
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้การสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์ คณะบริหารธุรกิจ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์ คณะบริหารธุรกิจ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์ เป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ รับผิดชอบ

การสอนส าหรับวิชา LGM304 การจัดการจัดหาจดัจ้าง วิชา LGM316 การจัดการการขนส่งทางอากาศ และ วิชา 

LGM490 สมัมนาโลจิสติกส์  

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

การพฒันาทกัษะทางการส่ือสารภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาสาขาชั้นปีท่ี 4 วชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

 ภาษาองักฤษ กลายเป็นทกัษะท่ีส าคญัการของการท างานในยคุโลกาภิวฒัน์ การมีทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีดี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทกัษะทางการส่ือสาร ท าใหน้กัศึกษามีโอกาสในการท างานท่ีมากข้ึน ดงันั้นการเสริมทกัษะทางภาษา
ดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การจดัการเรียนการสอน
โดยเนน้ทกัษะทางการส่ือสารภาษาองักฤษควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนทางวิชาการแบบปกติ จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น โดย
กระบวนการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาทกัษะทางส่ือสารภาษาองักฤษ ใน
ทุกดา้น ทั้งในทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน เพ่ือใหน้กัศึกษาคุน้ชิน และมีความกลา้ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ของตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

 

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

 การพฒันาทกัษะทางการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัศึกษา เป็นกระบวนการในการสอนใหน้กัศึกษาคุน้ชินกบั
การใชท้กัษะทางภาษาองักฤษ ส าหรับการท างานทางดา้นโลจิสติกส์ โดยมีกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ดงัต่อไปน้ี  

1. แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของทกัษะทางภาษาองักฤษ ท่ีจะมีผลต่อการสมคัรงานของนักศึกษา โดย
ยกตวัอย่างของประกาศรับสมคัรงาน และตวัอยา่งจากวิทยากรรับเชิญท่ีมาพูดคุยในหัวขอ้ต่างๆ ทางดา้นโลจิสติกส์ 
เพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดความตระหนกั และเห็นความส าคญัในการพฒันาทกัษะดงักล่าวดว้ยตนเอง   

2. พฒันาทกัษะการฟัง โดย (1) ให้นกัศึกษาฟังบทสนทนาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์
สั้นๆจาก ส่ือออนไลน์ และส่ือซีดี แลว้เขียนสรุปบทสนทนาเป็นภาษาไทย (2) ใหน้กัศึกษาฟังบทสนทนาภาษาองักฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์ท่ียาวข้ึน แลว้ตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นภาษาไทย การพฒันาทกัษะดงักล่าวเป็นการ
ฝึกฝนและสร้างความคุน้ชินกบัการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัศึกษา (3) ผูส้อนท าการสอนและบรรยายในลกัษณะทวิ
ภาษา 



 
 

3. พฒันาทกัษะการพูด โดย (1) จ าลองบทสนทนาในการจดัการโลจิสติกส์ โดยก าหนดบทบาทสมมติให้
นกัศึกษาเป็นพนกังานในบริษทัโลจิสติกส์ท่ีตอ้งประสานงานกบัลูกคา้ต่างชาติ แลว้ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(2) ใหน้กัศึกษาสร้างบทสนทนา ภาษาองักฤษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์ในท่ีท างาน และใหน้กัศึกษา น าเสนอ
ผา่น เฟสบุ๊ค (3) ใหน้กัศึกษาฝึกการตอบค าถามและอภิปรายเร่ืองท่ีสนใจเป็นภาษาองักฤษ 

4. พฒันาทกัษะการอ่าน โดย (1) ให้นักศึกษาพฒันาคลงัค าศัพท์ภาษาองักฤษจากเน้ือหาในบทเรียน และ
บทความ (2) น าบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดการโลจิสติกส์ มาให้นักศึกษาฝึกการอ่าน วิเคราะห์ และสรุป เป็น
ภาษาไทย พร้อมตอบค าถามก าหนดข้ึน  

5. พฒันาทกัษะการเขียน โดย (1) ให้นกัศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนจดหมาย และอีเมล
โตต้อบ เก่ียวกบัการด าเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์ โดยใชค้  าศพัท์และไวยกรณ์ท่ีเหมาะสม (2) ฝึกให้นักศึกษา อ่าน
บทความและวเิคราะห์ และเขียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบับทความดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ ในรูปแบบประโยคท่ีง่ายๆ 

6. บูรณาการทกัษะทางการส่ือสาร (1) ให้นักศึกษามีโอกาสในการพูดคุยแลกเปล่ียน และท างานร่วมกับ 
นกัศึกษาแลกเปล่ียน (ต่างชาติ) (2) ให้นักศึกษาศึกษาบทความภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์ สรุป 
เสนอแนวคิด น าเสนอโดยการรายงานหน้าชั้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาในชั้นเรียน คนอ่ืนซักถาม และอภิปรายเป็น
ภาษาองักฤษ  

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 จากการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะทางการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
4 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  พบวา่ นกัศึกษามีความสนใจและให้ความส าคญักบัการส่ือสารภาษาองักฤษมากข้ึน 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการส ารวจความคิดเห็นของการฝึกการพฒันาทักษะทางการส่ือสารภาษาองักฤษ ยงัระบุ
เพ่ิมเติมอีกว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ พบว่าการพฒันาทักษะทางด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ เกิดจากการฝึกฝนและ
สภาพแวดลอ้มท่ีบงัคบัใหต้อ้งส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ การปรับสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนใหมี้ลกัษณะของการส่ือสาร
ภาษาองักฤษท่ีเพ่ิมมากข้ึน ช่วยสร้างความมัน่ใจ และการต่อยอดในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษาไดดี้มากข้ึน   
 อยา่งไรก็ตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว ยงัคงมีอุปสรรคในเร่ืองของจ านวนนกัศึกษาในแต่ละ
ห้องเรียนท่ีมีปริมาณมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถพฒันาทกัษะทางการส่ือสารไดอ้ย่างเต็มท่ี และปัญหาในเร่ืองของ
ความแตกต่างในพ้ืนฐานดา้นภาษาของนกัศึกษาแต่ละคนมีไม่เท่ากนั ท าให้การไดรั้บการพฒันาทกัษะทางการส่ือสาร
ของนกัศึกษาไม่เท่ากนัดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8. Flow Chart สรุปภาพรวม เพือ่จดัท าเป็น Poster 
 
 

1. สรา้งการตระหนักรูใ้นเรือ่งความส าคญัของทกัษะทางการส่ือสารภาษาองักฤษในการท างานด้านการ

จดัการโลจิสติกสใ์ห้กบันักศึกษา โดยวิทยากรภายนอก 

2. พฒันาทกัษะทางด้านภาษา ในแต่ละด้าน โดยเร่ิมจาก  

- ทกัษะการฟัง – เน้นการสอนและการบรรยายในลกัษณะทวิภาษา ให้นักศึกษาฝึกทกัษะในการ

ฟังโดยเร่ิมจากบทสนทนาท่ีง่าย ไปสู่บทสนทนาท่ีมีความยากมากขึน้ตามล าดบั 

- ทกัษะการพดู – เน้นการอภิปรายและตอบค าถาม จ าลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ โดยให้

นักศึกษาโต้ตอบและสนทนาเป็นภาษาองักฤษ 

- ทกัษะการอ่าน – เน้นการพฒันาคลงัค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง การอ่านบทความภาษาองักฤษเพื่อจบั

ใจความ และการวิเคราะหบ์ทความภาษาองักฤษ  

- ทกัษะการเขียน – เน้นการฝึกเขียนจดหมายโต้ตอบภาษาองักฤษในการท างาน และการฝึกเขียน

อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะในเรือ่งท่ีสนใจ 

3. บูรณาการทกัษะการส่ือสารในด้านต่างๆ ผา่นโครงงาน และการท างานร่วมกบันักศึกษาแลกเปล่ียน 

(ต่างชาติ) และน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

4. ประเมิน ทศันคติ ความพึงพอใจ และพฒันาการของทกัษะทางการส่ือสารของนักศึกษาในกลุ่มท่ี

สอน เพื่อก าหนดแนวทางในการปรบัปรงุการเรียนการสอน และแนวทางในการพฒันาทกัษะทางการ

ส่ือสารภาษาภาษาองักฤษของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์ต่อไป 


