โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน

1. ความสําคัญของภาษาอังกฤษ
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
ประชากรเกือบ 500 ล้านคน ดังนั้นถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ จึงควรร่วมมือกัน เพื่อทําให้
อาเซี ย นมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในด้ า นต่ า ง ๆ มากขึ้ น เหตุ นี้ เ อง อาเซี ย นจึ ง กลายสภาพเป็ น เออี ซี ในที่ สุ ด
โดยจะก่อตั้งเออีซีอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 เลื่อนเข้ามาจากเดิม คือ พ.ศ.2563
กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English.”
“ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน
เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจําชาติของแต่ละคน หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศ
อาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษถือได้
ว่าเพิ่มโอกาสในการทํางาน การศึกษา และด้านต่าง ๆ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในการศึกษา
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่เออีซี (ข้อมูลอ้างอิงจาก kapook.com และเดลินิวส์ออนไลน์)
2. กระตุ้นให้สนใจภาษาอังกฤษ
โดยมีเคล็ดลับส่วนตัวง่าย ๆ 2 ข้อ คือ
2.1 เรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งที่ชอบ จะเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบ เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูการ์ตูน
ชมภาพยนตร์ เล่นเกม และอื่น ๆ ตามความชอบของแต่ละคน เมื่อเราเลือกสิ่งที่เราชอบเราก็มีแรง
กระตุ้นทําให้สนใจอยากเรียนรู้ อาจแปลไม่ได้ทั้งหมดแต่เราจะได้เรียนรู้คําศัพท์ รูปประโยค
สําเนียงผสมมากับความสนุกสนานขณะที่เราดู อ่าน หรือฟัง ในสิ่งที่เราชอบ
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2.2 ขยันเก็บคําศัพท์ พกสมุดโน้ตเล่มเล็ก ๆ ไว้ติดตัวเพื่อจดคําศัพท์ที่สนใจ แล้วนําไปหาความหมาย
เมื่อต้องการทบทวนหรือท่องจําคําศัพท์ก็สามารถหยิบขึ้นมาได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ซึ่งทําให้เราสะสม
คําศัพท์ภาษาอังกฤษได้ทุกวัน ปัจจุบันสามารถใช้สมาร์ทโฟนช่วยบันทึกและเตือนความจําก็ยิ่งทําให้
สะดวกมากยิ่งขึ้นในการสะสมคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. ต่ อ ยอดภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตั ว เอง ซึ่ ง สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะต่ อ ยอดได้ ห รื อ ไม่ ห รื อ ไปในทิ ศ ทางไหน
เราจะต้องตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึง อาจเริ่มต้นจากเป้าหมายเล็ก ๆ เพื่อเป็นกําลังใจในการก้าวต่อไป เช่น
เดือนนี้จะต้องท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้จํานวน 30 คํา โดยสะสมวันละ 1 คํา หรือบางคนอาจตั้งเป้าว่า
จะไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการพูดให้ได้ เป็นต้น
สุดท้ายมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งที่ชอบจากเรื่องสั้นสนุก ๆ จํานวน 12 ประโยค มานําเสนอ
เรื่องนี้ได้รับรางวัลตลกยอดเยี่ยมในอังกฤษ ซึ่งเมื่ออ่านจบจะได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคําด้วยกัน
พร้อมได้รับความฮาด้วย
1. 4 friends (ladies) meet 30 years at reunion after.
สุภาพสตรี 4 คน มาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นหลังจากไม่เจอกันนานถึง 30 ปี
2. One goes to take food while the 3 start to talk about how successful their son
became.
คนหนึ่งออกไปตักอาหาร ขณะที่สามคนเริม่ พูดถึงความสําเร็จของลูกชาย
3. No.1 says her son studies economics, became a banker and is so rich,
he gave his best friend a ferrari.
คนแรกบอกว่ า ลู ก ชายจบเศรษฐศาสตร์ ทํ า งานเป็ น นายธนาคาร ร่ํ า รวยมาก เขาซื้ อ รถ
เฟอร์รารี่ให้เพื่อนรัก
4. No.2 siad her son became a pilot, started his own airline became so rich,
he gave his best friend a jet.
คนที่ ส องคุ ยว่ า ลู ก ชายเป็ น นัก บิ น มี ส ายการบิ น ของตั ว เอง ร่ํ า รวยมาก ซื้ อ เครื่ อ งบิน เจ็ ท
ให้เพื่อนรัก
5. No.3 said her son became an engineer, started his own development company
became so rich, he build his best friend a castle.
คนที่สามบอกว่า ลูกชายจบวิศวกรรม มีบริษัทของตนเอง ร่ํารวยมาก เพิ่งสร้างปราสาท
ให้เพื่อนรัก
6. No.4 came back with a plate full of food and asked what the buzz is about.
คนที่สี่กลับมาที่โต๊ะพร้อมอาหารที่ตักมาเต็มจานแล้วถามว่ากําลังเมาส์อะไรกัน

-67. They told her they were talking about how successful their sons became and
asked her about her son.
ทั้งสามบอกคนที่สี่ว่า กําลังพูดถึงความสําเร็จของลูก ๆ แล้วถามถึงลูกของสตรีคนที่สี่
8. She said her son is gay and he works in Gay Bar.
สตรีคนที่สี่บอกว่าลูกชายเป็นเกย์ ทํางานอยู่ที่บาร์เกย์
9. The other 3 said she must be very disappointed with her son for not becoming
successful.
สตรีทั้งสามพูดว่าลูกคงทําให้เธอผิดหวังที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต
10. “Oh no !!” said the Lady, he is doing good.
โอ้ไม่...เขาไปได้ด้วยดี
11. “Last week on his birthday he got a ferrari, a jet and a castle from 3 of his
boyfriends…”
วันเกิดของลูกเมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา ลูกได้รบั รถเฟอร์รารี่ เครื่องบินเจ็ท และปราสาท
จากแฟนทั้งสามของเขา
12. All the 3 ladies fainted.
สตรีทั้งสาม...เป็นลมไปเลย อิอิ

สรุปและประเมินผล
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สรุปจํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมจริง

บุคลากร จํานวน 39 คน

บุคลากร จํานวน 36 คน

วิทยากร จํานวน 1 คน

วิทยากร จํานวน 1 คน

รวมจํานวน

รวมจํานวน

40 คน

37 คน

(คิดเป็นร้อยละ 94.87)

สรุปแบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ
1. ความพึงพอใจต่อโครงการ
ลําดับที่
หัวข้อเรื่อง
1
ความเหมาะสมของสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2
ระยะเวลาที่ใช้ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3
หัวข้อของการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ หมาะสมกับผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
4
ก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
5
หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
7

ความพึงพอใจในภาพรวม
จํานวน

X̅

ผู้ตอบแบบ

(ค่าเฉลี่ย)

SD
ค่า
เบี่ยงเบน

4.30

มาตรฐาน
0.70

สอบถาม
36

X̅
4.50
4.19
4.47

SD
0.56
0.75
0.56

ระดับความพอใจ
ดี
ดี
ดี

4.06

0.79

ดี

4.11

0.89

ดี

4.31

0.62

ดี

4.47

0.70

ดี

ค่าเฉลี่ยคะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
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2. ความพึงพอใจต่อวิทยากร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

หัวข้อเรื่อง
มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้
บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ใช้คําพูด น้ําเสียง ชัดเจน
ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย
ตอบคําถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ
หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความพึงพอใจในภาพรวม

จํานวน

X̅

ผู้ตอบแบบ

(ค่าเฉลี่ย)

SD
ค่า
เบี่ยงเบน

4.50

มาตรฐาน
0.61

สอบถาม
36

X̅
4.47
4.44
4.56
4.53

SD
0.61
0.65
0.61
0.61

ระดับความพอใจ
ดี
ดี
ดีที่สุด
ดีที่สุด

4.42

0.60

ดี

4.61

0.60

ดีที่สุด

ค่าเฉลี่ยคะแนน
อยู่ในระดับ
ดี

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ
1. ได้ทบทวนความรู้และได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ ๆ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น
2. เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น นํามาปรับใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวันได้จริง
3. ทราบถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ และส่งผลให้เกิดความคิดต้องพัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษ
ให้มากขึ้น หากต้องการจะพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเอง ต้องมีการตั้งเป้าหมาย และพกสมุด
เล่มเล็กๆ ไว้จดคําศัพท์
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนมากขึ้นและได้รู้คําศัพท์มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์เป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ที่นํามาใช้ได้จริง
2. อยากให้จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรมากกว่านี้ เวลาน้อยไปกําลังจะสนุกก็หมดเวลาก่อน

