ข้ อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน
และการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน ในรายวิชา FRN 302 : วรรณกรรม
ฝรั่งเศสสมัยใหม่
Developing the 21st Century 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

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
ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวม (Overall Index) ของประเทศไทยได้ รับการเลื่อนขึ ้นมาอยูใ่ นลาดับที่ 31 จากเดิมที่เคย
อยูใ่ นลาดับที่ 37 ในปี ที่ผา่ นมา ซึ่งความสามารถในการแข่งขันด้ านที่ดีที่สดุ ของประเทศไทย คือการพัฒนาเศรษฐกิจมหัพภาค
(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 ้ ในบทวิเคราะห์ของ
รายงานผลสรุปการวัดขี ดความสามารถในการแข่งขัน พ.ศ. 2556-2557 ได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ แล้ วอย่างชัดเจนว่า “การศึกษากับ
สุขภาพของประชาชน (เป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีจานวนผู้ติดเชื ้อ HIV เพิ่มขึ ้นอย่างมาก) เป็ นวิกฤตปั ญหาสองประการที่เป็ น
อุปสรรคต่อการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่จาเป็ นต้ องได้ รับการเอาใส่ใจโดยเร่งด่วน”
และ
“คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานันยั
้ งคงอยูใ่ นเกณฑ์ต่าอย่างผิดปกติ” (The Global Competitiveness Report 20132014, p.35)
ดังนัน้ ภาคการศึกษาต้ องร่วมมือกันเร่งแก้ ปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยเร็ ว ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาต้ องเน้ น
การสร้ างบัณฑิตทีต่ รงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถอันท้ าทายและทักษะที่จาเป็ นสาหรับโลกปั จจุบนั
และเป็ นไปทิศทางที่สอดคล้ องกับความสามารถด้ านเศรษฐกิจมหัพภาคของประเทศ มิฉะนันแล้
้ ว บัณฑิตที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ
นอกจากจะไม่สามารถแข่งขันได้ ในเวทีอาเซียนแล้ ว ยังเป็ นอุปสรรคในการเพิ่มสมรรถนะของประเทศ
ซึง่ สอดคล้ องกับ
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิ รูประบบการศึกษาไทย ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ระบุวา่ “การศึกษาที่ไม่มี
คุณภาพก่อให้ เกิดปั ญหาร้ ายแรงต่อประเทศ” (ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิ รูประบบการศึกษาไทย ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย หน้ า 1)
นอกจากนี ้ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ยังได้ ชี ้แนะเป้าหมาย 4 ประการในการปฏิรูประบบ
การศึกษาไทย กล่าวคือ (1) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 (2)
การพัฒนาระบบครูให้ มีคณ
ุ ภาพ (3) การสร้ างความรับผิดชอบ (Accountability) ในระบบการศึกษา และ (4) การลดปั ญหา
ความเหลือ่ มล ้าด้ านต่างๆ ในระบบการศึกษา

ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นันได้
้ รับการพัฒนาขึ ้นโดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century
Skills) ที่ประกอบด้ วยหลายภาคส่วนในประเทศสหรัฐอเมริ กา อาทิ บริ ษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่นบริ ษัทแอปเปิ ล้ บริ ษัท
ไมโครซอฟท์ บริ ษัทวอลท์ ดีสนีย์ ร่วมกับองค์กรวิชาชีพระดับประเทศและสานักงานด้ านการศึกษาของรัฐ รวมตัวกัน โดยมี
ฐานคิดที่เชื่อว่า การเรี ยนแบบจดจาเนื ้อหาในสาระวิชาหลักแบบศตวรรษที่แล้ วนันไม่
้ เพียงพออีกต่อไปในการใช้ ชีวิตและการ
ทางานในศตวรรษใหม่ที่เต็มไปความท้ าทายและปั ญหาอันซับซ้ อน

Source : https://www.pinterest.com/pin/474707616944388629/
นอกเหนือจากความรู้ความเข้ าใจใน “เนื ้อหา” ในสาระวิชาหลักและความรู้เชิงบูรณาการของศตวรรษใหม่ (ความรู้
เรื่ องโลก เรื่ องการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการประกอบการ ความรู้เรื่ องพลเมือง เรื่ องสุขภาพและเรื่ องสิง่ แวดล้ อม) แล้ ว
คุณลักษณะที่สาคัญ คือทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการดารงอยูใ่ นศตวรรษที่ 21 อันได้ แก่ ทักษะในการคิดขันสู
้ ง ทักษะการ
เรี ยนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะด้ านสารสนเทศและสือ่ เทคโนโลยี เป็ นสิง่ ที่ต้องพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัว
ผู้เรี ยนควบคูก่ นั ไป โดยการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 นัน้ ควรมีปรับเปลีย่ นเพื่อให้ สามารถใช้ เทคโนโลยีในการ

พัฒนาเนื ้อหาและทักษะแบบใหม่ได้ ด้วย ควรมีการ “ใช้ สอื่ ผสมหลากหลาย ปรับเปลีย่ นตามความสามารถและระดับผู้เรี ยน มี
เนื ้อหาที่ไม่ยดึ ติดกับตัวสือ่ เลือกประกอบเนื ้อหาเองได้ ค้ นหา-แก้ ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ และมี
ระบบการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่รวดเร็ วและต่อเนื่อง” (ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิ รูประบบการศึกษาไทย ของสถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย หน้ า 2)
ผู้สอนได้ ศกึ ษาวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ ที่นา่ จะสอดคล้ องกับวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ อยู่ และคิดว่าการสอน
โดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction) และการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based
Teaching) น่าจะส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยน
กลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction) นัน้ จะสร้ างการมีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบในการเรี ยนของผู้เรี ยนตังแต่
้ ก่อน
เข้ าชันเรี
้ ยน ส่วนการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) นัน้ มีขนตอนต่
ั้
างๆ ในการสร้ างชิ ้นงานจน
สาเร็ จที่นา่ จะเอื ้อต่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ แก่ผ้ เู รี ยนด้ วยเช่นกัน
การสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction)
การสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction) เป็ นรูปแบบการสอนที่ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่มีการ
ใช้ มาตังแต่
้ ช่วงก่อนขึ ้นศตวรรษที่ 21 แล้ ว เช่น Barbara Walvoord และ Virginia Johnson Anderson ได้ เสนอรู ปแบบการ
สอนที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเนื ้อหาก่อนที่จะเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ยน และเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้เรี ยนได้ เตรี ยมตัวล่วงหน้ าโดยเสนอวิธีตรวจสอบ
จากงานที่ได้ ให้ ทาก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน เมื่อถึงชันเรี
้ ยน ผู้เรี ยนจะได้ รับคาแนะนาและข้ อเสนอแนะระหว่างทากิจกรรม และมีการ
แนะนาให้ นารูปแบบนี ้ไปใช้ ในสาขาวิชาต่างๆ เป็ นวงกว้ าง (Effective Grading, 1998)
ส่วนผลการทดลองของ Maureen Lage และคณะ (2000) พบว่าการสอนแบบดังเดิ
้ มไม่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ บาง
รูปแบบ จึงออกแบบวิธีการที่ใกล้ เคียงกันที่พวกเขาเรี ยกว่า Inverted Classroom เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนผ่านสือ่ ต่างๆ ก่อนเข้ า
ชันเรี
้ ยน โดยมอบหมายงานที่จะมีการสุม่ เก็บคะแนนในบางครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการเตรี ยมการเรี ยน ในชันเรี
้ ยนเป็ นการ
อภิปรายกลุม่ ย่อยโดยใช้ หลักเศรษฐศาสตร์ ผลการทดลองพบว่าผู้เรี ยนมีแรงจูงใจมากขึ ้นกว่าการสอนในรูปแบบดัง้ เดิม
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 ยนระดับมัธยมของ
เขาที่จาเป็ นต้ องขาดเรี ยนเพื่อไปเข้ าร่วมกิจกรรมหรื อเข้ าเรี ยนไม่ทนั โดยการทาวิดีโออย่างง่าย โดยอัดถ่ายการสอนและอัพ
โหลดออนไลน์ไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ามาดูบทเรี ยนทางเว็บไซต์ เมื่อวิดีโอการสอนแพร่ ออกไป นอกจากผู้สอนไม่ต้องตามสอนเสริ มให้
เด็กที่ขาดเรี ยนแล้ ว ยังมีผลดีตอ่ ผู้เรี ยนที่เรี ยนทัน เพราะผู้เรี ยนที่เข้ าเรี ยนแล้ วกลับมาดูวิดีโอซ ้าเพื่อเตรี ยมสอบ นอกจากนี ้ ผล
ที่เกิดจากการแก้ ปัญหาดังกล่าวทีอ่ าจารย์ทงสองไม่
ั้
ได้ คาดคิด คือ มีทงนั
ั ้ กเรี ยนและครูทวั่ โลกเข้ ามาศึกษาวิดีโอที่พวกเขาได้
ลงไว้ พวกเขาจึงได้ จดั ทาวิดีโอเพื่อนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน และพบว่าเมื่อสอนและทากิจกรรมเสร็ จแล้ วยังเหลือ
เวลาอีก 20 นาทีเมื่อเทียบกับการสอนแบบเดิม และเมื่อใช้ วิธีการดังกล่าวจนจบปี การศึกษาก็พบว่า การสอนแบบนี ้ช่วย

กาหนดกรอบให้ ผ้ เู รี ยนที่มีปัญหาได้ เรี ยนทันเพื่อน และช่วยให้ ผ้ เู รี ยนที่มีความแตกต่างกันได้ มีโอกาสศึกษาเนื ้อหาตามความ
ต้ องการเฉพาะของแต่ละคน
การสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ ผลงาน (Task-Based Teaching)
การสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) คือ การสอนผ่านกิจกรรมการสร้ างสรรค์ผลงาน ที่มี
จุดมุง่ หมายให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแนวคิด ทักษะ ความเข้ าใจ และจนสามารถสือ่ สิง่ ที่คิดออกมาเป็ นภาษาของผู้เรี ยนเอง
โดยทัว่ ไป การสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) 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
้
้
รายวิชา FRN 315 (Modern French Literature)
รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) เป็ นรายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 สาขาภาษา
ฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ ใช้ กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผ่านการใช้ สอื่ การเรี ยนการสอน (Study
Guide) ที่ผ้ วู ิจยั ได้ จดั ทาขึ ้น เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยน และได้ ปรับปรุงเนื ้อหาและข้ อมูลให้ ทนั สมัยเป็ นประจา
ทุกปี โดยตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551 ได้ แทนที่เนื ้อหาบางส่วนด้ วยงานส่วนบุคคล (Travail Personnel Guidé) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ลงมือปฏิบตั ิมากขึ ้นผ่านการฝึ กวิเคราะห์บทวรรณกรรม
และเป็ นแนวทางแก่รายวิชาการศึกษาส่วนบุคคล
(Independent Study) ในชันปี
้ ต่อไป ต่อมาในปี การศึกษา 2553 ผู้สอนได้ วิจยั ค้ นหารูปแบบการเรี ยนการสอนเนื ้อหา และ
พบว่า การเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อ เทคนิ คการเรี ยนรู้ร่วมกัน (Learning Together of Cooperative Learning) ช่วยสร้ าง
แรงจูงใจในการเตรียมการเรี ยนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ผู้เรี ยนเกิดทักษะในการทางานเป็ นกลุม่ และพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรี ยนที่นามาใช้ สอน
จากรูปแบบการสอนที่ประกอบด้ วยการสอนเนื ้อหาด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้ร่วมกันและงานส่วนบุคคล ซึง่ ผู้เรี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิผา่ นการฝึ กวิเคราะห์ ผู้สอนคิดว่าน่าจะสามารถต่อยอดให้ เกิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
โดยเฉพาะทักษะการคิดขันสู
้ ง [ซึง่ จะประกอบด้ วยทักษะ 4 ตัวด้ านบนตามกระบวนการเรี ยนรู้ 6 ขันตอนของบลู
้
ม
(Bloom’s Taxonomy) ประกอบด้ วย การนาไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis)
และการประเมินค่า (Evaluation)] และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ผู้สอนจึงคิดที่จะนารูปแบบห้ องเรียนกลับด้ าน (Flipped Classroom) และการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน
(Task-Based Teaching) มาผสานเข้ ากับ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อ เทคนิ คการเรี ยนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ สามารถพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในยุคปั จจุบนั ได้ เพิ่มขึ ้น นอกเหนือจากทักษะต่างๆ ที่
พัฒนาได้ จากการเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อ เทคนิคการเรี ยนรู้ร่วมกัน

ส่วนลักษณะการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction) ในรายวิชา FRN 302
(วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) นัน้ เป็ นการจัดทาเว็บไซต์รายวิชาขึ ้นมา เพื่อให้ สามารถจัดวางเนื ้อหาของแต่ละบทไว้ ให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ศกึ ษาล่วงหน้ า โดยในทุกบท ผู้สอนค้ นหาวิดีโอภาษาฝรั่งเศสจากอินเทอร์ เน็ตที่สอดคล้ องมาประกอบ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ
เนื ้อหาได้ ดียิ่งขึ ้น ตัวอย่าง เช่น เมื่อเรี ยนบทละครเรื่ อง En Attendant Godot ของนักเขียน ชื่อ Samuel Beckett ก็จะนาวิดีโอ
ของเรื่ องดังกล่าว (ที่ความยาวอยูร่ ะหว่าง 7-15 นาที) มาวางประกอบบนเว็บไซต์ เพื่อเสริ มความเข้ าใจ 1-2 วิโอ และเพื่อให้
แน่ใจว่ามีการเข้ าศึกษามาก่อนเรี ยน ผู้เรี ยนที่ไม่ได้ นาเสนอจะต้ องตังค
้ าถามเกี่ยวกับเนื ้อหาและวิดีโออย่างน้ อย 1 วัน
ล่วงหน้ า เพื่อให้ กลุม่ ทางานมีเวลาเตรี ยมตอบคาถามหลังจากนาเสนอบทตัดตอนของแต่ละบทแล้ ว โดยให้ พิมพ์คาถามไว้ ที่
ไฟล์ Docs ที่ผ้ สู อนสร้ างขึ ้นไว้ ที่ Google Drive โดยมีเงื่อนไขว่าคาถามที่ซ ้าจะไม่ได้ คะแนนการตังค
้ าถาม ส่วนกลุม่ ทางานนัน้
ต้ องศึกษาบทที่รับผิดชอบโดยละเอียดอยูแ่ ล้ ว
ส่วนการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) ในรายวิชา FRN 315 (Modern French
Literature) นัน้ คือการมอบหมายให้ ทางานที่เน้ นการพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง ได้ แก่การสร้ างสรรค์งาน (Tasks) หลังจากจบ
บทเรี ยนในบางบท และการให้ ทางานส่วนบุคคล (Travail Personnel Guidé) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กการสร้ างชิ ้นงาน ตังแต่
้ เริ่ มคิดจน
งานเสร็ จสมบูรณ์ แล้ วนาเสนองานนันด้
้ วยภาษาที่เข้ าใจได้ ง่าย
8. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ ห้องเรียนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction) ที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรี ยน อันได้ แก่ ทักษะการคิดขันสู
้ ง และทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
2. เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) ที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรี ยน อันได้ แก่ ทักษะการคิดขันสู
้ ง และทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
3. เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction) และ
รูปแบบการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching)
9. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.ผู้เรี ยนได้ รับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction)
2. ผู้เรี ยนได้ รับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based
Teaching)
3. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีตอ่ รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่)
10. ระเบียบวิธีวิจัย
10.1 ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ กระบวนการวิจยั เชิงทดลองแบบกลุม่ ทดลองกลุม่ เดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single
Group, Pretest - Posttest Design) ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเว็บไซต์
10.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จานวน 19 คน

10.3 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิดขันสู
้ ง และทักษะการเรี ยนรู้และ
นวัตกรรม แบ่งเป็ น เครื่ องมือที่ประเมินโดยผู้สอน และเครื่ องมือทีป่ ระเมินโดยผู้เรี ยน ดังนี ้
ก. เครื่ องมือที่ประเมินโดยผู้สอน ประกอบด้ วย
- ผลงานที่ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างสรรค์ (Tasks)
- แบบประเมินทักษะการคิดขันสู
้ ง ซึง่ ประกอบด้ วยทักษะ 4 ตัวด้ านบนตามกระบวนการเรี ยนรู้ 6
ขันตอนของบลู
้
ม (Bloom’s Taxonomy) ประเมินก่ อนและหลังการทดลอง ประกอบด้ วย
1) การนาความรู้ไปใช้ (Application) 2) การวิเคราะห์ (Analysis)
3) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 4) การประเมินค่า (Evaluation)
- แบบประเมินกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานและคุณภาพของผลงาน ประเมินระหว่ างและหลัง
การทดลอง
- แบบประเมินการนาเสนอและทักษะการใช้ ภาษาในการสือ่ สาร
ข. เครื่ องมือที่ประเมินโดยผู้เรี ยน ประกอบด้ วย
- แบบประเมินกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานและคุณภาพของผลงาน ประเมินโดยผู้ฟังการนาเสนอ
- แบบประเมินการนาเสนอและทักษะการใช้ ภาษาในการสือ่ สาร ประเมินโดยผู้ฟังการนาเสนอ
- แบบประเมินตนเองด้ านทักษะในการเรี ยนรู้และทักษะในการแก้ ปัญหา ประเมินโดยผู้เรี ยน (ก่ อน
และหลังการทดลอง)
- แบบประเมินการใช้ งานเว็บไซต์รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) ประเมินโดย
ผู้เรี ยน
- แบบสารวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีตอ่ รูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped
Classroom Instruction) และการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching)
ประเมินโดยผู้เรี ยน
10.4 วิธีวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยเครื่ องมือในหัวข้ อ 10.3 ด้ วยสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วแปลผลค่าคะแนนที่ได้ ในลักษณะของตารางประกอบการบรรยาย
10.5 วิธีการดาเนินงานตลอดโครงการ
ผู้วิจยั ดาเนินการร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนรู้ ในการสร้ างเว็บไซต์รายวิชา FRN 302 (วรรณกรรมฝรั่งเศส
สมัยใหม่) และสร้ างเครื่ องมือในหัวข้ อ 10.3 จากนันด
้ าเนินการเก็บรวบรวบข้ อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา FRN
302 (วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่) แล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูลเพื่อสรุปเป็ นรายงานวิจยั ต่อไป
11. ขอบเขตของการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนผ่านรูปแบบการสอนโดยใช้ ห้องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom Instruction) แล้ วเกิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 อันได้ แก่ ทักษะการคิดขันสู
้ ง และทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม

2. ผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนผ่านรูปแบบการสอนโดยใช้ การสร้ างสรรค์ผลงาน (Task-Based Teaching) แล้ วเกิดทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 อันได้ แก่ ทักษะการคิดขันสู
้ ง และทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
12. แผนงานและระยะเวลาการทาวิจัย

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ระยะเวลาปี 2558-2559
ธันวาคม

กิจกรรม

1. ศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม
และจัดทาเว็บไซต์รายวิชา
2. เขียนโครงการวิจยั
3. สร้างเครื่ องมือวิจยั
4. ดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์และแปลผล
6. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั
13. งบประมาณ
1. ค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก)
2. ค่ าวัสดุ
2.1 ค่าจัดทาเครื่องมือในการวิจยั
3. ค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าพิมพ์และวิเคราะห์แบบวัดทักษะและแบบสอบถาม
(20 บาท x 19 คน x 3 ชุด x 2ใช้ ประเมินก่อน/และหลังการทดลอง
3.2 (20 บาท x 19 คน x 5 ชุด ใช้ ประเมินเฉพาะหลังการทดลอง)
3.3 ค่าเข้ าปกรูปเล่มงานวิจยั (200 x 4)
3.4 ค่าจ้ างพิมพ์งานและเข้ ารูปเล่ม (เหมาจ่าย)
3.5 ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)
งบประมาณที่หวั หน้ าโครงการได้ รับ
4. อื่นๆ (จ่ ายในนาม ศสพ.)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน (Reader บทความวิจยั )
4.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
4.3 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์ (จ่ายให้ หวั หน้ าโครงการ)
4.4 ค่าใช้ จา่ ยในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจยั (จ่ายให้ หวั หน้ าโครงการ)
รวมเป็ นจานวนเงิน

- บาท
- บาท

- บาท
- บาท
- บาท
- บาท
- บาท
- บาท

- บาท
- บาท
- บาท
- บาท
- บาท

**หมายเหตุ ผู้ที่ขอทุนวิจยั ตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป ใช้ การขอทุนวิจยั ตาม (ศสพ. RS1-11) ดังนี ้ http://isdc.rsu.ac.th/files/research/88.pdf

ลงนาม

ผู้เสนอโครงการ
)

(
14. ความเห็นของหัวหน้ าภาควิชา/หัวหน้ าสาขาวิชา/หัวหน้ าหน่ วยงาน

ลงนาม
(

)

15. ความเห็นของคณะกรรมการประจาคณะ (ลงนามโดยคณบดี)

ลงนาม
(

)
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