
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง    อาจารยฐ์นวชิณ์  ไกรเพ่ิม  คณะวชิา/หน่วยงาน ภาควชิาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ     อาจารยณ์ัฏฐพล คุปตธ์นโรจน ์ คณะวชิา/หน่วยงาน ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาฝร่ังเศส สอนภาษาฝร่ังเศส 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

การเผยแพร่ผลงานวชิาการในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

 การผลิตผลงานวชิาการเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษาในสาขาวชิาหรือแขนงท่ีตนเอง

ถนดัหรือสนใจ กระผมไดผ้ลิตผลงานวชิาการในรูปแบบต่างๆ โดยสรุปคือ บทความวชิาการท่ีตีพิมพล์งในวารสาร

ระดบัชาติ (TCI 2) จ านวน 3 ช้ิน บทความวชิาการท่ีน าเสนอในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ณ ต่างประเทศ 

จ านวน 5 ช้ิน หนงัสือแปล 1 เล่ม และส่ือ E-learning จ านวน 1 ช้ิน ดงัรายละเอียดน้ีคือ 

บทความวชิาการ 

ฐนวิชณ์ ไกรเพ่ิม., ธนกร ประพฤทธิพงศ์., จีรพงษ ์ฉลอม. “L’analphabète : นวนิยายเชิงอัตชีวประวติัของอ
โกต้า คริสต๊อฟ จากผู้ลีภั้ยชาวฮังกาเรียนสู่การเป็นนักเขียนภาษาฝร่ังเศส ” บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  ปีท่ี 13  ฉบบัท่ี 1  (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) (TCI ฐาน 2) 
ฐนวิชณ์ ไกรเพ่ิม “ทฤษฎีความหมายกับการแปลบริบททางวัฒนธรรมในวรรณกรรมแปลเร่ืองเมนูคนบาป 
จานโปรดส าหรับคนใจร้าย ของ ฌอง เติลเล่”  ตีพิมพใ์นวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ปีท่ี 12  ฉบบัท่ี 21  (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559) (TCI ฐาน 2) 
ฐนวิชณ์ ไกรเพ่ิม, Cécilia DUPUIS   และ Sarah SANDRAGNE. Dynamisme  des  projets  francophones :  
facteur clé de la promotion de l’enseignement/apprentissage du français sur l’entrée d’ASEAN.  วารสาร
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์. ปีท่ี 12 ฉบบัพิเศษ (มกราคม-มิถุนายน 2559) (TCI ฐาน 2) 
การน าเสนอผลงานวชิาการในการประชุมวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

ฐนวิชณ์ ไกรเพ่ิม. Quel piste de l’enseignement du francais du Tourisme en Thailande การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  “L’enseignement du FLE dans le monde ; politiques linguistiques, méthodologiques et 
stratégies pédagogiques” มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเจนไน เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย จดัโดยสมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่งอินเดียร่วมกบัสมาคมการศึกษาแห่งรัฐควเิบก ประเทศแคนาดา วนัท่ี 14-16 กมุภาพนัธ์ 2562 
ฐนวิชณ์ ไกรเพ่ิม. Mise en place d’une mobilité académique intégrée dans le programme de formation en 
vue de favoriser la stratégie d’apprentissage du français chez les étudiants. การประชุมวชิาการระดบัภูมิภาค 
“Enseignement et formation du/en français en contexte plurilingue.  มหาวิทยาลยัวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม 
กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม จดัโดย CREFAP/OIF วนัท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2560 
ฐนวิชณ์ ไกรเพ่ิม. Un défi pour les étudiants thaïlandais dans la communication en français. เสวนาโต๊ะ
กลมในหัวข้อ  “Université d’été francophone en Mongolie : retours sur une immersion interculturelle en 



 
 

français de participants exclusivement asiatiques” การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CAP Kyoto 2017;  
มหาวทิยาลยั  เกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น. วนัท่ี 20-24 กนัยายน 2560 
ฐนวิชณ์ ไกรเพ่ิม. การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลของนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลัยรังสิต . 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ืองนวตักรรมกบัความทา้ทายทางภาษาและการส่ือสารในโลกไร้พรมแดน; 
2559;  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัและสถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้). วนัท่ี 3-4 กนัยายน 2558 
«Activités : une démarche pour une bonne prononciation. Présenté au séminaire de recherche international, 
organisé par l’Université Naresuan.» เสนอในการประชุมวชิาการนานาชาติ ณ มหาวทิยาลยันเรศวร 2556 
หนังสือแปล 

 งานแปลวรรณกรรมเร่ือง เมนูคนบาป จานบาปส าหรับคนใจร้าย  จากภาษาฝร่ังเศสเร่ือง Mangez-le si vous 

voulez.  ของ Jean Teulé ส านกัพิมพฟ์รีฟอร์ม ISBN 978-2260017721 (แปลร่วมกบั ดร. ปิยสุดา  มา้ไว) 2554  

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 ทุนสนบัสนุนจากศูนยอี์เลินน่ิง มหาวทิยาลยัรังสิตผลิต E-learning  รายวชิาสทัศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 2553  

 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 -ใช้เวลาศึกษางานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและProceedings จากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและทั้งระดบันานาชาติ เพ่ือให้เขา้ใจกระบวนการเขียน เทคนิคการเขียน หรือเกิด
ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

 -พยายามหาประเด็น หรือหัวขอ้ท่ีเราสนใจเพ่ือเตรียมตวัศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล เร่ิมเก็บขอ้มูลเพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้
รับมาเขียนบทความ 

 -ส าหรับช่องทางในการเผยแพร่นั้น จะมีหลากหลาย เช่น 

 1.การประชุมวชิาการระดบันานาชาติท่ีจดัโดยมหาวทิยาลยัในประเทศไทยหรือจดัโดยสมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
แห่งประเทศไทย 

 2.การประชุมวิชาการระดบัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซ่ึงจดัข้ึนทุก 2 ปี โดยศูนยส่์งเสริมการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CREFAP – OIF) 

 3.การประชุมวชิาการระดบันานาชาติท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมครูภาษาฝร่ังเศส FIPF ซ่ึงเป็นสมาคมครูภาษาฝร่ังเศส
ระดบัโลก การประชุมดงักล่าวจะจดัข้ึนในหลายระดบัเช่น ระดบัภูมิภาคยโุรป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคแอฟริกา 
เป็นตน้ หรือระดบัโลก ซ่ึงเป็นการประชุมคร้ังใหญ่ท่ีสุดจะจดัข้ึนทุกๆ 4 ปี 

 -การเลือกหัวขอ้ก็จะคิดหรือเลือกประเด็นท่ีเขา้กรอบหัวขอ้ท่ีตรงกบังาน และน าเสนอประเด็นหรือเร่ืองใหม่ 
หรืออาจจะเป็นประเด็นปัญหาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทยก็ได ้

 อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 -ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลหรือรวบรวมขอ้มูลมีกระชั้นมากเกินไป 



 
 

 -บทความท่ีจะน าเสนอในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ณ ประเทศต่างๆ นั้น จะตอ้งเขียนเป็นภาษา
ฝร่ังเศส ซ่ึงคณะกรรมการไม่มีมีเจา้ของภาษามาคอยช่วยตรวจแกภ้าษาให้ ฉะนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งตรวจทาน แกไ้ข ดว้ย
ตนเอง เม่ือเป็นเช่นนั้น ปัญหาก็คือจะตอ้งทาบทามเจา้ของภาษาไวก่้อนล่วงหนา้เพ่ือใหช่้วยแกภ้าษาให ้

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 .-บทความทุกฉบบัท่ีส่งไปนั้นไดรั้บการตอบรับ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก คณะกรรมการจดังานอยากเพ่ิมความ
หลากหลายขององคค์วามรู้ และอยากใหมี้การน าเสนอมิติต่างๆ ของการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทย 
 -หลงัจากการเขา้ร่วมการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ณ ต่างประเทศนั้น ท าใหผู้เ้ขียนไดพ้ฒันาในดา้น
ต่างๆ คือ 

1.พฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส เพราะจะตอ้งเขียนบทความเป็นภาษาฝร่ังเศส ตอ้งคน้ควา้ ตอ้งอ่าน
บทความจากนกัวชิาการ และไดพ้ฒันาความรู้ดา้นการวจิยัจากการเขา้ร่วมฟังการน าเสนอของ
นกัวชิาการท่านต่างๆ 
2.ไดเ้รียนรู้ และรับองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสจากนกัวชิาการช่ือดงัระดบัโลก 
ในช่วงการบรรยายพิเศษ 
3.ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การจดัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส การวจิยั หรือ องคค์วามรู้ต่างๆ 
จากเพ่ือนอาจารยช์าติต่างๆ 

  4.สร้างเครือข่ายความรู้ดา้นวชิาการกบัสถาบนัต่างๆ  


