แบบฟอร์ม การเขี ย นแบบถอดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม

1.ชื่ อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง อาจารย์ สุพตั รา ตูจ้ ินดา

คณะวิชา/หน่วยงาน

สถาบันภาษาอังกฤษ

2. ชื่ อ-สกุล ผู้บันทึก ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร

คณะวิชา/หน่วยงาน

สถาบันภาษาอังกฤษ

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ สถาบันภาษาอังกฤษ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและวิทยากรประจาโครงการหลักสู ตรอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการด้าน
การท่องเที่ ยวให้แก่ชุมชนและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องด้านการท่องเที่ ยว กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ ยว
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. เรื่ องทีเ่ ล่ า
“จากห้ อ งเรี ย นสู่ ชุ ม ชน” หลัก สู ต รอบรมภาษาอัง กฤษให้ แ ก่ ชุ ม ชนด้า นการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จัง หวัด
นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สมุทรสงคราม และจันทบุรี
5. ความเป็ นมาของเรื่ องทีเ่ ล่ า
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริ การที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสามารถ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศอย่างมหาศาลและทาให้เกิ ดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศด้วยอัตรา
นักท่องเที่ ยวต่างชาติที่มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี ที่ ผ่านมา ส่ งผลให้ภาคธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวและการบริ การ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดี ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษและการจัดการด้านการท่องเที่ ยวของบุคลากร
และผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวยังเป็ นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยเสี ยโอกาสในการแข่งขันกับประเทศอื่น
ในภูมิภาคอาเซี ยนทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาการท่ องเที่ ยวแห่ งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
กาหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้สามารถแข่งขันได้ตามมาตรฐานสากลและ
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทางานให้ครอบคลุม
และเหมาะสม
เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสถาบัน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งเป็ นองค์กรที่มีความชานาญและประสบการณ์ในการจัดทาหลักสู ตร การสอน และ
การฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสาหรับสาขาอาชี พต่างๆ จึ งได้เสนอโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวสาหรับบุคลากรและผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ ยวต่อกรมการท่องเที่ ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ ยวและกีฬา โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทาหลักสู ตร กิจกรรมการจัดอบรม และกิจกรรมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาทักษะด้านภาษาและการจัดการด้านการท่องเที่ ยว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อเป็ นการยกระดับ
มาตรฐานของชุ ม ชนและบุ ค ลากรด้านการท่ อ งเที่ ย วที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรื อกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่ วม อุปสรรค
หรื อปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
ในการเสนอโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการจัดการด้านการท่องเที่ยวสาหรับบุคลากรและ
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวต่อกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ออกแบบหลักสู ตรและจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้มีลกั ษณะโดดเด่นและแตกต่างจากหลักสู ตร
อบรมภาษาอังกฤษที่พบเห็นได้ทวั่ ไป โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อภาษาอังกฤษและพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดทาหลักสู ตรระยะสั้นที่มีประสิ ทธิภาพและใช้ระยะการฝึ กอบรมเพียง 10 ชัว่ โมงเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวติ ของชุมชนที่ตอ้ งดารงชีพและไม่สามารถเข้าร่ วมการอบรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานได้
2. จัดทาบทเรี ยนเป็ นบทเรี ยนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่อให้ผูเ้ รี ยนในชุมชนท่ องเที่ ยวที่ ไม่มีพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ ทุกเพศ ทุกวัยสามารถเรี ยนรู ้ร่วมกันได้
3. คัดเลือกเฉพาะคาศัพท์และสานวน/ประโยคสาเร็ จรู ปภาษาอังกฤษประมาณ10 ประโยคที่ใช้บ่อยในการ
สื่ อสารด้านการท่ องเที่ ยวภายในชุ มชนและภายใต้สถานการณ์ ที่คาดว่าผูเ้ รี ยนสามารถพบเจอได้ใ น
ชีวติ ประจาวันเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพแม้จะใช้เวลาเรี ยนรู ้ในช่วงสั้นๆ
4. มีภาพประกอบการ์ ตูนที่ น่าสนใจประกอบบทสนทนา พร้อมคาอ่านออกเสี ยงจากผูพ้ ูดเจ้าของภาษา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กออกเสี ยงตามได้
5. จัด การอบรมแบบใช้กิ จ กรรมเป็ นหลัก (Activity-based training) เพื่ อ สร้ างความสนใจและความ
สนุกสนานในการเรี ยน
6. จัดทาแผ่นพับพิมพ์สี่สีสรุ ปคาศัพท์และสานวน/ประโยคภาษาอังกฤษที่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วด้านต่ าง ๆ มัก ใช้ใ นการสื่ อ สารกับ นัก ท่ อ งเที่ ย วพร้ อ มค าอ่ านออกเสี ยงและความหมาย
ภาษาไทยเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติมหรื อนาไปติดในสถานประกอบการของตนเอง
7. จัดทาไฟล์เสี ยงคาอ่านของคาศัพท์และสานวน/ประโยคภาษาอังกฤษในแผ่นพับเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
นาไปฝึ กออกเสี ยงด้วยตนเองในยามว่าง
8. จัดทาบันทึกการพัฒนาตนเอง (Log Book) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบันทึ กสิ่ งที่เรี ยนรู ้ในแต่ละวันและทบทวนว่า
ตนควรจะต้องปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งใดเพิม่ เติมบ้าง
9. สอนวิธีใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรื อในสถานการณ์คบั ขัน
โครงการนี้ ประสบความสาเร็ จอย่างดียิ่ง โดยในช่วงแรก กรมการท่องเที่ยว ต้องการให้สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตออกแบบหลักสู ตรและจัดทาบทเรี ยนของแต่ละหลักสู ตรเพียงเท่านั้น แต่หลังจากได้เห็นรายละเอียด
ของหลักสู ตรและบทเรี ยนที่สถาบันภาษาอังกฤษจัดทาขึ้น กรมการท่องเที่ ยวก็รู้สึกพึงพอใจเป็ นอย่างมากและได้เชิ ญ
อาจารย์ผูอ้ อกแบบหลักสู ตรและบทเรี ย นเป็ นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษในหลายจังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา
สุ รินทร์ บุ รีรัมย์ สมุทรสงครามและจันทบุ รี รวมจานวนผูเ้ ข้าอบรมทั้งสิ้ นประมาณ 1,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการอบรมในจังหวัดบุรีรัมย์ถือได้วา่ เป็ นการอบรมภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่ชุมชน
และผูป้ ระกอบการด้านการท่ องเที่ ยวในท้องถิ่นดังกล่าวในการต้อนรับนักท่ องเที่ ยวจากทั่วโลกประมาณ100,000 –

200,000 คนที่เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรี ยบชิงแชมป์ โลก (Moto GP) ประจาปี 2018 ณ สนามช้าง
อินเตอร์ แนชันแนลเซอร์ กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางกรมการท่องเที่ยวได้กล่าวชื่นชมอาจารย์ที่ทาหน้าที่วิทยากร และผู ้
เข้าอบรมเองต่างก็ชื่นชมและแสดงความขอบคุณวิทยากรพร้อมกับขอให้จดั การอบรมเพิ่มเติมอีกในปี ต่อไป ความสาเร็ จ
ดังกล่าวนี้ เกิ ดจากผูม้ ีส่วนร่ วมในหลาย ๆ ส่ วนไม่วา่ จะเป็ นที่ ปรึ กษาการจัดทาหลักสู ตรและบทเรี ยน อาจารย์ผูจ้ ดั ทา
หลักสู ตรและบทเรี ยน อาจารย์ที่ทาหน้าที่ เป็ นวิทยากร เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนและเอกสารต่าง ๆ
รวมถึงศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่ ให้คาปรึ กษาและการสนับสนุ นในด้านการจัดจ้าง หากขาดบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง งานนี้คงไม่ประสบความสาเร็ จได้เช่นนี้
อย่างไรก็ดี อุปสรรคสาคัญในการทาโครงการนี้ คื อ ระยะเวลาที่ ค่อนข้างจากัดในการดาเนิ นงานและการ
แก้ไขงานให้ได้ตามกาหนดเวลาส่ งมอบงานที่ตกลงกันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เป็ นลักษณะเฉพาะของงานราชการ ซึ่ ง
ผูท้ ี่ไม่เคยทางานกับส่ วนราชการมาก่อน อาจรู ้สึกอึดอัดกับระบบระเบียบและกาหนดการส่ งมอบงานที่ค่อนข้างตายตัว
แนวทางการแก้ไขคือ ให้แรงกระตุน้ กาลังใจและเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้นสาหรับบุคลากรในโครงการสาหรับงานที่
ต้อ งท าเพิ่ ม เติ ม หรื อ แก้ไ ขหลายครั้ ง และหากบุ ค ลากรใดไม่ คุ ้น ชิ น หรื อ อึ ด อัด กับ ระบบเช่ น นี้ จริ ง ๆ ก็ แ ก้ไ ขโดย
มอบหมายให้บุคลากรอื่นในโครงการที่สามารถรับระบบงานราชการได้ช่วยทางานในส่วนนั้นแทน
7. ผลลัพธ์ หรื อความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่ องทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
ความส าเร็ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ การได้เห็ น ผู ้เข้า อบรมในชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วในต่ า งจัง หวัด มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาษาอังกฤษ ไม่กลัวและกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวได้ (ซึ่ งผูเ้ ข้า
อบรมในบางกลุ่มเป็ นเพียงชาวบ้าน ผูส้ ู งอายุและเกษตรกรที่ จบการศึ กษาเพียงชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ไม่เคยเรี ยนรู ้
แม้กระทัง่ A, B, C มาก่อน) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตยังได้รับคาชื่นชมทั้งจากในระดับผูบ้ ริ หารจังหวัด อาทิ รอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด กรมการท่องเที่ยวจังหวัด รวมถึงกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจากผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
ผูเ้ ล่าเรื่ องได้เรี ยนรู ้จากการทาโครงการนี้วา่ ความรู ้และประสบการณ์การทางานที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีอยูน่ ้ นั สามารถนามาบริ การชุมชนและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนท่องเที่ ยวใน
ต่างจังหวัดได้มากมายอย่างที่ ไม่ เคยคาดคิ ดมาก่ อน การได้มีโอกาสพบปะชาวบ้านที่ มี ความสนใจใฝ่ รู ้ อยากเรี ยนรู ้
ภาษาอัง กฤษ และมี น้ าใจ เอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ ถื อ เป็ นการเปิ ดประสบการณ์ ข องอาจารย์ ที่ เข้า ร่ ว มโครงการนี้ ทุ ก คน
นอกเหนื อ จากการสอนนักศึ กษามหาวิทยาลัย ในชั้นเรี ยนตามปกติ นอกจากนี้ การทาโครงการนี้ ยงั ทาให้ผูเ้ ล่าเรื่ องมี
ความรู ้ความเข้าใจในการติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานราชการมากขึ้น ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ ใหม่ในชี วิตของผูเ้ ล่า
เรื่ องที่เคยทางานแต่กบั ภาคเอกชนมาตลอด

