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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) /แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ชื่อหน่วยงาน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  อาจารย์ Joel Grisell และคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

โทรศัพท์  086-3969915    E-mail address    sasipichanat_d@hotmail.com  

1. ชื่อผลงาน   The Red Balloon 

2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป)  

กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง The Red Balloon เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้

นักศกึษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการท ากิจกรรม ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่สองและได้รับผลตอบ

รับที่ดีมากจากนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ทั้งในเรื่องการได้รับโอกาสแสดงความสามารถ

ด้านภาษาและความสามารถแขนงต่างๆ ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ อีกทั้งนักศึกษายังได้รับความสนุกสนานจาก

การเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากใน

การเรียนภาษา กล่าวคือ ผู้เรียนภาษาควรมีแรงกระตุ้นจากภายใน (Intrinsic Motivation) ซึ่งสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พึ่งพาตนเองได้ (Autonomous Learner) 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน  

- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองโดยให้ผู้เรียนในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

- เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในกิจกรรมทางด้านภาษา 

- เพ่ือให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และนักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนทักษะการฟังเสียงภาษาอังกฤษ 

- เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านกิจกรรมทางภาษา และฝึกความกล้าแสดงออก 

- เพ่ือพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์  

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีเยาวชนทุกคนต้องตระหนักและเรียนรู้ให้เกิดทักษะความช านาญเพ่ือน าไปใช้

ในการด าเนินชีวิต ติดต่อสื่อสารและประกอบอาชีพ และในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะให้สัมฤทธิ์

ผลนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยทางด้านผู้เรียนซึ่งอาจประกอบด้วยความพร้อมและ
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แรงจูงใจในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้

ผู้เรียนฝักใฝ่ในการเรียนภาษาและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มากขึ้น ซึ่งในส่วนของการแสดงจะจัดอยู่ใน

ประเภทการแสดงละครเวทีและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การแสดงบทละครพูดประกอบสีหน้าท่าทาง

โดยใช้ภาษาอังกฤษ การเล่นดนตรีประกอบการแสดงภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมนั้นจะด าเนินรายการ

เป็นภาษาอังกฤษทั้งกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ร่วมเข้าชมได้ฝึกทักษะในการฟังภาษาอังกฤษ 

และตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเองก็ได้ฝึกทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเช่นกัน 

 ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดและข้ันตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

Plan  -ทางอาจารย์ผู้สอนจะคัดเลือกนักศึกษาในกลุ่มที่ตนเองสอนเพ่ือมอบหมายให้รับผิดชอบการ

จัดการแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแสดง นักศึกษาจะได้รับผิดชอบเรื่องการแนะน า

เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ผู้เข้าร่วมแสดงละคร การแนะน าตัวและแนะน าการแสดง

เป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษ 

- รวมถึงนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

-  คณาจารย์จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลนักศึกษาในการเตรียมและฝึกซ้อมการแสดงให้กับ

ผู้เข้าร่วมแสดงละครและการใช้ภาษาอังกฤษ  

- ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงละครเวที 

- มีการจัดผังที่นั่ง ตลอดจนผังในการจ าหน่ายตั๋ว โดยให้อาจารย์และนักศึกษาในโปรแกรม

 ท าการประชาสัมพันธ์ ช่วยกันจ าหน่ายตั๋ว 

Do - ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ได้จัดเตรียมไว้ ผู้เข้าร่วมแสดงละครได้แสดงความสามารถ

ทักษะอย่างเต็มความสามารถ นักศึกษาสามารถแสดงละครโดยการถ่ายทอดท่าทางและ

น้ าเสียง โดยมีอาจารย์Joel Grisell ก ากับและให้ค าแนะน าผู้เข้าแสดงได้เป็นอย่างดี มีการ

เตรียมความพร้อมให้กับนักแสดงก่อนขึ้นแสดง 

- มีการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ และทางเว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถึง 

- คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการแนะน านักศึกษากลุ่มที่ดีรับมอบหมายในส่วนของการเตรียม

ตัวในการใช้ภาษาอังกฤษของนักแสดง  

Check - ได้ท าการติดตามผลโดยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมให้ผู้เข้าชมท าการ

ประเมินตามจ านวน 
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Act  - นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทั้งกิจกรรม 

- นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการกระจาก

ข่าวสาร และได้ผลตอบรับที่ดี 

- คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน ากลุ่มนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายในการดูแล

นักแสดง นักศึกษาได้เข้ามาท าการปรึกษาหารือ ท าให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในกิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมและการท างาน 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีเรียน (Learn How to Learn) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

- การจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมและเกิดความกระตือรือร้นในการท า

กิจกรรม 

- การจัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

และระหว่างนักศึกษากับผู้สอน 

- การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการคิดแบบต่างๆ 

- การลดบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการให้ข้อมูลและความรู้แก่นักศึกษาโดยตรงแต่ให้มุ่งเน้น     

การสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา 

- การเปิดโอกาสในนักศึกษาได้แสดงออกทางความสามารถทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญในการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
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7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย  

    จากผลการประเมินโครงการจากแบบสัมภาษณ์ในปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งประชากรเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้แสดง และ กลุ่มผู้ชม พบว่ากลุ่มผู้แสดงส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบ

สัมภาษณ์     พึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด เพราะนักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง ทางทักษะ

ด้านการฟัง   การพูด และการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ตัวกิจกรรมยังช่วยให้นักศึกษา

มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกันและอาจารย์เพิ่มขึ้นด้วย ที่ส าคัญคือ

ทุกคนสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี  และ พบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบ

สัมภาษณ์ตอบว่าตนเองรู้สึกตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ และได้รับความรู้และแง่คิดจากการ

แสดงละครเวทีในครั้งนี้ด้วย 

8.การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้  

น าค าตอบจากแบบสัมภาษณ์มารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและสรุปข้อมูลแบบสถิติเชิง

พรรณนา ซึ่งผลสรุปที่ได้คือ ทั้งกลุ่มผู้ชมและผู้แสดง มีความตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ หลังจาก

ที่ได้ชมละครแล้วผู้ชมก็มีการพัฒนาตนเองโดยการฟึกฟังและฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้น ขณะเดียวกัน

ทางด้านนักแสดงก็มีการพัฒนาตนเองจากช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งทักษะด้านการแสดงออก ด้านภาษา 

ด้านการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกันและอาจารย์ภายใน

โปรแกรม 

9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ  

- การให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วม

แสดงและผู้เข้าร่วมชมเป็นจ านวนมาก 

- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบโปสเตอร์ สื่อ  social media และ website ของทาง

โปรแกรมวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

- การให้ความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการจัดเตรียมกิจกรรม 

10.แนวทางในการพัฒนาต่อไป  

 เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินต่อเนื่องนั้น ทางหลักสูตรเล็งเห็นถึงการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือแม้แต่การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จึงมุ่งหมายที่จะจัดกิจกรรม

ในรูปแบบเดียวกันนี้ในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งจะจัดขึ้นให้หลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดงละครเวที

ภาษาอังกฤษ การจัดประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ เป็นต้น 



 5 ENGLISH  PROGRAM 
 

11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ  

 เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีการแสดงมาเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องจัดการซักซ้อมข้ึน

หลายรอบ ท าให้ผู้เข้าร่วมแสดงบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการซ้อมไดค้รบตามจ านวนทุกครั้ง 

12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/  

ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย  

 แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปนั้นทางโปรแกรมวิชาเห็นว่าควรจัดตารางการซ้อม

ให้แก่นักแสดงและแจ้งนักแสดงทั้งหมดล่วงหน้าและท าการก ากับติดตามนักแสดงให้มาท าการซ้อมตามตาราง

ที่ก าหนดไว้ให้อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง 

13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

 กิจกรรม The Red Balloon ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษยังไม่มีการน ากิจกรรมไปปรับใช้กับ

หน่วยงานใด ทั้งนี้ทางโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้

หารือว่าอยากให้มีการร่วมมือกันจัดท าละครเวทีขึ้นภายใต้การให้ความร่วมมือของทั้งสองโปรแกรมวิชา 

 

หมายเหตุ หัวข้อสามารถเพ่ิมเติมได้หากผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจ าเป็น เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการ 

ปรับปรุงพัฒนา 

 


