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7. ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั  

จากการพัฒนากรอบประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการศึกษายุคใหม่ ทั้งการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม เน้นการสร้างให้คนสามารถคิด วิเคราะห์ได้ และการตื่นตัวของนักการศึกษาในการมุ่งเพ่ิมพูน

ทักษะในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (กองบริหารงานวิจัยฯ, 2559) ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของนักการศึกษา

และบริษัทชั้นน าของโลกเกิดเป็น ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ทั้งนี้คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรม

ศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย  ราชบัณฑิตยสถาน  ได้จัดท าค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไว้

ดังนี้  (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2557) 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  (21st century skills; transversal skills) หมายถึง กลุ่ม

ความรู้  ทักษะ และนิสัยการท างาน  ที่เชื่อว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  ทักษะดังกล่าวนี้เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (21st Century 

Learning Framework) เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความสอดคล้องกับทักษะข้างต้น ทั้งนี้ในปี 2559 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา (คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2559) โดยมีรายละเอียด ข้อที่ 1 คือ ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมาย

การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ

พร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working 
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Knowledge) นอกจากนี้ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ได้กล่าวถึงเหตุผลของการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาไว้ 

ประการหนึ่ง คือ สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพ่ือให้ได้รับการ

ยอมรับจากนานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) 

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งการใช้

ภาษาอังกฤษ ทักษะการท างาน และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ที่สอดคล้องกับกรอบพัฒนาประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0 คือ การพัฒนาทักษะ 4Cs ซึ่งได้แก่ Critical 

Thinking (ทักษะการคิดวิเคราะห์) , Communication (ทักษะการสื่อสาร), Collaboration ( ทักษะการ

ท างานร่วมกัน), และ Creativity  and Innovation (ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ภาคีเพ่ือทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ได้ก าหนดค าจ ากัดความของแต่ละทักษะไว้ดังนี้ (National Education Association, 

2012) 

1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill)  

ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เหมาะสม อาทิเช่น สามารถใช้

การอนุมานความคิดแบบอุปนัยและนิรนัยได้ เป็นต้น ใช้ความคิดอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ 

สามารถตัดสินใจโดยวิเคราะห์, ประเมิน, สังเคราะห์สถานการณ์ และสามารถน าประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้

มาทบทวนและวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 

มองปัญหาได้ชัดเจนและหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีขึ้นได้ 

2) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้ง การพูด 

เขียน หรือใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องในบริบทต่างๆ สามารถฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

เข้าใจความหมาย ทั้งในด้านของความรู้ความเข้าใจ , ทัศนคติ ตลอดจนเจตนาของผู้พูด สามารถจ าแนก

จุดประสงค์ของการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีและประเมินถึงผลกระทบและประสิทธิภาพในการ

สื่อสาร และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration Skill) ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมีความเคารพซึ่งกันและกันในทีม มีความยืดหยุ่น มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นและมีความสามารถใน

การประนีประนอมเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง สามารถแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มได้  
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4) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) มีเทคนิคใน

การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการต่อยอดจากรากฐานและความคิดใหม่ๆ สามารถน าความคิดนั้นๆ 

มาอธิบาย ขยายความ วิเคราะห์ ตลอดจนประเมินความคิดเดิมให้เป็นความคิดใหม่ที่ดีขึ้นได้ สามารถร่วม

พัฒนาความคิดกับผู้อ่ืนได้ และเปิดรับความคิดของผู้อ่ืน และให้ผลสะท้อนกลับกับผู้ร่วมออกความคิดได้ 

เข้าในสภาวะความเป็นจริง และข้อจ ากัดของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถมองข้อผิดพลาดให้เป็น

บทเรียน และสามารถน าความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบัติจริงได้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นให้ความรู้

พ้ืนฐาน ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และขั้นน าเสนอ

ผลงาน (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557) ซึ่ง ในระหว่างการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนนั้น นักศึกษาจะได้

พัฒนาทักษะ 4Cs ตลอดในการท าโครงงานผ่านการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษในการท างาน 

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชา ENL127 วิชา ภาษาอังกฤษในการท างาน นั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ 

ศัพท์ ส านวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการท างานในบริบทนานาชาติการใช้ทักษะทั้งด้านการฟัง

พูดอ่าน และเขียนเพ่ือติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการท างาน การติดต่อน าเสนอ

ความเห็นในที่ประชุม  จากค าอธิบายรายวิชาดังกล่าวนั้น ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง

ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชานี้   

การประเมินผลรายวิชา ENL127 ซึ่งผู้จัดท ารายวิชาได้ใช้วิธีการ Project-based Learning ใน

การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา โดย Project-based Learning ซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นเป็นวิธีการ

สอนที่ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด รู้จักแก้ปัญหา (ศศิโสพิต แพงศรี, 2018) ซึ่งผู้เรียนก็จะเกิดความรู้จาก

ภายในใจ และสมองของตนเอง โดยครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนซึ่งมี

หน้าที่ลงมือปฏิบัต ิ(วิจารณ์ พานิช, 2555)  

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการให้นักศึกษาท าโครงงานโดยวิธีการ Project-based Learning 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 4Cs    

8. วตัถุประสงคข์องโครงกำร  

สมมุติฐำนงำนวิจยั: คะแนนทกัษะศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึนหลงัจำกกำรเรียนรูท่ี้ยึดโครงงำนเป็นฐำน

ของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนในรำยวิชำ ENL127 

1) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 4Cs ในศตวรรษที่ 21แก่นักศึกษา 
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2) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระดับโครงงาน Project-based Learning ในการเพ่ิมพูนทักษะ 

4Cs   

3) เพ่ือคน้หำหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษำหลงักำร

จดักำรเรียนรูท่ี้ยึดโครงงำนเป็นฐำนของนักศึกษำท่ีลงทะเบียนในรำยวิชำ ENL 127 

      

9. ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้บั   

1) นักศึกษาสามารถเพ่ิมพูนทักษะ 4Cs อันเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) ผู้ประสานงานรายวิชา ENL127 ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาโครงงานที่พัฒนาทักษะ 4Cs 

แก่ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น      

10. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)  

Flipped Classroom 

Flipped Classroom คือ รูปแบบการสอนที่เปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลาง(teacher-centered) 

เป็นการให้เวลาในชั้นเรียนเพื่อให้เวลาการเรียนรู้จากกิจกรรมของผู้เรียน  (Lag, 2019) โดยผู้เรียนท า

กิจกรรมนั้นนั้นนอกชั้นเรียนก่อนจะน ามาสู่การเรียนในห้องเรียน  โดยการผสมผสานของการเรียนรู้ทั้งจาก

การเตรียมตัวนอกห้องเรียนน ามาสู่กิจกรรมในห้องเรียนนั้นท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งข้ึน (Goedhart, 

Westrhenen, Amaoser, Zweekhorst, 2019) การเรียนรู้แบบ Flipped-classroomนี้ท าให้การเรียนมี

ความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนที่มีระดับความรู้ต่างกันสามารถมีความพร้อมใน

การเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในชั้นเรียนได้  Flipped Classroom นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนกลุ่มท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์อ่อนในรายวิชานั้นๆ (Nouri, 2016) พบว่าผู้เรียนในระดับนักศึกษานั้นจะมีการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิผลจากการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom และมีความรู้สึกกระตือรือร้นต่อการเรียน

มากขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และเป็นการเพ่ิมความมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในการ

เรียนอีกด้วย (Zamzami, Halili, 2016) และผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนเพ่ิมขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอน

แบบ Flipped Classroom (Kunpitak, 2018) 
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นอกจากนี้Flipped Classroom นั้นยังเพ่ิมทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการ

เรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ (Sakulprasetsri, 2017) พบว่านักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

มากขึ้นทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (Sakulprasetsri, 2017)  

ดังนั้น Project-based Learning ซึ่งจัดเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 

จึงจัดเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการเพ่ิมพูนทักษะศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษ 

Project-based Learning 

Project Based Learning (PBL) นั้นคือ วิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในโครงงานที่มี

ความหมายและเป็นโครงงานที่เกี่ยวเนื่องกับโลกแห่งความเป็นจริง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน นั้นเป็นผู้มีทักษะ

ในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี สามารถท างานโดยอิสระได้ มีความคิด

วิเคราะห์ มีความม่ันใจ สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารได้ดีกับบุคคลหลาย

ประเทศ ซึ่งโครงงานที่เหมาะสมกับคุณลักษณะดังกล่าวนั้น ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  เพ่ิมพูนแรงจูงใจแก่ผู้เรียน 

2)  เตรียมพร้อมผู้เรียนไปสู่การเป็นประชากร 

3) ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ได้ตามมาตรฐานและสามารถถ่ายทอดความรู้เชิงลึกและกระบวนการ

คิด 

4) ท าให้ผู้สอนมีความพึงพอใจในการสอนมากขึ้น 

5) ท าให้เกิดทางเลือกใหม่ในการสื่อสารและเชื่อมโยงทั้งในครอบครัว 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 

เปิดรับความล้มเหลว สามารถแสดงออกทางการเขียนและพูดได้อย่างชัดเจน และมีทักษะการบริหาร

จัดการเวลา ซึ่งสอดคล้องต่อทักษะที่องค์กรต่างๆต้องการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ปัญหาที่ซับซ้อน 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน การประยุกต์ใช้ความรู้ใน สถานการณ์จริง สามารถ

บอกที่มาของข้อมูลที่มีความหลากหลายได้  มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ มีทักษะในการ

ท างานร่วมกันกับผู้อื่น (Hart Research Associates, 2013, p.8) 
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ยิ่งไปกว่านั้น Project Based Learning ยังช่วยเพ่ิมพูนทักษะศตวรรษที่ 21 ในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษโดย Wongdaeng, M. and Hajihama, S. (2018) พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจและทัศนคติที่

ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการท าโครงงานและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และกล่าวถึงคุณประโยชน์

ของ Project Based Learning ว่าผู้เรียนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะท ารายงานที่เก่ียวข้องกับโลกแห่งความจริง  

Kavlu (2017) พบว่า การน า Project Based Learning (PBL) มาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศนั้นเพ่ิมการรับรู้ทางภาษาและทักษะศตวรรษที่ 21 ในด้านของความสามารถในการ

สื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะการแก้ปัญหา Essien (2018) พบว่า 

Project Based Learning (PBL) พบว่า นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษผ่าน Project Based Learning และเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนเรียนรู้

อิสระ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   ทักษะการสื่อสารอีกด้วย ซึ่งทักษะที่เพ่ิมพูนดังกล่าวเป็น

ทักษะศตวรรษท่ี 21 ทั้งสิ้น และเพ่ิมพูนความกระตือรือร้นให้กับผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ (Ke 2010) 

ดังนั้น Project Based Learning (PBL) จึงสมควรน ามาปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ และ

เพ่ิมพูนทักษะศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษา     

11. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรำยละเอียดต่อไปน้ี 

11.1 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอะไร กำรวิจยัช้ินน้ีเป็นวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental 

design, one group โดยใชเ้ทคนิคกำรเก็บขอ้มลูแบบผสมผสำน (Mix method)   

11.2 ประชำกรและ กลุ่มตวัอยำ่ง คือ นักศึกษำรำยวิชำ ENL127 English at work เทอม1-

2563 กลุ่มตวัอยำ่งคือนักศึกษำท่ีท ำโครงงำนดงัต่อไปน้ี จ ำนวน 60 คน    

  

11.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มลู คือ แบบวัดทักษะ 4Cs จากศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์

เป็นผู้ประเมินจากโครงงาน รายงาน ความคืบหน้าในการท าโครงงาน เอกสาร วิดีทัศน์การน าเสนอผลงาน

โครงงานของนักศึกษา และการสัมภาษณ์นักศึกษาเชิงลึกโดยผู้ช่วยวิจัย เพ่ือป้องกันการ Bias  

    

11.4 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู มีดงัน้ี 

1) โครงงานด้านไวยากรณ์ ใช้กลวิธีแบบ Flipped classroom โดยนักศึกษาศึกษา

ไวยากรณต์ามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ 9ของการเรียน แล้วให้นักศึกษาน าเสนอความเข้าใจต่อ
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ชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน       

     

2) โครงงานด้านเกมค าศัพท์ โดยการให้นักศึกษาสร้างเกมจากค าศัพท์ในบทเรียน 

น าเสนอต่อชั้นเรียน ในสัปดาห์ที่ 10ของการเรียน และ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน  

     

3) โครงงานการอภิปรายจากการศึกษาวิดิทัศน์ โดยให้นักศึกษาศึกษา TED Talk ที่

นักศึกษาสนใจ น าเสนอ ต่อชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 11 ของการเรียน และ โดยมี อาจารย์เป็นที่ปรึกษา

โครงงาน     

4) โครงงาน Product Pitch Presentation นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม   สนใจ

น าเสนอต่อชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ในสัปดาห์ที่ 12 ของการเรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน 

    

5) โครงงานการฝึกฝนการฟังจากสื่อท่ีนักศึกษาในกลุ่มสนใจ ให้น าเสนอค าศัพท์ ส านวน

ภาษา ประโยชน์ ที่ได้รับ น าเสนอต่อชั้นเรียน ในสัปดาห์ที่ 13   โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงงาน 

   

11.5 กำรด ำเนินกำรวิเครำะหข์อ้มลู คือ การวัดและประเมินผลทักษะ 4Cs โดยอาจารย์ผู้สอน

ทั้งจากการติดตามผลและการสัมภาษณ์ ประเมินตามตาราง ดังนี้ (National Education Association, 

2012) 

 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ทักษะ มี (1คะแนน) ไม่มี (0 คะแนน) หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. การให้เหตุผลอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

   

2. การคิดอย่างมีระบบ    
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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 

และน าไปสู่ทางแก้ปัญหา

ที่ดีข้ึนได้ 
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ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะ มี (1คะแนน) ไม่มี (0 คะแนน) หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. สามารถสื่อสารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งการพูด

และการเขียน 

   

2. สามารถฟังอย่างมี

ประสิทธิภาพ เข้าใจ

ความหมาย ทั้งในด้านของ

ความรู้ความเข้าใจ, 

ทัศนคติ ตลอดจนเจตนา

ของผู้พูด 

   

3. สามารถจ าแนก

จุดประสงค์ของการสื่อสาร

ได้   

   

4. สามารถใช้เทคโนโลยี

และประเมินถึงผลกระทบ

และประสิทธิภาพในการ

สื่อสาร  

   

5. สามารถสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration Skill) 

ทักษะ มี (1คะแนน) ไม่มี (0 คะแนน) หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. สามารถท างานเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

2. มีความเคารพซึ่งกันและ

กันในทีม มีความยืดหยุ่น 

มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 

   

3. มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น

และมีความสามารถในการ

ประนีประนอมเพ่ือให้งาน

ส าเร็จลุล่วง 

   

4. สามารถแบ่งงาน หน้าที่

ความรับผิดชอบในกลุ่มได้ 

   

ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity  and Innovation) มีเทคนิคในการน าเสนอ

ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการต่อยอดจากรากฐานและความคิดใหม่ๆ สามารถน าความคิดนั้นๆมาอธิบาย 

ขยายความ วิเคราะห์ ตลอดจนประเมินความคิดเดิมให้เป็นความคิดใหม่ที่ดีขึ้นได้ สามารถร่วมพัฒนา

ความคิดกับผู้อ่ืนได้ และเปิดรับความคิดของผู้อ่ืน และให้ผลสะท้อนกลับกับผู้ร่วมออกความคิดได้ เข้าใจ

สภาวะความเป็นจริงและข้อจ ากัดของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถมองข้อผิดพลาดให้เป็นบทเรียน  

และสามารถน าความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบัติจริงได ้

ทักษะ มี (1คะแนน) ไม่มี (0 คะแนน) หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. มีเทคนิคในการน าเสนอ

ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการ

ต่อยอดจากรากฐานและ

ความคิดใหม่ๆ 
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2. สามารถน าความคิดนั้นๆ

มาอธิบาย ขยายความ 

วิเคราะห์ ตลอดจนประเมิน

ความคิดเดิมให้เป็น

ความคิดใหม่ที่ดีข้ึนได้ 

 

   

3. สามารถน าความคิดนั้นๆ

มาอธิบาย ขยายความ 

วิเคราะห์ ตลอดจนประเมิน

ความคิดเดิมให้เป็น

ความคิดใหม่ที่ดีข้ึนได้ 

   

4. สามารถร่วมพัฒนา

ความคิดกับผู้อ่ืนได้ และ

เปิดรับความคิดของผู้อ่ืน 

และให้ผลสะท้อนกลับกับผู้

ร่วมออกความคิดได้ 

   

5. เข้าใจสภาวะความเป็น

จริงและข้อจ ากัดของ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   

   

6. สามารถมองข้อผิดพลาด

ให้เป็นบทเรียน  และ

สามารถน าความคิด

สร้างสรรค์มาปฏิบัติจริงได้ 
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วิธีวิเครำะหข์อ้มลู 

1. น ำขอ้มลูจำกตำรำงมำวิเครำะหห์ำปัจจยัท่ีเช่ือมโยงท่ีมีผลต่อกำรเพ่ิมพนูทกัษะของนักศึกษำโดยใช้

สถิติ ANNOVA   

2. น ำขอ้มลูจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจมำวิเครำะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

3. น ำขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณเ์ชิงลึกมำวิเครำะหว์่ำมีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในขอ้1และขอ้2หรือไม่ 

11.6 วิธีกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร  

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เตรียมโครงงาน 

ด าเนินการขอ

ใบรับรองจริยธรรม

งานวิจัย 

      

อธิบายรูปแบบการ

ท าโครงงานแก่

นักศึกษา ให้

ค าปรึกษาโครงงาน 

      

เก็บข้อมูล       

วิเคราะห์ข้อมูล       

สรุปผลงานวิจัย       

12. ขอบเขตของกำรวิจยั ทดสอบโครงงำนในรำยวิชำ ENL127 จ ำนวน 5 โครงงำน  แบ่งเป็น 

- โครงงำนดำ้นไวยำกรณ ์โดยกำรใชก้ลวิธีแบบ Flipped 

classroom โดยใหนั้กศึกษำศึกษำ ไวยำกรณล์่วงหนำ้ แลว้น ำเสนอควำม

เขำ้ใจ 
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- โครงงำนดำ้นเกมค ำศพัท ์โดยกำรสรำ้งเกมจำกค ำศพัทใ์น

บทเรียน 

- โครงงำนกำรอภิปรำยโดยกำรกำรศึกษำ TED Talk ท่ีนักศึกษำ

สนใจ  

- โครงงำน Product Pitch Presentation 

-  โครงงำนกำรฝึกฝนโดยกำรฟังจำกส่ือท่ีนักศึกษำในกลุ่มสนใจ 

แลว้น ำเสนอควำมเขำ้ใจ 

  

กรอบแนวคิด 

จากรูปแบบจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ซึ่ง 

ดุษฏี โยเหลา และคณะ (2557) สรุปไว้ในแผนภาพที่ 1 และวิจารณ์ พานิช. (2555) ได้สรุปไว้ในแผนภาพที่ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6. ขั้นน าเสนอผลงาน 

5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

4. ขั้นแสวงหาความรู้ 

3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน 

 

5. Presentation 

1. Define 

2. Plan 

3. Do 

4. Review 
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13. แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร  

กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เตรียมโครงงาน       

อธิบายรูปแบบการ

ท าโครงงานแก่

นักศึกษา ให้

ค าปรึกษาโครงงาน 

      

เก็บข้อมูล       

วิเคราะห์ข้อมูล       

สรุปผลงานวิจัย       

 

14. งบประมำณ 

รายการ ราคา (บาท) 
1.ค่าตอบแทน 

1.1  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน) 1,000 บาท 
2.ค่าวัสด ุ
       2.1   กระดาษ A4, อุปกรณส์ านักงาน 2,000 บาท 
3.ค่าใช้สอย 
3.1  ค่าจัดท าแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล  
            (20 บาท x 60 คน x 1 ชุด) 1,200 บาท 
            ค่าจัดท าแบบสัมภาษณน์ักศึกษาเชิงลึก 
            (20 บาท x 60 คน x 1 ชุด) 1,200  บาท 
3.2  ค่าจ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม  (เหมาจ่าย)   
3.3  ค่าพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    
3.4  ค่าถอดเทปและพิมพ์เนื้อหา 6 ช่ัวโมง   
3.3  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ (เหมาจ่าย) 

 
2,400 

 
 
 

5,000 
5,000 
1,800 
1,000 

 
บาท 

 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 18,200 บาท 
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4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 16,200 บาท) 
    4.1ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวจิัย 2 ท่าน 
      (เฉพาะกรณีที่ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน)  
    4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
    4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อไทย-อังกฤษ 
    4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจัยที่เสร็จสมบรูณ์(จ่ายหัวหน้าโครงการ) 
    4.5 รางวัลในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัย 

 
2,000 

 
1,000 
200 

3,000 
10,000 

 
บาท 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,400 บาท 
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ลงนำม     ผูเ้สนอโครงกำร 

          (                  )                  

 

16. ควำมเห็นของหวัหนำ้ภำควิชำ/หวัหนำ้สำขำวิชำ/หวัหนำ้หน่วยงำน 

            

            

            

    

      ลงนำม       

              (      ) 

17. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนำม       

              (     ) 
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ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั  หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) มหำวทิยำลยัรงัสิต         

 จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

 โทรศพัท ์    โทรสำร      

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น) 41/7 ซอยวภิำวดีรงัสิต68 ถนนวภิำวดี-รงัสิต เขตหลกัส่ี กทม 10210   

        

 จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร    รหสัไปรษณีย1์0210 

 โทรศพัท ์    โทรสำร      

E-mail Address  supachanin.d@rsu.ac.th 

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปริญญาโท  ภาษาและการส่ือสาร Graduate School 

School of 
สถาบนับฑัติพฒันบริหาร 2553 
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Language and 

Communication  
ศาสตร์ 

ปริญญาตรี การศกึษานอกระบบ

โรงเรียนและ

ภาษาองักฤษ 

ครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

     

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

Using Learning Management System Software as 

Media for Autonomous Practicing of English 

Grammar Rangsit English Language Institute 

 

ศนูย์สนบัสนนุและ

พฒันาการเรียนการ

สอน 

1ปี  
30% 

 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  3  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ        

สุพจนินท ์ดวงจินดำ เสถียรพนัธ ์             

       วนัท่ี      

 

 

 

 

 


