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บทคัดย่ อ
นับตั้งแต่ประเทศไทยประกาศเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนทาให้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมีความ
สาคัญมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติช้ ี ให้เห็น
ความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษของคนไทยที่ อ ยู่ในระดับไม่ น่า พึ งพอใจ ทาให้กระทรวงศึ กษาธิ การได้
ประกาศนโยบายปฏิรูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2557 และยุทธศาสตร์ หนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษคือ การนากรอบการเรี ยนการสอนและการวัดผลภาษาของสหภาพยุโรปมาใช้เป็ น
เกณฑ์ในการกาหนดระดับความสามารถทางภาษาสาหรับผูส้ อนและผูเ้ รี ยน กระทรวงศึกษาธิ การได้ดาเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
บทความนี้ อธิ บายเกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิ การในส่ วนที่เกี่ยวกับกรอบการเรี ยนการสอน
และการวัดผลภาษาของสหภาพยุโรปที่ผา่ นมา พร้อมทั้งนาเสนอมุมมองของการพัฒนาในส่ วนของผูเ้ ขียน
คาสาคัญ: กรอบการเรี ยนการสอนและการวัดผลภาษาของสหภาพยุโรป การปฏิรูปการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ ประเทศไทย

Abstract
Since Thailand has released an announcement to join the ASEAN Community, the ability to use English has
become more and more important. However, the results of the language tests in both national and international levels
indicated the low English language ability of the Thai people. As a result, the Ministry of Education has proposed a
policy of English Language Teaching Reform in 2014. One of the multiple strategies employed in improving English
language teaching is applying the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment (CEFR) as a criterion for determining the level of language proficiency for teachers and students. The
Ministry of Education has continuously carried out activities relevant to the implementation of the aforementioned
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framework with a goal to improve the quality of teaching English in Thailand. This article explained the activities
relating to the CEFR run by the Ministry of Education, and presented the author’s view on this matter.
Keywords: CEFR, English Language Teaching Reform, Thailand

บทนา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมาแวดวงการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยมีความตื่นตัวเป็ นอย่างมาก
การประกาศการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ทาให้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทวีความสาคัญ
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรี ยนไทยที่สะท้อนให้เห็นจากผลการ
สอบระดับชาติจากการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) โดยใช้แบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test-ONET) ที่จดั สอบนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นประจาทุกปี อยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจ นอกจากนี้ แล้วในระดับนานาชาติ อาทิ ผลการ
ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ซ่ ึ งจัดโดย เอ็ดดูเคชันเฟิ ร์ ส
(Education First-EF) องค์กรนานาชาติที่เชี่ยวชาญเรื่ องการฝึ กอบรมภาษา และเป็ นองค์กรที่จดั ระดับความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศโดยใช้ดชั นี วดั ระดับความรู ้ทางภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency
Index : EF EPI) ผลการประเมิ น ระหว่ า งปี ค.ศ. 2011-2013 พบว่ า ประเทศไทยถู ก จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ มี ร ะดับ
ความสามารถต่ า มาก (very low proficiency) (อารี รั ก ษ์ มี แ จ้ง , 2558) ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ น่ า พึ ง พอใจเช่ น เดี ย วกัน
เนื่ อ งจากในระดับ สากลนั้น ควรมี ค วามสามารถด้า นการใช้ภ าษาอัง กฤษอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง (moderate
proficiency) หรื อระดับสูง (high proficiency) (สันติพจน์ กลับดี, 2558)
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เป็ นที่ มาของการที่ กระทรวงศึ กษาธิ การได้ประกาศนโยบายการปฏิ รูปการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษ เมื่ อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน, 2557) เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริ มสร้างสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน เพื่อดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการดาเนิ นการหลายประการและหนึ่ งในนั้นคื อ การกาหนดให้นากรอบการเรี ยนการสอน
ภาษาและการวัด ผลภาษาของสหภาพยุ โ รป ( Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment-CEFR) มาเป็ นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทย ทั้งการออกแบบหลักสู ตร การพัฒนาการเรี ยนการสอน การทดสอบ การวัดผล และเป็ นเป้ าหมายใน
การพัฒนาทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
นั บ ตั้ง แต่ น้ ั น เป็ นต้น มาค าว่ า “CEFR” จึ ง เป็ นค าสั้ นๆที่ ติ ด ปากของครู ผู ้ส อนภาษาอัง กฤษ และ
กระทรวงศึกษาธิ การได้ปฏิบตั ิกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CEFR ซึ่ งในบทความนี้ผเู ้ ขียนจะขอเน้นเฉพาะ
กิจกรรมหลักๆ ตามแต่ละช่วงเวลาดังนี้
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ช่ วงแรกของการทางาน: รู้ จักและทาความเข้ าใจกับ CEFR
นับ ตั้งแต่ ก ารประกาศนโยบายปฏิ รู ป การเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษ และเริ่ ม มี ก ารกล่ า วถึ ง CEFR
ครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษส่ วนมากยังขาดความรู ้ ความเข้าใจว่าคื ออะไร กระทรวงศึ กษาธิ การจึ งได้มอบหมายให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทาเอกสารเผยแพร่ และจัดประชุมให้ความรู ้แก่ครู สังเกตได้ว่าในช่วงนั้นหัวข้อของ
การประชุ ม สัมมนา อบรมครู มกั จะเกี่ ยวข้องกับ CEFR และการนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ขียนเป็ นผูห้ นึ่งที่ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับ CEFR ตามเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ซึ่ งในที่น้ ีจะขออธิ บายเกี่ยวกับ
CEFR พอสังเขปดังนี้
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment)
คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทาขึ้น ในปี ค.ศ. 2001 เนื่ องจากพลเมืองของ
ประเทศในสหภาพยุโรปมักมีปัญหาในการสื่ อสารทางภาษาเพราะแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทางด้านการจัด
การศึกษา CEFR จึงได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร การจัดการ
เรี ยนการสอน และการประเมินภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศของประเทศต่างๆให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
CEFR แบ่งระดับความสามารถทัว่ ไปทางภาษาออกเป็ นสามระดับและในแต่ละระดับยังแบ่งออกเป็ นระดับย่อยอีก
สองระดับโดยรวมทั้งหมดมี 6 ระดับ ดังมีรายละเอียดของเกณฑ์ความสามารถทางภาษาในแต่ละระดับต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR และคาอธิบาย
กลุ่มผู้ใช้ ภาษา
ระดับ
คาอธิบาย
A1 สามารถเข้าใจและใช้ภาษาระดับพื้นฐานที่คุน้ เคยในการแสดงออกใน
ชีวิตประจาวันโดยมุ่งเน้นประเด็นที่เป็ นรู ปธรรม เช่น การแนะนาตนเองและ
ผูท้ ี่มีความ
บุคคลอื่น การถามและตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล สามารถโต้ตอบ
สามารถในการใช้
โดยใช้ภาษาง่ายๆได้หากคู่สนทนาพูดช้าๆ ชัดเจน หรื อให้ความช่วยเหลือ
ภาษาในระดับ
A2 สามารถเข้าใจประโยคและสานวนที่ใช้บ่อยในเรื่ องใกล้ตวั เช่น ข้อมูลส่ วน
พื้นฐาน (Basic
บุคคลและครอบครัว การซื้ อ-ขาย สภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ของตนเอง การ
user)
ทางาน สามารถสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องง่ายๆในชีวิตประจาวัน
สามารถบรรยายเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อม และสิ่ งต่างๆใกล้ตวั ได้
สามารถเข้าใจประเด็นสาคัญที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่ องที่คุน้ เคย
เกี่ยวกับการทางาน การศึกษา การพักผ่อน เป็ นต้น
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กลุ่มผู้ใช้ ภาษา

ระดับ

B1
ผูท้ ี่มี
ความสามารถใน
การใช้ภาษาได้
อย่างอิสระ
(Independent user)

B2

คาอธิบาย

สามารถใช้ภาษาในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการท่องเที่ยว สามารถผลิตงาน
เขียนง่ายๆในประเด็นที่คุน้ เคยหรื อมีความสนใจ สามารถบรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน และความหวัง อธิ บายและให้เหตุผล
ประกอบการแสดงความคิดเห็นหรื อแผนงานของตนเองได้
สามารถเข้าใจประเด็นสาคัญของเนื้อหาที่มีความซับซ้อนในหัวเรื่ องที่เป็ น
รู ปธรรมและนามธรรม สามารถอภิปรายในศาสตร์ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ
สามารถสื่ อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่ อง สามารถผลิต
งานเขียนที่มีรายละเอียด มีความชัดเจนในประเด็นต่างๆและสามารถอธิ บาย
มุมมองของตนเองพร้อมทั้งข้อดีและข้อเสี ยต่างๆได้

C1
ผูท้ ี่มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาใน
ระดับสูง
(Proficient user)

สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยาวและมีความหมายโดยนัย สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่ว ต่อเนื่องโดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากนัก
สามารถใช้ภาษาตามวัตถุประสงค์ทางสังคม ทางวิชาการ และในงานอาชีพได้
อย่างยืดหยุน่ และมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถผลิตงานเขียนในหัวข้อต่างๆที่มี
โครงสร้างของงานเขียนชัดเจน มีการใช้คาเชื่อม และมีรายละเอียดที่สมบูรณ์

C2

สามารถเข้าใจสิ่ งที่ได้ฟังหรื ออ่านได้โดยง่าย สามารถสรุ ปข้อมูลจากการฟัง
และอ่าน สามารถนาเสนอและเชื่อมโยงข้อโต้แย้งต่างๆ สามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง คล่องแคล่ว กระชับโดยใช้ภาษาที่มี
ความหมายหลากหลายแม้ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

หมายเหตุ. ปรับปรุ งจาก Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment. (p.24). Council of Europe. 2001. Cambridge, U.K: Press Syndicate of the University of Cambridge.
กระทรวงศึ กษาธิ การได้นากรอบดังกล่าวมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดความสามารถทางภาษาของผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน โดยกาหนดความสามารถทางภาษาของครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาไว้ที่ระดับ A2 ส่ วน
ครู ผสู ้ อนระดับมัธยมศึกษากาหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษไว้ที่ระดับ B2 ส่ วนผูเ้ รี ยนกาหนดไว้ว่าผูส้ าเร็ จ
การศึ กษาชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ควรมีความสามารถในระดับ A1 ผูส้ าเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ควรมี
ความสามารถในระดับ A2 ผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 และปวช.ควรมีความสามารถในระดับ B1 และ
เมื่อจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรมีความสามารถในระดับ B2
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จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนพบว่า ในช่วงแรกของการดาเนิ นนโยบายนี้ เป็ นช่วงที่ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ
เกิดความสับสน และขาดความรู ้ ความเข้าใจเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างคาถามที่พบ เช่น
- CEFR คืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
- เหตุใดจึงต้องใช้ CEFR แล้วมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ที่ใช้อยูจ่ ะทาอย่างไร ให้ใช้อะไรกันแน่
- เหตุใดจึงต้องสอบวัดความรู ้ผสู ้ อนอีก ที่ผา่ นมาก็เคยสอบไปหลายครั้งแล้ว
- เกณฑ์ที่กาหนดทั้งของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสูงเกินไป หากไม่ผา่ นเกณฑ์จะไม่ให้สอนภาษาอังกฤษหรื อไม่
ผูเ้ ขียนได้อธิ บายให้ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษเกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบวัดความรู ้และตระหนัก
ในความสาคัญของการพัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเอง โดยยกตัวอย่างการกาหนดสมรรถนะทางภาษาของ
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษในชาติอาเซี ยนที่ต่างนา CEFR มาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดความสามารถทางภาษาของผูส้ อน
เช่นเดียวกัน อาทิ ประเทศเวียตนาม กาหนดความสามารถทางภาษาของครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึ กษาตอนต้น ไว้ที่ระดับ B2 ส่ วนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย และอุดมศึ กษากาหนดไว้ที่ระดับ C1
อย่างไรก็ตามผลการประเมินพบว่า ครู ประถมศึกษาร้อยละ 97 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 93 และมัธยมศึกษาตอน
ปลายร้อยละ 98 มีความสามารถทางภาษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ประเทศมาเลเซี ยกาหนดความสามารถทางภาษา
ของครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษไว้ที่ระดับ C1 ซึ่ งผลจากการจัดสอบครู จานวน 61,000 คนพบว่า ในระดับประถมศึกษา
ครู จานวนร้อยละ 75 และระดับมัธยมศึกษาครู จานวนร้อยละ 48.6 มีความสามารถทางภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
เป็ นต้น (Hung & Dudzik, 2013; English Language Teaching Centre Malaysia, 2013) และการทดสอบก็เพื่ อการ
พัฒนาไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสิ นการปฏิบตั ิงาน การให้ขอ้ มูลดังกล่าวช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ชดั เจนขึ้น
ช่ วงที่สอง: ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน
หลังจากให้ความรู ้พ้ืนฐานแก่ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ CEFR แล้ว ในระหว่างปี พ. ศ. 2558- 2559
กระทรวงศึกษาธิ การได้ดาเนินการกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ
1. การให้ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษเห็นตัวอย่างของการนา CEFR ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ดังจะเห็นได้จากการจัดพิมพ์หนังสื อ ชื่ อ “คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบอ้างอิ ง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ” ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่ งให้ความกระจ่าง
ในประเด็นที่วา่ ในการจัดการเรี ยนการสอนจะยึดตามมาตรฐาน ตัวชี้วดั หรื อตามกรอบของ CEFR ซึ่ งในหนังสื อจะ
เปรี ยบเที ยบให้เห็นว่าทั้ง CEFR และตัวชี้ วดั ในหลักสู ตรแกนกลางระบุกรอบของทักษะทางภาษาไว้เช่ นเดี ยวกัน
นอกจากนี้ คู่มือยังได้อธิ บายการนากรอบ CEFR ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และการวัด
และประเมินผล พร้อมทั้งอธิ บายการจัดการเรี ยนการสอนทักษะต่างๆและตัวอย่างของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. ดาเนิ นการจัดสอบครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาทัว่ ประเทศ เพื่ อ
จาแนกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ซึ่ งปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ 2 ระดับความสามารถทางภาษาของครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษจาแนกตามกรอบ CEFR
CEFR level Below-A1 A1
A2
B1
B2
C1
C2
primary
2,124
11,574
14,519
2,339
221
18
1
%
6.90
37.58
47.15
7.60
0.72
0.06
0.003
secondary
39
1,083
6,989
3,419
664
69
5
%
0.32
8.83
56.97
27.87
5.41
0.56
0.041
total
2,163
12,657
21,508
5,758
885
87
6
%
5.02
29.39
49.94
13.37
2.06
2.06
0.014
หมายเหตุ. ปรับปรุ งจาก การบรรยายโครงการอบรมครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษอิงกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1-C2
ในรู ปแบบออนไลน์ดว้ ยชุดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษแบบ British English. โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2558. สื บค้นจาก http://www.sesarea23.go.th/web/newsfile/p51804201330.pdf
จากตารางจะเห็นได้ว่าในภาพรวม มี ครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษเข้าสอบ จานวน 42,964 คน ครู ส่วนใหญ่มี
ความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับ A2 โดยมี จานวน 21,508 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.94 และส่ วนน้อยมี ความ
สามารถอยู่ในระดับ C2 โดยมีจานวน 6 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 0.014 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ผสู ้ อน
ระดับประถมศึกษามีความสามารถทางภาษาในระดับ A2 พบว่า มีผสู ้ อนจานวน 13,698 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.48 ที่
มี ค วามสามารถทางภาษาไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ส่ ว นในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาที่ ก าหนดให้ ผู ้ส อนมี
ความสามารถทางภาษาในระดับ B2 พบว่า มีจานวน 11,530 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.99 ที่มีความสามารถทางภาษาไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งถือว่าเป็ นจานวนที่สูงมาก
อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า การทดสอบนี้ เป็ นไปเพื่อพัฒนา ดังนั้นจากผลการประเมิน
กระทรวงศึกษาธิ การได้ดาเนินการดังนี้คือ
2.1 พัฒนาครู แกนนาภาษาอังกฤษทัว่ ประเทศด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการจัดค่ าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) ที่พทั ยา โดยใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม เนื้ อหาการอบรมครอบคลุม
ทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมและบริ บทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารตลอดระยะเวลา
อบรม 5 สัปดาห์ ใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็ นเจ้าของภาษาจานวน 30 คน สาหรับครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษที่เข้า
รับการอบรมในครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คดั เลือกจากผูท้ ี่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จากทัว่ ประเทศ จานวน 350 คนเข้าร่ วมโครงการ นอกจากนี้ยงั
มีการอบรมหลักสู ตรครู แกนนาด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในส่ วนภูมิภาค 4 ภูมิภาคโดยคัดเลือกจากผูท้ ี่มี
ผลการประเมินระดับ B1 ขึ้นไปไม่จากัดอายุ ใช้เวลาการอบรม 3 สัปดาห์โดยมีโครงการต่อเนื่อง จานวน 17 รุ่ น รุ่ น
ละ 75 คน เพื่อให้ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษเหล่านี้นาความรู ้ไปขยายผลในโรงเรี ยนและในเขตพื้นที่ของตนในฐานะครู
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แกนนาต่อไป นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิ การยังมีเป้ าหมายในการฝึ กอบรมครู ในภูมิภาคต่างๆ เป็ นประจาทุกปี โดย
มีเป้ าหมายคือการพัฒนาครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษปี ละ 4,000 คน (ยุวดี อยูส่ บาย, 2559 )
2.2 อบรมครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษในรู ปแบบออนไลน์ อิงกรอบมาตรฐาน CEFR สาหรับผูส้ อนที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ B1-C2 สามารถสมัครเข้าเรี ยนได้ โดยศึกษาเนื้ อหาจากหลักสู ตร 2 โมดูล โดยมีโมดูลที่ 1
First certificate in English เป็ นหลักสู ตรบังคับ และโมดูลที่ 2 Teaching methodology ที่ ประกอบด้วยหลากหลาย
หลักสูตร ผูส้ อนสามารถสมัครเข้าเรี ยนหลักสูตรใดก็ได้ 1 หลักสูตร โดยมีระยะเวลาในการเรี ยน 25 ชัว่ โมง
3. พัฒนากรอบมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยอิ งมาตรฐานสากลสาหรั บประเทศไทย
(CEFR-TH) โดยการนามาตรฐาน CEFR ของสภายุโรป และ CEFR ที่มีระดับบวก (Plus levels) มาปรับให้เข้ากับ
บริ บทของไทย โดยเรี ย กเป็ น CEFR-TH เช่ นเดี ย วกับประเทศอื่ น ๆ ที่ นามาปรั บ เช่ น ญี่ ปุ่นใช้ CEFR-J หรื อ
เวียดนามใช้ CEFR-V เป็ นต้น กระทรวงศึ กษาธิ การได้มอบหมายให้สถาบันคุ ณวุฒิวิชาชี พ (องค์การมหาชน)
สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนากรอบความสามารถทาง
ภาษานี้ข้ ึน ซึ่ งแบ่งระดับความสามารถทางภาษาออกเป็ น 10 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR-TH และคาอธิบาย
ระดับ
คาอธิบายโดยรวม
CEFR-TH
1
- รู ้ศพั ท์ที่พบบ่อยและสานวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่ งต่างๆ รอบตัว
- เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผูพ้ ดู /คู่สนทนาได้ เมื่อคู่สนทนาใช้สานวนง่ายๆ พูดชัดเจน และ
ช้าๆ และคู่สนทนาอาจพูดสานวนนั้นซ้ าๆ ( repetition) และพูดซ้ าโดยใช้ถอ้ ยคาใหม่
(rephrasing) เมื่อพูดหัวข้อที่คาดเดาได้
- สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนตัวเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คาและวลีที่ส้ นั และง่าย หรื อใช้ประโยค
พื้นฐานได้
2
- เข้าใจภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เป็ นภาษาพูด เมื่อคู่สนทนาออกเสี ยงช้าๆระมัดระวังและหยุดชัว่ ขณะ
(pauses) บ่อยครั้งและเป็ นเวลานาน
- เข้าใจวลีหรื อประโยคภาษาอังกฤษที่ส้ นั ๆ ง่ายๆ ที่เป็ นภาษาเขียน
- รู ้คาหรื อวลีง่ายๆหรื อพบบ่อยในงานเขียนได้
- เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผูพ้ ดู /คู่สนทนาโดยใช้สานวนที่พบซ้ าๆในชีวิตประจาวัน หากผูพ้ ดู
ออกเสี ยงสานวนดังกล่าวช้าๆ และระมัดระวัง
- สามารถบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล สิ่ งของที่พบบ่อย และสถานที่ต่างๆ โดยใช้คากริ ยา
พื้นฐาน และคาคุณศัพท์ที่พบทัว่ ไปได้
- สามารถเขียนคาและวลีซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นคาและวลีโดด (isolated words and phrases) หรื อ
บางครั้งเขียนเป็ นประโยคง่ายๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงความคิด โดยใช้คาศัพท์ที่มีอยูจ่ ากัดอย่างมาก
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3
- เข้าใจภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เป็ นภาษาพูด โดยผูพ้ ดู /คู่สนทนาพูดช้าๆชัดเจนและมีการหยุดชัว่ ขณะ
(pauses) บ่อยครั้ง
- เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเขียนสั้นๆ ง่ายๆ
- สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่านที่คุน้ เคยได้
- สามารถมีส่วนร่ วมในการสนทนาแบบมีโครงสร้าง ซึ่ งเป็ นการสนทนาสั้นๆ และง่ายโดยอาศัยคู่
สนทนาให้ความช่วยเหลืออยู่บา้ ง
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และสิ่ งของ โดยใช้คาและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ
- สามารถเขียนประโยคที่ง่ายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยไม่ได้เชื่อมโยงความคิด และใช้ศพั ท์ที่มีอยูจ่ ากัด
อย่างมาก
4
- เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาพูดง่ายๆ เมื่อผูพ้ ดู /คู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
- เข้าใจเมื่อฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ซึ่ งประกอบด้วยคาศัพท์และสานวนต่างๆที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเขียนที่ส้ นั และง่ายในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
- สามารถพูดในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันและอาชีพ โดยใช้คาศัพท์ที่พบบ่อยรวมถึงวลีและ
ประโยคง่ายๆ ได้
- สามารถเขียนงานโดยใช้ประโยคและสันธานง่ายๆ และใช้คาศัพท์ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
5
- เข้าใจประเด็นสาคัญของเรื่ องที่ฟัง เมื่อผูพ้ ดู /คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน ซึ่ งมีความยาวประมาณ 1 นาที ในหัวข้อที่คุน้ เคยและพบบ่อยเกี่ยวกับการทางาน
การไปโรงเรี ยน กิจกรรมยามว่าง เป็ นต้น ตัวอย่างของการพูดในลักษณะดังกล่าวได้แก่ การเล่า
เรื่ องสั้นๆ
- สามารถอ่านงานเขียนที่เป็ นข้อเท็จจริ งและตรงไปตรงมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาและ
ความสนใจของตนเอง และเข้าใจในระดับที่น่าพอใจ
- สามารถใช้ภาษาที่ง่ายและหลากหลายเพื่อสนทนาในหัวข้อที่คุน้ เคย แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองคุน้ เคยในสาขาที่ตนเองคุน้ เคย สนใจหรื อ
หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
- สามารถเขียนงานที่ง่ายๆ ที่มีความคิดเชื่อมโยงกันในประเด็นต่างๆ ที่คุน้ เคยในสาขาที่ตนเอง
สนใจ โดยเชื่อมโยงส่ วนต่างๆ ในงานเขียนให้เป็ นลาดับต่อเนื่องกันได้
6
- เข้าใจเมื่อฟังเรื่ องที่เล่าตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาและความสนใจ
ของตนเอง หากผูพ้ ดู /คู่สนทนาพูดในระดับที่ชา้ กว่าปกติ และมีสาเนียงที่คุน้ เคย
- สามารถอ่านงานเขียนที่เป็ นข้อเท็จจริ งและตรงไปตรงมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาและ
ความสนใจของตนเอง หากผูเ้ ขียนให้ขอ้ มูลอย่างชัดเจนทั้งหมดหรื อโดยส่ วนใหญ่
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7
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

คาอธิบายโดยรวม
- สามารถสื่ อสารอย่างมัน่ ใจในระดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่ องที่คุน้ เคย ทั้งเรื่ องที่ทาเป็ นประจาหรื อไม่ได้
ทาเป็ นประจา ซึ่ งเรื่ องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสนใจและสาขาอาชีพของตนเอง แต่อาจประสบ
ปัญหาอยูบ่ า้ งในการสื่ อสารสิ่ งที่ตนเองต้องการจริ งๆ
- สามารถบรรยายได้ดีในระดับหนึ่ง โดยบรรยายต่อเนื่อง คล่องแคล่วและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่หลากหลายและเป็ นที่คุน้ เคยในสาขาที่ตนเองสนใจ โดยนาเสนอเป็ นลาดับประเด็น
ต่างๆ
- สามารถเขียนงานที่ง่าย และมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่คุน้ เคยในสาขาที่ตนเอง
สนใจและใช้กลวิธีทางภาษาได้อย่างเหมาะสม
- เข้าใจประเด็นสาคัญของการพูดที่ซบั ซ้อนในหัวข้อที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ซึ่ งใช้ภาษา
มาตรฐาน ตัวอย่างของการพูดที่ซบั ซ้อนดังกล่าว ได้แก่ การอภิปรายเฉพาะเรื่ องในสาขาที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ
- สามารถอ่านแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างมาก โดยเลือกใช้พจนานุกรมและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ เมื่อ
จาเป็ น
- สามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าของภาษาอย่างราบรื่ นและเป็ นธรรมชาติ และสามารถมีส่วนร่ วม
อย่างมากในการอภิปรายในบริ บทที่คุน้ เคย โดยอธิ บายและแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
- สามารถเขียนงานขนาดยาวเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังได้รับความสนใจแม้วา่ อาจบรรยายแนวคิดที่
ซับซ้อนในรู ปแบบที่ง่ายเกินกว่าที่เป็ นจริ ง และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองในระหว่าง
เขียนงานดังกล่าวได้
- เข้าใจภาษาพูดมาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายทอดสดหรื อบันทึกรายการถ่ายทอดในหัวข้อที่
คุน้ เคยและไม่คุน้ เคย ซึ่ งมักพบในชีวิตส่ วนตัว ชีวิตทางสังคม ชีวิตด้านการศึกษา หรื อชีวิตด้าน
วิชาชีพ
- สามารถอ่านแบบพึ่งพาตนเองอย่างมากโดยปรับรู ปแบบและความเร็ วในการอ่านให้เข้ากับบท
อ่านและวัตถุประสงค์ในการอ่านที่แตกต่างกัน และเลือกใช้แหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม
- รู ้คาศัพท์อยูจ่ านวนมากที่จาเป็ นต้องใช้อ่านเรื่ อง แต่อาจประสบปัญหาบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับ
สานวนที่พบไม่บ่อย
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพในการสนทนาต่อเนื่อง
ในหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่ งได้แก่ หัวข้อทัว่ ไป หัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา หัวข้อเกี่ยวกับวิชาชีพ
หรื อหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง โดยแสดงให้เห็นว่าความคิดต่างๆ สัมพันธ์กนั อย่างชัดเจน
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คาอธิบายโดยรวม
- สามารถเขียนงานที่ชบั ซ้อนและชัดเจนในประเด็นที่หลากหลาย ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเอง
สนใจ โดยสังเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลและการให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลจานวนมากได้
- เข้าใจเมื่อฟังเรื่ องยาวทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยผูพ้ ดู /คู่
สนทนาพูดในระดับธรรมดาและเร็ ว ในหัวข้อที่ไม่คุน้ เคย ซับซ้อนและเป็ นนามธรรม และ
สามารถจับใจความสาคัญได้ แต่บางครั้งต้องตรวจสอบรายละเอียดหากการพูดนั้นๆ มีสาเนี ยงที่
ไม่คุน้ เคยและใช้สานวนที่เป็ นภาษาพูด
- เข้าใจบทอ่านที่ยาวและซับซ้อน ซึ่ งเกี่ยวข้องหรื อไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ แต่
จาเป็ นต้องอ่านซ้ าบางส่ วนที่ยากของเรื่ อง
- สามารถแสดงความคิดและความรู ้สึกของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วและเป็ นธรรมชาติ แสดง
ความคิดและความรู ้สึกในหัวข้อที่ส่วนใหญ่เป็ นนามธรรมและซับซ้อนได้โดยไม่ยากนัก
- สามารถแสดงความคิดและความรู ้สึกของตนเองได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการ โดยปรับการสื่ อสารดังกล่าวให้เหมาะสมกับผูร้ ับสาร และสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เข้าใจภาษาพูดทุกรู ปแบบไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ ซึ่ งพูดใน
ระดับเร็ วอย่างเป็ นธรรมชาติและมุ่งกลุ่มผูฟ้ ั งที่หลากหลาย
- สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของงานเขียนประเภทต่างๆ ซึ่ งได้แก่ งานเขียนทัว่ ไป งาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนรายงานและเรี ยงความ
- เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการและเป็ นธรรมชาติ
เกี่ยวกับเรื่ องราวที่หลากหลาย
- สามารถเข้าใจคาพูดดั้งเดิมและเชื่อมต่อกัน ซึ่ งมีคาศัพท์และโครงสร้างที่ซบั ซ้อน พูดในระดับ
ความเร็ วที่เป็ นธรรมชาติ
- สามารถเข้าใจงานเขียนประเภทต่างๆ ซึ่ งรวมทั้งการเขียนแบบเล่าเรื่ อง พรรณนา ชี้แจง และการ
เขียนประเภทโต้แย้ง
- สามารถเข้าใจข้อความที่มีความหมายแฝงนัยรวมไปจนถึงข้อความที่มีความหมายตรงไปตรงมา
- สามารถชื่นชมวรรณกรรมหลากหลายประเภท
- รู ้คาศัพท์อย่างกว้างขวางทั้งที่อยูใ่ นสานวนและภาษาที่ใช้พดู ในชีวิตประจาวันทัว่ ไป รวมถึง
ตระหนักระดับความหมายที่แตกต่างกันออกไป
- มีความรู ้เรื่ ององค์ประกอบและโครงสร้างไวยากรณ์เป็ นอย่างดีซ่ ึ งส่ งเสริ มให้มีความสามารถและ
ความเชื่อมัน่ มากขึ้นทั้งในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน
- สามารถแสดงความคิดได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งใช้ลกั ษณะทางเสี ยงที่
ถูกต้องในการพูด ไม่วา่ จะเป็ นการออกเสี ยงเน้นหนัก จังหวะ และระดับเสี ยงสูงต่า
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หมายเหตุ. ปรับปรุ งจาก CEFR-TH กรอบอ้ างอิ งความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย. (น. 19-22), โดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), 2559. กรุ งเทพฯ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).
โดยทั้ง 10 ระดับนี้สามารถเทียบกับ 6 ระดับที่ประกาศไว้เดิมกับระดับบวก (Plus levels) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบ CEFR-TH กับ CEFR เดิม และ CEFR ที่มรี ะดับบวก (Plus levels)
CEFR Proficiency level
Standard level
CEFR-TH level
CEFR Proficiency level
(with plus levels)
1
A1
A1
2
A1+
Basic user
3
A2
A2
4
A2+
5
B1
B1
6
B1+
Intermediate user
7
B2
B2
8
B2+
9
C1
C1
Proficient user
10
C2
C2
หมายเหตุ. ปรับปรุ งจาก CEFR-TH กรอบอ้ างอิ งความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย. (น. 24), โดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), 2559. กรุ งเทพฯ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).
ในเอกสารเผยแพร่ เรื่ อง “กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (CEFR-TH) ” ที่
จัดทาโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากจะอธิ บายเกี่ยวกับกรอบความสามารถทางภาษาทั้ง 10 ระดับแล้วยังมี
รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อาทิ การอธิ บายเกี่ยวกับรายละเอียดของความสามารถทางภาษาแยกแต่ละระดับ และแยก
ตามทักษะ พร้อมทั้งมีการจัดทา CEFR –TH Word Family List ที่ระบุรายการคาศัพท์จาแนกตามระดับต่างๆ และ
ในอนาคตจะมีการพัฒนาพิมพ์เขียวของข้อสอบ (Test Specifications) ตามมาตรฐานความ สามารถด้าน
ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยทดสอบต่าง ๆ สามารถผลิตข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
เทียบเคียงสากล โดยคาดว่าจะเสร็ จสิ้ นในปี 2560 (บัลลังก์ โรหิ ตเสถียร, 2559)
CEFR-TH ที่พฒั นาขึ้นนี้จะนาไปใช้เป็ นกรอบในการประเมินความสามารถทางภาษาของครู ผสู ้ อน
ภาษาอังกฤษและผูเ้ รี ยน ยิ่งไปกว่านั้นจะนาไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดกรองคุณภาพของครู ต่างชาติเพื่อการยกระดับ
มาตรฐานอาชีพครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษอีกด้วยเช่นกัน
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ช่ วงที่สาม: มุมมองเกีย่ วกับ CEFR-TH ในอนาคต
จากการติดตามการดาเนิ นงานของกระทรวงศึกษาธิ การเกี่ ยวกับ CEFR จนกระทัง่ พัฒนาเป็ น CEFR-TH
มาโดยตลอด ผูเ้ ขียนเห็นว่าสิ่ งที่กระทรวงศึกษาธิ การควรดาเนินการต่อไปคือ
1. กาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถทางภาษาของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนให้ชดั เจนว่าจะยึด
ตามกรอบของ CEFR หรื อ CEFR-TH เนื่องจากกรอบทั้งสองมีความแตกต่างกัน ดังตารางเทียบเคียงต่อไปนี้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาที่กาหนดตาม CEFR เดิมกับ CEFR-TH
กลุ่มเป้ าหมาย
CEFR
CEFR-TH
ผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
A1
ระดับ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
A2
ระดับ 3-4
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 /ปวช.
B1
ระดับ 5-6
อุดมศึกษา
B2
ระดับ 7-8
ผู้สอน
ระดับประถมศึกษา
A2
ระดับ 3-4
ระดับมัธยมศึกษา
B2
ระดับ 7-8
2. เผยแพร่ กรอบ CEFR-TH พร้อมทั้ง CEFR-TH Word Family List ไปยังครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ ซึ่ ง การ
ดาเนิ นงานที่ ผ่านมากระทรวงศึกษาธิ การมักใช้วิธีการเผยแพร่ ในรู ปของเอกสาร ซึ่ งไม่ทวั่ ถึง ครู ส่วนใหญ่จึงขาด
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ CEFR ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงมีความคิดเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิ การควรดาเนิ นการด้านอื่นๆ
ควบคู่กนั ไปด้วย เช่น การจัดอบรม สัมมนาทั้งในแบบเผชิ ญหน้า และออนไลน์ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
CEFR-TH ทั้งนี้ เนื่ องจากเอกสาร CEFR-TH และ CEFR-TH Word Family List ที่ จดั ทาขึ้ นเนื้ อหาส่ วนใหญ่เขี ยน
เป็ นภาษาอังกฤษและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงอาจเป็ นปัญหาสาหรับครู ผสู ้ อนที่มีเวลาน้อย หรื อมีขอ้ จากัดทาง
ภาษา นอกจากนี้ แล้วยังมี ศพั ท์ทางด้านการเรี ยนการสอนภาษา หรื อภาษาศาสตร์ ที่ผสู ้ อนบางส่ วนอาจไม่เข้าใจ
ความหมาย การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจจึงเป็ นสิ่ งที่ควรทาควบคู่ไปกับการจัดส่ งเอกสาร
3. สร้ า งความชัด เจนในการกาหนดขอบเขตของเนื้ อหา การจัด การเรี ย นการสอน และการวัด และ
ประเมินผล ซึ่ งเดิมกระทรวงศึกษาธิ การกาหนดให้ผสู ้ อนยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรอิ งมาตรฐาน (Standards-based curriculum) โดยครู ตอ้ งยึดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั เป็ น
หลักในการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล ที่ผ่านมาผูเ้ ขียนเห็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิ การ
ในการชี้ แจงกับผูส้ อนว่า CEFR ที่ นาเข้ามานั้นไม่ได้แตกต่างไปจากมาตรฐาน และตัวชี้ วดั ที่ ใช้กนั อยู่ โดยมีการ
จัดทาหนังสื อชื่อ “คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป” ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่ งหัวข้อหนึ่งของเนื้ อหาคือการเทียบเคียงให้เห็นว่าสิ่ งที่
กาหนดใน CEFR ไม่แตกต่ างกับที่ ปรากฏในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั ในหลักสู ตร ตามความเข้าใจของ
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ผูเ้ ขียนแล้ว การดาเนินการในส่ วนนี้อาจช่วยไม่ให้ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษเกิดความตระหนกกับสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่มาก
นัก อย่างไรก็ตามหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ดาเนินการพัฒนา CEFR-TH ขึ้นมาจนหลายๆ ส่ วนมีความเป็ น
รู ป ธรรมมากขึ้ น (แม้ว่า จะต้องมี การพัฒ นากันต่ อ ไปเรื่ อยๆ) ที่ นอกจากจะให้ค าอธิ บายเกี่ ย วกับ ภาพรวมของ
ความสามารถทางภาษาในแต่ ล ะระดับ (Overall descriptors/Global scales) แล้ว ยัง มี ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ ของ
ความสามารถในแต่ละทักษะ และในแต่ละระดับอีกด้วย ซึ่ งผูท้ ี่สนใจสามารถศึกษาได้จากเอกสาร “กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (CEFR-TH)” ซึ่ งเผยแพร่ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ CEFR-TH จะ
ทาให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับหลักสู ตร ผูท้ าบทเรี ยน ผูเ้ ชี่ ยวชาญการทาข้อสอบ และผูอ้ ื่นที่ รับผิดชอบการปฏิ รูปการ
เรี ย นการสอนภาษาอังกฤษได้เชื่ อมโยงความรู ้ และการปฏิ บัติที่ต่า งคนต่ า งเดิ นไปคนละทางมาเป็ นเวลานาน
(รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ อ้างถึงใน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2559: คานา)
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิ การควรกาหนดให้ชดั เจนว่า ต่อไปนี้จะนา CEFR-TH มาเป็ นกรอบ
ในการกาหนดขอบเขตของเนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล เนื่ องจากผูเ้ ขี ยนได้รับ
ข้อมูลจากครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษบางท่านว่า การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในขณะนี้จะต้องระบุดว้ ยว่าบทเรี ยนที่
สอนนี้ สอดคล้องกับตัวชี้ วดั ใด และสอดคล้องกับของ CEFR ในประเด็นใด ซึ่ งเป็ นการสร้างภาระที่ ไม่น่าจะเป็ น
ประโยชน์มากนัก ดังนั้นการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคตควรจะเป็ นหลักสูตรที่อิงกับกรอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (CEFR-TH-based curriculum) การจัดการเรี ยนการสอนที่อิงกรอบความสามารถ
ทางภาษาอัง กฤษของประเทศไทย (CEFR-TH-based instruction) และการวัด และประเมิ น ผลที่ อิ ง กรอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (CEFR-TH-based evaluation)
4. พัฒนาความรู ้ความสามารถทางภาษาของครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่ อง จากผลการทดสอบที่ผา่ น
มาจะเห็นได้วา่ ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษจานวนมากยังมีความรู ้ความสามารถทางภาษาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
และกระทรวงศึ กษาธิ การได้จดั โปรแกรมอบรมครู อย่างหลากหลาย ซึ่ งถื อเป็ นแนวทางที่ ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ขียนต้องการให้มีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เพราะเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่าการพัฒนาทักษะทางภาษาไม่สามารถ
ทาได้ใ นระยะเวลาอันสั้น การจัด ครู ผูส้ อนเข้าอบรมในระยะเวลาจากัด และไม่ มีค วามต่ อเนื่ องคงไม่เ พี ย งพอ
เนื่ องจากเมื่อกลับสู่ โรงเรี ยนที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้ครู ผสู ้ อนฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษจะทาให้ทกั ษะที่ได้รับ
การพัฒนามานั้นไม่ยงั่ ยืน ในมุมมองของผูเ้ ขียนการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครู ผสู ้ อนควรทาถึงในระดับ
ที่ทาให้ครู ผสู ้ อนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ทักษะทางภาษาที่พฒั นาจึงจะมีความยัง่ ยืน
เพราะชั้นเรี ยนจะกลายเป็ นสภาพแวดล้อมที่ทาให้ครู ผสู ้ อนได้ฝึกทักษะภาษาของตนเอง
5. สร้ า งความเป็ นเอกภาพในการท างานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น กระทรวงศึ กษาธิ การโดยสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็ นผูป้ ระกาศ
นโยบายปฏิ รู ปการจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษ โดยการน า CEFR มาเป็ นเกณฑ์ใ นการก าหนดระดับ
ความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และสถาบันภาษาอังกฤษได้ดาเนิ นงานตามนโยบายโดยการจัดสอบ
วัดระดับ และจัดโครงการพัฒนาผูส้ อน ต่อมากระทรวงศึกษาธิ การได้มอบหมายให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ (องค์การ
มหาชน) สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนากรอบ CEFR –
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TH ขึ้ น ส าหรั บ ประเทศไทยซึ่ งได้ส่ ง มอบให้ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปเมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 ที่ ผ่ า นมา
นอกจากนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชี พยังได้จดั ทามาตรฐานอาชี พผูส้ อนภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความสามารถด้านการ
สอนของผูส้ อนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ซึ่ งหนึ่ งในคุณสมบัติของครู ชาวต่างชาติคือ ต้องมีความสามารถทางภาษา
ตามระดับที่ กาหนดคื อ ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้ นไป เนื่ องจากผูส้ อนชาวต่างชาติ ที่แม้จะพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะสอนภาษาอังกฤษได้ทุกคน จึงจาเป็ นต้องมีการควบคุมคุณภาพ ผูส้ อนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่
ประเมินผ่านตามมาตรฐานนี้จะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่ งมีสิทธิ เทียบเท่าใบประกอบวิชาชีพ (มติชน,
2559) ประเด็นนี้ เกี่ยวข้องกับคุรุสภาซึ่ งมีหน้าที่ในการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชี พครู โดยหนึ่ งใน
ข้อกาหนดเดิมสาหรับครู ต่างชาติที่ไม่ใช่ชาติเจ้าของภาษา (non-native) คือต้องมีผลสอบ TOEIC/ TOEFL/ IELTS
เป็ นหลักฐานประกอบการขออนุญาต (คุรุสภา, 2555)
จะเห็ นได้ว่าการดาเนิ นงานต่ างๆ มี หน่ วยงานหลักที่ เ กี่ ยวข้องหลายหน่ วยงาน และงานต่ า งๆ มี ความ
ก้าวหน้าไปตามลาดับ อย่างไรก็ตามต้องมีการประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับ
CEFR-TH หรื อการกาหนดเกณฑ์ความสามารถทางภาษาของครู ต่างชาติ เมื่อพัฒนาและกาหนดขึ้นแล้ว หน่วย งาน
ใดจะเป็ นผูป้ ฏิ บัติ คุ รุ ส ภาหรื อสถาบันคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ เป็ นต้น การทางานให้มีเ อกภาพจึ งจะทาให้งานต่ า งๆมี
ความก้าวหน้าและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บทสรุป
การปฏิ รูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยโดยมีกรอบ CEFR เป็ นหลักของการปฏิรูปใน
ครั้ งนี้ เป็ นสิ่ งใหม่ที่ทา้ ทาย และสร้ างความหวังแก่ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งในระดับของผูก้ าหนดนโยบายคื อ กระทรวง
ศึ กษาธิ การจนถึงระดับของผูป้ ฏิ บตั ิ คือ ครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษ ในช่ วงสองปี ที่ ผ่านมามี ความเคลื่อนไหวในการ
ดาเนินงานต่างๆมาโดยตลอด ซึ่ งผูเ้ ขียนมีความคิดเห็นว่าการดาเนิ นงานทั้งหลายยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น เป็ นช่วงของ
การปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็ นการนา CEFR เข้ามาเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ อน การจัดทาโครงการ
อบรมพัฒ นาครู ด ้ว ยโปรแกรมต่ า งๆ และล่ า สุ ด การพัฒนา CEFR-TH เป็ นตัว บ่ งชี้ ว่า ขณะนี้ การเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยเริ่ มมีเป้ าหมายที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้นซึ่ งจะทาให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิที่จะสนับสนุนให้นโยบายปฏิ รูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษประสบความสาเร็ จ สิ่ งที่ น่าจับตามองนับ
จากนี้ ไปคือ CEFR-TH จะก้าวไปในทิศทางใด จะก้าวไปได้ไกลเพียงใด และจะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนใดอีกบ้าง
ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย
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กรอบการเรี ยนการสอนและการวัดผลภาษาของสหภาพยุโรปกับการปฏิรูป
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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