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1. ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)
ศตวรรษที่ 21ในกำรสื่อสำร

กำรใช้กำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบโครงงำนเพิ่มพูนทักษะกำรสื่อสำรแห่ง

(ภำษำอังกฤษ) Implementing Project-based Learning to Enhance Students’
21st century skills in communication
2. ประเภทนักวิจยั

 มีประสบกำรณ์ เคยได้รบั ทุนจำก (ระบุ) ศูนย์สนับสนุ นและพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
 หน้ำใหม่ (ยังไม่เคยได้รบั ทุนอุดหนุ น)

3. ประเภทของงำนวิจยั เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตำมรำยกำรต่อไปนี้ )
1. กำรวิจยั เกี่ยวกับนักศึกษำ
 กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้
4. รำยวิชำ/สำขำวิชำที่ทำกำรวิจยั กำรสอนภำษำอังกฤษ
5. ผูด้ ำเนิ นงำนวิจยั
ชื่อ (ทั้งภำษำไทย) นำง สุพจนิ นท์ ดวงจินดำ เสถียรพันธ์
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ) Mrs. Supachanin D. Sathainpan
คุณวุฒิ ปริญญำโท สำขำภำษำและกำรสื่อสำร(ภำษำอังกฤษ)
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร สถำนที่ทำงำน สถำบันภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรังสิต
โทรศัพท์ 089-921-6990
หมำยเหตุ: กรณีมีผรู้ ่วมวิจยั /ผูช้ ่วยนักวิจยั ให้กรอกรำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5 ตำมลำดับ
5.1 ที่ปรึกษำงำนวิจยั
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ชื่อ (ภำษำไทย)

ผศ. ดร. พนิ ตนำฏ ชูฤกษ์

(ภำษำอังกฤษ) Assistant Professor Dr. Panidnad Chulerk
วุฒิกำรศึกษำ ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สถำนที่ทำงำน สถำบันภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรังสิต
โทรศัพท์
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6. สถำนที่ทำกำรทดลองหรือเก็บข้อมูล สถำบันภำษำอังกฤษ / ห้องเรียน อำคำร 11
มหำวิทยำลัยรังสิต

7. ควำมสำคัญและที่มำของปั ญหำที่ทำกำรวิจยั
จากการพัฒนากรอบประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการศึกษายุคใหม่ ทั้งการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เน้นการสร้างให้คนสามารถคิด วิเคราะห์ได้ และการตื่นตัวของนักการศึกษาในการมุ่งเพิ่มพูน
ทักษะในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (กองบริหารงานวิจัยฯ, 2559) ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของนักการศึกษา
และบริษัทชั้นนาของโลกเกิดเป็น ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทาพจนานุกรม
ศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดทาคาอธิบายเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไว้
ดังนี้ (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557)
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
ความรู้

(21st century skills; transversal skills) หมายถึง กลุ่ ม

ทักษะ และนิสัย การทางาน

ที่เชื่อว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความสาเร็จในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ทักษะดังกล่าวนี้เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century
Learning Framework) เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษมี ค วามสอดคล้ องกั บทั ก ษะข้ างต้ น ทั้ งนี้ ใ นปี 2559

ส านัก งาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2559) โดยมีรายละเอียด ข้อที่ 1 คือ ให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดนโยบายและเป้าหมาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้ อ มทั้ ง วิ ช าการ วิ ช าชี พ และทั ก ษะการสื่ อ สารด้ า นภาษาอั ง กฤษในระดั บ ที่ ใ ช้ ง านได้ (Working
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Knowledge) นอกจากนี้ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ได้กล่าวถึงเหตุผลของการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาไว้
ประการหนึ่ง คือ สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557)
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องพัฒนาทั้งการใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการทางาน และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ที่สอดคล้องกับกรอบพัฒนาประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนาทักษะ 4Cs ซึ่งได้แก่ Critical
Thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) , Communication (ทักษะการสื่อสาร), Collaboration ( ทักษะการ
ทางานร่วมกัน), และ Creativity and Innovation (ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ภาคีเพื่อทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ได้กาหนดคาจากัดความของแต่ละทักษะไว้ดังนี้ (National Education Association,
2012)
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill)
ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เหมาะสม อาทิเช่น สามารถใช้
การอนุมานความคิดแบบอุปนัยและนิรนัยได้ เป็นต้น ใช้ความคิดอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้
สามารถตัดสินใจโดยวิเคราะห์, ประเมิน, สังเคราะห์สถานการณ์ และสามารถนาประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้
มาทบทวนและวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคย
มองปัญหาได้ชัดเจนและหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีขึ้นได้
2) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้ง การพูด
เขียน หรือใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องในบริบทต่างๆ สามารถฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจความหมาย ทั้งในด้านของความรู้ความเข้าใจ, ทัศนคติ ตลอดจนเจตนาของผู้พูด สามารถจาแนก
จุดประสงค์ของการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีและประเมินถึงผลกระทบและประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ทักษะการทางานร่วมกัน (Collaboration Skill) ผู้เรียนสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความเคารพซึ่งกันและกันในทีม มีความยืดหยุ่น มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นและมีความสามารถใน
การประนีประนอมเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง สามารถแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มได้

4

4) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) มีเทคนิคใน
การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการต่อยอดจากรากฐานและความคิดใหม่ๆ สามารถนาความคิดนั้นๆ
มาอธิบาย ขยายความ วิเคราะห์ ตลอดจนประเมินความคิดเดิมให้เป็นความคิดใหม่ที่ดีขึ้นได้ สามารถร่วม
พัฒนาความคิดกับผู้อื่นได้ และเปิดรับความคิดของผู้อื่น และให้ผลสะท้อนกลับกับผู้ร่วมออกความคิดได้
เข้าในสภาวะความเป็นจริง และข้อจากัดของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถมองข้อผิดพลาดให้เป็น
บทเรียน และสามารถนาความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบัติจริงได้
การจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นให้ความรู้
พื้นฐาน ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และขั้นนาเสนอ
ผลงาน (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557) ซึ่ง ในระหว่างการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนนั้น นักศึกษาจะได้
พัฒนาทักษะ 4Cs ตลอดในการทาโครงงานผ่านการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษในการทางาน
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชา ENL127 วิชา ภาษาอังกฤษในการทางาน นั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้
ศัพท์ สานวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการทางานในบริบทนานาชาติการใช้ทักษะทั้งด้านการฟัง
พูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการทางาน การติดต่อนาเสนอ
ความเห็นในที่ประชุม จากคาอธิบายรายวิชาดังกล่าวนั้น ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้
การประเมินผลรายวิชา ENL127 ซึ่งผู้จัดทารายวิชาได้ใช้วิธีการ Project-based Learning ใน
การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา โดย Project-based Learning ซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นเป็นวิธีการ
สอนที่ทาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด รู้จักแก้ปัญหา (ศศิโสพิต แพงศรี, 2018) ซึ่งผู้เรียนก็จะเกิดความรู้จาก
ภายในใจ และสมองของตนเอง โดยครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนซึ่งมี
หน้าที่ลงมือปฏิบัติ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการให้นักศึกษาทาโครงงานโดยวิธีการ Project-based Learning
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 4Cs
8. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
สมมุติฐำนงำนวิจยั : คะแนนทักษะศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้ นหลังจำกกำรเรียนรูท้ ี่ยึดโครงงำนเป็ นฐำน
ของนักศึกษำที่ลงทะเบียนในรำยวิชำ ENL127
1) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 4Cs ในศตวรรษที่ 21แก่นักศึกษา

5

2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระดับโครงงาน Project-based Learning ในการเพิ่มพูนทักษะ
4Cs
3) เพื่อค้นหำหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่แสดงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษำหลังกำร
จัดกำรเรียนรูท้ ี่ยึดโครงงำนเป็ นฐำนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนในรำยวิชำ ENL 127

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
1) นักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะ 4Cs อันเป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้ประสานงานรายวิชา ENL127 ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาโครงงานที่พัฒนาทักษะ 4Cs
แก่ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
10. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป)
Flipped Classroom
Flipped Classroom คือ รูปแบบการสอนที่เปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลาง(teacher-centered)
เป็นการให้เวลาในชั้นเรียนเพื่อให้เวลาการเรียนรู้จากกิจกรรมของผู้เรียน (Lag, 2019) โดยผู้เรียนทา
กิจกรรมนั้นนั้นนอกชั้นเรียนก่อนจะนามาสู่การเรียนในห้องเรียน โดยการผสมผสานของการเรียนรู้ทั้งจาก
การเตรียมตัวนอกห้องเรียนนามาสู่กิจกรรมในห้องเรียนนั้นทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น (Goedhart,
Westrhenen, Amaoser, Zweekhorst, 2019) การเรียนรู้แบบ Flipped-classroomนี้ทาให้การเรียนมี
ความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนที่มีระดับความรู้ต่างกันสามารถมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในชั้นเรียนได้ Flipped Classroom นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์อ่อนในรายวิชานั้นๆ (Nouri, 2016) พบว่าผู้เรียนในระดับนักศึกษานั้นจะมีการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผลจากการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom และมีความรู้สึกกระตือรือร้นต่อการเรียน
มากขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และเป็นการเพิ่มความมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในการ
เรียนอีกด้วย (Zamzami, Halili, 2016) และผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอน
แบบ Flipped Classroom (Kunpitak, 2018)
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นอกจากนี้Flipped Classroom นั้นยังเพิ่มทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ (Sakulprasetsri, 2017) พบว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้นทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (Sakulprasetsri, 2017)
ดังนั้น Project-based Learning ซึ่งจัดเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom
จึงจัดเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนทักษะศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษ
Project-based Learning
Project Based Learning (PBL) นั้นคือ วิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในโครงงานที่มี
ความหมายและเป็นโครงงานที่เกี่ยวเนื่องกับโลกแห่งความเป็น จริง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน นั้นเป็นผู้มีทักษะ
ในการแก้ปั ญหา มีค วามรั บ ผิ ด ชอบ ทางานร่ว มกั บผู้ อื่น ได้ ดี สามารถท างานโดยอิส ระได้ มี ความคิ ด
วิเคราะห์ มีความมั่นใจ สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารได้ดีกับบุคคลหลาย
ประเทศ ซึ่งโครงงานที่เหมาะสมกับคุณลักษณะดังกล่าวนั้น ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1) เพิ่มพูนแรงจูงใจแก่ผู้เรียน
2) เตรียมพร้อมผู้เรียนไปสู่การเป็นประชากร
3) ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ได้ตามมาตรฐานและสามารถถ่ายทอดความรู้เชิงลึกและกระบวนการ
คิด
4) ทาให้ผู้สอนมีความพึงพอใจในการสอนมากขึ้น
5) ทาให้เกิดทางเลือกใหม่ในการสื่อสารและเชื่อมโยงทั้งในครอบครัว ชุมชน และในโลกที่กว้างขึ้น
(Lamer, J. Mergendoller, J. and Boss, S., 2015)
นอกจากนี้ Project Based Learning (PBL) ยังส่งเสริม habits of mind (Conley, 2005) ซึ่ง
ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ , ทักษะการแก้ปัญหา เปิดรับและให้ผลตอบกลับจากการคิด วิเคราะห์
เปิดรั บความล้ มเหลว สามารถแสดงออกทางการเขียนและพูดได้อย่างชัดเจน และมีทักษะการบริหาร
จัดการเวลา ซึ่งสอดคล้องต่อทักษะที่องค์กรต่างๆต้องการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ปัญหาที่ซับซ้อน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน การประยุกต์ใช้ความรู้ใน สถานการณ์จริง สามารถ
บอกที่มาของข้อมูลที่มีความหลากหลายได้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ มีทักษะในการ
ทางานร่วมกันกับผู้อื่น (Hart Research Associates, 2013, p.8)
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ยิ่งไปกว่านั้น Project Based Learning ยังช่วยเพิ่มพูนทักษะศตวรรษที่ 21 ในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดย Wongdaeng, M. and Hajihama, S. (2018) พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจและทัศนคติที่
ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการทาโครงงานและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และกล่าวถึงคุณประโยชน์
ของ Project Based Learning ว่าผู้เรียนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทารายงานที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความจริง
Kavlu (2017) พบว่า การนา Project Based Learning (PBL) มาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศนั้นเพิ่มการรับ รู้ทางภาษาและทักษะศตวรรษที่ 21 ในด้านของความสามารถในการ
สื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการแก้ปัญหา Essien (2018) พบว่า
Project Based Learning (PBL) พบว่า นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษผ่าน Project Based Learning และเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนเรียนรู้
อิสระ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทักษะการสื่อสารอีกด้วย ซึ่งทักษะที่เพิ่มพูนดังกล่าวเป็น
ทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น และเพิ่มพูนความกระตือรือร้นให้กับผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ (Ke 2010)
ดังนั้น Project Based Learning (PBL) จึงสมควรนามาปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ และ
เพิ่มพูนทักษะศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
11. ระเบียบวิธีวิจยั ให้ระบุรำยละเอียดต่อไปนี้
11.1 ใช้ระเบียบวิธีวิจยั อะไร กำรวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental
design, one group โดยใช้เทคนิ คกำรเก็บข้อมูลแบบผสมผสำน (Mix method)
11.2 ประชำกรและ กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำรำยวิชำ ENL127 English at work เทอม12563 กลุ่มตัวอย่ำงคือนักศึกษำที่ทำโครงงำนดังต่อไปนี้ จำนวน 60 คน
11.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล คือ แบบวัดทักษะ 4Cs จากศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์
เป็นผู้ประเมินจากโครงงาน รายงาน ความคืบหน้าในการทาโครงงาน เอกสาร วิดีทัศน์การนาเสนอผลงาน
โครงงานของนักศึกษา และการสัมภาษณ์นักศึกษาเชิงลึกโดยผู้ช่วยวิจัย เพื่อป้องกันการ Bias

11.4 วิธีกำรดำเนิ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1) โครงงานด้านไวยากรณ์ ใช้กลวิธีแบบ Flipped classroom โดยนักศึกษาศึกษา
ไวยากรณ์ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ 9ของการเรียน แล้วให้นักศึกษานาเสนอความเข้าใจต่อ
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ชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

2) โครงงานด้านเกมคาศัพท์ โดยการให้นักศึกษาสร้างเกมจากคาศัพท์ในบทเรียน
นาเสนอต่อชั้นเรียน ในสัปดาห์ที่ 10ของการเรียน และ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

3) โครงงานการอภิปรายจากการศึกษาวิดิทัศน์ โดยให้นักศึกษาศึกษา TED Talk ที่
นักศึกษาสนใจ นาเสนอ ต่อชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 11 ของการเรียน และ โดยมี อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
โครงงาน
4) โครงงาน Product Pitch Presentation นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม สนใจ
นาเสนอต่อชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในสัปดาห์ที่ 12 ของการเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

5) โครงงานการฝึกฝนการฟังจากสื่อที่นักศึกษาในกลุ่มสนใจ ให้นาเสนอคาศัพท์ สานวน
ภาษา ประโยชน์ ที่ได้รับ นาเสนอต่อชั้นเรียน ในสัปดาห์ที่ 13 โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

11.5 กำรดำเนิ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล คือ การวัดและประเมินผลทักษะ 4Cs โดยอาจารย์ผู้สอน
ทั้งจากการติดตามผลและการสัมภาษณ์ ประเมินตามตาราง ดังนี้ (National Education Association,
2012)

ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะ
1. การให้เหตุผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. การคิดอย่างมีระบบ

มี (1คะแนน)

ไม่มี (0 คะแนน)

หลักฐานเชิงประจักษ์
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3. สามารถวิเคราะห์
แยกแยะ หลักฐาน ความ
เชื่อ ข่าวสารต่างๆได้
4. สามารถวิเคราะห์
ทางเลือกต่างๆได้
5. สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลและข้อโต้แย้งต่างๆ
ได้
6. สามารถแปรผลข้อมูล
สรุปข้อมูลได้
7. สามารถคิดวิพากษ์จาก
ประสบการณ์และการ
เรียนรู้ได้
8. สามารถแก้ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคยได้ทั้งแก้ไขไปตาม
แบบแผนและคิดวิธีแก้ไข
ใหม่ๆ
9. สามารถบ่งชี้ปัญหา
มองปัญหาได้อย่างชัดเจน
และนาไปสู่ทางแก้ปัญหา
ที่ดีขึ้นได้
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ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ
1. สามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน
2. สามารถฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าใจ
ความหมาย ทั้งในด้านของ
ความรู้ความเข้าใจ,
ทัศนคติ ตลอดจนเจตนา
ของผู้พูด
3. สามารถจาแนก
จุดประสงค์ของการสื่อสาร
ได้
4. สามารถใช้เทคโนโลยี
และประเมินถึงผลกระทบ
และประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร
5. สามารถสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มี (1คะแนน)

ไม่มี (0 คะแนน)

หลักฐานเชิงประจักษ์
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ทักษะการทางานร่วมกัน (Collaboration Skill)
ทักษะ

มี (1คะแนน)

ไม่มี (0 คะแนน)

หลักฐานเชิงประจักษ์

1. สามารถทางานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความเคารพซึ่งกันและ
กันในทีม มีความยืดหยุ่น
มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
3. มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
และมีความสามารถในการ
ประนีประนอมเพื่อให้งาน
สาเร็จลุล่วง
4. สามารถแบ่งงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบในกลุ่มได้
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) มีเทคนิคในการนาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการต่อยอดจากรากฐานและความคิดใหม่ๆ สามารถนาความคิดนั้นๆมาอธิบาย
ขยายความ วิเคราะห์ ตลอดจนประเมินความคิดเดิ มให้เป็นความคิดใหม่ที่ดีขึ้นได้ สามารถร่วมพัฒนา
ความคิดกับผู้อื่นได้ และเปิดรับความคิดของผู้อื่น และให้ผลสะท้อนกลับกับผู้ร่วมออกความคิดได้ เข้าใจ
สภาวะความเป็นจริงและข้อจากัดของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถมองข้อผิดพลาดให้เป็นบทเรียน
และสามารถนาความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบัติจริงได้
ทักษะ
1. มีเทคนิคในการนาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการ
ต่อยอดจากรากฐานและ
ความคิดใหม่ๆ

มี (1คะแนน)

ไม่มี (0 คะแนน)

หลักฐานเชิงประจักษ์
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2. สามารถนาความคิดนั้นๆ
มาอธิบาย ขยายความ
วิเคราะห์ ตลอดจนประเมิน
ความคิดเดิมให้เป็น
ความคิดใหม่ที่ดีขึ้นได้

3. สามารถนาความคิดนั้นๆ
มาอธิบาย ขยายความ
วิเคราะห์ ตลอดจนประเมิน
ความคิดเดิมให้เป็น
ความคิดใหม่ที่ดีขึ้นได้
4. สามารถร่วมพัฒนา
ความคิดกับผู้อื่นได้ และ
เปิดรับความคิดของผู้อื่น
และให้ผลสะท้อนกลับกับผู้
ร่วมออกความคิดได้
5. เข้าใจสภาวะความเป็น
จริงและข้อจากัดของ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. สามารถมองข้อผิดพลาด
ให้เป็นบทเรียน และ
สามารถนาความคิด
สร้างสรรค์มาปฏิบัติจริงได้
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วิธีวิเครำะห์ขอ้ มูล
1. นำข้อมูลจำกตำรำงมำวิเครำะห์หำปั จจัยที่เชื่อมโยงที่มีผลต่อกำรเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษำโดยใช้
สถิติ ANNOVA
2. นำข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจมำวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS
3. นำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกมำวิเครำะห์ว่ำมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลในข้อ1และข้อ2หรือไม่
11.6 วิธีกำรดำเนิ นงำนตลอดโครงกำร
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินโครงการวิจัย
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เตรียมโครงงาน
ดาเนินการขอ
ใบรับรองจริยธรรม
งานวิจัย
อธิบายรูปแบบการ
ทาโครงงานแก่
นักศึกษา ให้
คาปรึกษาโครงงาน
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลงานวิจัย
12. ขอบเขตของกำรวิจยั ทดสอบโครงงำนในรำยวิชำ ENL127 จำนวน 5 โครงงำน แบ่งเป็ น
- โครงงำนด้ำนไวยำกรณ์ โดยกำรใช้กลวิธีแบบ Flipped
classroom โดยให้นักศึกษำศึกษำ ไวยำกรณ์ล่วงหน้ำ แล้วนำเสนอควำม
เข้ำใจ
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- โครงงำนด้ำนเกมคำศัพท์ โดยกำรสร้ำงเกมจำกคำศัพท์ใน
บทเรียน
- โครงงำนกำรอภิปรำยโดยกำรกำรศึกษำ TED Talk ที่นักศึกษำ
สนใจ
- โครงงำน Product Pitch Presentation
- โครงงำนกำรฝึ กฝนโดยกำรฟั งจำกสื่อที่นักศึกษำในกลุ่มสนใจ
แล้วนำเสนอควำมเข้ำใจ

กรอบแนวคิด
จากรูปแบบจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ดุษฏี โยเหลา และคณะ (2557) สรุปไว้ในแผนภาพที่ 1 และวิจารณ์ พานิช. (2555) ได้สรุปไว้ในแผนภาพที่
2

1. Define

6. ขั้นนาเสนอผลงาน
5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้
4. ขั้นแสวงหาความรู้
4. Review

5. Presentation

3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ
2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ
1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน

3. Do

2. Plan
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13. แผนกำรดำเนิ นงำนตลอดโครงกำร
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินโครงการวิจัย
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เตรียมโครงงาน
อธิบายรูปแบบการ
ทาโครงงานแก่
นักศึกษา ให้
คาปรึกษาโครงงาน
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลงานวิจัย

14. งบประมำณ
รายการ
1.ค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน)
2.ค่าวัสดุ
2.1 กระดาษ A4, อุปกรณ์สานักงาน
3.ค่าใช้สอย
3.1
ค่าจัดทาแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
(20 บาท x 60 คน x 1 ชุด) 1,200 บาท
ค่าจัดทาแบบสัมภาษณ์นักศึกษาเชิงลึก
(20 บาท x 60 คน x 1 ชุด) 1,200 บาท
3.2 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม (เหมาจ่าย)
3.3 ค่าพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 ค่าถอดเทปและพิมพ์เนื้อหา 6 ชั่วโมง
3.3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)
รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ

ราคา

(บาท)

1,000

บาท

2,000

บาท

2,400

บาท

5,000
5,000
1,800
1,000
18,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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4. อื่นๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 16,200 บาท)
4.1ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน
(เฉพาะกรณีที่ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน)
4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ายหัวหน้าโครงการ)
4.5 รางวัลในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจัย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,000

บาท

1,000
200
3,000
10,000
34,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ลงนำม
(

ผูเ้ สนอโครงกำร
)

16. ควำมเห็นของหัวหน้ำภำควิชำ/หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำหน่ วยงำน

ลงนำม
(

)

17. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี)

ลงนำม
(

)
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