
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง  เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องเรียน ๔๓๑ อาคาร ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
 คุณเอ้ือ   นายทินวงษ์  รักอิสสระกุล 
 คุณอ านวย นายสิปปวิชญ์  ก าบัง 
 คุณประสาน นายสิปปวิชญ์  ก าบัง 
 คุณกิจ  นางสาวยุวดี  พรธาราพงศ์ 
 คุณลิขิต  นางกฤตยา  แร่ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง  เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องเรียน ๔๓๑ อาคาร ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด ลงนาม 

๑ นางสาวยุวดี พรธาราพงศ์ สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
๒ นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา  
๓ นายสาธิต เหล่าวัฒนพงษ์  
๔ นางสาวมยุรี เรืองสมบติั  
๕ นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์  
๖ นางสาวดรุณรัตน์ พิกุลทอง  
๗ นายธานี สุคนธะชาติ สาขาวิชาการออกแบบ            

บรรจุภัณฑ์ 
 

๘ นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล  
๙ นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์  

๑๐ นางสาวธัญญธร อินทร์ท่าฉาง  
๑๑ นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง  
๑๒ นายสันติ กมลนรากิจ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
๑๓ นายกรณ์พงศ์ ทองศรี  
๑๔ นายศรัณยู สว่างเมฆ  
๑๕ นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม  
๑๖ นายสุพจน์ พรหมพยัคฆ์  
๑๗ นายสิปปวิชญ์ ก าบัง  
๑๘ นางกฤตยา แร่ทอง ส านักงานคณบดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง  เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องเรียน ๔๓๑ อาคาร ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายพีรัฐ ลิมปาภรณ์ อีกไม่ก่ีปี คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทย
จะต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ Asean 
Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือพัฒนาประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้
เข้มแข็งในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน 
ประเทศในอาเซียน มีอยู่ ๖ ประเทศที่มีจุดเด่นใน
ด้านต่าง ๆ รับหน้าเสื่อเป็นหัวเรือใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกด้านของภูมิภาค พม่า 
รับผิดชอบด้านสาขาเกษตรและประมง มาเลเซีย 
รับผิดชอบสาขาผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ 
อินโดนีเซีย รับผิดชอบสาขาภาพยนตรแ์ละสาขา
ผลิตภัณฑ์ไม้ ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขา
สุขภาพ และประเทศไทย รับผิดชอบด้านสาขา
การท่องเที่ยวและสาขาการบิน เนื่องจากมีชัยภูมิ
อยู่ตรงกลางภูมิภาคพอดิบพอดี นั่นหมายถึง 
แรงงานในประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคอาเซียน ไล่
ตั้งแต่ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ สามารถเดินทางไปมาหาสู่
และท างานในประเทศเหล่านี้ได้อย่างอิสระเสรี 
เปรียบเหมือนเป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญ
อย่างมากคือเรื่องของการสื่อสาร ที่ทุกคนจะพูด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ดังนั้นใครที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
จะมีความได้เปรียบอย่างมากข้อได้เปรียบของคน
ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถ
เดินทางไปท างานยังประเทศต่างๆ ในละแวก
อาเซียนได้อย่างเสรี โดยเฉพาะอาชีพในกลุ่ม
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ ซึ่งมีประเทศสิงคโปร์เป็น
หวัหอกหลักในการขับเคลื่อน  

การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องเกิด
จากพ้ืนฐานของผู้สอนด้วย 
ควรสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ขณะท าการสอน ควรจัดติว

ด้านภาษาอังกฤษให้กับ
อาจารย์ที่ยังไม่สามารถ

สื่อสารได้ สัปดาห์ละ ๓-๕
ชั่วโมง เพ่ือเสริมสร้างความ

มั่นใจในการใช้ภาษา 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 จริงแล้วคนไทยเก่งเรื่องซอร์ฟแวร์ แต่ปัจจุบันได้

ค่าแรงถูกมากกว่าต่างชาติ สิงคโปร์จึงเป็นตลาดที่
น่าสนใจส าหรับแรงงานไทยในด้านซอร์ฟแวร์ ข้อ
ได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของเราน่าจะเป็นการลงทุน
ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว ในประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนั้น เป็น
ตลาดที่ใหญ่โตมากภายในกลุ่มประเทศอาเซียน
ด้วยกันเอง จ านวนนักท่องเที่ยวกว่า 600 ล้านคน
สามารถเดินทางไปมาหาสู่ท่องเที่ยวกันได้อย่าง
อิสระ และหากอนาคตมีการผลักดันให้
นักท่องเที่ยวจากประเทศนอกเหนืออาเซียน
สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศในอาเซียนได้อย่าง
อิสระ โดยขอวีซ่าครั้งเดียวไปได้ทั่ว จะยิ่งท าให้
ตลาดท่องเที่ยวของ AEC ใหญ่โตมโหฬาร 
ภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ส าคัญส าหรับการไปท างาน
ต่างประเทศเท่านั้น แต่แม้กระทั่งท างานใน
ประเทศไทยก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากจะ
มีคนอาเซียน เข้ามาอยู่ในไทยมากมายไปหมด 
และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้
ภาษาอังกฤษ เพราะ AEC มีมาตรฐานว่าจะใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน AEC และ ป้าย
ต่างๆ หนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

 

 
 


