
การถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการพฒันาภาษาองักฤษ 
ประเด็นความรู้ : การเพิม่พูน/พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือ- สกุล ผู้เล่าเร่ือง :   ศิษยเ์ก่าหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์  

1) นางสาวอมลวรรณ ศรียา  
2) นาย สุทธิพงษ ์สดไธสง 
3) นางสาว ยพุารัตน์ สายโรจน์พนัธ์ 
4) นางสาว ณฐัธิกา วงศก์าฬสินธ์ุ 
5) นางสาว ฉตัรฑิตา ทองดอนกระเด่ือง 
6) นางสาว อรพรรณ ระวพิงษ ์
7) นางสาว เกตน์สิริน เพชรโยธา 
8) นางสาว ณฐัชานนท ์ทิพยธ์นาววิฒั 
9) นางสาว ภสัชญา ภาโส 
10) นางสาว เกวลิน ทนะขวา้ง 
11) นางสาว จินดาวรรณ ชุนชน 

2. ช่ือ- สกุล ผู้บันทกึ : อาจารย ์ดร.วชัรินทร์ วฒิุรณฤทธ์ิ หวัหนา้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง : ศิษยเ์ก่า  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา)  
4. เร่ืองทีเ่ล่า : PILE for English Proficiency in Bilingual Nursing Program  
5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า :  

การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
นกัศึกษาในหลกัสูตรตอ้งพฒันาตนเองให้มีความสามารถทางภาษาองักฤษควบคู่กบัการเรียนรู้ศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาล การเรียนการสอนในหลกัสูตรใช้ภาษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ และนักศึกษาจะตอ้งไป
ศึกษาแลกเปล่ียนท่ีต่างประเทศก่อนส าเร็จการศึกษา ศิษยเ์ก่าของหลกัสูตรได้ถ่ายทอดประสบการณ์การ
พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษจากเร่ิมเขา้มาเรียนในหลกัสูตรจนสามารถไปศึกษาแลกเปล่ียน
ในต่างประเทศ และส าเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลท่ีสามารถดูแลผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติได ้ประสบการณ์ของ
ศิษยเ์ก่าจะเป็นบทเรียนส าคญัส าหรับการพฒันาภาษาองักฤษของนกัศึกษาต่อไป 
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วน

ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาและแนวทางการแก้ไข :  
6.1 กระบวนการทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ  

กระบวนการท่ีท าให้บณัฑิตของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) ประสบความส าเร็จใน
การพฒันาการใชภ้าษาองักฤษได ้ประกอบดว้ย “PILE” ดงัน้ี 



P = Program and Practicing  
การศึกษาในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ท าใหน้กัศึกษามีโอกาส

ไดฝึ้กฝนการใชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า โดยการฟังค าบรรยายเป็นภาษาองักฤษ การพูดโตต้อบกบัอาจารย/์
น าเสนองานเป็นภาษาองักฤษ การอ่านเอกสารประกอบการสอน/ต าราภาษาองักฤษ และการเขียนรายงาน/
ตอบแบบทดสอบเป็นภาษาองักฤษ 

I = Inspiration 
ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาต้องสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการพัฒนาการใช้

ภาษาองักฤษ สร้างความเช่ือมัน่ในตนเองวา่สามารถท าได ้และไม่ยอ่ทอ้ต่อการพฒันาตนเอง ศิษยเ์ก่าไดพู้ด
ถึงประเด็นน้ีวา่ ... 

“ต้องไม่ดูถกูตัวเองว่าท าไม่ได้ ...ไม่ย่อท้อท่ีจะพัฒนาตนเอง”  
L = Learning through Different Activities 
เรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษจากหลาย ๆ วธีิ เช่น การดูหนงั ฟังเพลงภาษาองักฤษ ฟังภาษาองักฤษแลว้

พูดตาม ลองพูดบ่อย ๆ อ่านหนงัสือภาษาองักฤษท่ีชอบ จดจ าวลีหรือประโยคภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากการอ่าน/
การฟัง และท่องค าศพัทภ์าษาองักฤษ เป็นตน้ 

E = Experiences from the Real World 
นักศึกษาในหลักสูตรต้องไปศึกษา แลกเปล่ียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศก่อนส าเร็จ

การศึกษา การไปแลกเปล่ียนท าให้นกัศึกษาไดใ้ช้ภาษาองักฤษจริง มีโอกาสไดพู้ดคุยโดยใช้ภาษาองักฤษ 
กลา้ใชภ้าษาองักฤษมากยิ่งข้ึน และพฒันาการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัไดใ้ชภ้าษาองักฤษใน
การท ารายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ศิษยเ์ก่าไดก้ล่าวถึงการพฒันาภาษาองักฤษจากการไปศึกษาแลกเปล่ียนวา่..  

 

“เกิดการใช้ภาษาจริง โดยต้องสนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ซ่ึงจะช่วยได้อย่างมาก การ
เรียนในห้องอย่างเดียวพัฒนาเหมือนกันแต่ค่อนข้างช้า ซ่ึงการสนทนาจริงส่งผลให้เรา
กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากย่ิงขึน้และพัฒนาเราอย่างรวดเร็ว” 
 

6.2 เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ  
เทคนิคหรือกลยทุธ์ในการพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
1. เร่ิมจากการฟังก่อน พยายามดูหนงั ฟังเพลงท่ีเป็นภาษาองักฤษ แลว้เปิด subtitle จะช่วยใหฟั้ง

เขา้ใจมากข้ึน และฝึกพูดตามตวัละคร ดงัค ากล่าวของศิษยเ์ก่า 
 

“เบสิคเลยคือเร่ิมต้นจากการหาหนังสักเร่ืองหรือซีรีย์วยัรุ่นท่ีตัวเราสนใจก่อน แล้ว
พยายามดูแบบมแีปลก่อนซัก 1-3 episode จากนั้นกเ็ร่ิมไม่ดูแปล แล้วกพ็ยายามออก
เสียงตามตัวละคร” 



2. กลา้ท่ีจะพูด ฝึกพูดบ่อยๆ พยายามพูดคุยมาก ๆ กบัเพื่อนชาวต่างชาติ และพยายามใชภ้าษาองักฤษ
ในชีวติประจ าวนั ดงัค ากล่าวของศิษยเ์ก่า 

 

“ถ้ามีโอกาสได้พูด จะรีบพูดโดยไม่ลังเลเลย เพราะการได้ใช้ภาษาบ่อยๆ  จะท าให้
ไม่ลืมและท าให้พูดได้คล่องมากย่ิงขึน้” 
 

“พยายามส่ือสาร สังเกต จ าค าศัพท์ การน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษก็
เหมือนภาษาอ่ืนๆท่ีถ้าเราใช้ทุกวันเราอาจจะใช้ผิดหรือถูกบ้างแต่ก็จะท าให้เรา
พัฒนา การคุยกับเพ่ือนชาวต่างชาติ ดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ” 
 

6.3 ผู้มีส่วนร่วมในความส าเร็จ 
1. ครอบครัว อาจารย ์และเพื่อนๆ คอยกระตุน้ใหเ้ห็นความส าคญัของการพฒันาการใช้

ภาษาองักฤษอยูเ่สมอ 
2. เพื่อนชาวต่างชาติท่ีมาศึกษาแลกเปล่ียนท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต และท่ีพบท่ี

ต่างประเทศระยะท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียนท่ีต่างประเทศ  
6.4 อุปสรรคหรือปัญหาในการพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และแนวทางการแก้ไข 

1. อุปสรรคดา้นตนเอง ไดแ้ก่ ไม่กลา้พูด กลวัพูดผดิ โดยเฉพาะการพูดภาษาองักฤษกบัคนไทยท่ี
ชอบจบัผดิเร่ืองไวยากรณ์ ไวยากรณ์ไม่ดี พูดไม่ชดัเจน ไม่ไดแ้บ่งเวลาทบทวนภาษาองักฤษ และใช้
ภาษาองักฤษไมต่่อเน่ือง ดงัค ากล่าวของศิษยเ์ก่า 

 

“อุปสรรคที่ส ำคัญที่สุดก็คือกำรคุยภำษำอังกฤษกับคนไทยด้วยกัน  คนไทยชอบ

จับผิดเร่ืองของไวยำกรณ์ ท ำให้เรำไม่กล้ำที่จะพูด ... เพราะเคยเจอพอพูดไปแล้ว ... 
บอกว่าพูดผิด แล้วแสดงท่าทีว่าเราโง่ แต่ในทางกลับกัน พอพูดกับชำวต่ำงชำติ เขำ
พยำยำมเข้ำใจเรำ และโต้ตอบกบัเรำ ซ่ึงท ำให้บทสนทนำน้ันด ำเนินไปได้เร่ือยๆ พอ
สักพกักส็นุกกบักำรใช้ภำษำอังกฤษ”   

 

การแกไ้ขความไม่กลา้ อาย จะตอ้งปรับทศันคติ เม่ือสนทนากบัใครให้คิดวา่เป็นโอกาสฝึกและ
เรียนรู้  ให้ก าลงัใจตนเอง ฝึกพูดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งกบัชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเร่ิมจากเน้นการสนทนา
ให้เขา้ใจ แล้วค่อยปรับปรุงไวยากรณ์ให้ถูกตอ้ง การพูดผิดถือเป็นครู แก้ไขด้วยการกลบัไปทบทวน ฟัง
ภาษาองักฤษมาก ๆ หดัพูดตาม และสนุกกบัการพูดต่อไป 

2. มีโอกาสใชภ้าษาองักฤษนอ้ย อยูใ่นประเทศไทยไม่ค่อยไดพู้ดภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน และคน
ไทยท่ีพูดภาษาองักฤษไดมี้นอ้ย ควรแกไ้ขปัญหาน้ีโดยชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนในหลกัสูตรใช้ภาษาองักฤษ
ในชีวติประจ าวนันอกหอ้งเรียนใหม้ากข้ึน ร่วมกิจกรรมท่ีมีโอกาสไดใ้ช้ภาษาองักฤษกบันกัศึกษาต่างชาติ 



เช่น เป็น buddy ให้นักศึกษาต่างชาติท่ีมาแลกเปล่ียนท่ีคณะฯ และจดัเวลาและโอกาสเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น ดูซีรีย ์และอ่านหนงัสือภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีศึกษา เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจภาษาเร็วข้ึน 
 

7. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่ เกิดขึ้น และส่ิงที่ ผู้ เล่าเร่ืองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว  (เช่น 
ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นอย่างไร  การได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ  โอกาสในงานหลังจบ
การศึกษา เป็นต้น) 
ศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) มีความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษ 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานได้เป็นอย่างดี ทั้ งงานเอกสารทางการแพทย์ และการดูแลผูป่้วย
ต่างชาติ สามารถสนทนาภาษาองักฤษกบัผูป่้วยต่างชาติไดเ้องโดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น และรู้สึกวา่เป็นโอกาสดี
ท่ีไดดู้แลผูป่้วยต่างชาติ เพราะเป็นโอกาสท่ีจะไดใ้ชภ้าษาองักฤษ ศิษยเ์ก่ากล่าววา่ ... 

 

“หลังจากท่ีเรียนหลักสูตรพยาบาลสองภาษาและการไปแลกเปลี่ยนท าให้มีความ
กล้าท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษมากขึน้ สามารถน ามาใช้ในชีวิตการท างานได้เป็นอย่างดี” 
 

“ท าให้ไม่กลัวชาวต่างชาติเลย ในทางกลับกันรู้สึกว่าเป็นโอกาสท่ีดีทุกคร้ังท่ีได้เจอ
คนไข้ต่างชาติ เพราะจะได้พูดภาษาอังกฤษ ไม่อยากลืมเพียงเพราะไม่มีโอกาสได้
ใช้”  


