
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 
  
 
1.ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง  อาจารย ์สุพตัรา  ตูจิ้นดา  คณะวชิา/หน่วยงาน สถาบนัภาษาองักฤษ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ  ดร.กาญจนา  ชีวาสุขถาวร  คณะวชิา/หน่วยงาน สถาบนัภาษาองักฤษ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ สถาบนัภาษาองักฤษ  

ผูเ้ช่ียวชาญและวิทยากรประจ าโครงการหลกัสูตรอบรมพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และการจดัการดา้น  
การท่องเท่ียวให้แก่ชุมชนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว  กองพฒันามาตรฐานบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

4. เร่ืองทีเ่ล่า 

“จากห้องเรียนสู่ชุมชน” หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวดั
นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ สมุทรสงคราม และจนัทบุรี 

5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสามารถ

สร้างรายได้ให้กบัประเทศอย่างมหาศาลและท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศด้วยอตัรา

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและการบริการ

เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษและการจดัการดา้นการท่องเท่ียวของบุคลากร

และผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวยงัเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศไทยเสียโอกาสในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืน

ในภูมิภาคอาเซียนทั้ งน้ี ตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

ก าหนดให้มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวทั้งระบบให้สามารถแข่งขนัไดต้ามมาตรฐานสากลและ

เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดโดยการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะในการท างานให้ครอบคลุม

และเหมาะสม  

เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสถาบัน

ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีความช านาญและประสบการณ์ในการจดัท าหลกัสูตร การสอน และ

การฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับสาขาอาชีพต่างๆ จึงไดเ้สนอโครงการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและการจดัการ

ดา้นการท่องเท่ียวส าหรับบุคลากรและผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวต่อกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา โครงการดงักล่าวประกอบดว้ยกิจกรรมการจดัท าหลกัสูตร กิจกรรมการจดัอบรม และกิจกรรมการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและการจดัการดา้นการท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะดา้นภาษาองักฤษของชุมชนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว รวมถึงเพื่อเป็นการยกระดบั

มาตรฐานของชุมชนและบุคลากรด้านการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการนักท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับ

แผนพฒันาการท่องเท่ียว 

 



 
 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้  ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

ในการเสนอโครงการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและการจดัการดา้นการท่องเท่ียวส าหรับบุคลากรและ

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวต่อกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สถาบนัภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้อกแบบหลกัสูตรและจดัการอบรมภาษาองักฤษให้มีลกัษณะโดดเด่นและแตกต่างจากหลกัสูตร

อบรมภาษาองักฤษท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป โดยมุ่งใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเป็นทศันคติเชิงบวกท่ีมีต่อภาษาองักฤษและพฒันาการดา้น

ภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จดัท าหลกัสูตรระยะสั้นท่ีมีประสิทธิภาพและใชร้ะยะการฝึกอบรมเพียง 10 ชัว่โมงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

วถีิชีวติของชุมชนท่ีตอ้งด ารงชีพและไม่สามารถเขา้ร่วมการอบรมท่ีมีระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนานได ้

2. จดัท าบทเรียนเป็นบทเรียนสองภาษา (ไทย-องักฤษ) เพ่ือให้ผูเ้รียนในชุมชนท่องเท่ียวท่ีไม่มีพ้ืนฐาน

ภาษาองักฤษ ทุกเพศ ทุกวยัสามารถเรียนรู้ร่วมกนัได ้

3. คดัเลือกเฉพาะค าศพัทแ์ละส านวน/ประโยคส าเร็จรูปภาษาองักฤษประมาณ10 ประโยคท่ีใชบ่้อยในการ

ส่ือสารด้านการท่องเท่ียวภายในชุมชนและภายใตส้ถานการณ์ท่ีคาดว่าผูเ้รียนสามารถพบเจอได้ใน

ชีวติประจ าวนัเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแมจ้ะใชเ้วลาเรียนรู้ในช่วงสั้นๆ 

4. มีภาพประกอบการ์ตูนท่ีน่าสนใจประกอบบทสนทนา พร้อมค าอ่านออกเสียงจากผูพู้ดเจา้ของภาษา

เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกออกเสียงตามได ้

5. จัดการอบรมแบบใช้กิจกรรมเป็นหลัก (Activity-based training) เพื่อสร้างความสนใจและความ

สนุกสนานในการเรียน 

6. จดัท าแผน่พบัพิมพส่ี์สีสรุปค าศพัทแ์ละส านวน/ประโยคภาษาองักฤษท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวด้านต่าง ๆ มักใช้ในการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวพร้อมค าอ่านออกเสียงและความหมาย

ภาษาไทยเพื่อใหผู้เ้รียนน าไปฝึกฝนเพ่ิมเติมหรือน าไปติดในสถานประกอบการของตนเอง  

7. จดัท าไฟลเ์สียงค าอ่านของค าศพัท์และส านวน/ประโยคภาษาองักฤษในแผ่นพบัเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ

น าไปฝึกออกเสียงดว้ยตนเองในยามวา่ง 

8. จดัท าบนัทึกการพฒันาตนเอง (Log Book) เพื่อให้ผูเ้รียนบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรู้ในแต่ละวนัและทบทวนวา่ 

ตนควรจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขส่ิงใดเพ่ิมเติมบา้ง 

9. สอนวธีิใชแ้อปพลิเคชนัแปลภาษาเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้หรือในสถานการณ์คบัขนั 

โครงการน้ีประสบความส าเร็จอยา่งดียิ่ง โดยในช่วงแรก กรมการท่องเท่ียว ตอ้งการให้สถาบนัภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัรังสิตออกแบบหลกัสูตรและจดัท าบทเรียนของแต่ละหลกัสูตรเพียงเท่านั้น แต่หลงัจากไดเ้ห็นรายละเอียด

ของหลกัสูตรและบทเรียนท่ีสถาบนัภาษาองักฤษจดัท าข้ึน กรมการท่องเท่ียวก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากและไดเ้ชิญ

อาจารยผ์ูอ้อกแบบหลกัสูตรและบทเรียนเป็นวิทยากรอบรมภาษาองักฤษในหลายจงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา 

สุรินทร์ บุรีรัมย ์สมุทรสงครามและจนัทบุรี รวมจ านวนผูเ้ขา้อบรมทั้งส้ินประมาณ 1,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จดัการอบรมในจงัหวดับุรีรัมยถื์อไดว้า่เป็นการอบรมภาษาองักฤษในระดบันานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ชุมชน

และผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียวในท้องถ่ินดังกล่าวในการตอ้นรับนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกประมาณ100,000 – 



 
 

200,000 คนท่ีเดินทางเขา้มาชมการแข่งขนัจกัรยานยนตท์างเรียบชิงแชมป์โลก (Moto GP) ประจ าปี 2018 ณ สนามชา้ง 

อินเตอร์แนชนัแนลเซอร์กิต จงัหวดับุรีรัมย ์โดยทางกรมการท่องเท่ียวไดก้ล่าวช่ืนชมอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีวิทยากร และผู ้

เขา้อบรมเองต่างก็ช่ืนชมและแสดงความขอบคุณวทิยากรพร้อมกบัขอใหจ้ดัการอบรมเพ่ิมเติมอีกในปีต่อไป ความส าเร็จ

ดงักล่าวน้ีเกิดจากผูมี้ส่วนร่วมในหลาย ๆ ส่วนไม่วา่จะเป็นท่ีปรึกษาการจดัท าหลกัสูตรและบทเรียน อาจารยผ์ูจ้ดัท า

หลกัสูตรและบทเรียน อาจารยท่ี์ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร เจา้หน้าท่ี ท่ีช่วยจดัท าส่ือการเรียนการสอนและเอกสารต่าง ๆ 

รวมถึงศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีให้ค  าปรึกษาและการสนับสนุนในดา้นการจดัจา้ง หากขาดบุคคลใด

บุคคลหน่ึง งานน้ีคงไม่ประสบความส าเร็จไดเ้ช่นน้ี 

อยา่งไรก็ดี อุปสรรคส าคญัในการท าโครงการน้ี คือ ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดัในการด าเนินงานและการ

แกไ้ขงานใหไ้ดต้ามก าหนดเวลาส่งมอบงานท่ีตกลงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของงานราชการ ซ่ึง

ผูท่ี้ไม่เคยท างานกบัส่วนราชการมาก่อน อาจรู้สึกอึดอดักบัระบบระเบียบและก าหนดการส่งมอบงานท่ีค่อนขา้งตายตวั 

แนวทางการแกไ้ขคือ ให้แรงกระตุน้ ก าลงัใจและเพ่ิมค่าตอบแทนให้สูงข้ึนส าหรับบุคลากรในโครงการส าหรับงานท่ี

ต้องท าเพ่ิมเติมหรือแก้ไขหลายคร้ัง และหากบุคลากรใดไม่คุ ้นชินหรืออึดอัดกับระบบเช่นน้ีจริง ๆ ก็แก้ไขโดย

มอบหมายใหบุ้คลากรอ่ืนในโครงการท่ีสามารถรับระบบงานราชการไดช่้วยท างานในส่วนนั้นแทน 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

ความส าเร็จท่ี เกิดข้ึน คือ การได้เห็นผู ้เข้าอบรมในชุมชนท่องเท่ียวในต่างจังหวดัมีทัศนคติท่ีดีต่อ
ภาษาองักฤษ ไม่กลวัและกลา้ท่ีจะใชภ้าษาองักฤษ และสามารถส่ือสารภาษาองักฤษเบ้ืองตน้กบันกัท่องเท่ียวได ้(ซ่ึงผูเ้ขา้
อบรมในบางกลุ่มเป็นเพียงชาวบา้น ผูสู้งอายุและเกษตรกรท่ีจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่เคยเรียนรู้
แมก้ระทัง่ A, B, C มาก่อน) นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตยงัไดรั้บค าช่ืนชมทั้งจากในระดบัผูบ้ริหารจงัหวดั อาทิ รอง
ผูว้า่ราชการจงัหวดั กรมการท่องเท่ียวจงัหวดั รวมถึงกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และจากผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

ผูเ้ล่าเร่ืองไดเ้รียนรู้จากการท าโครงการน้ีวา่ ความรู้และประสบการณ์การท างานท่ีอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของ
สถาบนัภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรังสิตมีอยูน่ั้นสามารถน ามาบริการชุมชนและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนท่องเท่ียวใน
ต่างจงัหวดัไดม้ากมายอย่างท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อน การได้มีโอกาสพบปะชาวบ้านท่ีมีความสนใจใฝ่รู้อยากเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และมีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ของอาจารย์ท่ี เข้าร่วมโครงการน้ีทุกคน
นอกเหนือจากการสอนนักศึกษามหาวิทยาลยัในชั้นเรียนตามปกติ นอกจากน้ี การท าโครงการน้ียงัท าให้ผูเ้ล่าเร่ืองมี
ความรู้ความเขา้ใจในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการมากข้ึน ซ่ึงเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของผูเ้ล่า
เร่ืองท่ีเคยท างานแต่กบัภาคเอกชนมาตลอด 


