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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อให้อาจารย์ได้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั และงานวิชาการอื่น ๆ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าใน
วิชาชี พของตนเอง และการพัฒนามหาวิทยาลัย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้มี
การส่ งเสริ มให้อาจารย์ใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรี ยงตามลาดับความสาคัญดังนี้ (1) การส่ งเสริ ม
ให้อาจารย์ไปประชุม สัมมนา อบรม และแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (2) การสนับสนุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (3) การช่วยเหลือให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ (4) การผลักดันให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนมากขึ้น (5) การสนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ และ (6) การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการและการเพิ่มพูน
ความรู ้แก่อาจารย์
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Abstract
This article aims at seeking ways to encourage and develop the English language usage
and skills of Ramkhamhaeng University’s faculty members in order to create more academic
works and researches. As a result, this will not only bring about more opportunities to one’s
professional advancements but also the development of the university. The data collection
conducted by the in-depth interview method. The interviewees consist of 15 Ramkhamhaeng
University’s faculty members who were/are in the administrative positions. The study reveals the
opinions of Ramkhamhaeng University’s executives regarding ways to enhance the faculty
members’ English usage and skills in order of their importance as follows: (1) to attend
international conferences and seminars as well as to be visiting professors; (2) to further their
studies at a higher level; (3) to attain new knowledge; (4) to produce more researches for the
benefit of the public; (5) to apply for academic titles and (6) to receive financial reward.
Keywords: English usage, English skills, Ramkhamhaeng University
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บทนา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่ อสารและเป็ นภาษาที่ใช้ในการทางาน ถ้าหากไม่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลาง การทางานจะประสบปั ญหาอะไรบ้าง และจะทาอย่างไรให้ผทู ้ ี่ใช้ภาษา
หนึ่ งเข้าใจในสิ่ งที่ผใู ้ ช้ภาษาต่างกันได้เข้าใจ จึงมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่ หลาย และยังเป็ น
การเปิ ดโลกกว้างทางความคิด ในการทางานผูท้ ี่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดีจะได้เปรี ยบ
ผูอ้ ื่น เพราะสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ทุกชาติ ทุกภาษา ช่วยให้มีโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
และช่วยเพิ่มความมัน่ ใจในการทางานและการดารงชีวติ ในสังคม ภาษาอังกฤษยังมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งในทางตรงและทางอ้อม ถ้าประชากรไทยรู้ ภาษาอังกฤษมากขึ้ นจะทาให้
ประเทศไทยพัฒนาไปได้ดีในทุก ๆ ด้าน
การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากจะทาให้เข้าใจแก่นแท้ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศอื่นแล้ว ยังทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดี ยิ่งขึ้นตามไปด้วย การมีความสัมพันธ์
อันดีกบั ประเทศอื่น ทาให้เกิดการไปมาหาสู่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่างกัน นอกจากนี้ ยงั
สัมพันธ์กบั การลงทุน หรื อการดาเนิ นธุ รกิ จที่จะนาออกไปสู่ ตลาดโลก ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็ นการเพิ่มขี ดความสามารถหรื อเพิ่มคุณสมบัติของ
ประชากรในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
ภาษาอัง กฤษมี บ ทบาทสาคัญมากขึ้ นในสถานการณ์ โ ลกปั จจุ บ นั ไม่ว่า จะเป็ นทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และด้านการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษานั้น มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสื บค้นข้อมูล
เพื่อทาการวิจยั เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู ้ เมื่อประเทศไทยเข้า
ร่ วมประชาคมอาเซี ยนอย่างเป็ นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (กระทรวงการต่างประเทศ,
กรมอาเชี ย น, 2558) ได้มีก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้า นสัง คมและวัฒ นธรรมของอาเซี ย นของ
ประเทศไทยโดยการยกระดับ ขี ด ความสามารถภาษาอังกฤษและภาษาอาเซี ยน จะเห็ นได้ว่ า
ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับ ให้ใช้เป็ นภาษากลางสาหรั บการสื่ อสารระหว่างประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซี ยน ดังนั้น การพัฒนาประชากรของประเทศให้มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
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ที่ดี จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ควรได้รับการสนับสนุ นอย่างเต็มที่จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยเองได้พ ยายาม
ปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาให้มีความเป็ นสากลมากยิง่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น หลักสู ตรที่เป็ นภาษาไทยเอง
ก็ยงั มีการนาเอาความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น และมีการจัดการเรี ยนการสอน
ในรู ปแบบ English Program หรื อ Mini English Program นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษาได้
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เริ่ มเรี ยนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อเตรี ยมความพร้อมและให้
นักเรี ยนได้มีความคุน้ เคยกับภาษาอังกฤษดีข้ ึน เมื่อเข้าเรี ยนในระดับชั้นสู งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ ในการนาภาษาอังกฤษไปใช้ของประชากรไทยยังไม่อยูใ่ นเกณฑ์
ที่น่าพึงพอใจ จากรายงานการจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ (Education First (EF), 2018)
สถาบันสอนภาษาสัญชาติสวีเดนที่ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก 88 ประเทศทัว่ โลกในปี พ.ศ. 2561 ผลการจัด
อันดับพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 64 และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้คะแนนเป็ น 48.54
จาก 100 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทกั ษะความสามารถระดับต่า (Low Proficiency) นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังเป็ นอันดับที่ 16 จาก 21 ประเทศในเอเชี ย เป็ นรองประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนคื อ ประเทศ
สิ ง คโปร์ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ประเทศมาเลเซี ย ประเทศเวีย ดนาม และประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ แม้จะมีการวางแผนยกระดับขีดความสามารถภาษาอังกฤษของประชากร
ไทยในปี พ.ศ. 2558 แต่ผลลัพธ์ที่ออกในปี พ.ศ. 2561 ทาให้สรุ ปได้ว่า การวางแผนขั้นต้นนั้นยัง
ไม่ สั ม ฤทธิ์ ผล จึ ง จาเป็ นต้องหาปั จจัย ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอัง กฤษของ
ประชากรไทยต่อไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีมาตรการ
ในการทดสอบความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ในทุกคณะและทุกสาขาวิชา
และมีโ ครงการอบรมภาษาอัง กฤษให้แ ก่บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย โดยกระตุ น้ ให้เกิ ดความ
กระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ซึ่ งกาหนดไว้วา่ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
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(1) การจัดการศึกษา (2) การวิจยั และสร้างนวัตกรรม (3) การบริ การวิชาการแก่สังคม (4) การทะนุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และ (5) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรา
27 ซึ่ งกาหนดไว้วา่ สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนิ นการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นมีความรู ้เท่าทัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการในโลก พัฒนาการเรี ยนการสอนการวิจยั ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี ส่ งเสริ มและสนับสนุ น
การผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งกระตุน้ ให้อาจารย์เกิดความ
กระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเองในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับ จุฑามาศ สนกนก (2556) ที่กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง มีท้ งั แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในเป็ นความต้องการของบุคคล
ในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการแสวงหาตนเอง ต้องการแสดงว่าตนมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน โดยมีความท้าทายเป็ นแรงผลักดัน ไม่ตอ้ งอาศัยรางวัลหรื อการบังคับ ส่ วนแรงจูงใจ
ภายนอกเป็ นการกระตุน้ จากสิ่ งจูงใจภายนอก เป็ นสิ่ งผลักดันภายนอกที่กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
เช่น รางวัล เกียรติยศ ชื่อเสี ยง คาชม การยกย่อง การได้รับการยอมรับ การพัฒนาอาจารย์ เป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ้ ปรับปรุ งสมรรถนะ ขยายขอบเขตความรู ้ ในศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องและพัฒนาทักษะ
การสอน การพัฒนาอาจารย์จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุ นจากสถาบันทั้งด้านนโยบายและกระบวนการ
และยังเป็ นไปในแนวเดี ย วกับ ที่ ทิ พ ยากร ศิ ล ปี (2559) กล่ าวว่า ปั ญหาและอุ ปสรรคด้า นการ
พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษในการทางานคือ ขาดการสนับสนุนจากองค์กร นัน่ คือ ขาดบทบาทของ
องค์กรที่ มีผลต่อการพัฒนาบุ คลากรด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทางาน การพัฒนาคน
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ องค์กรจะต้องมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ และต้องมีกระบวนการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถเพิ่มความสามารถให้กบั องค์กร ทาให้มี
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
จากการสารวจพบว่า บุคลากรสายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีถึง 1,051 คน และ
ในรายงานประจาปี 2561 ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงแสดงข้อมูลให้เห็นว่า มีโครงการวิจยั เพียง 95
โครงการ ซึ่ งนับว่ามีจานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ท้ งั หมด จึงทาให้คะแนนการประเมิน
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คุณภาพในด้านผลงานวิจยั ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ การวิจยั นี้ จึงเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการส่ งเสริ มการใช้
และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทั้งเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
ใหม่ ๆ ในการทาวิจยั เพื่อผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน และนาผลงานไปเสนอ เพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตลอดจนนาเสนอความก้าวหน้าในวิชาชี พ ซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ต้ งั คาถามไว้
2 ประเด็นคือ (1) มหาวิทยาลัยรามคาแหงมี วิธีการส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์อย่างไร
และ (2) มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์อย่างไร
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. เพื่อศึ กษาแนวทางการส่ งเสริ มการใช้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth interview) กั บ ผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล สาคัญ (key informants) คือ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 15 คน ผูว้ ิจยั ได้ตระเตรี ยมคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ล่วงหน้า เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งบริ หารที่เคยหรื อกาลังรับผิดชอบอยู่
ตอนที่ 2 ประสบการณ์ การศึ กษาภาษาอังกฤษของผูใ้ ห้ก ารสัมภาษณ์ ความรู้ สึ ก ที่ มีต่อ
ภาษาอังกฤษ อุปสรรคและปั ญหาในการศึกษาภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ ความคิดเห็นต่อ
ความสาคัญของภาษาอังกฤษในปั จจุบนั ความคิดเห็ นต่อความสาคัญของภาษาอังกฤษในแวดวง
การศึกษา
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ตอนที่ 3 การส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง และแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิ งลึก จากผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตั้งแต่รองคณบดีข้ ึนไป จานวน 15 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง การสัมภาษณ์อาจารย์ในครั้งนี้ เป็ น
การสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (non-structure interview) ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบไม่เป็ นทางการ (informal interview) เป็ นการสัมภาษณ์แบบเปิ ดกว้างไม่จากัด
คาตอบโดยคาถามมี ความยืดหยุ่นสู ง เพื่อให้อาจารย์ได้มีอิสระในการอธิ บายความคิด เห็ นของ
ตนเองโดยใช้คาถามปลายเปิ ด (open-ended questions) รวมทั้งมีรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(in-depth interview) ที่ผูว้ ิจยั มี จุดสนใจเฉพาะและต้องการทราบเหตุผลหรื อข้อเท็จจริ งเฉพาะ
ประเด็นที่ ตอ้ งการเกี่ ยวกับแนวทางในการส่ งเสริ มให้อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีการใช้
ภาษาอังกฤษและแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ทั้ง นี้ เป็ นการสัม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ มี การก าหนดกฎเกณฑ์ด้านค าถามหรื อลาดับ ในการสั มภาษณ์ ไ ว้
ล่ ว งหน้า จึ ง เป็ นการสนทนาอย่า งเป็ นธรรมชาติ (natural inquiry) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้การ
สัมภาษณ์สามารถตอบคาถามได้อย่างเป็ นอิสระ ขั้นตอนการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ทาการวิจยั และจะไม่มีการเปิ ดเผยว่าข้อเท็จจริ งและความคิดเห็นที่ได้จากการวิจยั เป็ นของท่านใด
เพื่อขอให้ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งและเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ทั้งนี้
การไม่เปิ ดเผยตัวตนถื อเป็ นการรั กษาความลับให้กบั ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และผูว้ ิจยั เห็ นว่าเป็ นผลใน
ทางบวกแก่การต่อรองขอข้อมูล เนื่ องจากทาให้ผสู้ ัมภาษณ์สามารถเปิ ดเผยโลกทัศน์ มุมมอง และ
ประสบการณ์ของตนเองได้อย่างอิสระ
2. ขั้นตอนการสัม ภาษณ์ ไ ด้ถ ามคาถามแบบไม่เรี ย งลาดับ ขึ้ นอยู่ก บั ผูใ้ ห้ก ารสัมภาษณ์
เป็ นสาคัญ และเน้นความเป็ นธรรมชาติ ซึ่ งผูว้ จิ ยั สังเกตได้วา่ ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ เหล่านั้นมีลกั ษณะ

Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 39 No. 1
200

ผ่อนคลาย มีความเป็ นกันเอง และพร้อมเปิ ดเผยความคิดเห็นของตนเองกับผูว้ ิจยั ได้อย่างเต็มที่และ
เป็ นอิสระในการตอบคาถาม
3. ขั้นตอนหลังการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้กล่าวขอบคุณผูใ้ ห้การสัมภาษณ์สาหรับการเสี ยสละ
เวลาในการตอบคาถาม
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ซึ่ งเป็ นคาถามแบบ
ไม่มีโครงสร้าง (non-structure question) หลังจากสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ถ อดคาสัมภาษณ์ วิเคราะห์
และเปรี ยบเทียบคาถามที่ได้รับ เพื่อทาการสรุ ปคาตอบต่อประเด็นคาถามในการวิจยั โดยรวบรวม
และจัดกลุ่มประเด็นคาตอบที่สอดคล้องเข้าด้วยกัน พร้อมกับนาเสนอเป็ นบทความวิชาการ
สรุ ปผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารมหาวิทยาลัย 15 คน ผูบ้ ริ หารได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่าสถานการณ์ใน
โลกปั จจุบนั ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเชื่ อมโยงข้อมูลและ
ความรู ้เกิดขึ้นใหม่มากมายที่สามารถสื่ อสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งทัว่ โลก ทาให้การใช้ชีวิต
และความเป็ นอยู่ของคนในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ท่ามกลางสังคมบริ โภคนิ ยม
ในตลาดเชิ งรุ ก ผูค้ นถูกกระตุน้ การบริ โภคด้วยสื่ อต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการศึ ก ษาจึ งมี บทบาท
สาคัญที่บุคลากรจะต้องเพิ่มพูนทักษะ เพื่อการเรี ยนรู ้และฝึ กฝน รวมทั้งการเตรี ยมพร้อมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อช่ วยในการพัฒนา
ให้นกั ศึกษาได้เติบโตและมีชีวติ อยูใ่ นโลกปั จจุบนั ได้ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ให้
การสนับสนุนและส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง เรี ยงตามลาดับ
ความสาคัญดังนี้
1. การส่ งเสริ มให้อาจารย์ได้ไปร่ วมอบรม สัมมนา การประชุมในระดับชาติและนานาชาติ
และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ ส ามารถแข่ ง ขันในเวที โลกได้ และนามาซึ่ งการผลิ ตบัณฑิ ต ให้ตรงกับ ความ
ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบนั ด้วย
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2. การสนับสนุ นให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนาความรู ้มาใช้ในการผลิ ต
บัณฑิ ตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ บัณฑิตที่สามารถดาเนิ นชี วิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณค่าและมี
ความสุ ข รู้จกั ชุมชนของตนเอง
3. การช่ วยเหลื อให้อาจารย์ไ ด้เพิ่ม พูนความรู ้ ใหม่ ๆ ความสาคัญของการเปลี่ ย นแปลง
ระดับอุดมศึกษา การจัดชุ มชนการเรี ยนรู้โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ลักษณะเวทีสัมมนา
หรื อในลัก ษณะชุ ม ชนออนไลน์ เพื่อให้เกิ ดการแบ่งปั นความรู ้ การสนับ สนุ นซึ่ ง กันและกัน
อย่างยัง่ ยืน และการจัดทาหลักสู ตรภาษาอังกฤษสาหรับผูท้ ี่สอนในหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
4. การผลักดันให้อาจารย์ได้สร้างผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนมากขึ้น เช่ น
การผสานภาษาอัง กฤษเข้า กับการวิจยั การจัดทาหลัก สู ตรภาษาอัง กฤษเพื่อการวิจยั หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการและการวิจยั เป็ นต้น
5. การสนับสนุ นให้อาจารย์ได้ขอตาแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ตอ้ งใช้รูปแบบ
ใหม่ ๆ ไม่ใช่ ให้อาจารย์มานัง่ ฟั งการบรรยายในห้องอบรมเหมือนอย่างแต่ก่อน โดยจะต้องนาไป
บรรจุ ไว้ ในการประเมิ นอาจารย์ด้วย หากทาการวิจยั ในชั้นเรี ยนสามารถนามาขอผลงานทาง
วิชาการได้ เพื่อจูงใจและได้รับความร่ วมมือจากอาจารย์ในการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ตวั อาจารย์ไปถึ ง
การเรี ยนการสอน
6. การสนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการและการเพิ่ มพูนความรู ้ แก่ อาจารย์
การกาหนดนโยบาย กฎ ระเบีย บ และกลไกอื่น ๆ ทั้ง ระบบที่ เ อื้ อ อานวยต่อ การพัฒนา เช่ น
เกณฑ์การประเมินการสอนประจาปี สนับสนุน ส่ งเสริ มให้คณะ และ/หรื อภาควิชาร่ วมกันดาเนิ น
กิจกรรมให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้แบบศตวรรษที่ 21 เช่น จัดให้มีเวทีสนทนาทางวิชาการ หรื อ
จัดให้มีวนั ใดวันหนึ่งเป็ นวันที่ตอ้ งสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
ผู้บ ริ หารมหาวิ ท ยาลัย รามค าแหงได้ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษในการนารู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายในการพัฒนาจัดการเรี ยนรู้และคุ ณภาพ
การสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนของคณาจารย์มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
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จึงได้จดั ให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์สาหรับการสอนศตวรรษที่ 21 ซึ่ งในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผูบ้ ริ หารได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรให้ทุนอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่ออบรม และศึกษาต่อทั้งใน
และต่างประเทศ
2. ควรมีการทา MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์
3. สนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ งานวิจยั ระดับนานาชาติ และสามารถส่ งผลงาน บทความ
หรื องานวิจยั ไปเผยแพร่ ในวารสารต่างประเทศ
4. ควรมีการให้เงินรางวัลแก่อาจารย์ที่มีความสามารถสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาที่ได้
คะแนนสู ง จากข้อสอบมาตรฐานทั้งของในและต่างประเทศ
5. มีการสื่ อสารกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในรู ปแบบการสร้างแรงจูงใจผ่านสื่ อโซเชียล
6. สนับ สนุ น ให้อ าจารย์ใ ช้ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยีอ อนไลน์ใ นการเผยแพร่ ผลงาน
และผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
7. สนับสนุ นให้สร้างผลงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะส่ งผล
ต่อคะแนนของคณะและมหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ ประโยชน์
จากการศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยรามคาแหงควรมีแนวทางในการส่ งเสริ ม
การใช้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ดงั นี้
1. จัดการฝึ กอบรมเพิ่มเติมให้กบั อาจารย์ที่จะเริ่ มขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่ งจะต้องมีการสอน
และทดสอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทาเอกสารวิจยั
2. จัดให้มีการทดสอบและมีเงินรางวัลตามลาดับขั้นตอนตามผลคะแนนสอบ
3. ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในเรื่ องการแลกเปลี่ยนอาจารย์และการฝึ กอบรม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เพิม่ ขึ้น และพิจารณาผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถทางภาษา
4. ให้ทุนศึ กษาต่อในระดับที่ สู งขึ้ นโดยอาจารย์ผูส้ มัค รจะต้องสอบผ่า นภาษาอังกฤษ
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ตามเกณฑ์และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย ก่ อน เพื่อให้แน่ ใ จว่า มี ก ารพัฒนาภาษาในระดับ ที่
น่าพอใจแล้ว
5. สนับสนุนให้มีการแปลตาราและเอกสารต่างประเทศ โดยมีค่าตอบแทนที่จูงใจ
6. ให้โอกาสในการไปนาเสนอผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ
7. ควรมีการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ทุกคนเป็ นระยะ ๆ
8. จัดให้มีคลินิกการนาเสนอผลงาน (Presentation Clinic) บริ การแก้ปัญหาและให้คาแนะนา
ในการนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ โดยเสนอรู ปแบบประโยคต่าง ๆ ที่มกั ใช้ในการเสนองาน
มีการตรวจสอบแก้ไขภาษาในไฟล์นาเสนองาน Power Point พร้อมทั้งแนะนาวิธีการใช้ภาษาพูด
และภาษากายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนองานให้ตรงประเด็น ชัดเจนและน่าติดตาม
9. จัดให้มี ค ลิ นิก ทางภาษา (Writing Clinic) บริ ก ารตรวจสอบการเขี ย นภาษาอัง กฤษ
โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้จ่ า ยโดยคณาจารย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญชาวต่ า งชาติ ห รื อ ผู เ้ ชี่ ย วชาญ รวมทั้ง การแปล
หรื อ แก้ไ ขจดหมาย ประวัติ บทคัดย่อ บทความวิจยั ฯลฯ การรับฟังข้อเสนอแนะของคณาจารย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวต่างชาติ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และแจ้งให้ทราบถึงผลเสี ยของการใช้
โปรแกรมแปลภาษาสาเร็ จรู ปดังเช่น Google Translate ในด้า นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การทาผลงานทาง
วิชาการ โดยมีตวั อย่างของข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นจากการแปลอัตโนมัติ ซึ่ งทาให้เกิ ดการสื่ อสารที่
ไม่ตรงกับที่ตอ้ งการ ไม่เป็ นมืออาชีพ หรื อเกิดความเข้าใจผิดได้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการทาวิจยั เชิ งปริ มาณต่อไป เพื่อสารวจความต้องการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
รามคาแหงว่าสอดคล้องกับแนวทางการส่ งเสริ มการใช้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเหล่านี้
หรื อไม่
2. ควรศึกษารู ปแบบการวิจยั และการพัฒนา เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผูว้ ิจยั ได้รับการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะอนุ กรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ประจา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รหัสโครงการ RU-HS-RESC 0055/62 และในการตรวจสอบการคัดลอก
พบดัชนีความเหมือน (Similarity Index) ร้อยละ 0
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