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ABSTRACT 

 

To meet the needs of global workforce and ASEAN Economic Community in 

2015, there is a critical need to improve English ability of Thailand’s higher education 

students as they relatively lack of communicative language competence with native 

English speakers as well as English language is required for lifelong learning. During 

their 12 years basic education in Thailand, students have a high degree of accuracy in 

grammar rules, reading structure, and specific writing exercises such as multiple 

choices but most of them rarely write complete sentences or form a paragraph. Hence, 

most cannot integrate that knowledge to communicate effectively.  

The case study of the thesis is the new university students major in software 

engineering (SE) international program at the College of Arts, Media and Technology 

(CAMT), Chiang Mai University (CMU). They pass university entry exams; however, 

most of students’ English entry scores do not pass the international program standard 

requirement of CMU international college which is below 30 not acceptable, and 

between  30 – 59 required to attend and pass pre-college English language course.  
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The hypothesis to remediate students’ English abilities is using constructionism 

and Common European Framework References (CEFR) which is the method of 

teaching, learning and assessment guideline across Europe. Constructionism promotes 

personally meaningful body of knowledge to serve industrial requirements via realistic 

learning by doing activities (microworld) while CEFR emphasizes immersive 

communication experiences with native English speakers in constructivist activities. 

The novelty of this thesis is the constructionism in language education 

hereinafter called the remedial framework. The aim is to provide the background 

knowledge of SE contents during pre-college English remedial course to new 

university students whose English ability do not pass the international program 

requirement for 45 hours in three week during summer semester year 2008 – 2011 at 

CAMT prior they enroll CAMT degree process.  

Throughout four years implementation, the remedial framework is developed 

and refined namely 2008/2009 preliminary study, the 1
st
 implementation 2010 and the 

refined framework 2011. The finalized version of the framework contains three stages 

which are first content development; second implementation: learning by doing; and 

third evaluation and assessment using error analysis.  

The experimental reports of pre-college English remedial course in year 2008-

2011 are discussed in three points. Firstly, the preliminary study 2008/2009 illustrates 

that constructionism alone hardly bridge students’ background knowledge to the new 

knowledge. Secondly, the 1
st
 implementation 2010 shows that constructionism with 

the integration of four learning ideas (cognitive learning theory, cone of experience, 

the learning pyramid, and intelligent learning environment) enhances both English 

writing and presentation ability as well as retain the knowledge after three weeks of 

study at 78%. Thirdly, the refined framework 2011 (constructionism with four 

learning ideas and error analysis) can reduce the number of writing errors (such as 

capitalization, consonant, noun phrase, verb phrase and coherence). Students can do 

self correction in writing such as capitalization, consonant, noun phrase, verb phrase 

and coherence.  

In addition, CEFR emphasizes data collection and analysis of students’ learning 

rate both common English and professional English CEF during CAMT degree 

process. The three significant key findings are first students, whose English do not 
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pass the international requirement level, show their improvement of English ability 

after 300 hours CEF treatments; second approximately 360 hours CEF active English 

can reduce the fluctuated learning rate as well as bring students with poor English 

proficiency to B1 equivalent to intermediate level in CEFR standard; and  third the 

scores distribution of the experimental group (both the remedial framework and 

CEFR) the average scores spread close to max graph while the distribution of another 

groups (only CEFR treatment) is normalization.  

The thesis provides a series of both short and long term benefits to the 

students. Key short-term benefits of the framework include enhanced skill in both 

professional and everyday English skill as well as increased self-confidence, and be 

able to transfer knowledge and learning ability to other courses and subjects the 

students will study. In the long term, students with increased English proficiency will 

benefit from greater employment prospects, including the opportunity to become 

internationally mobile.  

Ultimately, there are possibilities to apply the constructionism based 

framework to other contexts and countries. The application would require a change of 

course content in order to match learning objectives. This thesis, constructionism and 

CEFR brought SE graduates whose English proficiency do not pass the international 

program requirement to B1 level which students has performance in understanding 

(listening and reading) 55%, writing 60% and speaking 60%. Future research aims to 

enhance students’ poor English proficiency to C1 level (the performance in 

understanding 95%, writing 100 % and reading 100%) within one academic year via 

the immersive learning environment both inside and outside the classroom. 

To develop an immersive communication learning environment, during the 

CAMT academic process all general education (GE) subjects will be changed to 

liberal arts and science under the responsibility of the native English speaking 

instructors. Meanwhile tablets with all English language function and social software 

communities promote constructivist activities outside the classroom.  
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บทคดัย่อ 
 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะพฒันาความสามารถภาษาองักฤษของนกัศึกษาไทยระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจากนกัศึกษาขาด
ทกัษะดา้นการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ รวมทั้งภาษาองักฤษมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในช่วง 12 ปีของการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย นักศึกษามีระดับความสามารถด้าน 
กฎไวยากรณ์   โครงสร้างการอ่าน และ การท าแบบฝึกหดัแบบเลือกตอบ  แต่นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่
สามารถเขียนประโยคสมบูรณ์ หรือ สร้างบทความได ้เพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถบูรณาการ
ความรู้เขา้กบัทกัษะการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กรณีศึกษาของงานวิทยานิพนธ์ คือ นกัศึกษาแรกเขา้ หลกัสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ท่ีวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นักศึกษาผ่านการรับเขา้
มหาวิทยาลยั แต่ คะแนนสอบเขา้วิชาภาษาองักฤษของนกัศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเขา้
หลกัสูตรนานาชาติ  วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กล่าวคือ คะแนนต ่ากวา่ 30 ไม่ผา่น
เกณฑ์การรับเข้า และ คะแนนช่วงระหว่าง 30 – 59 ต้องลงเรียน และผ่านกระบวนวิชา
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ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน   
สมมติฐานเพื่อซ่อมเสริมความสามารถภาษาองักฤษของนักศึกษา คือ ใช้แนวคิดการ

สร้างสรรคด์ว้ยปัญญา และ เอกสารอา้งอิงเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 
ซ่ึงเนน้กระบวนวธีิการสอน การเรียน และ การวดัผล ของสหภาพยุโรป   แนวคิดการสร้างเสริมดว้ย
ปัญญา จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ท่ีมีความหมายต่อนักศึกษา และ ตอบสนองความ
ตอ้งการภาคอุตสาหกรรม ผา่นการเรียนรู้ เป็นเหตุเป็นผลจากกิจกรรมการลงมือท า ในขณะท่ี แนว
ทางการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยโุรป ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ การส่ือสารภาษาองักฤษ 

แนวคิดใหม่ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี คือ กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ดว้ยปัญญาในบริบท
การเรียนการสอนภาษา จากน้ีใชค้  าแทนวา่ กรอบซ่อมเสริม มีจุดมุ่งหมาย คือ เตรียมพื้นฐานความรู้
เน้ือหาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ในช่วงเตรียมความพร้อมวิชาภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาแรกเขา้ท่ีมี
ความสามารถภาษาองักฤษไม่ผา่นเกณฑ์การรับเขา้ ในระยะเวลา 45 ชัว่โมง ภายใน 3 สัปดาห์ ช่วง
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 – 2554 ก่อนท่ีนกัศึกษา เขา้สู่ระบบการเรียนการสอน ท่ี วิทยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และ เทคโนโลย ี 

ตลอดระยะเวลาส่ีปีของการน าไปปฏิบติั กรอบซ่อมเสริม ไดรั้บการพฒันา และ ปรับปรุง 
กล่าวคือ ปี 2551 และ 2552 เป็นการศึกษาขั้นเบ้ืองตน้   ปี 2553 การทดลอง กรอบซ่อมเสริม คร้ัง
แรก  และ กรอบซ่อมเสริมถูกปรับปรุง ในปี 2554   กรอบซ่อมเสริมฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ย สาม
ขั้นตอน คือ ขั้นแรกพฒันาเน้ือหาบทเรียน  ขั้นท่ีสอง การน าไปปฎิบติั เป็นการเรียนรู้จากการลงมือ
ท า  และ ขั้นท่ีสาม การประเมินผล และ ประเมินค่า โดยใช ้ การวเิคราะห์ความผดิพลาดทางภาษา 

รายงานการทดลองวิชาซ่อมเสริมภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนระหว่างปี 
2551-2554  อภิปรายผล ไดส้ามประเด็น ประเด็นแรก การศึกษาเบ้ืองตน้ปี 2551 และ 2552 พบว่า 
แนวคิดการสร้างสรรคท์างปัญญาเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมของนกัศึกษาเขา้กบั
ความรู้ใหม่ได ้  ประการท่ีสอง การทดลองคร้ังท่ี 1 กรอบซ่อมเสริม พบวา่ เม่ือบูรณาการแนวคิดการ
สร้างเสริมทางปัญญาร่วมกับส่ีแนวคิดด้านการเรียน (ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยปัญญา  กรวย
ประสบการณ์  พีระมิตการเรียนรู้ และ สภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนรู้อจัฉริยะ) พบว่า การบูรณา
การแนวคิดดงักล่าวสามารถเพิ่มพูนทั้งทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ และทกัษะการน าเสนองาน
ภาษาองักฤษ รวมถึง สามารถคงทนความรู้หลงัจากสามสัปดาห์ ท่ีไม่ไดเ้รียน อยูท่ี่ 78 %  ประการท่ี
สาม การปรับปรุงกรอบซ่อมเสริม ปี 2554 พบวา่ (แนวคิดการสร้างเสริมทางปัญญาร่วมกบัส่ีแนวคิด
การเรียน  และการวิเคราะห์ความผิดพลาดทางภาษา) สามารถลดจ านวนขอ้ผิดพลาดทางการเขียน
ของนกัศึกษา และ นกัศึกษาสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการเขียนไดด้ว้ยตนเอง ยกตวัอย่าง เช่น 
ตวัอกัษรใหญ่ เล็ก   พยญัชนะ  นามวลี  กริยาวลี และ ค าเช่ือมโยง 
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นอกจากน้ี แนวทางการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป เนน้ไปท่ีการเก็บขอ้มูล และ 
วเิคราะห์ อตัราการเรียนของนกัศึกษา  ทั้งกลุ่มรายวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป และ ภาษาองักฤษวิชาชีพ   
ระหวา่งท่ีนกัศึกษาลงเรียนท่ี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ เทคโนโลยี  ขอ้คน้พบสามประเด็นส าคญั คือ  
ประเด็นแรก  300 ชัว่โมง จากการสอนตาม แนวทางการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป 
นกัศึกษาท่ีภาษาองักฤษไม่ผา่นเกณฑ์การรับเขา้หลกัสูตรนานาชาติ มีพฒันาการทางความสามารถ
ภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน   ประเด็นท่ีสอง  ประมาณ 360 ชัว่โมง จากการเรียน ตามแนวทางการเรียนการ
สอนภาษาของสหภาพยโุรป สามารถลดอตัราความแปรปรวนในการเรียน รวมทั้ง สามารถ ยกระดบั
นกัศึกษาท่ีมีทกัษะภาษาองักฤษค่อนขา้งอ่อน สู่ระดบั B1 เทียบเท่า ระดบักลาง ในมาตรฐาน แนว
ทางการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป และ ประเด็นท่ีสาม การกระจายตวัของขอ้มูลกลุ่ม
ทดลอง (กรอบซ่อมเสริม และ 400 ชัว่โมง การสอนตามแนวทางการเรียนการสอนภาษาของสหภาพ
ยุโรป) ค่าเฉล่ีย กระจายใกล้กบัเส้นคะแนนค่ามาก ขณะท่ี การกระจายตวัของขอ้มูลกลุ่มอ่ืนๆ ท่ี
ไดรั้บ การสอนจากแนวทางการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป เพียงอยา่งเดียว มีการกระจาย
ตวัแบบคงท่ี 

วทิยานิพนธ์ กล่าวถึง  ล าดบัขอ้ดีทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาวต่อนกัศึกษา ประโยชน์ระยะ
สั้ นของกรอบซ่อมเสริม ประกอบด้วย เพิ่มพูนทกัษะภาษาองักฤษวิชาชีพ และ ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนั รวมทั้งเพิ่มพูนความมัน่ใจในตนเอง และ สามารถถ่ายโอนความรู้ ความสามารถใน
การเรียนรู้ ไปยงัรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได้เรียนต่อๆ ไป   ในระยะยาว นักศึกษาท่ีมีทกัษะ
ภาษาองักฤษท่ีสูงข้ึน ไดรั้บการจา้งงานท่ีดีข้ึน รวมถึงมีโอกาสท่ีไปสู่การจา้งงานระดบัสากล 

ในทา้ยท่ีสุด มีความเป็นไปได้ประยุกต์ใช้กรอบซ่อมเสริมโดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา  ในบริบท และ ประเทศอ่ืนๆ ได ้ ในการประยุกต์ใช ้ควรมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาบทเรียน 
เพื่อให้สอดคลอ้ง กบัจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชานั้นๆ  งานวิจยัฉบบัน้ีใช้แนวคิดสร้างเสริมทาง
ปัญญา ร่วมกับ แนวทางการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป ยกระดับความสามารถของ
นกัศึกษา ผูซ่ึ้งภาษาองักฤษท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การรับเขา้ของหลกัสูตรนานาชาติ สู่ระดบั B1 กล่าวคือ 
นกัศึกษามีความเขา้ใจ (ทกัษะการฟัง และ อ่าน) 55 %   ทกัษะการเขียน 60% และ ทกัษะการพูด 
60% งานวิจยัในอนาคต มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ภาษาองักฤษค่อนขา้งอ่อน สู่ ระดบั C1 (ความสามารถดา้นความเขา้ใจ  95% ทกัษะการเขียน 100% 
และ ทกัษะการอ่าน 100%) ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดย สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเสมือนจริง ทั้งในและ นอกหอ้งเรียน 

เพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมทางการส่ือสารเสมือนจริง ระหวา่งการเรียนท่ี
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ เทคโนโลย ีวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งหมด จะถูกเปล่ียนเป็น วิชาศิลปะศาสตร์ และ 



x 
 

วิทยาศาสตร์ ภายใตค้วามรับผิดชอบของอาจารย์เจา้ของภาษา ขณะท่ี แท็บเบล็ต ท่ีใช้รูปแบบการ
ท างานภาษาองักฤษทั้งหมด และ ชุมชนซอฟตแ์วร์เพื่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้ใหม่
ดว้ยตนเองภายนอกหอ้งเรียน 


