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ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
และขอเสนอแนะดานยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป 2564 – 2568
ชัชรีย บุนนาค
บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ ถือไดวาเปนภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เปนภาษากลางที่ใชสื่อ
ความหมายไปเกือบทั่วโลก ปจจุบัน มีคนทั่วโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารมากกวา 2,000 ลานคน
หรื อ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดั ง นั้ น จึ ง จํา เป นอย า งยิ่ ง ที่ จ ะส ง เสริ ม ใหป ระชากรไทยได เ รี ย นรู
ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
เจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล
อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมา ประเทศไทยไดมีความพยายามที่จะเพิ่ม ขีดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ แตความสามารถในการใชภาษาอังกฤษก็ยังไมเกิดผลสัมฤทธิเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากผลการ
ประเมินดานผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในหลายๆ ปก ารศึก ษา ที่ผานมาของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมวาจะเปนผลสอบ O-NET หรือ GAT พบวามี
คะแนนผลสัมฤทธิ์อยูในระดับต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่นๆ พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษแทบจะอยูในระดับต่ําสุด
ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย สามารถแบงออกเปนหมวดหมูไดแก ปญหาดาน
การเรียนการสอน ปญหาดานครูผูสอน (ครูไทยและครูตางชาติ) ปญหาดานการบริหารจัดการภายในหมวด
ภาษาตางประเทศ ปญหาดานสภาพแวดลอมในการเรียนภาษาอังกฤษ ปญหาดานเกณฑในการประเมินทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ และปญหาดานหลักสูตร ทั้งนี้ ไดมีการเสนอแนะยุท ธศาสตร 4 ยุทธศาสตร เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษป 2564 – 2568 ในทายบทความนี้
คํา สํา คั ญ: การเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษ, ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ,
ภาษาอังกฤษ
บทนํา
คนตางชาติหลายๆ ทานมักจะเกิดอาการ “งง” เวลาถามคนไทยวา “Can you speak English?”
และไดยินคําตอบคือ “NO!” (ถาไมเขาใจคําถาม แลวทําไมจึงตอบไดทันทีทันควัน ชาวตางชาติหลายๆ ทาน
สงสัยเชนนั้น) นักเรียนไทยหลายๆ คน สอบ TOEIC ไดคะแนนเกินกวา 800 ทองกฎของ Tense ทั้ง 12
Tenses ไดเปนนกแกวนกขุนทอง แตพอเจอครูตางชาติถามวา เมื่อกลางวันทานขาวที่ไหน ทานอะไร กับใคร
ลองอธิบายคราวๆ สักหนึ่งนาที นักเรียนไทยบางคนออกอาการยิ้มบางๆ และเงียบ หลายๆ คนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดีเยี่ยม แตเมื่อถึงเวลาที่จะตองใชจริง ไมสามารถกลั่นกรองสิ่งที่ตนเรีย นมา
ออกมาเปนคําพูด ไมสามารถนํามาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
“ภาษาอังกฤษ” ถือไดวาเปนภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เปนภาษากลางที่ใชสื่อ
ความหมายไปเกือบทั่วโลก ปจจุบัน มีคนทั่วโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารมากกวา 2,000 ลานคน
หรื อ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดั ง นั้ น จึ ง จํา เป นอย า งยิ่ ง ที่ จ ะส ง เสริ ม ใหป ระชากรไทยไดเ รี ย นรู
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ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
เจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล
อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมา ประเทศไทยไดมีความพยายามที่จะเพิ่ม ขีดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการประกาศนโยบายใหนัก เรียนเรียนภาษาอัง กฤษเปนภาษาตางประเทศที่ 1
กําหนดใหมีการสอนตั้งแตประถมศึกษาเปนตนไป (แตในทางปฏิบัติ นักเรียนหลายๆ คนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
กันตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ดวยซ้ํา) มีการประกาศใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ สงเสริมใหมีการเปดโรงเรียน
นานาชาติ และโรงเรียน English Program หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ วาโรงเรียน EP ซึ่งเปนโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน
แมจะมีมาตรการดังกลาวมาผลักดันและสงเสริม แตความสามารถในการใชภาษาอังกฤษก็ยังไมเกิดผล
สัมฤทธิเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในหลายๆ ป
การศึกษา ที่ผานมาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมวาจะเปน
ผลสอบ O-NET หรือ GAT พบวามีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยูในระดับต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่นๆ พบวา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแทบจะอยูในระดับต่ําสุด
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความกาวหนาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในประเทศไทย สภาผูแทนราษฎร ไดศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนไมตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเทาที่ควร นักเรียนสวนมากมี
ความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษอยูใ นระดับออนเมื่อเปรียบเทียบผลการสอบประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังพบวา แรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศยังไมสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการสะทอนภาพใหเห็นถึงการ
ขาดประสิทธิผลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทฯไทย
ดวยความหวงใยในสภาพปญหาดังกลาว รัฐบาลหลายๆ รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู ซึ่งเปนความพยายามในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศที่ชัดเจนและเปนระบบ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยาง
ครบวงจร ดวยการเนนการประเมินและพัฒนาครู มีการสนับสนุนเรื่องสื่อทั้งที่เปนหนังสือ และสื่อทางไกล
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษ
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะแกปญหาทั้งระบบ กระทรวงศึกษาธิการหลาย
ยุคหลายสมัย ภายใตการนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหลายๆ ทาน มีนโยบายใหมีการทบทวน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยเนนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ใหม ใหเปนการเรียนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร (Communicative Approach) และลดการเรียนไวยากรณลง
ทั้งนี้ ใหนักเรียนทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสดานการเรียนภาษาอังกฤษดวย
กระทรวงศึกษาธิการในบางยุคบางสมัยไดดําเนินการจัดประชุมโตะกลม เชิญผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ
ผูแทนองคกรภาครัฐและเอกชนที่เ กี่ยวของกับ การพัฒนาภาษาอังกฤษ เชน A.U.A., British Council,
สถานทูต มาระดมความคิดและเสนอประเด็นเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา นอกจากนั้นแลว กระทรวงศึกษาธิการ
ยังได
• ประกาศนโยบายใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่ 1โดยกําหนดใหมีการสอน
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาเปนตนไป
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• ประกาศใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการอบรมครูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สงเสริมการผลิตสื่อ
เสริม และการคัดกรองหนังสือเรียน
• สงเสริมใหมีการเปดโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น
• สงเสริมโรงเรียน English Program (โรงเรียน EP) ซึ่งเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ยอนรอยดูนโยบายโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตปพ.ศ.2546
รัฐบาลไดใหความสําคัญ ตอการพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษ โดยคณะรัฐมนตรีมีม ติให
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของครู เปนโครงการนํารองใน 30 จังหวัดทองเที่ยว โดยกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญคือ
1. กําหนดให โ รงเรีย นทุก โรงใชภาษาอั ง กฤษเป นสื่อหลัก ในการสอนภาษาอั ง กฤษตลอดชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ
2. ขยายและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน English Program และโรงเรียน Mini English
Program โดยเนนการสนับสนุนเฉพาะโรงเรียนที่รองรับนักเรียนยากจนที่ไมสามารถจายเงินสนั บสนุนการ
ดําเนินงานไดประมาณรอยละ 20 ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้งหมด
3. กําหนดใหทุกโรงเรียนจัดคายภาษาอังกฤษ (English Camp) เปนกิจกรรมทุกป
4. พัฒ นาครูส อนภาษาอั ง กฤษระดั บ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึ ก ษา และอาชี ว ศึ ก ษา ใหมี ค วามรู
ความสามารถ และทักษะตามเกณฑที่กําหนด
5. จัดตั้งและพัฒนาศูนย ERIC (English Resource and Instruction Center) ซึ่งมีอยูแลว 88 ศูนย
ใหครบ 175 เขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาศูนยเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (Self Access Learning
Center) ซึ่งมีอยูแลว 76 ศูนย และชมรมครูใหเปนเครือขายกับศูนย ERIC
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมโดย
• สนับสนุนและประสานงานกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานตางๆทั้งในและตางประเทศ เพื่อให
ครูส อนภาษาอัง กฤษไปศึก ษาและดูง านเพิ่ม เติม โดยทุนสวนตัว หรือการสนับสนุน ของทางราชการเปน
บางสวน
• จัดคาตอบแทนพิเ ศษแกครูส อนภาษาอังกฤษที่มี ความสามารถทางภาษาดีเ ดนและสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
• จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เปนภาษาอังกฤษ
• จัดรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) และโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม
• สนับสนุนการเรียนการสอนดวย e-learning
• สนับสนุนการใช Internet
• สนับสนุนใหครูสามารถผลิตสื่อดวยตนเอง
• จัดตั้ง สถาบันสงเสริม การสอนภาษาอัง กฤษ โดยใชบุคลากรและงบประมาณที่มีอยูเ ดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
แมจะมีมาตรการดังกลาว แตยังไมสงผลตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทาที่ควร คําถามคือ
ปญหาที่แทจริงนั้นคืออะไร
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ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ดานการเรียนการสอน
• การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไมบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ การฝกปฏิบัติยังไมเพียงพอ สวนใหญ
เนนการสอนไวยากรณและทองศัพท สงผลใหผูเรียนไมสามารถใชภาษาอังกฤษแบบการสื่อสารได ถึงแมจะมี
ความพยายามในการจางครูตางชาติ (ทั้ง ที่เ ปนเจาของภาษาและไมใชเ จาของภาษา) มาเปนครูผูสอนใน
โรงเรียน แตโรงเรียนสวนใหญที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร English Program ได มักเปน
โรงเรียนใหญๆ ประจําจังหวัด การแขงขันสูง และคาเทอมสูง นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง
หรือดอยกวา จึงมีโอกาสจํากัดในการเขาศึกษาในสถานศึกษาที่มีครูตางชาติสอนสนทนา
• วิธีจัดการเรียนการสอนยังไมหลากหลายและไมสอดคลองกับพื้นฐานของนักเรียน
• จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป ทําใหไมสามารถดูแลหรือจัดใหผูเรียนฝกปฏิบัติไดอยางทั่วถึง
ดานครูผูสอน (คนไทย)
• ครูสอนภาษาอัง กฤษในระดับประถมศึกษากวารอยละ 80 ไมไดจบวิชาเอกภาษาอัง กฤษ และมี
ภาระงานตองสอนหลายกลุมสาระ รวมทั้งมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนมาก
• ครูสวนใหญยังดอยทั้งทักษะภาษา โดยเฉพาะการสื่อสาร ทักษะการสอน และขาดเจตคติที่ดีตอการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
• ผลการประเมิ นความสามารถตนเองของครู ส อนภาษาอัง กฤษของสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ครูรอยละ 51.91 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับที่ตองปรับปรุง
ดังนั้น ความคาดหวังที่จะใหครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําแผนการสอน ผลิตสื่อ และจัดการเรียนการ
สอนตามที่กําหนดจึงไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
• ครูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญจัดการเรียนการสอนโดยยึดแบบเรียนเปนหลักและเลือกเฉพาะบาง
กิจกรรมที่สามารถสอนได
• ครูขาดการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนระบบ
ดานครูผูสอน (ตางชาติ)
• ครูชาวตางประเทศสวนหนึ่งที่มาสอนในสถานศึกษายังมีปญหาดานคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งดาน
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และความประพฤติสวนตัว
• ครูตางชาติหลายๆ คนมีปญหาเรื่อง “ความภักดีกับองคกร” อยูกับสถานศึกษาไมนานก็ออกไปสอน
ที่อื่น (แตนี่เปนผลที่ตามมาจากการไดรับคาตอบแทนที่นอย เมื่อเทียบกับคาตอบแทนที่ครูตางชาติเหลานี้ไดรับ
ถาไปสอนที่ประเทศลาว เวียดนาม หรือจีน)
ดานการบริหารจัดการภายในหมวดภาษาตางประเทศ
• ขาดการสื่อสารกันระหวางครูไทยและครูตางชาติ ไมเขาใจความคาดหวังซึ่งกันและกัน
• ขาดการสื่อสารกันระหวางครู หรืออาจารยหัวหนาหมวด กับครูตางชาติทเี่ ขามาสอนในสถานศึกษา
ของตน สถานศึกษาหลายๆ แหง เลือกใชบริการของ Agent คนกลาง หาครูตางชาติมาให พรอมหลักสูตรการ
เรียนการสอน สื่อตางๆ รวมถึงวัดผล การที่หัวหนาหมวดภาษาตางประเทศของบางโรงเรียน มิไดลงไปดูการ
จัดการเรียนการสอน หรือมิไดมีการมอบหมายใหครูไทยไปชวยเหลือครูตางๆ ชาติ หลายๆ ครั้ง การจัดการ
เรียนการสอนคลาสเรียนสนทนา มักจะไมไดคุณภาพ
• การขอ Visa และ Work Permit รวมถึงใบประกอบวิชาชีพครูใหกับครูตางชาติ มีขั้นตอนที่ยุงยาก
และใชเวลานาน บางสถานศึกษาเลือกที่จะตัดปญหาโดยการใหครูตางชาติรับผิดชอบจัดการเรื่องดังกลาวเอง
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ดานสภาพแวดลอม
• ประเทศไทยใชภาษาไทยเปนหลัก การเรียนภาษาตางประเทศเฉพาะที่สถานศึกษาเพียงอยางเดียว
ไมเพียงพอตอการฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการใชภาษา เกิดจากการใชพูดและเขียนบอยๆ ซึ่ง
ตองถูกพัฒนามาจากการฟงและอานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสภาพแวดลอมในประเทศไทย มิใชอยางในประเทศ
ฟลิปปนสหรืออินเดีย หรือมาเลเซีย ที่ประชากรตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง ควบคูกับการใชภาษา
ทองถิ่น
ดาน Key Performance Indicator หรือเกณฑในการประเมินทักษะการใชภาษาอังกฤษ
• นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไปถู ก วั ด ผลด ว ยข อ สอบที่ มั ก จะเน น เรื่ อ งของไวยากรณ ภ าษาอั ง กฤษ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ผลคือ เด็กไทยใหความสําคัญกับทักษะการพูด
ใหคลอง เขียนเรื่องหรือเรียงความใหถูกตอง ในระดับที่ต่ํา ผูปกครองยังใหความสําคัญกับคะแนนสอบของ
โรงเรียน หลายๆ ครอบครัวเลือกใหลูกเรียนพิเศษเพิ่มคะแนนเพิ่มเกรดในสถานศึกษา มากกวาการสงเสริมให
เด็กฟงภาษาอังกฤษเขาใจ พูดสื่อสารได อานออก และสามารถเขียนประโยคที่ถูก ตอง เรียงรอยใจความ
ออกมาเปนสื่อประเภทตางๆ ได ไมวาจะเปนจดหมาย เรียงความ นิทาน เรื่องเลา เปนตน
ดานหลักสูตร
• สถานศึกษาหลายๆ แหง เนนที่ความรูความสามารถของครูตางชาติ ขาดการวางโครงรางหลักสูตรที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับวัยผูเรียน
ขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร
จากสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
แผนยุทธศาสตรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(พ.ศ.2564-2568) โดยมียุทธศาสตร ดังนี้
 ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเสมอภาคในการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอัง กฤษ เพิ่มโอกาสการใชภาษาอังกฤษนอก
หองเรียน
ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
มาตรการ
 กําหนดหลักสูตรแกนกลางวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึก ษา รวมถึง อาชีวศึก ษา โดยแบง เปนหลัก สูตรภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวั น
(คํ านึ ง ถึ ง อายุข องผูเ รี ยนเป นสํ าคั ญ ) หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่อ สารเชิง วิ ชาการ และหลั ก สู ต ร
ภาษาอัง กฤษเพื่อเตรียมพรอมสูการทํางาน และคํานึงถึงขนาดของสถานศึกษา และพื้นที่ของสถานศึกษา
(เพราะจะมีผลตอการสรรหาและวาจางครูเพื่อสอนภาษาตางประเทศ)
 เรงสรางความรู ความเขาใจ เพื่อปรับวิธีเรียนและเปลี่ยนวิธีสอน
 เปดใหองคกรตางประเทศเขามามีสวนรวม เชน สถาบัน British Council หรือ AUA หรือ IDP
เขามามีสวนรวมในการรางหลักสูตร
 เผยแพรตนแบบ (Best Practices)
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเสมอภาคในการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ
มาตรการ
 พัฒนาสถานศึกษาตนแบบทุกตําบล
 ขยายโรงเรียน EP/Mini EP ไปยังเขตพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ
 จัดสื่อ / แบบเรียนพื้นฐานในทุกโรงเรียน
 สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ / กลุมอาชีพตางๆ
 ทุนการศึกษา / ทุนแลกเปลี่ยน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
มาตรการ
 ปรับเปลี่ยนวิธีสอน เนนใหครูสื่อสารได เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
 พัฒนาศักยภาพครูไทยและเสริมครูชาวตางประเทศ
 เสริมความเขมแข็งศูนย ERIC
 กําหนดระดับคาตอบแทนของครูตางชาติ ทั้งแบบเจาของภาษา และที่ไมใชเจาของภาษา เพื่อให
เกิดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดของครู และคุณภาพของผูสอนในสถานศึกษาในเมือง และสถานศึกษานอกเมือง
ยุทธศาสตรที่ 4 สรา งบรรยากาศการเรีย นรู ภาษาอังกฤษ และเพิ่มโอกาสการใชภาษานอก
หองเรียน
มาตรการ
 ระบบ ICT
 Free TV
 E-Learning ที่ผูเรียนทั่วประเทศสามารถเขาถึงได
ตัวชี้วัดและแนวทางติดตามประเมินผลสําเร็จ
ตัวชี้วัด
1. นักเรียน/นักศึกษาทั่วไปไมนอ ยกวา 50%
สามารถใชภาษาอังกฤษแบบสื่อสารในระดับ
ใชการได
2. ครูสอนภาษาอังกฤษตามสัดสวนที่กําหนดไดรับ
การพัฒนาใหมรี ะดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
3. สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
4. ประชาชนวัยแรงงานไมนอยกวา 60,000 คน มี
โอกาสเรียนรูแ ละใชภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
5. จํานวนสื่อ แบบเรียนที่ใหบริการแกสถานศึกษา
ครู และผูเ รียนอยางเปนระบบ

แนวทางติดตามประเมินผลสําเร็จ
1. ระบบการนิเทศ ติดตาม และรายงานในทุกดาน
และทุกหนวยงาน เปนรายภาคเรียน และ
รายปการศึกษา
2. ประเมินผลการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ
3. ประเมินผลการพัฒนาครู และสถานศึกษา
ตามเกณฑทกี่ ําหนด
4. ประเมินผลในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร
(ปงบประมาณ2568)

~ 240 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2“GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

บทสรุป
ในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ปที่ผานมา กระทรวงศึกษาธิการไดมีการออกนโยบายเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ยังคงไมเปนที่
ประจักษอยางชัดเจน นักเรียน นักศึกษาไทย ยังคงประสบกับปญหาความทาทายในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่ 2 และเมื่อกาวเขาสูตลาดแรงงาน ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของแรงงาน
ประเทศไทยยังอยูในระดับที่ดอยกวาแรงงานประเทศเพื่อนบาน เพื่อยกระดับความสามารถในการใชภาษาของ
ผูเรียน ใหสามารถฟงภาษาอังกฤษเขาใจ พูดโตตอบได อานคํา ประโยค และเรื่องราวตางๆ ได รวมถึงสามารถ
เขียนคํา ประโยค เนื้อเรื่องเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงคได จําเปนอยางยิ่งที่กระทรวงศึกษาจะตอง “Back
to Basic” นั่นคือ เริ่มตนปรับกระบวนทัศนใหม โดยเริ่มตั้งแตปรับกระบวนทัศนในการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาครู (ทั้งไทยและตางชาติ) พัฒนาสื่อใหทันสมัย ตอบโจทยความตองการของผูเรียน ปรับหลักสูตร เนนที่
การใชงานมากขึ้น ปรับเกณฑการชี้วัดความสามารถในการสื่อสารใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ระดับของ
ผูเรียน สงเสริมสภาพแวดลอมในการใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน รวมถึงปรับระเบียบราชการตางๆ ไมวาจะ
เปนเรื่องของคาตอบแทนครู คุณสมบัติของครูผูสอน ทั้งเรื่องวุฒิ ประสบการณ และความสามารถของผูสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของประเทศไทยใหไดมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ที่เปน
รูปธรรมมากขึ้น
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