว่า เนื่องจากการศึกษาชุดการเรียนช่วยให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและมั่นใจว่า
วิธีการที่นาไปใช้เป็นวิธีการที่ดี
ความถี่ในการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อค้นพบอีกประการหนึ่งจากการวิจัยว่า
แม้นั กศึก ษาจะมี โ อกาสในการปรึ กษาหารื อกั บอาจารย์นิเทศก์น้อยมาก แต่ก็ไม่ไ ด้ทาให้ นักศึกษาละเลย
ภาระหน้าที่ที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน แต่นักศึกษากลับพยายามเรียนรู้จาก
ชุดการเรียน และนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน
ลักษณะการใช้งานนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ นิพนธ์ ศุขปรีดี (2525) ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดการเรียนไว้ว่า
เป็นการส่งเสริมการเรียนรายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เอื้ออานวยต่อตนเอง
ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันหรือต้องเสียเวลาคอยเพื่อน
พัฒนาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลสรุปจากคะแนนทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่พบว่านักศึกษาคน
ที่ 2 ที่ได้รับการนิเทศก์มากกว่านักศึกษาคนที่ 1 มี พัฒนาการเร็วกว่า ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการใช้ชุ ดการเรียน
ด้วยตนเองน่าจะเป็นผลมาจากการได้รับคาแนะนา ชี้แนะ และผลป้อนกลับจากอาจารย์นิเทศก์เมื่อนักศึกษานา
ความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้จากชุดการเรียนมาผสมผสานกับคาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์ก็ทาให้สามารถ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่
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นักศึกษาคนที่ 1 มีโอกาสพบอาจารย์นิเทศก์ค่อนข้างน้อยมากด้วยเหตุผลและข้อจากัดบางประการ ทาให้
นักศึกษาต้องเรียนรู้ แก้ปัญหา ทดลองวิธีการต่างๆ ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และผลป้อนกลับที่ได้ก็มาจากสิ่งที่
นักเรียนแสดงออกระหว่างการเรียนในชั้นเรียน การทดสอบย่อย ทาให้นักศึกษาต้องใช้เวลาในการพัฒนา
ตนเองค่อนข้างมากและช้ากว่าเพื่อนที่มีอาจารย์นิเทศก์ดูแลใกล้ชิดกว่า
พั ฒ นาการในฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาคนที่ 2 ที่ เ กิ ด ขึ้ น เร็ ว กว่ า นั ก ศึ ก ษาคนที่ 1
สอดคล้องกับที่ นิคม ตังคะพิภพ และคณะ (2544) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีอาจารย์นิเทศก์
อาจารย์พี่เลี้ยง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้คาแนะนา ดูแล กากับอย่างใกล้ชิดจะทาให้นิสิตนักศึกษาครูได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติภารกิจต่างๆ และมีโ อกาสพัฒนาสมรรถภาพของตนทั้งทางด้านวิชาการ
วิชาชีพครู และบุคลิกภาพ
การที่นักศึกษาคนที่ 1 มีความถี่ในการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองมากกว่านักศึกษาคนที่ 2 สามารถ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเองได้ จนมีผลการประเมินระดับมากซึ่งเป็นระดับสูงสุดทุกรายการ
ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบของ จามรี เชื้อชัย และคนอื่นๆ (2557) ที่ทาวิจัยและพัฒนาชุด
การสอนทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งพบว่าชุดนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม มี
การวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้พัฒนาการของตนและจุดที่ต้องส่งเสริมพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขทาให้เกิดการปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพหรือความต้องการขณะนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการด้านทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังปรากฏ
ตามคะแนนการประเมินหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สกาวเดือน
มงคลสุคนธรัก (2539) ที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยชุดการเรียนมีคะแนน
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แสดงว่าชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องกระบวนการพยาบาลสามารถช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลเรีย นรู้เรื่องกระบวนการพยาบาลได้ จริง อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Padmapriya
(2015) ที่พบว่านักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยาด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนักศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัว อย่างมีค่า สู งกว่า
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่นักเรียนตั้งไว้ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาคนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ทุกรายการสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่ตั้งไว้ สาหรับนักศึกษาคนที่ 1 ที่แม้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจบาง
รายการจะไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังที่นักเรียนตั้งไว้ แต่ก็สามารถทาได้ใกล้เคียงกับความคาดหวังของ
นักเรีย น เมื่อนาผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนมาเรียงลาดับแล้ ว พบว่าสิ่งที่นักเรียนพึงพอใจ
นักศึกษามากที่สุดคือ ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา บุคลิกภาพและความเป็นครู และ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามลาดับ

100

ผลการวิจัยดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนของบุคลิกภาพและความเป็นครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เฉลียว บุรีภัก ดี (2520) เกี่ยวกับคุณลั กษณะของครูที่ดีโดยการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์ ผู้บริหาร พระ และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนทั้งสิ้น 7,762 คน พบว่าคุณลักษณะของครูที่ชอบมากที่สุด
ได้แก่ การที่ครูมีบุคลิกร่าเริง แจ่มใส มีอารมณ์ขัน สุภาพ มีความเมตตา ตั้งใจสอนและสอนเข้ าใจแจ่มแจ้ง
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซึ่งคุณลักษณะที่ดีขของครูข้างต้นนี้นักศึกษาคนที่ 1 มีคะแนนการประเมินความพึง
พอใจจากนักเรียนสูงกว่าความคาดหวัง และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และการเรียนซ่อมเสริมจนนักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ คุณลักษณะของนักศึกษาในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โกสุ ม โอพรนุวัฒน์ และ อัญชลี ศรีธัญรัตน์ (2544) ในการประเมินโครงการการสอน
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง 6 ของโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม โดยใช้ ห ลั ก สู ต ร
ต่างประเทศ พบว่า สิ่งที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อครูผู้สอน คือ ครูชมเชยนักเรียนเมื่อทาในสิ่งที่ถูกต้อง มี
วิธีการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้น เรียน ครูแต่งกายสุภาพ อบรมนักเรียนให้เป็นเด็กดี ครูมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอน ตรงเวลา มีความสามารถทางการสอน มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ความ
รักและเอาใจใส่นักเรีย น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนมีความคาดหวังต่อนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพค่อนข้างสูงและนักศึกษาก็สามารถปฏิบัติตนได้อย่างดีจนทาให้นักเรียนประเมินความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะเหล่านี้สูงด้วยเช่นกัน
ความจากัดของจานวนนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา
จากการประสานงานไปยัง โรงเรียนที่รับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ พบว่ า จ านวนนิ สิ ต นั กศึ กษาที่ เรี ยนสาขาประถมศึ กษา วิ ช าเอกภาษาอั งกฤษ หรือ ผู้ เ รีย น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทั้งระดับประถม-มัธยมศึกษา) มีจานวนค่อนข้าง
จากัด แม้กระทั่งครูในโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษก็มีจานวนจากัดเช่นกัน สอดคล้องกับข้อมูล
ของกระทรวงศึ กษาธิ การที่ ร ะบุ ว่า มีค รู ผู้ ส อนภาษาอัง กฤษประมาณ 44,000 คน แต่เป็น ครูที่ จบวิช าเอก
ภาษาอังกฤษเพียง 18,000 คน (สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/websm/2016/oct/426.html) การ
ขาดแคลนครูที่สาเร็จการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษส่งผลถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนดังที่
ทิพาชา นวลหลง และคนอื่นๆ ได้ศึกษา สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดาราราชวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
(สืบค้นจาก http://gs.nsru.ac.th /files/1/43ทิพาชา%20นวลหลง.pdf) พบว่า คุณวุฒิครูไม่ตรงเอก ครูใช้
ภาษาและสื่อความหมายกับนักเรียนไม่ถูกต้องและครูขาดความชานาญในการสอน ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจาก
การที่ครูไม่ได้เรียนทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรง
นอกจากการขาดแคลนครูประจาการที่มีวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษดังข้อมูลข้างต้น ในระหว่าง
ด าเนิ น การหากลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง พบว่ า เมื่ อ สถาบั น ผลิ ต ครู ส่ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสาขา
ภาษาอังกฤษไปยังโรงเรียนแล้วมักจะไม่ได้รับมอบหมายให้สอนในระดับประถมศึกษาแต่จะมอบหมายให้สอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากโรงเรียนเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจาเป็นต้องใช้
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ครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน ทาให้ นิสิตนักศึกษาไม่มีโอกาสที่จะฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความต่อเนื่องในการนา
นโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้
กาหนดนโยบายรับนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแผน
รับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2559 -2563 ปีละ 25 คน ซึ่ง
ผู้สาเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยศึกษา ครูระดับประถมศึกษา ครู
ระดั บ มัธ ยมศึ กษา และครู การศึก ษานอกโรงเรีย น (สื บค้ นจาก http://www.arts.chula.ac.th/~english
/tqf2-swu.pdf) ทั้งนี้หากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมี การบริหารหลักสูตรการสร้างบัณฑิตครูด้านการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาให้ มีจานวนที่มากขึ้นบนพื้นฐานของการแสวงหาแนวทางในการรักษา
มาตรฐานความรู้ความสามารถของครูอย่างเป็นรูปธรรม ก็น่าจะทาให้กระบวนการผลิ ตครูภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพและได้จานวนครูที่มากพอกับความต้องการในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นั ก เรี ย นไทยซึ่ง จะเติ บ โตไปเป็ น ก าลั ง ส าคัญ ของชาติใ นทุ ก ภาคส่ ว น เป็ นไปตามเป้า หมายการพัฒ นาขี ด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยที่รัฐบาลคาดหวังไว้
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องด้วยจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจานวนจากัด (2 คน) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้ที่จะนาผลการวิจัยนี้ไปใช้จึง
อาจต้องประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของการศึกษาวิจัยเป็นรายกรณี
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียน สื่อการเรียนรู้ หรือคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูมือใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาความรู้ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนี้
ต่อไป
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นในการผลิตบัณฑิตในสาขาประถมศึกษา วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ หรือบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษที่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
ทั้งในด้านจ านวนของนิ สิ ตนั กศึกษาที่เพีย งพอต่อความต้องการในการพัฒ นาการศึกษาภาษาอังกฤษของ
ประเทศ เนื่องจากพบว่ามีจานวนนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษค่อนข้ าง
น้อย รวมถึงกระบวนการร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กับโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัด
นิสิตนักศึกษาให้ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิด
ความต่อเนื่องในการผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาของชาติที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ทัดเทียมกับนานา
ประเทศ
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(ตัวอย่าง)
แบบสารวจความต้องการจาเป็นของนิสติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
1. โปรดวงกลม  หน้าเลขข้อกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีท่ า่ นจัดในชัน้ เรียนเพือ่ ช่วยให้นกั เรียนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1) การเล่นเกมภาษาอังกฤษ
2) การร้องเพลงภาษาอังกฤษ
3) การเล่นเกมที่ฝึกการออกเสียง
4) การพูดบทสนทนาตามตัวอย่าง
5) การแสดงบทบาทสมมุติ
6) การอ่านนิทานที่มีภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
7) การนาเสนอบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การขอร้อง ฯลฯ
8) การจัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกับเทศกาลและวันสาคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส ฮาโลวีน ฯลฯ
9) การจัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกับอาหาร การแต่งกาย หรือชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
10) อื่น ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. โปรดวงกลม  หน้าเลขข้อกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีท่ า่ นไม่เคยจัดแต่อยากจะทดลองใช้ในชัน้ เรียน
1) การเล่นเกมภาษาอังกฤษ
2) การร้องเพลงภาษาอังกฤษ
3) การเล่นเกมที่ฝึกการออกเสียง
4) การพูดบทสนทนาตามตัวอย่าง
5) การแสดงบทบาทสมมุติ
6) การอ่านนิทานที่มีภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
7) การนาเสนอบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การขอร้อง ฯลฯ
8) การจัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกับเทศกาลและวันสาคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส ฮาโลวีน ฯลฯ
9) การจัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกับอาหาร การแต่งกาย หรือชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
10) อื่น ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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แบบสารวจความต้องการจาเป็นของนิสติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ชุดที่ 2
คาชี้แจง: จากรายการในตารางด้านล่างนี้ โปรดพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของท่านและเขียน
เครื่องหมาย ในตารางเพื่อระบุระดับความสามารถในปัจจุบันของท่านและระดับความต้องการทีจ่ ะพัฒนาในด้านการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ การดาเนินการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับความสามารถในปัจจุบนั
รายการ

1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
1.1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์รายคาบให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นของนักเรียน
1.1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ที่นกั เรียน
สามารถบรรลุได้จริงจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียน

1.2 การกาหนดเนือ้ หาสาระ
1.2.1 การกาหนดเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.2.2 การกาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย
และภูมิหลังของนักเรียน
1.2.3 การกาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
ความสนใจของนักเรียน
1.2.4 การกาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของนักเรียน
1.2.5 การกาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษา
1.2.6การกาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

1.3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3.1 การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทาไม่ได้

ทาได้
น้อย

ทาได้
ปาน
กลาง

ทาได้มาก

ระดับความต้องการทีจ่ ะพัฒนา
ไม่
ต้องการ

ต้องการ
น้อย

ต้องการ
ปาน
กลาง

ต้องการ
มาก
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แบบสารวจคุณลักษณะนิสติ นักศึกษาในทัศนะของนักเรียน
ตอนที่ 1
คาชีแ้ จง โปรดระบุข้อมูลของนักเรียนดังต่อไปนี้
1.  ชาย
 หญิง
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่.....................................................
ตอนที่ 2
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับความคาดหวัง ของนักเรียนที่มีต่ออาจารย์นิสิต
นักศึกษา
0
หมายถึง ไม่คาดหวัง
1
หมายถึง คาดหวังน้อย
2
หมายถึง คาดหวังปานกลาง
3
หมายถึง คาดหวังมาก
คุณลักษณะของอาจารย์นสิ ติ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.1 อาจารย์ทราบว่าฉันอยากเรียนอะไร
1.2 อาจารย์จัดการเรียนการสอนตรงกับความสนใจของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.3 อาจารย์สอนให้ฉันมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น
1.4 อาจารย์ทาให้ฉันมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
1.5 อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.6 อาจารย์ทาให้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.7 อาจารย์ทาให้ฉันอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
1.8 อาจารย์ทาให้ฉันเขียนภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.9 วิธีสอนของอาจารย์เหมาะกับความรู้ความสามารถของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.10 อาจารย์มีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
1.11 อาจารย์ทาให้ฉันรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.12 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน
1.13 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปภาพ
1.14 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริง
1.15 อาจารย์ใช้วิดีโอประกอบการสอน

ระดับความคาดหวัง
0
1
2
3
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แบบประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของนิสติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (นาย, นางสาว)......................................................................................เลขประจาตัว.................................
สาขาวิชา......................................................................วิชาเอก......................................................................................
ประเมินครั้งที่..................วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ.......................เวลา.........................................
ภาคการศึกษา......................ปีการศึกษา.........................สถานศึกษา..............................................................................วิชา
...................................................................................ชั้น....................................จานวนนักเรียน.........................คน
คาชี้แจง: โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในช่องระดับคะแนน
4 = ดีมาก
3 = ดี
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุงแก้ไข

1. การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน

1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์รายคาบได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของนักเรียน
1.1.3 กาหนดวัตถุประสงค์ที่นักเรียนสามารถบรรลุได้จริงจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน

1.2 การกาหนดเนือ้ หาสาระ
1.2.1 กาหนดเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.2.2 กาหนดเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับวัยและภูมิหลังของนักเรียน
1.2.3 กาหนดเนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับความสนใจของนักเรียน
1.2.4 กาหนดเนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน
1.2.5 กาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักภาษา
1.2.6 กาหนดเนื้อหาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

1.3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3.1 จัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.3.2 กาหนดขั้นตอนการสอนได้เหมาะสมกับหลักการเรียนรู้ภาษา
1.3.3 กาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการนาเสนอเนื้อหา/บทเรียน

4

ระดับคะแนน
3
2

1
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(ตัวอย่าง)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 1
คาชีแ้ จง โปรดระบุข้อมูลของนักเรียนดังต่อไปนี้
3.  ชาย
 หญิง
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่.....................................................
ตอนที่ 2
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่ออาจารย์นิสิต
นักศึกษา
0
หมายถึง ไม่พงึ พอใจ
1
หมายถึง พึงพอใจน้อย
2
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
3
หมายถึง พึงพอใจมาก
คุณลักษณะของอาจารย์นสิ ติ
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.1 อาจารย์ทราบว่าฉันอยากเรียนอะไร
1.2 อาจารย์จัดการเรียนการสอนตรงกับความสนใจของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.3 อาจารย์สอนให้ฉันมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น
1.4 อาจารย์ทาให้ฉันมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
1.5 อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.6 อาจารย์ทาให้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.7 อาจารย์ทาให้ฉันอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
1.8 อาจารย์ทาให้ฉันเขียนภาษาอังกฤษสื่อสารกับผู้อื่นได้
1.9 วิธีสอนของอาจารย์เหมาะกับความรู้ความสามารถของฉันและ
เพื่อนๆ ในห้อง
1.10 อาจารย์มีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
1.11 อาจารย์ทาให้ฉันรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.12 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน
1.13 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปภาพ
1.14 อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริง
1.15 อาจารย์ใช้วิดีโอประกอบการสอน

ระดับความพึงพอใจ
0
1
2
3
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ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งาน
และ
รายละเอียดโดยสังเขปของชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนิสติ นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
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คู่มือการใช้งาน
ชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
สาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
คาชี้แจง
ชุดการเรียนด้วยตนเองสาหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาจัดทาบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นของนิสิตนักศึกษาและความคาดหวังของนักเรียนต่อ
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายในชุดการเรียนประกอบด้วย
1. โมดูลย่อยจานวน 5 โมดูล บันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์นาเสนอ (power point presentation) ผู้ใช้
งานสามารถเลือกหัวข้อย่อยที่สนใจศึกษาจากหน้าสารบัญซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ต้องการ
โมดูลย่อยทั้ง 5 ได้แก่

โมดูลที่ 1
โมดูลที่ 2

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เทคนิคการสอนทักษะการพูด

โมดูลที่ 3

กิจกรรม เกม เพลง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โมดูลที่ 4

การจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โมดูลที่ 5

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2. วีดิทัศน์ตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาอ้างอิงใน
การจัดการเรีย นการสอนจานวน 5 เรื่อง ครอบคลุ มการสอนภาษาอังกฤษทั้งประถมต้นและ
ประถมปลาย
3. เอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียนระดับประถมศึกษา (classroom language)
4. รายชื่อ เว็ บ ไซต์ ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและการพัฒ นาความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
5. ซีดีรอมการออกเสียงภาษาอังกฤษ
คาแนะนาในการใช้งาน
1. ผู้เรียน (นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจใช้งาน) สารวจหัวข้อย่อยของแต่ละโมดูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
เนื้อหาสาระที่อยู่ในชุดการเรียน และเห็นความเชื่อมโยงกันของสาระความรู้เหล่านั้น
2. ผู้เรียนควรศึกษาโมดูลทั้ง 5 ให้ครบถ้วน โดยเรียนรู้ไปทีละโมดูลตามที่เรียงลาดับไว้ในชุดการ
เรียน หรือเลือกเรียนโมดูลที่มีความต้องการจาเป็นเร่งด่วนก่อนก็ได้ เนื่องด้วยสาระที่อยู่ในแต่ละ
โมดูลมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเริ่มเรียนด้วยโมดูลใดก่อนผู้เรียนก็สามารถนาความรู้
ไปบูรณาการกับโมดูลที่เรียนในลาดับต่อๆ ไปได้ การเลือกเรียนโมดูลที่มีความจาเป็นเร่งด่วนตาม
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สถานการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นิสิตนักศึกษาแต่ละคนกาลังประสบอยู่จึงเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่สอดคล้องกับหลักการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองที่เน้นการเรียนเป็นรายบุคคลตามความ
ต้องการ
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ ชุดเอกสาร และซีดีรอมได้โดยอิสระตามความสนใจ
และความต้องการจาเป็นโดยไม่มีกาหนดเวลาหรือเงื่อนไขว่าจะต้องใช้ควบคู่กับโมดูลที่บันทึกไว้
ในรูปไฟล์นาเสนอ (power point presentation) เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยสื่อ
ดังกล่ าวนี้ ถูกจั ดเตรี ย มไว้เพื่อประกอบการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการในช่ว งเวลาที่
แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
เนื่องด้วยผู้วิจัยและนิสิตนักศึกษาได้พิจารณาร่วมกันและมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรประเมินการ
เรียนรู้จากการนาความรู้ที่ได้จากชุดการเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อคะแนนทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยไม่
ใช้การประเมินด้วยการทาแบบทดสอบ/การสอบข้อเขียน เนื่องด้วยวัตถุประสงค์สาคัญของชุดการเรียนด้วย
ตนเองนี้คือการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการนิเทศการสอนที่นิสิตนักศึกษาจะได้รับจาก
อาจารย์นิเทศก์ของตน
รายละเอียดของโมดูลย่อยและแนวทางการใช้งาน

โมดูลที่ 1 เรื่อง การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
และรายคาบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญ
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร ได้แก่
 ชื่อหน่วยการเรียนรู้
 มาตรฐานและตัวชี้วัด
 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
 สาระการเรียนรู้
 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
 คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร
แกนกลาง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ)
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 ชิ้นงาน/ภาระงาน
 การวัดและประเมินผล
 กิจกรรม
2. องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
 จุดประสงค์การเรียนรู้
 สาระการเรียนรู้
 กิจกรรมการเรียนรู้
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
 การวัดและประเมินผล
3. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้ที่เริ่มสอน (ครูมือใหม่)
 แนวทางในจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรทั้งในกรณีที่โรงเรียนและนิสิตนักศึกษาเป็นผู้กาหนดเนื้อหาการเรียน และ
ในกรณีที่โรงเรียนใช้หนังสือแบบเรียนของสานักพิมพ์
 การจัดทาโครงการสอนระยะยาว (Long-range Plan) เพื่อกาหนดระยะเวลาในการ
จั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะหน่ ว ย และแยกย่ อ ยออกเป็ น รายคาบเพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นักศึกษาสามารถแบ่งเนื้อหาและวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
เวลาที่มี
 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบตารางตามตัวอย่างในโมดูลเพื่อช่วยให้
นิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ในแผนการ
จัดการเรียนรู้
4. ปัญหาหลักที่มักพบในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และการดาเนินการสอนของครู
พร้อมแนวทางการแก้ไข
 การขาดความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล
 การใช้สื่อที่เตรียมมาไม่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม/จัดทา
 การสอนไม่ครบตามแผนที่กาหนดไว้
แนวทางการเรียนรู้
1. นิสิตนักศึกษาพึงศึกษาเนื้อหาสาระในโมดูลนี้ให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยและรายคาบ
2. นาแผนการจัดการเรียนรู้เดิมที่ได้เคยจัดทาไว้มาตรวจทานว่ามีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้ว นตามที่ร ะบุ ไว้ในโมดูล หรื อไม่ มีสิ่ งใดที่ไม่ปรากฏในแผนเดิม เพราะเหตุใด และควรเพิ่ม
องค์ประกอบนั้นไว้ในแผนให้ครบถ้วนหรือไม่ เพราะเหตุใด (การสะท้อนคิดเพื่อนาไปสู่การประเมิน
เพื่อพัฒนาตนเอง)
3. ฝึกจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนและมีความสอดคล้อง
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เชื่อมโยงกันของจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่งจะทาให้
ผู้สอนได้คาตอบว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร และด้วยวิธีการใด สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแผนสามารถนามาใช้ได้จริงและเกิดผลดีต่อการเรียนการสอนหรือไม่
อย่างไร และขณะนี้นักเรียนมีสัมฤทธิผลทางการเรียนเป็นอย่างไร มีสิ่งใดที่นักเรียนทาได้แล้ว และมีสิ่ง
ใดที่นักเรียนยังทาได้ ครูจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการใด เป็นต้น
การประเมินผล
นิสิตนักศึกษาพึงทาบันทึกหลังสอน / ปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศก์หรือเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ในประเด็นที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เกิดการสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง อีกทั้งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นอันจะนาไปสู่ความแตกฉานในความรู้และความชานาญในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แล้วดูว่าผลการประเมินทักษะ
และสมรรถนะในส่วนนี้ในครั้งต่อไปพัฒนาขึ้นหรือไม่

โมดูลที่ 2 เรื่อง เทคนิคการสอนทักษะการพูด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได้ ท บทวนความรู้ เ ดิ ม เกี่ ย วกั บ เสี ย งของพยั ญ ชนะและสระใน
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการออกเสียงประโยครูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยาและมั่นใจในการ
สอนและการเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน อีกทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ
สาระสาคัญ
1.
2.
3.
4.
5.

เสียงสระ และสัญลักษณ์แทนเสียง
เสียงพยัญชนะ และสัญลักษณ์แทนเสียง
เทคนิคการสอนการออกเสียงสระ พยัญชนะ และคาในภาษาอังกฤษ
การออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ
การพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
 Greetings and Farewells
 Enquiring about Health
 Responding and Chatting
 Thanking and Praising
6. ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษสาหรับเด็กประถม
 Which face?
 Describe and Draw
 Check List
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Information Gap Activities
Project Presentation
Topic Talks
Role Play

แนวทางการเรียนรู้
1. นิสิตนักศึกษาเรียนรู้เรื่องเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษในโมดูลให้กระจ่างและมี
ความแม่นยา หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่มีในโมดูลนี้สามารถใช้ซีดีรอมเรื่องการ
ออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษของ รองศาสตราจารย์ ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร ที่
ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้ หรือศึกษา/ฝึกฝนการออกเสียงจากเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยเสนอแนะไว้ในเอกสารรายชื่อ
เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
2. กรณีที่นิสิตนักศึกษามีความแม่นยาในการออกเสียงอยู่ก่อนแล้วอาจเลือกศึกษาในหัวข้อ
ที่ตนเองสนใจหรือกาลังประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนก่อนก็ได้ เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันท่วงที
3. นิสิตนักศึกษา ควรนาเทคนิคการสอนทักษะการพูดที่ได้เรียนรู้ในโมดูลนี้ไปใช้ในการจัด
ทาแผนการจัด การเรีย นรู้ และจัด กิจ กรรมทางภาษาในห้ องเรี ยนอย่ างเป็ นรู ปธรรม เพื่ อพั ฒนา
ความสามารถในการพูดสื่อสารของนักเรียนให้บรรลุผลสาเร็จ ตามความคาดหวังที่นักเรียนได้ตั้งไว้
และเพื่อเป็นการฝึกฝนเทคนิคการสอนที่ได้เรียนรู้ให้เกิดความชานาญ
การประเมินผล
1. เพื่อให้ทักษะการพูดของนิสิตนักศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาพึงฝึกฝนการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษของตนเองทุกวันโดยการอ่านออกเสียงคา ข้อความ ภาษาอังกฤษที่จะสอนให้
คล่องแคล่วและถูกต้อง ประกอบกับการฟังข่าว ดูรายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเสียงและนาไปสู่การออกเสียงของตนเองได้ถูกต้องสามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการออกเสียงให้กับนักเรียนได้
2. นิสิตนักศึกษาสามารถประเมินการออกเสียงของตนเองโดยการบันทึกเสียงการพูด หรือ
การอ่านออกเสียงคา/ข้อความต่างๆ แล้วเปิดฟังกับเพื่อน หรืออ่านออกเสียงให้อาจารย์นิเทศก์ฟังเพื่อ
ประเมินการออกเสียงร่วมกัน หากยังไม่มั่นใจในการออกเสียงของตนเองในระยะแรกๆ อาจใช้การ
ออกเสียงตามตัวอย่าง แล้วบันทึกเสียงของตนเองเพื่อเปิดฟังว่าสามารถออกเสียงได้ดีหรือไม่ก็ได้
3. นิสิตนักศึกษาควรประเมินความสามารถในการพูดของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนของตนเองโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนว่านักเรียนมีความมั่นใจและกล้าออกเสียง
คา ประโยค ตลอดจนพูดสนทนาภาษาอังกฤษหรือไม่ หรือใช้การทดสอบการออกเสียงคา/ประโยค
ภาษาอังกฤษ การสนทนา หรื อการทากิจกรรมการพูดของนักเรียนหลังจากที่นิสิ ตนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมตามที่นาเสนอไว้ในโมดูล เพื่อดูว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมหรือไม่ และ
เพื่ อ ประเมิ น ว่ า สิ่ ง ที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ นี้ ส ามารถน าไปใช้ ใ นห้ อ งเรี ย นภาษาอั ง กฤษระดั บ
ประถมศึกษาได้มีประสิทธิภาพเพียงใด
4. นิสิตนักศึกษานาคะแนนการประเมินทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
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โดยอาจารย์นิเทศก์ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการพูด/การออกเสียงภาษาอังกฤษของตนเอง
และในส่วนที่เกี่ยวกับ การจัดกิจ กรรมการสอนทักษะการพูดให้กับนักเรียนมาพิจารณาว่าตนเองมี
พัฒนาการในด้านเหล่านี้หรือไม่ และวางแนวทางว่าต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนสิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะในส่วนนี้

โมดูลที่ 3 เรื่อง กิจกรรม เกม เพลง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นิ สิตนั กศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และสามารถนาความรู้เหล่านี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความรู้ความสามารถทางภาษาของนักเรียน และบริบท
ทางการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
สาระสาคัญ
ในโมดูลนี้นิสิตนักศึกษาจะได้เรียนรู้รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรพร้อมทั้งวิธีการ/ขั้นตอนในการ
นากิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้ในชั้นเรียนดังต่อไปนี้
1. การเล่นเกมภาษาอังกฤษ
2. การร้องเพลงภาษาอังกฤษ
3. การเล่นเกมที่ฝึกการออกเสียง
4. การพูดบทสนทนาตามตัวอย่าง
5. การแสดงบทบาทสมมุติ
6. การอ่านนิทานที่มีภาพประกอบ
7. การนาเสนอบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
8. การจัดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวกับเทศกาลและวันสาคัญของเจ้าของภาษา
9. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแต่งกาย
แนวทางการเรียนรู้
1. นิสิตนักศึกษาพึงศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโมดูลนี้ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม
เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2. พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจและเห็นว่าเหมาะที่จะนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นที่ตนเองสอน
3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดขั้นตอนของการทากิจกรรมนั้นๆ ให้ชัดเจน
เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางและควบคุมการดาเนินการจัดกิจกรรมของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้นๆ และเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรรมได้อย่างราบรื่น ครบถ้วนทุกขั้นตอน
4. ปรึกษาอาจารย์นิเทศก์เพื่อขอคาแนะนา ชี้แนะเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดกิจกรรมทางภาษา
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มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. ในระหว่างการจัดกิจกรรมควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สึก และการมีส่วนร่วมต่อการทากิจกรรมทางภาษานั้นๆ เพื่อนามาประกอบการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
6. นาข้อมูลจากข้อ 5 มาพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดว่าส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร และช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือไม่
7. กรณีที่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม นิสิตนักศึกษาสามารถกลับมาอ่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นในโมดูลแล้วพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เชื่อมโยงกับปัญหาและสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาว่ าสอดคล้องกับสาระในชุดการเรียนประเด็น
ใดแล้ ว จึงสั งเคราะห์ แนวทางแก้ไข นิสิ ตนักศึกษาสามารถนาปัญหาที่เกิดขึ้นไปหารือกับอาจารย์
นิเทศก์หรือเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อให้ได้มุมมองการแก้ไขปัญหาที่กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษา เรื่อง กิจกรรม เกม เพลง ในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ พึงกระทาใน 3 ด้านได้แก่
1. การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในส่วนของนิสิตนักศึกษาว่า
สามารถดาเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ครบถ้วน ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
โดยนิ สิ ตนั กศึก ษาควรประเมิน ตนเองและนาผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศก์ใ นคาบเรียนมา
พิจารณาประกอบกันเพื่อสรุปสิ่งที่นิสิตนักศึกษาสามารถทาได้ดีแล้วและควรทาต่อไป และสิ่งที่ยังต้อง
ปรับปรุง วิธีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถพัฒนาการนากิจกรรม เกม เพลง มาใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. การประเมินการเรียนรู้ภาษาของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรม เกม เพลง ที่นามาใช้ทาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคนอย่างไร นักเรียนมี
ความสุข สนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส่งผลต่อเจตคติที่ ดีต่อการเรียนและการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากน้อยเพียงใด
3. นิสิตนักศึกษานาคะแนนทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์ในส่วนของการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้และการดาเนินการจัดการ
เรียนรู้มาพิจารณาว่าตนเองมีพัฒนาการในด้านนี้หรือไม่ อย่างไร

โมดูลที่ 4 เรื่อง การจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรี ย นการสอนทั่ว ไป และสื่ อ การเรี ยนการสอนเฉพาะสาระการเรีย นรู้ ภ าษาอัง กฤษ เพื่อ ให้ เ ห็ น
ทางเลือกที่หลากหลายของการนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อานวยความสะดวกให้ทั้งแก่ผู้สอนและนักเรียน รวมทั้งแนวทางในการ
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พิจารณาจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาใช้ในระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้เหมาะสมกับระดับชั้น ภูมิหลังของนักเรียน ตลอดจนเวลาอันจากัดของนิสิตนักศึกษา
สาระสาคัญ
1. นิยามของสื่อและแหล่งเรียนรู้
2. ประเภทของสื่อการเรียนรู้
3. การจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. ข้อสังเกตสาหรับการจัดทา แสวงหา คัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แนวทางการเรียนรู้
1. นิสิตนักศึกษาประเมินการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ตนเองใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิช าชีพก่อนหน้าการใช้ชุดการเรียน (กรณีที่นิสิตนักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมาแล้ว 1 ภาคเรียน) ว่ามีแนวคิด หลักการ ในการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร
และใช้เกณฑ์หรือเหตุผลใดในการจัดทา แสวงหา หรือคัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นมาใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษ
2. กรณีที่นิสิตนักศึกษายังไม่เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ขอให้ใช้ประสบการณ์
เดิมจากการเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นของตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง
3. นิสิตนักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในโมดูลนี้ให้ครบถ้วนแล้วพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของตนเองว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หากพบว่าสิ่งใด
เหมาะกับสถานการณ์และบริบทในการจัดการเรียนการสอนของตนเองในปัจจุบันก็เลือกปฏิบัติสิ่งนั้น
อาทิ นิสิตนักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการจัดทาสื่อการสอนได้เพี ยงพอ และพบว่าสื่อที่ตนเองเคย
จัดทาและนามาใช้มีผลให้นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการเรียนเพราะเป็นสื่อที่แปลกใหม่ ไม่
เหมือนใคร และทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กรณีเช่นนี้ นิสิตนักศึกษาก็พึงพัฒนาการจัดทาสื่อของ
ตนเองให้มีความหลากหลายและตอบสนองการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไปโดย
ไม่จาเป็นต้องไปแสวงหา หรือคัดสรรสื่อและแหล่งเรียนรู้จากที่อื่นๆ เป็นต้น
4. วิเคราะห์จุดอ่อนในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองทาได้ดีแล้วแต่
ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้วศึกษาหัวข้อนั้นในโมดูลอย่างลึกซึ้งอีกครั้ง จากนั้นควรนาความรู้ แนวคิด
หรือวิธีการที่ได้จากโมดูลไปทดลองใช้ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเอง
5. นิสิตนักศึกษาพึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งจาเจ อีกทั้งสามารถแลกเปลี่ยน
สื่อ หรือจัดทาสื่อร่วมกันเพื่อแบ่งปันการใช้งานและลดภาระในการจัดทาสื่อลง
การประเมินผล
1. การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนว่าสื่อที่ใช้สามารถดึงดูดความ
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สนใจของนักเรียน ทาให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่นิสิตนักศึกษา
ต้องการไปสู่ นักเรีย นได้ห รื อไม่ เพียงใด แล้ วนาผลการสั งเกตพฤติกรรมนี้มาเป็นส่ว นหนึ่งในการ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่นิสิตนักศึกษาใช้ในคาบเรียนนั้น
2. การนาผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์มาพิจารณาประสิทธิภาพของสื่อและการใช้สื่อ
ของตนเองว่าดีมากน้อยเพียงใด อีกทั้งสื่อที่ใช้นั้นมีความคุ้มค่ากับเวลาในการจัดเตรียมหรือไม่ สิ่งที่
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาคาดหวั ง จากการใช้ สื่ อ นั้ น บรรลุ ต ามเป้ า หมายหรื อ ไม่ อย่ า งไร หากไม่ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายเกิดจากสาเหตุใด เป็นต้น
3. ในกรณีที่นิสิตนักศึกษาใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ใดๆ เป็นเครื่องมือในการนาเสนอเนื้อหา
สาระ/จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ / ฝึ กทั กษะภาษาอั งกฤษที่ กาหนดไว้ใ นแผนการจั ดการเรียนรู้ นิสิ ต
นักศึกษาสามารถทาการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา/ทักษะ
นั้นๆ แล้วนาผลมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของสื่อและแหล่งเรียนรู้นั้นได้เช่นกัน

โมดูลที่ 5 เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลระหว่าง
เรียน การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนของนักเรียน และสามารถนาผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
แต่ละคนและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
สาระสาคัญ
1. นิยามและความหมายของการวัดและประเมินผล
2. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. วิธกี ารและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (แบบเป็นทางการ และ แบบไม่เป็น
ทางการ)
4. วิธีการประเมินแบบต่างๆ อาทิ การสังเกตพฤติกรรม การสอบปากเปล่า การพูดคุย การ
ใช้คาถาม การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ การประเมินการปฏิบัติ การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินตนเองของผู้เรียน การประเมินโดยเพื่อน การวัดและประเมินด้วย
แบบทดสอบ เป็นต้น
แนวทางการเรียนรู้
เนื่องด้วยผลการประเมินความต้องการจาเป็นพบว่านิสิตนักศึกษามีประสบการณ์ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย การเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลจึง
ดาเนินไปตามลาดับขั้นตอนจากการวางรากฐานความรู้
1. นิสิตนักศึกษาพึงสารวจหัวข้อย่อยในโมดูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของความเกี่ยวเนื่อง
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เชื่อมโยงของสาระความรู้ทุกส่วน
2. ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาในโมดูลนี้โดยเรียงลาดับตามหัวข้อที่ผู้วิจัยจัดทาไว้ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินอย่างเป็นลาดับขั้น
3. นิสิตนักศึกษานาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกาหนดการวัดและประเมินผลในแผนการจัดการ
เรียนรู้ หลังจากที่นิสิตนักศึกษาใช้แผนนั้นแล้วให้ประเมินตนเองว่าสามารถทาการวัดและประเมินผล
ได้ตามที่กาหนดไว้ในแผนครบถ้วนหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดเกิดขึ้น อาทิ การประเมินโดยการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการทากิจกรรม นิสิตนักศึกษาสามารถทาได้ทั่วถึง หรือไม่ และข้อมูล
การสังเกตพฤติกรรมเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถนามาใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริงเพียงใด เป็น
ต้น
4. นิสิตนักศึกษาควรนาผลการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการวัดและประเมินผลของตนเองมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ทราบข้ อดีและข้อด้อยของ
ตนเอง แล้วกลับมาเลือกเรียนรู้เนื้อหาในโมดูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ อย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไป
5. นิสิตนักศึกษาควรนาวิธีการวัดและประเมินผลแบบต่างๆ ในชุดการเรียนไปใช้ใน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเองให้มากและหลากหลายที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และทราบความสามารถในการนาความรู้จากชุดการเรียนไปใช้ใน
สถานการณ์จริง ทั้งนี้วิธีการวัดและประเมินผลที่นิสิตนักศึกษาเลือกใช้ในแต่ละครั้งควรอยู่บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจที่ถ่องแท้เพียงพอเพื่อไม่ให้การใช้วิธีการวัดและประเมินนั้นส่งผลเสียต่อการเรียนรู้
หรือทาให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนภาษาพึงระมัดระวังเป็น
อย่างยิ่ง
การประเมินผล
1. นิสิตนักศึกษาประเมินการดาเนินการวัดและประเมินผลของตนเองว่าเป็นไปตามที่
วางแผนไว้หรือไม่ อย่างไร และมีสิ่งใดที่ทาได้ดีแล้วและพึงรักษามาตรฐานไว้ มีสิ่งใดที่ยังบกพร่องและ
ควรพัฒนา จากนั้น จึงกลั บ มาศึกษาโมดูลนี้อย่างละเอียดลึ กซึ้งในส่ว นนั้น เมื่อต้องทาการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนในครั้งต่อไปนิสิตนักศึกษาสามารถแก้ไขสิ่งที่ตนเองเคยบกพร่องได้หรือไม่ การทา
เช่นนี้ถือเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาตัวนิสิตนักศึกษาเองด้วย
2. นิสิตนักศึกษาควรนาผลการประเมินทักษะและสมรรถนะในการกาหนดการประเมินผล
และการด าเนิ น การประเมิ น ผลของอาจารย์ นิ เทศก์ม าพิจ ารณาประกอบกับ การประเมิน ตนเอง
วิเคราะห์สิ่งที่เหมือนและแตกต่างของการประเมินด้วยตนเองและด้วยอาจารย์นิเทศก์ หาจุดแข็งหรือ
สิ่งที่ทั้งตนเองและอาจารย์นิเทศก์เห็นว่าทาได้ดีแล้ว หาจุดอ่อนหรือความแตกต่างในความเห็นของ
ตนเองและอาจารย์นิเทศก์แล้วนามาสรุปว่าสิ่งที่ตนเองต้องพัฒนาคืออะไร แล้วจะพัฒนาได้อย่างไร มี
สิ่งใดที่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น

