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Project-Based Learning กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปนุ่
ดวงใจ จงธนากร
1.ที่มา
การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมของ JS-Forum 2012 และ JS-Forum 2013 ทาให้ ผ้ เู ขียนได้ รับโอกาสในการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับ Project-Based Learning กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนุ่ รวมทังการได้
้
มีโอกาสค้ นคว้ าความรู้
เพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในงานสัมมนาครูผ้ สู อนภาษาญี่ปนุ่ จัดโดย Japan Foundation กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2014 ในการนี ้จึงเป็ นที่มาของบทความฉบับนี ้ ซึง่ แบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรกเป็ นประสบการณ์
ของการเรี ยนรู้รูปแบบ Project-Based Learning จากงาน JS-Forum 2012 และ JS-Forum 2013 และส่วนที่สองเป็ นการ
ขยายผลโดยนารูปแบบ Project-Based Learning มาทดลองใช้ กบั นักเรี ยนไทยโรงเรี ยนสาธิต มศว ปทุมวัน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2556
2. วัตถุประสงค์ ของการจัด JS-Forum 2012 และ JS-Forum 2013
JS-Forum ย่อมาจาก Japanese Speakers Forum หรื อ にほんご人フォーラム คาว่า にほんご人
หมายถึงคนทีใ่ ช้ ภาษาญี่ปนสื
ุ่ อ่ สารในสังคมนานาประเทศ และนับวัน にほんご人 ที่ใช้ ภาษาญี่ปนในการพู
ุ่
ดคุย ทางาน
ร่วมกันก็มีเพิม่ ขึ ้นมาก ทาง Japan Foundation และ Kamenori Foundation จึงเห็นความจาเป็ นในการจัด にほんご
人フォーラム โดยมีวต
ั ถุประสงค์ดงั นี ้
2.1.เพื่อจัดทาตัวอย่างการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนที
ุ่ ม่ ีวตั ถุประสงค์ในการเสริ มสร้ างทักษะที่สาคัญสาหรับ
ศตวรรษที่21
2.2.เพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือของ にほんご人 ในระดับมัธยมศึกษา
2.3.เพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจซึง่ กันและกันของคนรุ่นหนุม่ สาว และ พัฒนาให้ เป็ นบุคลากรของสังคมโลก
3. ทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 ได้ แก่ ทักษะการสือ่ สาร (communicating) ทักษะการให้ ความร่วมมือ
(cooperating) ทักษะการค้ นหาและประเมินข้ อมูลที่ได้ มา (finding and evaluating information) ทักษะการคิด
สร้ างสรรค์และสร้ างสิง่ ใหม่ (creating and innovating) ทักษะการแก้ ไขปั ญหา (problem-solving) และทักษะการคิด
วิเคระห์ (analytical thinking) (http://21stcenturyhawthorne.wikispaces.com/: retrieved 10 February, 2014)
4. Project-Based Learning และ Project-Based Teaching Strategy
Project-Based Learning คือ แนวการจัดการเรี ยนรู้ทจี่ ะสามารถดึงความสนใจและสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนได้
แนวการจัดการเรียนรู้นี ้มีการออกแบบกิจกรรมให้ ผ้ เู รียนค้ นหาคาตอบหรื อแก้ ปัญหา ซึง่ โดยทัว่ ไปกิจกรรมแบบนี ้จะสะท้ อน
วิธีการเรี ยนรู้และการทางานในชีวิตประจาวันนอกชันเรี
้ ยน รวมถึงฝึ กทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่21 เช่น ฝึ กทักษะการ
ทางานแบบร่วมมือกัน ทักษะการสะท้ อนความคิด แสดงความเห็น เลือกและตัดสินใจ เป็ นต้ น
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Project-Based Teaching Strategy คือ กลยุทธการจัดการเรียนการสอนของครูอนั ประกอบด้ วย การมอบหมาย
งานกลุม่ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือกัน (assigning collaboration working groups) การนาเสนอหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา
ในชีวติ จริงที่เกี่ยวข้ องกับผู้เรียน (present a real world problem that pupils will connect) การกาหนดขอบข่ายของ
โครงงาน (set the parameters for completing the project) การให้ คาปรึกษาของครู รวมทังข้
้ อมูลเบื ้องต้ นและการให้
ข้ อมูลย้ อนกลับกับผู้เรี ยน (teacher consultation input / feedback) การให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอข้ อมูลที่หามาได้ กบั ผู้อื่นใน
กลุม่ ใหญ่ขึ ้น (final products shared with larger groups)
( http://www.worksheetlibrary.com/teachingtips/projectbased.html: retrieved 10 February, 2014)
5. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning
การจัดการเรี ยนการสอนแบบ Project-Based Learning แบ่งเป็ น 7 ขันตอน
้
คือ 1. การกาหนดหัวเรื่ องและ
ชิ ้นงาน (Topics, Tasks หรื อ 課題設定 ) 2. การวางแผน การเตรี ยมการ (Planning, Preparation หรื อ 計画・準備) 3.
การสารวจ ค้ นหา( Research หรื อ 調査・研究 ) 4. การลงมือปฏิบตั ิ ( Work, Activity หรื อ 作業 ) 5. การเชื่อมโยง
และการร่วมมือ (Connection, Collaboration หรื อ 交流 ) 6. การนาเสนอ ( Presentation หรื อ 発表) 7. การประเมิน
การสะท้ อนความคิด ( Assessment, Reflection หรื อ 評価) (จากเอกสาร JS-Forum, 2012)
6. Project-Based Learning กับ JS-Forum 2012
JS-Forum 2012 เป็ นการประชุมเพื่อเตรี ยมการและทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ใช้ แนวคิดของ
Project-Based Learning โดยผู้เข้ าร่วมเป็ นครูจากประเทศ 6 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียตนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์
ไทย และญี่ปนุ่ ประเทศละ 2 คน อีกทังยั
้ งมีผ้ เู ชี่ยวชาญชาวญี่ปนด้
ุ่ านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนจาก
ุ่
สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลียและญี่ปนเข้
ุ่ าร่วม ได้ แก่ TOHSAKU Yasuhiko, FUJIMITSU Yuko, USAMI Shingo,
TSUBOYAMA Yumiko เป็ นต้ น โดยมีการกาหนดหัวเรื่ องโครงงาน คือ ข้ าวกล่อง (お弁当プロジェクト)และ
เป้าหมาย คือ การจัดงานแสดงข้ าวกล่อง (お弁当エキスポ)
ในขันก
้ าหนดหัวเรื่ องและชิ ้นงานนัน้
ส่วนหัวข้ อการทาข้ าวกล่อง（お弁当のテーマ）แบ่งเป็ น
ข้ าวกล่องที่เปี่ ยมไปด้ วยความรัก（愛情弁当） ข้ าวกล่องที่จะขายดี（売れる弁当） ข้ าวกล่องเพื่อสังคม（社会
貢献弁当） และ ข้ าวกล่องหัวข้ ออิสระตามที่นกั เรี ยนคิดเอง（自由テーマ）
ในขันวางแผน
้
เตรียมการ นัน้ กาหนดให้ พดู คุยกันเกี่ยวกับหัวข้ อการทาข้ าวกล่อง แล้ วเลือกว่าจะนาเสนอใน
หัวข้ อใด และจะใช้ วิธีในการหาข้ อมูลอย่างไร เช่น หากจะทาข้ าวกล่องที่จะทาให้ พนักงานบริษัทรู้สกึ อยากรับประทานหรื อ
ทานแล้ วรู้สกึ สนุกสนาน ก็อาจจะเตรี ยมการโดยวางแผนว่าจะไปสารวจซุปเปอร์ มาเก็ต หรื อที่ร้านขายข้ าวกล่องว่า อาหาร
ตามฤดูกาลที่ใส่ในข้ าวกล่องมีอะไรบ้ าง และอาจจะมีการสัมภาษณ์พนักงานบริ ษัทว่าชอบอะไรอย่างไร
ในขันส
้ ารวจค้ นหา ขันลงมื
้ อปฏิบตั ิ และขันร่
้ วมมือ นัน้ มีตวั อย่าง คือ อาจจะกาหนดว่าจะมีการไปสารวจ
ตลาดในโตเกียว ที่ร้านขายข้ าวกล่อง ที่สวนสาธารณะ ที่ร้านขายกล่องข้ าว และที่ร้านขายอุปกรณ์เสริ มกล่องข้ าว
โดยในขันการส
้
ารวจที่ร้านขายข้ าวกล่อง จะสังเกตผู้ชายที่ไปซื ้อข้ าวกล่องว่าซื ้อแบบใด สอบถามคนขายว่า ข้ าวกล่อง
แบบใดเป็ นที่นยิ มสาหรับลูกค้ าผู้ชาย สารวจว่าในข้ าวกล่องที่วางขายมีอาหารตามฤดูกาลอะไรบ้ าง จากนันอาจจะซื
้
้อ
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ข้ าวกล่องที่เป็ นที่นิยมนาไปทานที่สวนสาธารณะ สัมภาษณ์พนักงานบริษัทผู้ชายที่นาข้ าวกล่องมาทานที่สวนว่าชอบข้ าว
กล่องแบบใด ที่ร้านขายกล่องข้ าวและอุปกรณ์เสริ ม ก็ไปสารวจว่ามีกล่องข้ าว หรื ออุปกรณ์ที่จะทาให้ ข้าวกล่องน่า
รับประทานเพิ่มขึ ้นบ้ างไหมอย่างไร เมื่อได้ ข้อมูลทังหมดแล้
้
ว ก็นาข้ อมูลมาพูดคุยและจัดทาชิ ้นงานเพื่อนาเสนอตาม
หัวข้ อข้ าวกล่องทีก่ ลุม่ ได้ รับมอบหมายต่อไป
ในขันการน
้
าเสนอ นัน้ มีการกาหนดสถานที่จดั แสดงงานข้ าวกล่อง มีกาหนดเวลาการนาเสนอของแต่ละกลุม่
กาหนดช่วงเวลาถามตอบของผู้เข้ าชมงาน กาหนดกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกลุม่ มาเป็ นผู้ดาเนินรายการ พร้ อมกาหนด
แนวทางการวัดประเมินผลงานการจัดแสดงข้ าวกล่อง
ในขันประเมิ
้
น สะท้ อนความคิด นัน้ มีแบบประเมินชนิดกาหนดเกณฑ์(rubric)สองชุด ใช้ ประเมินการนาเสนอและ
ประเมินข้ าวกล่อง ชุดแรกเป็ นชุดที่ตวั แทนกลุม่ ผู้ดาเนินรายการจัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการประเมินการนาเสนอ และชุดที่
สอง สมาชิกในกลุม่ สร้ างขึ ้นซึง่ สามารถกาหนดน ้าหนักคะแนนตามจุดเด่นของข้ าวกล่องในกลุม่ ของตน เพื่อใช้ ในการ
ประเมินข้ าวกล่อง ตัวอย่างแบบประเมินข้ าวกล่องของคนดัง (セレブ弁当の評価)อาจจะมีเกณฑ์การประเมินและ
น ้าหนักคะแนน ดังเช่น
แบบประเมินข้ าวกล่องของคนดัง (セレブ弁当の評価) (จากเอกสารJS-Forum 2012)
4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ยังไม่ดี รวมคะแนน ข้ อคิดเห็น
มีอาหารเลิศหรูX 3
/
4x3 = 12 มีไข่ปลาคาเวียร์ ตับห่าน
มีของแปลกใหม่X1
/
2x1 = 2
มีของแปลกใหม่ 1 อย่าง
หน้ าตาดูเลิศหรูX1
/
3x1 = 3
มีของที่เป็ นสีเงิน สีทอง
ภาชนะที่ใส่เลิศหรูX2
/
4x2 = 8
กล่องข้ าวหลุยส์ วิตตอง
7. Project-Based Learning กับ JS-Forum 2013
JS-Forum 2013 เป็ นการประชุมซึง่ จัดต่อเนื่องจาก JS-Forum 2012 ใช้ แนวคิดของ Project-Based Learning
โดยในคราวนี ้นอกจากคณะครูคณะเดิมแล้ ว ได้ เชิญนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาของทัง้ 6 ประเทศ ประเทศละ 4 คน เข้ าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กาหนดหัวเรื่ องโครงงานคือ ความสะดวก（便利）และมีกิจกรรมสาหรับนักเรี ยนเพิม่ เติมในส่วน
ของการเยีย่ มชมโรงเรี ยน และการพักโฮมเสตย์ ในส่วนของคณะครูได้ เพิ่มกิจกรรมการสังเกตการสะท้ อนการเรี ยนรู้
(Reflection) ของผู้เรี ยนจากประเทศของตนและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบทีใ่ ช้ แนวคิด Project-Based Learning
เพื่อขยายผลความรู้จากการร่วมประชุม JS-Forum 2013 เมื่อกลับประเทศของตนอีกด้ วย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ Project-Based Learning ในปี นี ้(จากเอกสาร JS-Forum, 2013) มีลาดับดังนี ้
• การนาเสนอหัวเรื่ องโครงงาน (Introduction to the project theme) ในขันนี
้ ้ ครูจดั กลุม่ นักเรี ยนเป็ น 4 กลุม่
คละประเทศ ครูนาเสนอหัวข้ อ ความสะดวก （便利） โดยครูเตรี ยมอุปกรณ์เล็กๆที่หาได้ ในญี่ปนมาให้
ุ่
ดู ให้
นักเรี ยนจับกลุม่ สนทนา คิดว่าอุปกรณ์เหล่านันมี
้ ประโยชน์ไหม/ อานวยความสะดวกไหม（便利ですか）
สะดวกจริ งหรื อไม่（本当に便利ですか） และสะดวกสาหรับใคร （だれに便利ですか）
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การฝึ กเก็บข้ อมูลและการสะท้ อนความคิดเกี่ยวกับสิง่ ที่เรี ยนรู้ (Practice for information gathering) ในขันนี
้ ้
นักเรี ยนได้ ทางานกลุม่ ตามที่แบ่งไว้ เดิม ออกไปนอกห้ องเรี ยนไปสารวจสิง่ ต่างๆว่า นักเรี ยนพบเห็นสิง่ ใดที่อานวย
ความสะดวกบ้ าง และถ่ายภาพเก็บข้ อมูลสิง่ นันมา
้
การฝึ กการจัดการข้ อมูลที่รวบรวมมาได้ (Practice for information organization) เมื่อได้ ข้อมูลแล้ วนักเรี ยน
รวบรวมภาพทีเ่ พื่อนในกลุม่ ถ่ายมา เลือกภาพและจัดการกับข้ อมูลภาพ รวมทังค
้ าอธิบายภาพว่าสิง่ เหล่านัน้ คือ
อะไร ทาไมจึงเป็ นสิง่ ที่อานวยความสะดวก（どうして便利ですか） สะดวกสาหรับใคร （だれに便利
ですか）ไอเดียที่จะทาให้ สงิ่ นันดี
้ ยิ่งขึ ้น （もっとよくするアイディア）การฝึ กการจักการข้ อมูลนี ้มีการ
ฝึ กซ ้าๆ โดยในการฝึ กรอบสุดท้ ายก่อนการนาเสนอในวันสุดท้ าย ได้ ให้ ทกุ คนคิดชื่อ/หัวเรื่ องการนาเสนอสิง่ ที่วา่
อานวยความสะดวกพร้ อมข้ อความที่ต้องการจะสือ่ ถึงผู้คนอื่นๆในสังคม（メッセージ）อีกด้ วย
การฝึ กการนาเสนอ (Preparation for presentation) นักเรี ยนฝึ กการนาเสนอ ซ้ อมการพูดนาเสนอ ช่วยกันคิด
บทพูด โดยครูกาหนดว่าจะเป็ นการนาเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ครูให้ นกั เรี ยนร่วมมือกันคิดวิธี
นาเสนอโครงงานในหัวข้ อความสะดวก โดยให้ อิสระในการคิดวิธีการนาเสนอ อาจจะเป็ นการแสดงละคร
ประกอบหรื อการทาสือ่ โฆษณาประกอบ
การนาเสนอ (Presentation) ในวันนาเสนอ มีการเชิญแขกและผู้มีเกียรติ รวมถึงโฮสแฟมิลี่ มาชมการนาเสนอ
โครงงานของนักเรี ยนทัง้ 4 กลุม่ โดยหัวข้ อของทัง้ 4 กลุม่ คือ กลุม่ い เมืองที่เป็ นมิตรกับทุกๆ คน（みんな
に やさしい まち） กลุม
่ ろ โลกที่ไม่พดู จา（はなさない せかい）กลุม่ は ใช้ เวลาอย่าง
คุ้มค่า（じかんを ゆうこうに つかう）และ กลุม่ に สิง่ ที่สะดวกในการเดินทาง（こうつうに
べんりな もの）หลังการนาเสนอบนเวทีแล้ วต่อด้ วยการนาเสนอด้ วยโปสเตอร์ แขกผู้มเี กียรติจะฟั งและให้
ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสดงโครงงานของทัง้ 4 กลุม่

8. การขยายผลโดยนารูปแบบ Project-Based Learning มาทดลองใช้ กับนักเรียนไทย
การขยายผลโดยนารูปแบบ Project-Based Learning มาทดลองใช้ กบั นักเรี ยนไทยโรงเรี ยนสาธิต มศว ปทุมวัน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2556 จานวน 18 คน โดยได้ กาหนดหัวเรื่ องว่า “อดีต ปั จจุบนั และอนาคตของ
สังคมไทยและญี่ปน”
ุ่ และให้ นกั เรี ยนร่วมกันทางานกลุม่ ๆละ 4-5 คน วางแผน เตรี ยมการ สารวจ ค้ นหา ลงมือปฏิบตั ิ
และนาเสนอข้ อมูลในรูปโครงงาน และครูผ้ สู อนเป็ นผู้ประเมิน โดยครูมอบหมายงานดังนี ้ “ ให้ นกั เรี ยนค้ นหาข้ อมูล
เปรี ยบเทียบสภาพสังคมไทย-ญี่ปนที
ุ่ ่เปลีย่ นแปลง(อดีต・ปั จจุบนั ・อนาคต)ในด้ านที่นกั เรี ยนสนใจ จากนันร่
้ วมกันจัด
โครงงานของการสารวจข้ อมูลที่ได้ มา นาเสนอข้ อมูลสภาพสังคมไทย -ญี่ปนที
ุ่ ่เปลีย่ นแปลง (อดีต・ปั จจุบนั ・อนาคต)
พร้ อมข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ/ผลจากการเปรี ยบเทียบ เป็ น Problem-Solution หรื อ Creative Project”
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ Project-Based Learning มีลาดับการจัดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
8 คาบเรี ยน ดังนี ้
คาบที่ 1-2 หัวข้ อ “การเปลีย่ นแปลงของตนเอง” ในแบบเรี ยนภาษาญี่ปนอากิ
ุ่
โกะโตะโทโมดาจิ 4 (บุษบา
บรรจงมณีและคณะ, 2547) โดยครูให้ นกั เรี ยนดูตวั อย่างการบรรยายการเปลีย่ นแปลงของตนเอง เช่น ตัวสูงขึ ้น
（せが高くなりました） ดื่มนมเป็ นประจา （ミルクを飲むようになりました ） เล่นเปี ยโนได้
（ピアノをひけるようになりました） ออกไปข้ างนอกบ้ านตามลาพังได้ （ 一人で出かけられるように
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จากนัน้ ให้ นกั เรี ยนจับกลุม่ ฝึ กบรรยายบอกการเปลีย่ นแปลงของตนเอง และนาเสนอให้ เพื่อนในกลุม่ อื่น
ฟั ง พร้ อมทาชิ ้นงานโปสเตอร์ บอกการเปลีย่ นแปลงของตนเองเป็ นการบ้ าน
คาบที่ 3-4 หัวข้ อ “การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย” ครูนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนด้ วยการถามถึงว่า มีสงิ่ ใดที่มีในปั จบุ นั
แต่ไม่มีในอดีต แล้ วสังคมเปลีย่ นแปลงอย่างไร เช่น
ครู : 今はあるものですが、昔はなかったものは何ですか。
นักเรี ยน :携帯電話です。
ครู : 携帯電話があって、どうなりましたか。
นักเรี ยน : 便利になりました。
ครู : 携帯電話ができて、公衆電話を使いますか。
นักเรี ยน :いいえ、 使わなくなりました。
จากนัน้ ให้ นกั เรี ยนจับกลุม่ ฝึ กบรรยายบอกการเปลีย่ นแปลงของสังคมในเรื่ องอื่นๆ และนาเสนอให้ เพื่อนในกลุม่
อื่นฟั ง ว่า มีสงิ่ ใดทีม่ ีในปั จบุ นั แต่ไม่มีในอดีต แล้ วสังคมเปลีย่ นแปลงอย่างไร มีสงิ่ ใดที่ไม่มีในปั จบุ นั แต่มีในอดีต แล้ ว
สังคมเปลีย่ นแปลงอย่างไร
なりました）

-

今はあるものですが、昔はなかったものは何ですか。それができて、どうなりま
したか。将来、どうなると思いますか。

-

今はないものですが、昔はあったものは何ですか。それがなくなって、どうなり
ましたか。将来、どうなると思いますか。

คาบที่ 5-6 หัวข้ อ “การเปรียบเทียบสังคมไทย-ญี่ปนในปั
ุ่
จจุบนั อดีต และอนาคต” ครูนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนด้ วยการ
ถามถึงว่า มีสงิ่ ใดทีม่ ีในสังคมญี่ปนในปั
ุ่
จบุ นั เช่น เครื่ องขายของอัตโนมัติ ที่ไทยมีไหม มากน้ อยแตกต่างกันอย่างไร
เครื่ องเหล่านี ้สะดวกไหม เหมาะกับใคร อนาคตจะเป็ นอย่างไร เช่น
-

日本にはいろいろな自動販売機があります。本当に便利ですか。誰に便利ですか。
タイにはどんな自動販売機がありますか。今はないものは将来ありますか。どう
なりますか。

ครูให้ นกั เรียนจับกลุม่ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพิม่ เติม เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้ านสะดวกซื ้อและ
ตลาดสด เป็ นต้ น เมื่อหมดคาบ ครูมอบหมายงานเป็ นการบ้ านโดยให้ นกั เรี ยนค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ เช่น ทาง
อินเตอร์ เน็ต เปรี ยบเทียบข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงของสังคมในอดีตและปั จจุบนั ทังของไทยและญี
้
่ปนุ่ ในเรื่ องที่นกั เรี ยน
สนใจ จัดการข้ อมูลที่หามาได้ คิดรูปแบบการนาเสนอ พร้ อมกาหนดข้ อตกลงต่างๆ เช่น เวลาทีใ่ ช้ ในวันนาเสนอข้ อมูล
คาบที่ 7-8 นักเรี ยนนาเสนอข้ อมูลที่หามาได้ ให้ เพื่อนกลุม่ อื่นฟั ง หน้ าชันเรี
้ ยน โดยกาหนดเวลากลุม่ ละประมาณ
10-15 นาที นักเรี ยนทังหมด
้
ได้ นาเสนอหัวข้ อโครงงาน โดยมีการนาเสนอข้ อมูล ได้ แก่ รถไฟฟ้ าในไทยและญี่ปนุ่ การ
เปลีย่ นแปลงของแฟชัน่ ไทยและญี่ปนุ่ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอลและกล้ องฟิ ลม์ โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์มือถือ เป็ น
ต้ น

17

［特別寄稿］Project-Based Learning

กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปนุ่

9.ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน
หากประเมินผลงานของนักเรียนตามขันตอนการจั
้
ดการเรียนรู้รูปแบบ Project-Based Learning ทัง้ 7 ขันตอน
้
พบว่า หัวเรื่ อง “อดีต ปั จจุบนั และอนาคต” เป็ นหัวเรื่ องที่นา่ สนใจ นักเรี ยนมีการเตรียมการ มีความร่วมมือ และนาเสนอ
ข้ อมูลในระดับดี แต่ยงั ต้ องเพิ่มการฝึ กค้ นหาข้ อมูล การจัดการข้ อมูล และการประเมินตนเอง
ในส่วนของครู ครูมีการมอบหมายงานกลุม่ เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความร่วมมือกันดีแล้ ว ส่วนการนาเสนอหัวข้ อที่
เกี่ยวข้ องกับปั ญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้ องกับผู้เรียน การกาหนดขอบข่ายของโครงงานและการให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอข้ อมูลที่
หามาได้ กบั ผู้อื่นในกลุม่ ใหญ่ขึ ้น ครูจดั การได้ ในระดับใช้ ได้ แต่ครูต้องเพิม่ การให้ คาปรึกษาของครู รวมทังข้
้ อมูลเบื ้องต้ น
และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับกับผู้เรียนให้ มากขึ ้น
หากประเมินผลงานของนักเรียนในด้ านการเรี ยนรู้ทกั ษะศตวรรษที่ 21 พบว่า นักเรี ยนได้ มกี ารเรียนรู้ทกั ษะการ
สือ่ สาร ทักษะการให้ ความร่วมมือ ทักษะการคิดสร้ างสรรค์และสร้ างสิง่ ใหม่ ทักษะการแก้ ไขปั ญหา ทักษะการคิด
วิเคระห์ ในระดับใช้ ได้ รวมทังได้
้ เรี ยนรู้ทกั ษะการค้ นหาและประเมินข้ อมูลที่ได้ มาในระดับดี
10. ข้ อเสนอแนะสาหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Project-Based Learningในอนาคต
ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning นี ้ ใน
อนาคต ดังนี ้
10.1 บทบาทของครูในการป้อนข้ อมูลเบื ้องต้ นยังจาเป็ นอยู่ เช่น การให้ ตวั อย่างบทพูดในขันการน
้
าเสนอ
เนื่องจากยังเป็ นการเรี ยนชันต้
้ นอยู่ นอกจากนี ้ควรเพิ่มขันตอนและเวลาให้
้
มากพอในการให้ คาปรึกษา (Teacher
consultation and feedback) ก่อนให้ นกั เรี ยนเสนอผลงาน นอกจากนี ้ การกาหนดหัวเรื่ องทีเ่ กี่ยวข้ องกับปั ญหาในชีวิตจริ ง
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้เรี ยน (present a real world problem that pupils will connect) เป็ นสิง่ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนได้
ฝึ กฝนทักษะที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21 มากขึ ้น
10.2 เนื่องจากการทดลองใช้ ครัง้ นี ้ มีเวลาจากัด การประเมินทาโดยครูเท่านัน้ จึงเห็นว่าควรเพิ่มการประเมิน
โดยให้ นกั เรี ยนช่วยกันคิดเกณฑ์การประเมินตนเองหรื อกลุม่ ของตนในการจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning นี ้
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้วา่ จะเรี ยนรู้และจัดการข้ อมูลที่หามาได้ รวมทังน
้ าเสนอให้ นา่ สนใจตามเกณฑ์การ
ประเมินอย่างไร
10.3 ควรมีการจัดการเรี ยนรู้แบบProject-Based Learning นี ้ ปี การศึกษาละอย่างน้ อย 1 ครัง้ เพือ่ กระตุ้น
ความสนใจและเพิ่มทักษะการเรียนที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21 เช่น การทางานเป็ นทีม การจัดการข้ อมูล การนาเสนอ
และการคิดวิเคระห์ สังเคราะห์ ข้ อมูลที่เชื่อมโยงหรื อเกี่ยวข้ องกับชีวิตจริ ง รวมถึงความรู้ด้านวัฒนธรรม
10.4 หากมีโอกาส ควรมีการจัดการเรี ยนรู้แบบProject-Based Learning นี ้ สาหรับกลุม่ โรงเรี ยน เช่น การจัด
ค่ายของโรงเรียนในเขตพื ้นที่การศึกษาเดียวกัน หรื อ การจัดกิจกรรมแบบ JS-Forum โดยสมาชิกอาจจะเป็ นนักเรี ยนไทย
และนักเรี ยนจากกลุม่ ประเทศอาเซียน รวมถึงนักเรี ยนญี่ปนด้
ุ่ วย ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มโอกาสการใช้ ภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตจริ ง
และเป็ นการสร้ างเครื อข่ายครูและนักเรี ยนที่เรียนภาษาญี่ปนต่
ุ่ อไป
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