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หลักการและเหตุผล
โครงการ Myanmar & Cultural Exchange 2015 เป็นโครงการเพื่อเน้นการเรียนภาษาพม่าทั้งการ
พูด ฟัง อ่าน เขียนและฝึกฝนการใช้ในสถานการณ์จริงเป็นสาคัญ โดยเป็นการเรียนและการฝึกฝนที่เข้มข้นซึ่ง
ประกอบด้วย การเรียนใน class และกิจกรรมฝึกภาษาร่วมกับนักศึกษาเจ้าภาพ กิจกรรมกีฬา การแสดง และ
ทัศนศึกษา เพื่อการเรียนรู้ภาษาพม่าที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดี
ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาพม่า
โครงการ Myanmar & Cultural Exchange 2015 ยังมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฝึกฝนการปรับตัวเข้า
กับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ฝึกการสร้าง
มนุ ษยสั มพันธ์กับ ชาวต่างชาติ การทากิจ กรรมกลุ่ มร่วมกับ ชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรม ซึ่ง
นั กศึ ก ษาจะได้ รั บ การพั ฒ นา ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถทางด้ านภาษาพม่ า ความเป็ น ผู้ น า มี ความ
รับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง และผู้อื่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาพม่า
2. เพื่ อให้ นั กศึกษามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร แม่ส อด ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของการ
สื่อสารภาษาพม่า ตลอดจนได้เผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาพม่าใน
สถานการณ์จริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า
4. ส่งเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน
ก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและเลือกสถานศึกษาต่อที่เหมาะสม
5. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่ า งประเทศ โดยให้ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร แม่สอด สามารถนาผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้รับกลับมาเทียบโอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เมื่อสาเร็จการศึกษา
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เป้าหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นางสาวยุคลธร แสนพรม
2. นายปัจเจก ดิษยะโยธิน
3. นายสันติสุข กาญจนพันธ์บุญ
4. นายพรชัย ต๊ะสุ
5. นายปรีติ คีรีพิเชษฐ
6. นางสาวปรียานุช กมลกิตติกานต์
7. นางสาวชลิตวรรณ นามผ่าย
8. นายวรกันต์ พงษ์ประเสริฐ
9. นางสาวจันทร์จิรา พุกเพชร
10. นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์

ระยะเวลาจัดโครงการ
ระหว่างวันที่ 9 - 30 สิงหาคม 2558

รายละเอียดการดาเนินการอบรม

3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้เรียน และสื่อสารด้วยภาษาพม่าในต่างประเทศในสถานการณ์และบริบทจริง อันจะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของอาเซียนได้อย่าง
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
2. นักศึกษามีความมั่นใจ มีศักยภาพและพร้อมสาหรับการเข้าสู่บทบาทการทาหน้าที่ต่า งๆ ในเวที
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่จัดกิจกรรม
Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นมหาวิทยาลัย ฯ ที่ตั้งอยู่ใน นอร์ทดาโกน
เขตชานเมืองของย่างกุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 มีระดับ
ปริ ญ ญาตรี และปริญ ญาโท ทั้ งหมด 21 สาขาวิช า จานวนนัก ศึกษา และบุ ค ลากรมหาวิทยาลั ย ฯ จ านวน
ประมาณ 50,000 กว่าคน

ความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่จัดฝึกอบรม
มีความเหมาะสมในระดับ ที่ดีมาก เป็นมหาวิทยาลั ยขนาดใหญ่ในประเทศพม่า ซึ่งได้รับการอบรม
การดูแล เป็น อย่างดี อย่างญาติมิตร รวมทั้งที่พัก และอาคารเรียนต่าง ๆ พอเพียงต่อการจัดกิจกรรมการ
อบรม อาจารย์ชาวพม่ามีความรู้ความสมารถดีเยี่ยม

รูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรม
1.1 ทฤษฎีในชั้นเรียน
 ฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ และไวยากรณ์ของภาษาพม่า
 กิจ กรรมฝึ กภาษาร่ ว มกั บ นั ก ศึ กษาพม่า เช่ น การสอนภาษาไทยให้ แก่ นั ก ศึ กษาพม่าและ
กิจกรรมการแสดง การระบาไทย - พม่า
 กิจกรรมการอบรมการทาอาหารประจาชนชาติพม่า
1.2 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม
 ฝึกภาษาภาคปฏิบัติ ด้วยการทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศพม่าโดย
จาคู่กับอาจารย์ชาวพม่า
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ตัวอย่างเนื้อหาการอบรมภาษาพม่าในชั้นเรียน

พยัญชนะ
1. พยัญชนะภาษาพม่า มีทั้งหมด 33 ตัว 22 เสียง
 เรียนรู้ วิธีการเขียน การอ่านออกเสียง

ประโยชน์/ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมฝึกอบรม
1. ได้เรียนรู้ภาษาพม่าทั้งการพูด ฟัง อ่านและเขียน
2. ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของพม่า
3. ได้เรียนรู้อาหารประจาชนชาติพม่า
4. ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ
5. ได้มิตรภาพระหว่างนักศึกษาชาวพม่าและเพื่อนนักศึกษาไทยด้วยกันเอง
6. ได้ฝึกการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
7. ได้ฝึกการทากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม
8. ได้ฝึกหัดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ
9. ได้สร้างความสามัคคีในกลุ่มและสร้างความเป็นผู้นารวมทั้งการกล้าแสดงออก
10. ได้ประสบการณ์ใหม่
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ข้อเสนอแนะต่อการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งต่อไป
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะการประชาสัมพันธ์โครงการ
การคัดเลือกนักศึกษาที่มีพื้นฐานการสนทนาภาษาพม่าได้ในระดับเบื้องต้น
ช่วงเวลาการจัดโครงการ เป็นช่วงที่นักศึกษาปิดภาคเรียนและระยะเวลามากกว่า 21 วัน
มีกาหนดการล่วงหน้าที่แน่นอน เพื่อเตรียมความพร้อม
มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับสภาพนักศึกษาก่อนการเดินทางไปยังประเทศพม่า

อุปสรรค/ปัญหาที่พบในการเข้าร่วมโครงการ
1. รูปแบบการอบรม รวบรัดและเร็วเกินไป
2. แผนการสอนไม่ชัดเจน
3. ระยะเวลาการอบรมน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะ
รับสมัคร/คัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จากโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานการสนทนาภาษาพม่า
เบื้องต้นหรือจากความสนใจเข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์

