การถอดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้ านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ประเด็นความรู้ : การเพิม่ พูน/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่ อ- สกุล ผู้เล่ าเรื่ อง : ศิษย์เก่าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์
1) นางสาวอมลวรรณ ศรี ยา
2) นาย สุ ทธิพงษ์ สดไธสง
3) นางสาว ยุพารัตน์ สายโรจน์พนั ธ์
4) นางสาว ณัฐธิกา วงศ์กาฬสิ นธุ์
5) นางสาว ฉัตรฑิตา ทองดอนกระเดื่อง
6) นางสาว อรพรรณ ระวิพงษ์
7) นางสาว เกตน์สิริน เพชรโยธา
8) นางสาว ณัฐชานนท์ ทิพย์ธนาวิวฒั
9) นางสาว ภัสชญา ภาโส
10) นางสาว เกวลิน ทนะขว้าง
11) นางสาว จินดาวรรณ ชุนชน
2. ชื่ อ- สกุล ผู้บันทึก : อาจารย์ ดร.วัชริ นทร์ วุฒิรณฤทธิ์ หัวหน้าหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่ อง : ศิษย์เก่า หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
4. เรื่ องทีเ่ ล่า : PILE for English Proficiency in Bilingual Nursing Program
5. ความเป็ นมาของเรื่ องทีเ่ ล่า :
การศึ ก ษาในหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต
นักศึกษาในหลักสู ตรต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษควบคู่กบั การเรี ยนรู ้ ศาสตร์ ทาง
วิชาชี พการพยาบาล การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรใช้ภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนใหญ่ และนักศึกษาจะต้องไป
ศึกษาแลกเปลี่ ยนที่ ต่างประเทศก่ อนสาเร็ จการศึกษา ศิ ษย์เก่าของหลักสู ตรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากเริ่ มเข้ามาเรี ยนในหลักสู ตรจนสามารถไปศึกษาแลกเปลี่ยน
ในต่างประเทศ และสาเร็ จการศึกษาเป็ นพยาบาลที่สามารถดูแลผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติได้ ประสบการณ์ของ
ศิษย์เก่าจะเป็ นบทเรี ยนสาคัญสาหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรื อกระบวนการที่ทาให้ งานนั้นประสบความสาเร็ จ เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ที่ใช้ ผู้มีส่วน
ร่ วม อุปสรรคหรื อปัญหาและแนวทางการแก้ ไข :
6.1 กระบวนการทีท่ าให้ ประสบความสาเร็จ
กระบวนการที่ทาให้บณ
ั ฑิตของหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ประสบความสาเร็ จใน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ ประกอบด้วย “PILE” ดังนี้

P = Program and Practicing
การศึกษาในหลักสู ตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนเป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้นกั ศึกษามีโอกาส
ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นประจา โดยการฟั งคาบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ การพูดโต้ตอบกับอาจารย์/
นาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษ การอ่านเอกสารประกอบการสอน/ตาราภาษาอังกฤษ และการเขียนรายงาน/
ตอบแบบทดสอบเป็ นภาษาอังกฤษ
I = Inspiration
ระหว่ า งการศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาต้อ งสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ต นเองในการพัฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษ สร้างความเชื่ อมัน่ ในตนเองว่าสามารถทาได้ และไม่ยอ่ ท้อต่อการพัฒนาตนเอง ศิษย์เก่าได้พูด
ถึงประเด็นนี้วา่ ...
“ต้ องไม่ ดูถกู ตัวเองว่ าทาไม่ ได้ ...ไม่ ย่อท้ อที่จะพัฒนาตนเอง”
L = Learning through Different Activities
เรี ยนรู ้การใช้ภาษาอังกฤษจากหลาย ๆ วิธี เช่น การดูหนัง ฟังเพลงภาษาอังกฤษ ฟังภาษาอังกฤษแล้ว
พูดตาม ลองพูดบ่อย ๆ อ่านหนังสื อภาษาอังกฤษที่ชอบ จดจาวลีหรื อประโยคภาษาอังกฤษที่ได้จากการอ่าน/
การฟัง และท่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
E = Experiences from the Real World
นัก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รต้อ งไปศึ ก ษา แลกเปลี่ ย นในสถาบัน การศึ ก ษาต่ า งประเทศก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษา การไปแลกเปลี่ยนทาให้นกั ศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษจริ ง มีโอกาสได้พูดคุยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ ว และยังได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
การทารายงานที่ได้รับมอบหมาย ศิษย์เก่าได้กล่าวถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษจากการไปศึกษาแลกเปลี่ยนว่า..
“เกิดการใช้ ภาษาจริ ง โดยต้ องสนทนาจริ งกับเจ้ าของภาษา ซึ่ งจะช่ วยได้ อย่ างมาก การ
เรี ยนในห้ องอย่ างเดียวพัฒนาเหมือนกันแต่ ค่อนข้ างช้ า ซึ่ งการสนทนาจริ งส่ งผลให้ เรา
กล้ าใช้ ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึน้ และพัฒนาเราอย่ างรวดเร็ ว”
6.2 เทคนิคหรื อกลยุทธ์ ที่ทาให้ ประสบความสาเร็จ
เทคนิคหรื อกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่
1. เริ่ มจากการฟังก่อน พยายามดูหนัง ฟังเพลงที่เป็ นภาษาอังกฤษ แล้วเปิ ด subtitle จะช่วยให้ฟัง
เข้าใจมากขึ้น และฝึ กพูดตามตัวละคร ดังคากล่าวของศิษย์เก่า
“เบสิ คเลยคือเริ่ มต้ นจากการหาหนังสักเรื่ องหรื อซี รีย์วยั รุ่ นที่ตัวเราสนใจก่ อน แล้ ว
พยายามดูแบบมีแปลก่ อนซัก 1-3 episode จากนั้นก็เริ่ มไม่ ดูแปล แล้ วก็พยายามออก
เสียงตามตัวละคร”

2. กล้าที่จะพูด ฝึ กพูดบ่อยๆ พยายามพูดคุยมาก ๆ กับเพื่อนชาวต่างชาติ และพยายามใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวติ ประจาวัน ดังคากล่าวของศิษย์เก่า
“ถ้ ามีโอกาสได้ พูด จะรี บพูดโดยไม่ ลังเลเลย เพราะการได้ ใช้ ภาษาบ่ อยๆ จะทาให้
ไม่ ลืมและทาให้ พูดได้ คล่ องมากยิ่งขึน้ ”
“พยายามสื่ อสาร สั งเกต จาคาศัพท์ การนามาใช้ ในชี วิตประจาวัน ภาษาอังกฤษก็
เหมื อนภาษาอื่ น ๆที่ ถ้าเราใช้ ทุ ก วัน เราอาจจะใช้ ผิด หรื อถูก บ้ างแต่ ก็จะทาให้ เรา
พัฒนา การคุยกับเพื่อนชาวต่ างชาติ ดูหนังฟั งเพลงภาษาอังกฤษ”
6.3 ผู้มีส่วนร่ วมในความสาเร็จ
1. ครอบครัว อาจารย์ และเพื่อนๆ คอยกระตุน้ ให้เห็นความสาคัญของการพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษอยูเ่ สมอ
2. เพื่อนชาวต่างชาติที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และที่พบที่
ต่างประเทศระยะที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
6.4 อุปสรรคหรื อปัญหาในการพัฒนาความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ และแนวทางการแก้ไข
1. อุปสรรคด้านตนเอง ได้แก่ ไม่กล้าพูด กลัวพูดผิด โดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยที่
ชอบจับผิดเรื่ องไวยากรณ์ ไวยากรณ์ไม่ดี พูดไม่ชดั เจน ไม่ได้แบ่งเวลาทบทวนภาษาอังกฤษ และใช้
ภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่ อง ดังคากล่าวของศิษย์เก่า
“อุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือกำรคุยภำษำอังกฤษกับคนไทยด้ วยกัน คนไทยชอบ
จับผิดเรื่ องของไวยำกรณ์ ทำให้ เรำไม่ กล้ ำที่จะพูด ... เพราะเคยเจอพอพูดไปแล้ ว ...
บอกว่ าพูดผิด แล้ วแสดงท่ าทีว่าเราโง่ แต่ ในทางกลับกัน พอพูดกับชำวต่ ำงชำติ เขำ
พยำยำมเข้ ำใจเรำ และโต้ ตอบกับเรำ ซึ่งทำให้ บทสนทนำนั้นดำเนินไปได้ เรื่ อยๆ พอ
สั กพักก็สนุกกับกำรใช้ ภำษำอังกฤษ”
การแก้ไขความไม่กล้า อาย จะต้องปรับทัศนคติ เมื่อสนทนากับใครให้คิดว่าเป็ นโอกาสฝึ กและ
เรี ยนรู ้ ให้กาลังใจตนเอง ฝึ กพูดอย่างต่อเนื่ อง ทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเริ่ มจากเน้นการสนทนา
ให้เข้าใจ แล้วค่อยปรั บปรุ งไวยากรณ์ ให้ถูกต้อง การพู ดผิดถื อเป็ นครู แก้ไขด้วยการกลับ ไปทบทวน ฟั ง
ภาษาอังกฤษมาก ๆ หัดพูดตาม และสนุกกับการพูดต่อไป
2. มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษน้อย อยูใ่ นประเทศไทยไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษนอกห้องเรี ยน และคน
ไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้มีนอ้ ย ควรแก้ไขปั ญหานี้ โดยชวนเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนในหลักสู ตรใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวติ ประจาวันนอกห้องเรี ยนให้มากขึ้น ร่ วมกิ จกรรมที่ มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษกับนักศึ กษาต่างชาติ

เช่ น เป็ น buddy ให้นักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ ยนที่ คณะฯ และจัดเวลาและโอกาสเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
เช่น ดูซีรีย ์ และอ่านหนังสื อภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ศึกษา เพราะจะช่วยให้เข้าใจภาษาเร็ วขึ้น
7. ผลลั พ ธ์ ห รื อ ความส าเร็ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น และสิ่ ง ที่ ผ้ ู เล่ า เรื่ อ งได้ เรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ดั ง กล่ า ว (เช่ น
ภาษาอังกฤษพัฒ นาขึ้นอย่ างไร การได้ มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ต่ างประเทศ โอกาสในงานหลังจบ
การศึกษา เป็ นต้ น)
ศิ ษย์เก่ าที่ สาเร็ จจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (2 ภาษา) มี ความมัน่ ใจในการพู ดภาษาอังกฤษ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานได้เป็ นอย่างดี ทั้งงานเอกสารทางการแพทย์ และการดู แลผูป้ ่ วย
ต่างชาติ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับผูป้ ่ วยต่างชาติได้เองโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่น และรู ้สึกว่าเป็ นโอกาสดี
ที่ได้ดูแลผูป้ ่ วยต่างชาติ เพราะเป็ นโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษ ศิษย์เก่ากล่าวว่า ...
“หลังจากที่เรี ยนหลักสู ตรพยาบาลสองภาษาและการไปแลกเปลี่ยนทาให้ มีความ
กล้ าที่จะใช้ ภาษาอังกฤษมากขึน้ สามารถนามาใช้ ในชีวิตการทางานได้ เป็ นอย่ างดี”
“ทาให้ ไม่ กลัวชาวต่ างชาติเลย ในทางกลับกันรู้ สึ กว่ าเป็ นโอกาสที่ดีทุกครั้ งที่ได้ เจอ
คนไข้ ต่างชาติ เพราะจะได้ พูดภาษาอังกฤษ ไม่ อยากลื มเพียงเพราะไม่ มีโอกาสได้
ใช้ ”

