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ข้ อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ งผ่านการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการ
สอนแบบอิงงานปฏิบตั ิในรายวิชา FRN 302 : วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่
Development of Higher-Order Thinking Skills through the Flipped
Classroom Instruction and Task-Based Teaching in FRN 302 :
Modern French Literature Course

2. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประเภทหลัก
การวิจยั เกี่ยวกับนักศึกษาและการวิจยั เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอน
ประเภทย่ อย
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ และวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. รายวิชา/สาขาที่ทาวิจัย

วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ / การสอนภาษาฝรั่งเศส

4. ผู้ดาเนินการวิจัย (หัวหน้ าโครงการ)
ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
โทรศัพท์

ผศ.ดร. สุดาญา ออประยูร
Assist. Prof. SOUDAYA ORPRAYOON
Doctorat (Littérature comparée)
สานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5673

5. ผู้เชียวชาญที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ งทางวิชาการ
โทรศัพท์ / อีเมล์

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
Associate Professeur Dr. YOTHIN SAWANGDEE
Master and Ph.D. in Sociology at University of Carolina at Chapel Hill
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ระดับ 9
085-0553572 / prysw@mahidol.com

6. สถานที่ทาการทดลองหรือเก็บข้ อมูล
คณะศิลปศาสตร์ / ห้ อง Smart Classroom อาคาร 7 มหาวิทยาลัยรังสิต
7. ความสาคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาการวิจัย
การเปลีย่ นแปลงและปั ญหาต่างๆ ที่โลกและสังคมปั จจุบนั เผชิญอยูน่ นมี
ั ้ มากมายและเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วอย่างที่ไม่
เคยพบมาก่อน ผลกระทบทังในแง่
้
บวกและแง่ลบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลให้ มนุษย์จาเป็ นต้ องค้ นหาแนวคิดและ
วิธีการใหม่ๆ ซึง่ ต้ องอาศัยทักษะหลายด้ านประกอบกัน ระบบการศึกษาในปั จจุบนั จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทาให้
ผู้เรี ยนมีความสามารถในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง ทังทั
้ กษะด้ านการเรี ยนรู้เชิงรุก (Active Learner) การคิดเป็ น การคิด
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สร้ างสรรค์ การสือ่ สารและสารสนเทศที่ต้องควบคู่ไปกับทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ซึง่ ทักษะเหล่านี ้มีความจาเป็ นต่อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
จากการที่เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้ จดั ทารายงานผลสรุปการวัดขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน (The Global Competitiveness Report) ของ 148 ประเทศทัว่ โลกเป็ นประจาทุกปี โดยใน พ.ศ. 2557-2558 ภาพรวม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Overall Index) ของประเทศไทยได้ รับการเลื่อนขึ ้นมาอยูใ่ นลาดับที่ 31 จากเดิมที่เคยอยูใ่ น
ลาดับที่ 37 ในปี ที่ผา่ นมา ซึ่งความสามารถในการแข่งขันด้ านที่ดีที่สดุ ของประเทศไทย คือการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomics) ที่ได้ เลือ่ นอันดับขึ ้นถึง 12 อันดับ มาอยูใ่ นลาดับที่ 19 ตามด้ วยการสร้ างประสิทธิภาพของตลาด (Market
Efficiency) และการพัฒนาด้ านการเงิน (Financial Development)
อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่สวนทางกับความสามารถในการแข่งขันทางด้ านเศรษฐกิจ คือปั ญหาการเมือง นโยบายที่ไม่
แน่นอน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ความกังวลเรื่ องความปลอดภัย และที่สาคัญอย่างยิ่ง คือปั ญหาด้ านคุณภาพของการศึกษา หาก
พิจารณาภาพรวมของการศึกษาในทุกระดับ ในปี พ.ศ. 2557-2558 นัน้ อันดับของประเทศไทยแย่ลง 9 อันดับ คือถูกจัดอยู่
อันดับที่ 87 จากเดิมที่ถกู จัดอยูใ่ นอันดับที่ 78 ของโลกสองปี ซ้ อน ส่วนระดับความพร้ อมทางด้ านเทคโนโลยี แม้ จะได้ รับการ
พัฒนามากขึ ้นกว่าปี ก่อน แต่ยงั ถือว่าอยูใ่ นระดับที่ต่า (The Global Competitiveness Report 2014-2015, p.44)
จากสถิติที่กล่าวมา เราจะเห็นว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกัน 148 ประเทศ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยนันแย่
้ ลงหลังจากที่ได้ ย่าอยูก่ บั ที่แล้ วก็ถกู หลายประเทศแซงหน้ าไป แม้ วา่ ก่อนหน้ านี ้ ในบทวิเคราะห์ ตอนท้ าย
ของรายงานผลสรุปการวัดขี ดความสามารถในการแข่งขัน พ.ศ. 2556-2557 ได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ อย่างชัดเจนแล้ วว่า “การศึกษา
กับสุขภาพของประชาชน (จานวนผู้ติดเชื ้อ HIV เพิ่มขึ ้นอย่างมาก) เป็ นวิกฤตปั ญหาสองประการที่เป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่จาเป็ นต้ องได้ รับการเอาใส่ใจโดยเร่งด่วน” และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ ต่าอย่ างผิดปกติ” (The Global Competitiveness Report 2013-2014,
p.35)
คุณภาพการศึกษาโดยรวมที่ตกต่านันมาจากสาเหตุ
้
หลัก 4 ประการ กล่าวคือ 1. ระบบการเรี ยนการสอนที่ละเลยการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน 2. ระบบครูยงั ไม่มีคณ
ุ ภาพเท่าที่ควร 3. การขาดความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในระบบ
การศึกษา และ 4. ความเหลือ่ มล ้าในระบบการศึกษา โดยเฉพาะระบบการเรี ยนการสอนของประเทศไทยนัน้ ยังเป็ นการ
“เรี ยนเพื่อให้ สอบผ่าน” ขาดการฝึ กทักษะกระบวนการที่ทาให้ เกิดการตกผลึกทางความคิด ผู้เรี ยนจึงมีจดุ อ่อนที่สาคัญคือ ไม่
รู้จกั คิดวิเคราะห์ ไม่เว้ นแม้ แต่ผ้ เู รี ยนที่อยูใ่ นสายคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ ซึง่ เห็นได้ จากผลการประเมินโรงเรี ยนทัว่ ประเทศที่
พบว่ามากกว่าร้ อยละ 90 มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการค้ นคว้ าของผู้เรี ยนอยูใ่ นระดับที่ต้อง
ปรับปรุง โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ควรได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน (สิทธิพล อาจอินทร์ , การพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ทีเ่ น้นการคิ ดวิ เคราะห์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ , 2554) แม้ วา่ มาตรฐานหลักสูตรจะระบุไว้ ชดั เจนว่าเน้ นการ
พัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง เช่น ความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ ปัญหา แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ ว ทักษะการ
คิดขันสู
้ งเหล่านี ้ยังไม่ถกู ผนวกรวมเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ในการสอบเพื่อการวัดผล
ผู้เรี ยนชาวไทยจึงยังอ่อนทักษะกระบวนการ
เหล่านี ้อยูอ่ ย่างมาก
และยังเป็ นจุดอ่อนที่อาจารย์ชาวต่างประเทศที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมักตังข้
้ อสังเกตเป็ น
อันดับแรกๆ ดังที่ผ้ จู ดั ทาเว็บไซต์ Tasty Thailand ได้ กล่าวไว้ วา่ “สิง่ แรกที่ครู สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่พบเมื่อเริ่ มสอนภาษาอังกฤษคือการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนไทย” (“The first thing most
EFL teachers in Thailand discover when they begin to teach English is the lack of critical thinking skills of most Thai
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students.” Citation quoted from Tasty Thailand.com: How to teach Critical Thinking to EFL students in Asia) และ
เมื่อไรที่ต้องใช้ ทกั ษะการคิดขันสู
้ ง นักเรี ยนไทยส่วนใหญ่จะยังทาได้ ไม่ดีเท่าที่ควร ดังที่ ภูมิรัตน์ ได้ กล่าวไว้ วา่ “ผูเ้ รี ยนไทยยัง
ไม่สามารถทาได้ดีในเรื ่องการประยุกต์ความรู้และแก้ปัญหาและไม่สามารถเขี ยนแสดงความคิ ดได้” (Nagao et al., editors,
2007, Mathematics and Science Education in Developing Countries, p.55) ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาซึง่ ต้ องรับช่วงการ
พัฒนาผู้เรี ยนต่อจากโรงเรี ยนจึงมีประสบการณ์คล้ ายคลึงกัน คือพบว่านักศึกษาจานวนมากมายที่เรี ยนอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา
ยังคิดไม่เป็ นและไม่สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาด้ วยตนเองได้ อย่างสร้ างสรรค์
อย่างไรก็ตาม ทักษะการคิดขันสู
้ งได้ กลายเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตใน
ตลาดแรงงานทัว่ โลกเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ เห็นได้ จากผลการสารวจความเห็นระดับชาติของผู้นาด้ านธุรกิจและผู้นาองค์กรที่ไม่
หวังผลกาไรโดยสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริ กาในปี การศึกษา 2556 พบว่าเกือบ 93 % ของนายจ้ าง
ต้ องการให้ บัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารได้ อย่ างชัดเจนและทักษะการแก้ ปัญหา มากกว่ า
ความรู้ในสาขาวิชาเอก นอกจากนี ้ ข้ อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 จากการสารวจความต้ องการของนายจ้ างที่ประสบ
ความสาเร็ จในประเทศ 34 ประเทศที่เป็ นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกลุม่
ยุโรป (OECD) ซึง่ มีประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และญี่ปนุ่ ร่วมเป็ นสมาชิกด้ วย พบว่า นายจ้ าง
คาดหวังให้ ลกู จ้ างมีทกั ษะด้ านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้ างสรรค์สงู สุด (“OECD เผย “คิ ดเป็ น” ทักษะการทางานที ่
นายจ้างต้องการมากทีส่ ดุ ” 20 พฤษภาคม 2558. สานักข่าวอิศราออนไลน์)
ส่วนความเห็นของนายจ้ างในประเทศไทยก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับนายจ้ างต่างประเทศ คือต้ องการบุคคลที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหาอยูใ่ นอันดับต้ นๆ เช่นกัน จากการสารวจ ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ี ต่อ
บัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2553 จานวน 1204 คน พบว่านายจ้ างต้ องการบุคคลที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหาเป็ นอันดับ 2 รองจากความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และจากการสารวจความเห็นของนายจ้ างโดย
บริ ษัท จ๊ อบสตรี ท (ประเทศไทย) จากัด ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าคุณลักษณะที่ฝ่ายนายจ้ างในประเทศไทยต้ องการมากที่สดุ
นอกจากความสามารถในการนาความรู้ที่ได้ ศกึ ษามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ แล้ ว นายจ้ างคาดหวังว่าบัณฑิตใหม่จะ
สามารถวิเคราะห์ ตีความได้ อย่างเป็ นระบบเพื่อนาไปแก้ ปัญหาในการทางานได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ ไม่แตกต่างจากข้ อมูลจาก
การศึกษาของ สินทรัพย์ ยืนยาว (2557) เรื่ อง คุณลักษณะของบัณฑิ ตสาขาวิ ชาภาษาไทยทีส่ ถานประกอบการต้องการ ที่
สอบถามสถานประกอบการราว 300 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ และพบว่าในด้ านทักษะการคิด สถานประกอบการต้ องการผู้ที่มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบมากที่สดุ
ดังนัน้ ภาคการศึกษาต้ องร่วมมือกันเร่งแก้ ปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยเร็ ว ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาต้ องเน้ น
การสร้ างบัณฑิตที่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงานให้ มากที่สดุ
ให้ มีความสามารถอันท้ าทายและทักษะต่างๆ
โดยเฉพาะทักษะการคิดขันสู
้ ง ซึง่ จาเป็ นสาหรับการทางานในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้ สอดคล้ องกับความสามารถด้ าน
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย มิฉะนันแล้
้ วบัณฑิตที่ขาดทักษะที่จาเป็ นจะหางานทาได้ ยากและจะยิ่งส่งผลให้ จานวนคน
ตกงานในประเทศเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ เห็นได้ จากยอดคนตกงานสะสมสูงถึง 490,000 คน ในปี พ.ศ. 2557 (ข้ อมูลจากบริ ษัท
จัดหางาน จ๊ อบส์ดีบี th.jobsdb.com/th) และยังเป็ นอุปสรรคในการเพิ่มสมรรถนะของประเทศเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในเวที
อาเซียนและนานาชาติ ดังที่ ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิ รูประบบการศึกษาไทย ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) ระบุวา่ “การศึกษาที่ไม่มีคณ
ุ ภาพก่อให้ เกิดปั ญหาร้ ายแรงต่อประเทศ” (ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิ รูประบบการศึกษาไทย
ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย หน้ า 1)
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ทักษะการคิดขัน้ สูง
ทักษะการคิดขันสู
้ ง เป็ นแนวคิดที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ โดยมากหมายถึงทักษะ 3 ลาดับ
บนสุดตามแนวอนุกรมวิธานการเรี ยนรู้ (Learning Taxonomy หรื อการจัดหมวดหมูก่ ารเรี ยนรู้ ) ของบลูม หากเป็ นฉบับดังเดิ
้ ม
ทักษะ 3 ลาดับบนสุด ได้ แก่ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสังเคราะห์ และหากเป็ นฉบับปรับปรุง ได้ แก่ การวิเคราะห์
(Analysis) การประเมินค่ า (Evaluation) และการสร้ างสรรค์ (Creativity) ทักษะดังกล่าวถือกันว่าเป็ นทักษะการคิดขันสู
้ ง
ที่ต้องมีวิธีการเรี ยนการสอนแตกต่างไปจากการสอนเนื ้อหาต่างๆทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งเป็ นทักษะที่เรี ยนรู้ และสอนได้ ยากกว่าการ
เรี ยนการสอนเนื ้อหา
แต่เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่ามากกว่าเพราะเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงอยูใ่ นศตวรรษที่
21
(http://en.wikipedia.org//Higher-order_thinking)

Source : https://www.pinterest.com/pin/474707616944388629/

ทักษะการคิดขันสู
้ งเป็ นทักษะที่ซบั ซ้ อนและบางครัง้ มีลกั ษณะเป็ นพหุทกั ษะที่ต้องใช้ ร่วมกันมากกว่า 1 ทักษะขึ ้นไป
นักการศึกษาบางกลุม่ จึงจาแนกทักษะการคิดขันสู
้ งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่
1. กลุม่ ที่นิยามทักษะการคิดขันสู
้ งว่าเป็ นทักษะการถ่ายโอนความรู้ (Transfer) หรื อเป็ นการเรี ยนรู้อย่างมีความ
หมาย (Meaningful Learning) (Anderson & Krathwohl, 2001, p.63)
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2. กลุม่ ที่นิยามทักษะการคิดขันสู
้ งว่าเป็ นการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) หรื อการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
เพื่อตัดสินใจทาหรื อเชื่อในสิง่ ใดสิ่งหนึง่ (Norris & Ennis. 1989, p.3) และ
3. กลุม่ ที่นิยามทักษะการคิดขันสู
้ งว่าเป็ นทักษะการแก้ ปัญหา (Problem Solving) นัน้ มี 2 แนวคิด คือพวกแรกเห็น
ว่าทักษะการแก้ ปัญหาคือการใช้ ทกั ษะการคิดขันสู
้ งตังแต่
้ 1 ทักษะขึ ้นไปเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (Nitko & Brookhart,
2007, p.215) และพวกที่สองเห็นว่าทักษะการแก้ ปัญหาคือกระบวนการทักษะที่ใช้ ในการรับมือกับสิง่ ใหม่ จนช่วยให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องได้ ด้วยตัวเอง โดยเริ่ มตังแต่
้ จดจาข้ อมูล ทาความเข้ าใจ ประเมินค่า สร้ างทางเลือกใหม่ จนไปถึงสามารถสือ่ สาร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Bransford & Stein, 1984, p.122) (Brookhart, 2010. How to Assess Higher-Order Thinking
Skills in Your Classroom.)
นอกจากคานิยามที่กล่าวมาแล้ ว ยังมีนกั การศึกษาอีกกลุม่ ทีน่ บั ทักษะการรู้คิด (Metacognition) เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ทักษะการคิดขันสู
้ งด้ วย
การรู้คิด หมายถึง ทักษะการคิดขันสู
้ งที่บคุ คลสามารถเข้ าใจกระบวนการคิดและกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง
ลักษณะของกิจกรรมการรู้คิด ได้ แก่ การที่บคุ คลวางแผนว่าจะเริ่ มทาชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างไร ควบคุมความเข้ าใจของ
ตนเองในชิ ้นงาน รวมทังสามารถประเมิ
้
นความก้ าวหน้ าในการทางานของตนเองจนสาเร็ จ ลิฟวิ่งสโตน กล่าวว่าทักษะการรู้คิด
เป็ นสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนควรได้ รับการฝึ กฝนเพราะเป็ นทักษะที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู้
(Livingston, 1997. Metacognition: An Overview)
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ งให้ แก่ผ้ เู รี ยน ผู้สอนจึงได้ ศกึ ษาวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ ที่มงุ่ ให้ เกิด
การฝึ กทักษะการคิดขันสู
้ ง และคิดว่าการสอนโดยใช้ ห้องเรียนกลับด้ าน (The Flipped Classroom Instruction) และการ
สอนแบบอิงงานปฏิบัติ (Task-Based Teaching) น่าจะเสริ มสร้ างการพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ งให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ เนื่องจาก
การสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านนัน้ จะสร้ างการมีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบในการเรี ยนของผู้เรี ยนตังแต่
้ ก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน
ส่วนการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ินนั ้ มีขนตอนต่
ั้
างๆ ในการสร้ างชิ ้นงานจนสาเร็ จที่นา่ จะเอื ้อต่อการพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนด้ วยเช่นกัน
การสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (The Flipped Classroom Instruction)
การสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (The Flipped Classroom Instruction) เป็ นรูปแบบการสอนที่ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่มี
การใช้ มาตังแต่
้ ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แล้ ว เช่น Barbara Walvoord และ Virginia Johnson Anderson ได้ เสนอรูปแบบการ
สอนที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเนื ้อหาก่อนที่จะเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน และเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้เรี ยนได้ เตรี ยมตัวล่วงหน้ าโดยเสนอวิธีตรวจสอบ
จากงานที่ได้ ให้ ทาก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน เมื่อถึงชันเรี
้ ยนผู้เรี ยนจะได้ รับคาแนะนาและข้ อเสนอแนะระหว่างทากิจกรรม และมีการ
แนะนาให้ นารูปแบบนี ้ไปใช้ ในสาขาวิชาต่างๆ เป็ นวงกว้ าง (Effective Grading, 1998)
ส่วนผลการทดลองของ Maureen Lage และคณะ (2000) นันพบว่
้
าการสอนแบบดังเดิ
้ มไม่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้
บางรูปแบบ จึงออกแบบวิธีการที่ใกล้ เคียงกันกับห้ องเรี ยนกลับด้ านที่พวกเขาเรี ยกว่า Inverted Classroom เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนผ่านสือ่ ต่างๆ ก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน โดยมอบหมายงานที่จะมีการสุม่ เก็บคะแนนในบางครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการเตรี ยมการ
เรี ยน ในชันเรี
้ ยนเป็ นการอภิปรายกลุม่ ย่อยโดยใช้ หลักเศรษฐศาสตร์ ผลการทดลองพบว่าผู้เรี ยนมีแรงจูงใจมากขึ ้นกว่าการ
สอนในรูปแบบดังเดิ
้ ม
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Eric Mazur และ Catherine Crouch (2001) เรี ยกการกลับด้ านห้ องเรี ยนของพวกเขาว่า Peer Instruction หรื อ การ
สอนผ่านเพื่อน คือการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูเนื ้อหาก่อนเรี ยนและได้ รับมอบหมายงานเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้เรี ยนได้ เตรี ยมตัวก่อน ในชัน้
เรี ยนมีการบรรยายและถามคาถามเกี่ยวกับเนื ้อหา ส่วนการตอบคาถามนัน้ ผู้เรี ยนจะต้ องใช้ อปุ กรณ์ที่เรี ยกว่า “clickers” ที่
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนตอบได้ โดยไม่ระบุชื่อและผู้สอนจะเห็นคาตอบทันที หากผู้เรี ยนส่วนใหญ่ตอบไม่ถกู จะมีการนาคาถามนันไปให้
้
ผู้เรี ยนอภิปรายในกลุม่ เล็ก จากนันผู
้ ้ เรี ยนตอบคาถามอีกครัง้ ก่อนที่ผ้ สู อนจะให้ ข้อเสนอแนะที่ถกู ต้ อง โดยแต่ละหัวข้ อใช้ การ
อภิปรายหัวข้ อละ 13-15 นาที
ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 Jonathan Bergmann และ Aron Sams ครูสอนวิชาเคมีได้ หาวิธีช่วยนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาของเขาที่จาเป็ นต้ องขาดเรี ยนเพื่อไปเข้ าร่วมกิจกรรมหรื อเข้ าเรี ยนไม่ทนั โดยการทาวิดีโออย่างง่ายด้ วยการอัดถ่าย
การสอนและอัพโหลดออนไลน์ไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ามาดูบทเรี ยนทางเว็บไซต์ เมื่อวิดีโอการสอนแพร่ออกไป นอกจากผู้สอนไม่ต้อง
ตามสอนเสริ มให้ เด็กที่ขาดเรี ยนแล้ ว ยังมีผลดีตอ่ ผู้เรี ยนที่เรี ยนทันอยูแ่ ล้ วด้ วยเพราะผู้เรี ยนกลุม่ นี ้กลับมาดูวิดีโอซ ้าเพื่อการ
เตรี ยมสอบได้ นอกจากนี ้ ผลที่เกิดจากการแก้ ปัญหาดังกล่าวที่อาจารย์ทงสองไม่
ั้
ได้ คาดคิด คือ มีทงนั
ั ้ กเรี ยนและครูทวั่ โลกเข้ า
มาศึกษาวิดีโอที่พวกเขาได้ ลงไว้ พวกเขาจึงได้ จดั ทาวิดีโอเพื่อนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน และพบว่าหลังจากสอน
และทากิจกรรมเสร็ จแล้ วยังเหลือเวลาอีก 20 นาทีหากเทียบกับการสอนแบบเดิม และเมื่อใช้ วิธีการดังกล่าวจนจบปี การศึกษา
ก็พบว่า การสอนแบบนี ้ช่วยกาหนดกรอบให้ ผ้ เู รี ยนที่มีปัญหาได้ เรี ยนทันเพื่อน และช่วยให้ ผ้ เู รี ยนที่มีความแตกต่างกันได้ มี
โอกาสศึกษาเนื ้อหาตามความต้ องการเฉพาะของแต่ละคน
การสอนแบบอิงงานปฏิบัติ (Task-Based Teaching)
การสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิ (Task-Based Teaching) คือ การสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาภาษาด้ วยการสร้ าง
ชิ ้นงาน ผู้ริเริ่ มความคิดนี ้คือ N. Prabhu ในแคว้ นบังกาลอร์ อินเดียใต้ ที่เชื่อว่าผู้เรี ยนจะเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมี
สมาธิจดจ่อกับงานมากกว่ากับภาษาที่ใช้ (Prabhu, 1987, cited in Littlewood, 2004, Littlewood, William. Task-Based
Learning of Grammar) นอกจากนี ้ การที่ผ้ เู รี ยนลงมือทาชิ ้นงานขึ ้นมาทาให้ ผ้ สู อนรู้วา่ ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการสือ่ สารในภาษาที่ 2 ได้ ดีเพียงใด และการเขียนชิ ้นงานยังทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ในภาษาที่ 2 ได้ ง่ายขึ ้น ทังนี
้ ้เพราะชิ ้นงาน
ทาให้ เกิดกระบวนการนาเข้ าและส่งออกข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการนาภาษาไปใช้ ได้ จริ ง
กิจกรรมการสร้ างชิ ้นงานและการทา
ชิ ้นงานได้ สาเร็ จจึงมักสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนได้ ดี
โดยทัว่ ไป การสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิ ประกอบด้ วยขันตอน
้
3 ขันตอน
้
กล่าวคือ
1. ขันตอนก่
้
อนการสร้ างงาน (Pre-task Stage) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ สู อนให้ คาแนะนาและคานิยามหัวข้ อของงาน และ
ผู้เรี ยนเตรี ยมหาคาและสานวนที่จะใช้ พร้ อมทังเรี
้ ยนรู้คาศัพท์ใหม่ๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการสร้ างงาน
2. ขันตอนต่
้
อไปเป็ นขันตอนที
้
่ Willis, D & Willis, J. (Doing Task-based Teaching, 2007) เรี ยกว่า “Task Cycle”
หรื อ “วงจรของงาน” ซึง่ ในขันตอนนี
้
้ผู้เรี ยนจะทางานที่ได้ รับมอบหมาย ที่อาจเป็ นแบบฝึ กการอ่าน การฟั ง การเขียน หรื อการ
แก้ ปัญหา จากนันเตรี
้ ยมคาอธิบายขันตอนการท
้
างานและสรุปผลที่ได้ จากการสร้ างสรรค์ผลงาน
3. ขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือจุดประเด็นภาษา เป็ นการนาเสนอหน้ าชัน้ เน้ นลักษณะการใช้ ภาษาในงานที่ได้ ลงมือสร้ าง โดย
ครูจะสามารถให้ ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมได้ ในขันตอนนี
้
้

7

รายวิชา FRN 315 (Modern French Literature)
รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) เป็ นรายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 สาขาภาษา
ฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ ใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญผ่านการใช้ สอื่ การเรี ยนการสอน (Study
Guide) ที่ผ้ วู ิจยั ได้ จดั ทาขึ ้นและได้ ปรับปรุงเนื ้อหาและข้ อมูลให้ ทนั สมัยเป็ นประจาทุกปี ต่อมาในปี การศึกษา 2553 ผู้สอน
ได้ วิจยั ค้ นหารูปแบบการเรี ยนการสอนเนื ้อหา และได้ ทดลองใช้ รูปแบบ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อ เทคนิ คการเรี ยนรู้ร่วมกัน
(Learning Together of Cooperative Learning) พบว่าสามารถช่วยสร้ างแรงจูงใจในการเตรี ยมการเรี ยนของกลุม่ และ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ผู้เรี ยนเกิดทักษะในการทางานเป็ นกลุม่ และพึงพอใจต่อรูปแบบการเรี ยนที่นามาใช้ สอน
จากรูปแบบการสอนที่ประกอบด้ วยการสอนเนื ้อหาด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้ร่วมกัน ซึง่ กลุม่ ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ได้ ลง
มือศึกษาเนื ้อหาและวิเคราะห์บทตัดตอนอย่างละเอียดนัน้ ยังมีจดุ อ่อนของรูปแบบอยูท่ ี่วา่ ข้ อดีที่สาคัญของรูปแบบ
ดังกล่าวตกอยูก่ บั กลุม่ ที่กาลังทางานเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนกลุม่ ผู้เรี ยนที่เหลือที่ยงั ไม่ถึงคิวจะรอการนาเสนอของกลุม่ ทางาน
เพื่อรับทราบเนื ้อหา ทาให้ ผ้ เู รี ยนกลุม่ หลังนี ้ไม่เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมายเท่าที่ควรและขาดความคงทนของความรู้
โดยมักจะลืมข้ อมูลที่กลุม่ ทางานได้ อธิบายให้ ฟังภายในเวลาไม่นาน ผู้สอนจึงคิดนารูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับ
ด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิ มาช่วยเสริ มสร้ างความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ ให้ ครอบคลุมผู้เรี ยนทุกคนพร้ อมกับการ
พัฒนาพหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ ง [ซึง่ ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ การประเมินค่ า การสร้ างสรรค์ และการ
เข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง] โดยนาทังสองรู
้
ปแบบดังกล่าวมาผสานเข้ ากับ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อ เทคนิคการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
นอกเหนือจากทักษะต่างๆที่พฒ
ั นาได้ จากการเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อ เทคนิ คการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ลักษณะการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านในรายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) นัน้ เป็ นการจัดทา
เว็บไซต์รายวิชาขึ ้นมาเพื่อให้ สามารถจัดวางเนื ้อหาของแต่ละบทไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาล่วงหน้ า โดยในแต่ละบทผู้สอนค้ นหา
วิดีโอภาษาฝรั่งเศสจากอินเทอร์ เน็ตที่สอดคล้ องมาประกอบเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดียิ่งขึ ้น ตัวอย่าง เช่น ในการเรี ยนบท
ละครเรื่ อง En Attendant Godot ของนักเขียน ชื่อ Samuel Beckett ก็จะนาวิดีโอของเรื่ องดังกล่าว (ที่ความยาวอยูร่ ะหว่าง 715 นาที) มาวางประกอบบนเว็บไซต์ เพื่อเสริ มความเข้ าใจ 1-2 วิโอ และเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้เรี ยนได้ ศึกษาเนื ้อหาและดูวิดีโอมา
ก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน ผู้เรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ นาเสนองานจะต้ องตังค
้ าถามเกี่ยวกับเนื ้อหาและวิดีโออย่างน้ อย 1 วัน ล่วงหน้ า เพื่อให้
กลุม่ ทางานมีเวลาเตรี ยมตอบคาถามภายหลังการนาเสนอแล้ ว โดยให้ พิมพ์คาถามไว้ ที่ไฟล์ Docs ที่ผ้ สู อนสร้ างขึ ้นไว้ ที่
Google Drive โดยมีเงื่อนไขว่าคาถามที่ซ ้าจะไม่ได้ คะแนนการตังค
้ าถาม ส่วนกลุม่ ทางานที่รับผิดชอบการนาเสนอนันต้
้ อง
ศึกษาบทที่รับผิดชอบโดยละเอียดอยูแ่ ล้ ว
สาหรับการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิในรายวิชา FRN 315 (Modern French Literature) นัน้ คือการมอบหมายให้
ทางานที่เน้ นการพัฒนาพหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ ง ได้ แก่การมอบหมายให้ คิดและทาชิ ้นงาน (Task) ตามแนวคิดที่ได้
เรี ยนในบางบทและการให้ ทางานส่วนบุคคล (Travail Personnel Guidé) เพือ่ ให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กวางแผนการทางาน ทาความเข้ าใจ
รวมทังประเมิ
้
นความก้ าวหน้ าในงานของตนเองจนเสร็ จสมบูรณ์ แล้ วเตรี ยมการนาเสนองานและตอบคาถามของผู้ฟัง
นิยามคาศัพท์ เฉพาะ
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking Skills) ในงานวิจยั นี ้หมายถึง พหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ ง
ของผู้เรี ยน ได้ แก่การวิเคราะห์ (Analysis) การประเมินค่า (Evaluation) การสร้ างสรรค์ (Creativity) และการเข้ าใจกระบวนการ
เรี ยนรู้ของตนเอง (Metacognition)
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การสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (The Flipped Classroom Instruction) ในงานวิจยั นี ้หมายถึง การจัดทา
เว็บไซต์รายวิชาเพื่อจัดวางเนื ้อหาและวิดีโอเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาพร้ อมกับตังค
้ าถามล่วงหน้ าก่อนเข้ าชันเรี
้ ยนอย่างน้ อย 1 วัน
โดยผู้เรี ยนพิมพ์คาถามไว้ ทไี่ ฟล์ Docs ที่ผ้ สู อนสร้ างผ่าน Google Drive และแชร์ ให้ กบั ผู้เรี ยนทุกคน
การสอนแบบอิงงานปฏิบัติ (Task-Based Teaching) ในงานวิจยั นี ้หมายถึง การเรี ยนการสอนผ่านการสร้ าง
ชิ ้นงานที่มีจดุ มุง่ หมายให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ งและทักษะอื่นๆ รวมทังสามารถสื
้
อ่ สิง่ ที่คิดออกมาเป็ น
ภาษาของผู้เรี ยนเอง ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ ขันตอนก่
้
อนการสร้ างงาน (Pre-task Stage) ขันตอนวงจรของงาน
้
และ
ขันตอนจุ
้
ดประเด็นภาษา
รายวิชา FRN 302 : วรรณกรรมฝรั่ งเศสสมัยใหม่ (Modern French Literature) หมายถึง รายวิชาบังคับสาหรับ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 สาขาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ ใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยแบ่ง
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็ น 2 ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย
1. กระบวนการเรี ยนการสอนเนื ้อหาตาม Study Guide ผ่านการใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน (The
Flipped Classroom Instruction) และ รูปแบบ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อ เทคนิคการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Learning Together of
Cooperative Learning)
2. กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบอิ งงานปฏิ บตั ิ ซึง่ ประกอบด้ วย การมอบหมายให้ คิดและ
ทาชิ ้นงาน (Task) ในบางบทและการให้ ทางานส่วนบุคคล (Travail Personnel Guidé) เพือ่ ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนวางแผนการทางาน ทา
ความเข้ าใจพร้ อมกับประเมินความก้ าวหน้ าของงาน นาเสนองานและตอบคาถามของผู้ฟังได้
รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา FRN 302
Teaching Approaches

The Flipped
Classroom
Instruction

Content
(Study
Guide)

Learning Together
of Cooperative
Learning

FRN 302

Teaching Approaches in Modern French Literature Course

Task-Based
Teaching

Task &
Guided
Personal
Work
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คาถามการวิจัย
1. รูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิสามารถพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ งให้ แก่
ผู้เรี ยนในรายวิชา FRN 302 ได้ อย่างไรบ้ าง
2. รูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิสามารถพัฒนาทักษะสาคัญอื่นๆ
นอกเหนือจากทักษะการคิดขันสู
้ งให้ แก่ผ้ เู รี ยนในรายวิชา FRN 302 ได้ อย่างไรบ้ าง
3. ผู้เรี ยนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิในรายวิชา FRN
302 อย่างไร
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ รูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิในรายวิชา FRN 302
ตัวแปรตาม คือ
ก. ผู้เรี ยนในรายวิชา FRN 302 เกิดการพัฒนาพหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ ง
ข. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนในรายวิชา FRN 302 ต่อรูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิง
งานปฏิบตั ิ
8. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิที่มีตอ่ การพัฒนาพหุทกั ษะที่เป็ น
ทักษะการคิดขันสู
้ งของผู้เรี ยน
2. เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิ
9. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เรี ยนได้ รับการพัฒนาพหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ งผ่านการใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงาน
ปฏิบตั ิ
2. ผู้เรี ยนได้ รับการพัฒนาทักษะสาคัญอื่นๆ ผ่านรูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงาน
ปฏิบตั ิในรายวิชา FRN 302
3. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิในรายวิชา FRN 302
(วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่)
10. ระเบียบวิธีวิจัย
10.1 ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ กระบวนการวิจยั กึ่งทดลองแบบกลุม่ เป้าหมายกลุม่ เดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single
Group, Pretest - Posttest Design) ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเว็บไซต์
10.2 ประชากร / กลุ่มตัวอย่ าง / กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) ในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 19 คน
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10.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ รูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิในรายวิชา FRN 302
ตัวแปรตาม คือ
ก. ผู้เรี ยนในรายวิชา FRN 302 เกิดการพัฒนาพหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ ง
ข. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนในรายวิชา FRN 302 ต่อรูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิง
งานปฏิบตั ิ
10.4 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินพหุทกั ษะ แบ่งเป็ น เครื่ องมือที่ประเมินโดยผู้สอนและเครื่ องมือที่ประเมินโดยผู้เรี ยน
ดังนี ้
ก. เครื่ องมือที่ประเมินโดยผู้สอน ประกอบด้ วย
- แบบประเมินพหุทกั ษะที่เป็ นทักษะการคิดขันสู
้ งของผู้เรี ยน (การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสร้ างสรรค์
การรู้กระบวนการเรี ยนรู้ ของตนเอง) จากชิ ้นงาน (Task) และงานส่วนบุคคล ประเมินหลังการทดลอง
ข. เครื่ องมือที่ประเมินโดยผู้เรียน ประกอบด้ วย
- แบบประเมินทักษะการคิดขันสู
้ งและทักษะอื่นๆ ก่อนเรี ยนรายวิชา FRN 302 ประเมินก่อนการทดลอง
- แบบประเมินทักษะการคิดขันสู
้ งและทักษะอื่นๆ หลังเรี ยนรายวิชา FRN 302 ผ่านการใช้ ห้องเรี ยนกลับ
ด้ านและการสอนแบบอิงงานปฏิบตั ิ ประเมินหลังการทดลอง
- แบบประเมินการใช้ งานเว็บไซต์รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่)ประเมินหลังการทดลอง
- แบบสารวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีตอ่ รูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ านและการสอนแบบอิง
งานปฏิบตั ิ ประเมินหลังการทดลอง
10.5 วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยเครื่ องมือในหัวข้ อ 10.3 ด้ วยสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วแปลผลค่าคะแนนที่ได้ ในลักษณะของตารางประกอบการบรรยาย
10.6 วิธีการดาเนินงานตลอดโครงการ
ผู้วิจยั ดาเนินการร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนรู้ ในการสร้ างเว็บไซต์รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศส
สมัยใหม่) จากนันผู
้ ้ วิจยั สร้ างเครื่ องมือในหัวข้ อ 10.3 และดาเนินการเก็บรวบรวบข้ อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) แล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูลเพื่อสรุปเป็ นรายงานวิจยั ต่อไป
11. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
งานวิจยั นี ้ครอบคลุมเนื ้อหารายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) ยึดตาม Study Guide ฉบับปี
การศึกษา 2557 รวมทังวิ
้ ดีโอที่คดั เลือกมาวางประกอบบนเว็บไซต์ของรายวิชา และนวนิยายเรื่ อง Parce que je t’aime ของ
Guillaume Musso นักเขียนขายดีที่สดุ ของฝรั่งเศสในปั จจุบนั ทีใ่ ช้ เป็ นสือ่ ในการทางานส่วนบุคคลของผู้เรี ยน
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12. แผนงานและระยะเวลาการทาวิจัย

1. ศึกษาค้ นคว้ า ทบทวนวรรณกรรม
2. จัดทาเว็บไซต์รายวิชา
2. เขียนโครงการวิจยั
3. สร้ างเครื่ องมือวิจยั
4. ดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. วิเคราะห์และแปลผล
6. เขียนรายงานการวิจยั
7. เขียนบทความวิจยั เพื่อการตีพิมพ์
13. งบประมาณ
1. ค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก)
2. ค่ าวัสดุ
2.1 ค่าจัดทาเครื่ องมือในการวิจยั
3. ค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าพิมพ์และวิเคราะห์แบบวัดทักษะและแบบสอบถาม
(20 บาท x 19 คน x 3 ชุด x 2 ใช้ ประเมินก่อน / ระหว่าง และหลังการทดลอง)
3.2 (20 บาท x 19 คน x 5 ชุด ใช้ ประเมินเฉพาะหลังการทดลอง)
3.2 ค่าเข้ าปกรูปเล่มงานวิจยั (200 บาท x 4 เล่ม)
3.3 ค่าจ้ างพิมพ์งานและสาเนาเนื ้อหา (เหมาจ่าย)
3.4 ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)
รวมงบประมาณที่หวั หน้ าโครงการได้ รับ
4. อื่นๆ (จ่ ายในนาม ศสพ.)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน
4.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
4.3 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยั ที่เสร็ จสมบูรณ์
4.4 ค่าใช้ จา่ ยในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจยั
รวมเป็ นจานวนเงิน

2,000 บาท
5,000 บาท

2,280
1,900
800
5,000
1,000
16,980

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,000
200
3,000
10,000
32,180

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ลงนาม_________________________________ ผู้เสนอโครงการ

พฤศจิก าย
น

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

พฤษภาคม
นมิถุนายน

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ระยะเวลา ปี 2557 – 2558
ธันวาคม

กิจกรรม
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14. ความเห็นของหัวหน้ าภาควิชา/ หัวหน้ าสาขาวิชา/ หัวหน้ าหน่ วยงาน
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ลงนาม__________________________________ หัวหน้ าหน่ วยงาน
หมายเหตุ โปรดแนบประวัตินกั วิจยั มาพร้ อมกันด้ วย
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