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Instructional Management in English Subject of ASEAN Member Countries
ศิตา เยีย่ ม ขันติถาวร*
บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ภาษาอังกฤษมีความสาคัญมาก นอกจากเป็ นภาษาสาคัญทางการค้าหลายแห่ งในโลกแล้ว ประเทศส่ วน
ใหญ่จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่2หรื อภาษาต่างประเทศ ยิ่งอาเซี ยนก่อกาเนิ ดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510
ตามปฏิญญากรุ งเทพฯ หนึ่ งในข้อตกลงที่มีระหว่างกันของประเทศสมาชิ กในประชาคมอาเซี ยนคือ “ภาษาอังกฤษจะเป็ น
ภาษาที่ ใช้ในการท างานของอาเซี ยน”ดังนั้น รั ฐบาลของทุ กประเทศในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ยิ่งต้อ งมี ก ารส่ งเสริ ม
ประชาชนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารระหว่างกันในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอาเซี ยน แต่ท้ งั นี้
ภาษาอังกฤษเป็ นวิชาที่เป็ นทักษะ ต้องใช้เวลาในการฝึ กฝน การจะเก่งภาษาอังกฤษได้น้ นั ส่ วนหนึ่ งต้องเกิ ดจากการเรี ยน
การสอนและฝึ กอบรม แต่ละชาติ ในอาเซี ยนต่างมีรูปแบบในการจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะของตนเองตามบริ บทและ
นโยบายของประเทศ
Abstract
English language nowadays is very important; besides it is the dominant language in commerce in many parts
of the world; many countries have adopted English as their chosen second language or foreign language. Since the
signing of ASEAN Declaration in Bangkok on 8 August 1967, English has also become a working language in ASEAN
according to an agreement among ASEAN members, the governments of ASEAN member countries have to support
English proficiency of their people; so they will be able to communicate within and outside ASEAN countries.
Unfortunately, English is a skill subject, it takes time to practice. To be able to communicate via English language
effectively, teaching and learning is one of the ways. Each nation has its own way to organize instruction pattern of
English learning and teaching in schools according to its context and the nation policies.
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บทความนี้ ได้รวบรวมประเด็นสาคัญดังกล่าว
บทนา
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะวิชาภาษาอัง กฤษ
นั บ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ป ระเทศต่ า ง ๆ ร่ ว มลงนาม
ในประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้จากการศึกษางานวิจยั 10
ปฏิ ญ ญ าความร่ วมมื อ ในกลุ่ ม ประเทศแถบเอเชี ย
เรื่ อ ง เกี่ ย วกับ การศึ ก ษานโยบายและยุท ธศาสตร์ ก าร
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ประชาคมอาเซี ย นก็ มี วิว ฒ
ั นาการ
ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศ
เติ บ โตขึ้ น ตามล าดับ และในการประชุ ม สุ ด ยอดผู ้น า
ในกลุ่มอาเซี ยนบวกสาม: กรณี ศึกษาแต่ละประเทศของ
อาเซี ยน ครั้งที่ 12 เดื อนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่ เมืองเซบู
อาเซี ยน คื อ บรู ไน ดารุ สซาลาม อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ผูน้ าอาเซี ยนจากชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่ วม
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
ได้กาหนดให้การจัดตั้งประชาคมแล้วเสร็ จภายใน พ.ศ.
และวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบนโยบายการส่ งเสริ ม
2558 และได้วางแผนปฏิ บัติ งานไว้ห ลายข้อ หนึ่ งใน
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศในกลุ่ม
หลายแผนงานนั้ นได้ มี ข ้อ ตกลงเกี่ ย วกับ การพัฒ นา
อาเซี ยนบวกสามและข้อ เสนอเพื่ อ การประยุก ต์ใช้กับ
ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและการสื่ อสาร
ประเทศไทยของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์
ภายในประชาคมอาเซี ยนไว้ ตามกฎบัตรอาเซี ยนข้อ 34
บรรจง และคณะ (2555)
ที่บญ
ั ญัติไว้วา่ “ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซี ยน คือ
อาเซี ย น (ASEAN) หรื อ สมาคมประชาชาติ
ภาษาอังกฤษ” (The working language of ASEAN shall
แห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of Southeast
be English) ดังนั้น ประเทศที่ จะแข่ งขัน ในอาเซี ย นได้
Asian Nations) มี ป ระเทศสมาชิ ก รวม 10 ประเทศ คื อ
ประชาชนต้องมีความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย บรู ไ น
การสื่ อสาร รัฐบาลจึ งต้องมีการส่ งเสริ มประชาชนชาว
เวี ย ดนาม ลาว พม่ า และกั ม พู ช า* แต่ ล ะประเทศมี
อาเซี ยนให้ มีค วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อ
เอกลักษณ์ ที่โดดเด่ นตามภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
สามารถสื่ อสารระหว่างกันในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
อันยาวนาน สาหรับด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้ได้ และที่สาคัญต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบ
นั้น เกิดจากปั จจัยทางบริ บทหลายประการ หนึ่ งในหลาย
ของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ประการนั้น คือเรื่ องของการเคยตกอยูภ่ ายใต้อาณานิ คม
นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ เพื่ อ การสื่ อสาร และ
ประเทศอังกฤษ สหรั ฐอเมริ กา ฝรั่ งเศส และฮอลัน ดา
สามารถน าไปใช้ ใ นการประกอบอาชี พ เมื่ อ ส าเร็ จ
ฯลฯ กล่าวคือ บางประเทศที่เคยตกอยูภ่ ายใต้อาณานิ คม
การศึกษาแล้ว
ของประเทศอังกฤษและสหรั ฐ อเมริ ก า เช่ น สิ งคโปร์
สาหรับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ของอาเซี ยนนั้น
มาเลเซี ย บรู ไ น ฟิ ลิ ป ปิ นส์ และเมี ย นมาร์ การจัด การ
ถึงแม้จะอยูใ่ นภูมิภาคเดียวกัน แต่ในแต่ละประเทศต่างมี
ศึ ก ษาและการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษนั้ นจึ ง มัก
ความโดดเด่นในเรื่ องประวัติความเป็ นมา สังคม ศาสนา
ดาเนิ นรอยตามระบบอังกฤษและให้ความสาคัญในการ
ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่ งทั้งหมดเป็ นบริ บทที่สาคัญที่จะ
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน และบางประเทศเคยอยู่
นาไปสู่ เรื่ องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคน
ภายใต้การปกครองของฮอลันดาและฝรั่งเศส การจัดการ
ในชาติ และการจัด การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษ
เรี ยนการสอนอาจไม่เหมือนประเทศในกลุ่มแรก ทั้งนี้ยงั
รวมถึ ง แนวคิ ด ที่ ส าคัญ ในการจัด การเรี ย นการสอน
มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน แต่เพิ่มเติม
วิธีการสอน และครู ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษด้วย
ภาษาฝรั่งเศสด้วย เป็ นต้น สาหรับประเทศที่ไม่เคยตกอยู่
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ภายใต้การปกครองของชาติใดอย่างประเทศไทย แต่ท้ งั นี้
ประเทศ
ภาษาทีใ่ ช้
ก็ มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี กั บ ต่ า งชาติ ม าโดยตลอด ทั้ ง
สิ งคโปร์
ภาษาอังกฤษ จีน
ความสัมพัน ธ์ทางการเมื อง การทู ต และการค้าขาย ซึ่ ง
มาเลย์ และทมิฬ
ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลาง ทาให้ไทยมีระบบ
มาเลเซีย
ภาษาอังกฤษ จีน
ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่มีลกั ษณะเป็ น
มาเลย์ และทมิฬ
ของตนเองเช่นกัน
บรู ไนดารุ สซาลาม
ภาษามาเลย์ อังกฤษ
แต่ เนื่ อ งด้ว ยบทความนี้ ต้อ งการอธิ บ ายการ
และจีน
จัดการเรี ยนการสอนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่ านั้น จึ งจัด
ฟิ ลิปปิ นส์
ภาษาฟิ ลิปปิ นโน
กลุ่ ม ประเทศตามลัก ษณะของการใช้ภ าษาของทั้ง 10
อังกฤษ และ ภาษาถิ่น
ประเทศ เพื่อให้เห็ นความแตกต่างและความสาคัญของ
ถึง 170 ภาษา
ภาษาที่ใช้ในแต่ละประเทศที่มีผลต่อการจัดการเรี ยนการ
นอกจากนี้ยงั มี
สอนภาษาอังกฤษ เพราะตามหลักภาษาศาสตร์ แล้ว จะ
ต่างประเทศอื่น ๆ ที่
คานึ งถึ งการใช้ภาษาของคนในชาติ กล่าวคื อ การเรี ยน
ใช้กนั มากในประเทศ
การสอนภาษาในประเทศพหุ ภาษาที่มีความหลากหลาย
ฟิ ลิปปิ นส์อีก 8 ภาษา
ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมควรให้สาคัญกับภาษาแม่ของ
ได้แก่ สเปน จีน
ตนก่อนจึ งเรี ยนภาษาอื่ น แต่สาหรับ ประเทศที่ ใช้ภาษา
ฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว
เดี ยวเป็ นหลักมักต้องการให้เห็ นความเป็ นเอกภาพจึ งมี
อินโดนีเซีย ซินด์
ความเด่ น ชัด ในเรื่ อ งการเรี ย นการสอนภาษาอยู่แ ล้ว
ปั ญจาบ เกาหลี และ
หากแต่วา่ จะมีการเสริ มภาษาต่างประเทศลงในหลักสู ตร
อาหรับ
ดั ง นั้ น ถ้า พิ จ ารณาในด้ า นการใช้ ภ าษาจะท าให้ เรา
อินโดนีเซีย
ภาษาอินโดนีเซีย หรื อ
สามารถแบ่ งประเทศออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คื อ กลุ่ม
Bahasa Indonesia (ซึ่ง
ประเทศพหุภาษา และกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเดียว
มีรากฐานมาจากภาษา
1. กลุ่มประเทศพหุ ภาษา หรื อกลุ่มประเทศที่ ใช้
มลายู) ภาษาถิ่น
ภาษามากกว่า 2 ภาษาประกอบด้วยประเทศสิ งคโปร์
ประมาณ 250 ภาษา
มาเลเซี ย บรู ไนดารุ สซาลาม ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย
เช่น ซุนดาและชวา
ภาษาที่ใช้ในประเทศในกลุ่มนี้ น้ นั สามารถศึกษาได้จาก
ภาษาอังกฤษ และ
ตารางต่อไปนี้
ภาษาเพื่อพัฒนา
ประเทศ เช่น ภาษาจีน
จะเห็นได้วา่ ประเทศส่ วนใหญ่มีภาษามากกว่า
2 ภาษา และยังมี ภ าษาที่ ถือ ว่าเป็ นจุ ดร่ ว ม หรื อ ภาษาที่
สามารถสื่ อสารระหว่างกันได้ เช่น จีน และมาเลย์
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2. กลุ่มประเทศที่ใช้ ภ าษาเดียว คื อกลุ่มที่ มีภาษา
1.1 ประเทศสิงคโปร์ (The Republic of
ประจ าชาติ แ ละภาษาราชการเพี ย งภาษาเดี ย วเท่ า นั้ น
Singapore)
ได้ แ ก่ เวี ย ดนาม เมี ย นมาร์ ลาว กั ม พู ช า และไทย
1.1.1 บริบทด้ านการเมืองและสังคม
ป ร ะ ช าช น ใน ก ลุ่ ม นี้ อ าจ จ ะ มี ก าร พู ด ภ าษ าอื่ น
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ภายในประเทศ แต่จะมีภาษาราชการเพียงภาษาเดียวและ
ในอดีต สิ งคโปร์เป็ นหนึ่งในประเทศที่เคยตก
ภาษาราชการนั้นจะถือเป็ นภาษาประจาชาติดว้ ย ภาษาที่
อยูภ่ ายใต้อาณานิคมของหลายประเทศ คืออยูภ่ ายใต้การ
ใช้ในประเทศในกลุ่มนี้ น้ นั สามารถอธิ บายได้ดงั ตาราง
ปกครองของชวาในศตวรรษที่ 14 ของสยามประเทศใน
ต่อไปนี้
ศตวรรษที่ 15 ของโปรตุเกสในตอนปลายศตวรรษที่ 16
ของฮอลันดาในศตวรรษที่ 17 และตกอยูภ่ ายใต้อาณา
ประเทศ
ภาษาราชการ หรือ ภาษา
นิคมอันยาวนานของประเทศอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2362
ประจาชาติ
ก่อนประกาศอิสรภาพเมื่อพ.ศ. 2508
ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนใน
เวียดนาม
ภาษาเวียดนาม
ชาติ รัฐบาลสิ งคโปร์จึงมุ่งเน้นเรื่ องการอยูร่ ่ วมกันของคน
เมียนมาร์
ภาษาพม่า
หลายเชื้อชาติ และใช้นโยบายการพัฒนาประเทศแบบ
ลาว
ภาษาลาว
Knowledge Based Economy ส่งเสริ มศักยภาพของคน
กัมพูชา
ภาษาเขมร
ให้สามารถแข่งขันได้และกาหนดให้มีการเรี ยนการสอน
ไทย
ภาษาไทย
แบบ 2 ภาษา และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ในการ
การใช้ภาษาของประชากรในกลุ่มนี้ จึงมุ่งเน้น
เรี ยนการสอนนั้นได้จดั ให้เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ไปที่ภาษาประจาชาติเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม นอกจาก
แรก แล้วจึงเรี ยนภาษาแม่ของตน จนกระทัง่ ในระดับ
การสอนภาษาประจาชาติหรื อภาษาราชการนี้แล้ว ในแต่
มัธยมศึกษาจึงจะสามารถเลือกเรี ยนภาษาที่ 3 คือ ภาษา
ละป ระเท ศ ต่ า งมี น โยบ ายให้ เรี ยน ภาษ าอื่ น เพื่ อ
ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปนได้
ุ่
ผลประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ของประเทศ และอาจมีการจัด
1.1.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
การศึ กษาที่ สืบต่อมาจากยุคอาณานิ คมในบางประเทศ
ภาษาอังกฤษ
ด้วย
ประเทศสิ งคโปร์มีนโยบายในการ
จะเห็ น ได้ว่าทั้งสองกลุ่ ม มี ค วามแตกต่ างกัน
สร้างหลักสูตรสาหรับภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และมีการ
อย่างเห็นได้ชดั ในเรื่ องการใช้ภาษา แต่ในแต่ละประเทศ
ส่งเสริ มให้พฒั นาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ยังมี จุดแตกต่างกัน อี กมากมายในด้านการจัด การเรี ยน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของสิงคโปร์น้ นั มุ่งเน้นให้
การสอนภาษาอังกฤษถึงแม้จะมีลกั ษณะในการใช้ภาษา
นักเรี ยนมีสมรรถภาพด้านภาษา 3 ด้าน คือ
ที่เป็ นพหุ ภาษาหรื อภาษาเดียวก็ตาม ในบทความนี้ จึงจะ
1. เพื่อการให้ขอ้ มูลด้านต่าง ๆ (Language for
อธิ บ ายบริ บ ทของประเทศที่ มุ่ ง สู่ ก ารจัด การเรี ย นการ
Information)
สอนของแต่ละประเทศตามลาดับของกลุ่มที่จดั ไว้
2. เพื่อการปฏิสมั พันธ์กบั คนในสังคม (Language
1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
for Social Interaction)
ประเทศในกลุ่มพหุภาษาในประชาคมอาเซียน
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3. เพื่อแสดงความคิดเห็นและแสดงความเป็ นอัต
พ.ศ. 2500 ดัง นั้ น นโยบายหลัก ของประเทศจึ ง เป็ น
ลักษณ์ (Language for Literary Response and
นโยบายแบบชาตินิยม เน้นเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ใน
Expression)
ด้านระบบการศึ กษาได้รับอิทธิ พลโดยตรงจากประเทศ
แต่อย่างไรก็ดี ในแต่ละระดับชั้นนั้น มีการ
อังกฤษ แต่ มี ก ารก าหนดว่า ถ้าสถานศึ ก ษาใดที่ ไม่ ไ ด้
มุ่งเน้นเป้ าหมายทางภาษาต่างกัน เช่น
สอนด้วยภาษาประจาชาติ คื อภาษามลายู จะต้อ งสอน
ในระดับประถมศึกษา เน้นทักษะการสื่ อสาร
ภาษาประจาชาติเป็ นวิชาบังคับอีกหนึ่งวิชา
ขั้นพื้นฐาน คือ ฟังและพูด
1.2.2 ด้ านการจัด การเรี ย นการสอน
ในระดับมัธยมศึกษา เน้นทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการโต้ตอบและเพื่อแสดงความคิดเห็น
รั ฐ บาลมาเลเซี ยก าหนดให้ มี ก าร
ในระดับอุดมศึกษา เน้นทักษะเพือ่ การ
จัด การเรี ยนการสอนวิช าภาษาอังกฤษตั้งแต่ ระดับ ชั้น
ประกอบอาชีพ
อนุ บาลเพื่อเป็ นการปูพ้ืนฐาน และจะมาเน้นทักษะด้าน
การฟั ง และพู ด ในระดับ ประถมศึ ก ษา ส่ ว นในระดับ
ในด้านวิธีการสอนจะใช้หลักสูตรการสอน
มัธยมศึ กษานั้นจะเน้นทักษะการอ่านและการเขี ยน ใน
แบบบูรณาการเน้นความแตกต่างของผูเ้ รี ยน วิธีการ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษานั้ นจะเน้ น ความรู ้ เฉพาะทางเพื่ อ
สอนนั้นจะใช้วธิ ีการคิดแบบแก้ปัญหาและการเรี ยนรู ้
ประกอบอาชี พ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง และการค้น คว้า
ด้วยตนเองเป็ นหลัก
ความรู ้สู่สากล
1.1.3 มาตรฐานด้ านครู ผ้สู อน
1.2.3 ม าต ร ฐ าน ด้ าน ค รู ผู้ ส อ น
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษทุกคนใน
รัฐบาลมาเลเซียต้องการยกระดับการ
สิ งคโปร์ตอ้ งได้รับใบประกอบวิชาชีพครู โดย
สอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่ 2 และยกระดับ
สถาบันการศึกษานานาชาติ และต้องมีความสามารถ
ครู ผู ้ ส อนโดยจั ด ให้ มี โ ครงการปรั บ ปรุ งการสอน
สอนได้ท้ งั สองภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาแม่
ภาษาอั ง กฤษร่ วมกั บ สถาบั น ครุ ศาสตร์ ชื่ อ ESOL
กระทรวงศึกษาธิการจะเป็ นผูค้ ดั เลือกตาแหน่งครู ทุก
Improvement in Public Schools and Teacher Training
ตาแหน่ง ทั้งครู ในประเทศและครู จากต่างประเทศ
Institutes เพื่อเตรี ยมครู และอบรมครู ให้มีคุณภาพ
1.2 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
1.2.1 บริบทด้ านการเมืองและสังคม
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี ยเป็ นประเทศเพื่อน
บ้านที่ ติดต่อกับประเทศไทยทางภาคใต้ ประชากรส่ วน
ใหญ่เป็ นชาวเชื้อสายมาเลย์ รองมาคือจีนและชนพื้นเมือง
ตามล าดับ ในอดี ต เคยตกอยู่ภ ายใต้อ าณานิ ค มของ
ประเทศอังกฤษ และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม

1.3 บรู ไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
1.3.1 บริ บทด้ านการเมืองและสั งคม
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศบรู ไนดารุ ส
ซาลาม
ประเทศบรู ไนเป็ นประเทศขนาดเล็ก
ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มากประเทศหนึ่ งในโลก มี
ประชากรเพียง 400,000 คนโดยประมาณ ในอดีตเคยตก
อยูใ่ นอาณานิ คมของประเทศอังกฤษเป็ นเวลา 95 ปี และ
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ได้รั บ เอกราชเมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 ดัง นั้ น
Malayu) และ ศาสนา
ฝรั่งเศส/
ถึงแม้บรู ไนจะเป็ นประเทศมุสลิ มที่ มีภาษาประจาชาติ
ภาษาอังกฤษ
อิสลาม จีนกลาง
และภาษาราชการเดียวกัน คือภาษามาเลย์ แต่บรู ไนมีการ
เกรด 9-11 วิชาภาษามาเลย์ ความรู ้ใน ภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 2 ด้วย นอกเหนื อจากภาษา
(Bahasa
เรื่ อง
อาหรับ/
ถิ่นอื่น ๆ
Malayu) และ ศาสนา
ฝรั่งเศส/
นโยบายด้ า นการศึ กษาภาษาใน
ภาษาอังกฤษ
อิสลาม จีนกลาง
ประเทศบรู ไนนั้นเป็ นนโยบายที่ มุ่งสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ภาษาถิ่นและภาษาประจาชาติของผูเ้ รี ยนในระดับ
จากตารางถึงแม้ทุกระดับชั้นจะต้อง
ประถมศึกษา และมุ่งให้มีการเรี ยนการสอนภาษาที่ 2 คือ
เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับ แต่จานวนชัว่ โมงใน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา นอกจากทั้งสองภาษา
การเรี ยนจะไม่เท่ากัน การจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะ
แล้ว บรู ไนยังสนับสนุนการเรี ยนภาษาที่ 3 ซึ่ งเป็ นภาษา
วิชาภาษาอังกฤษนั้น
สามารถแบ่งตามระดับการจัด
ที่ ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาประเท ศในระดั บ อุ ด มศึ กษาและ
การศึกษาได้ดงั นี้
อาชีวศึกษา ได้แก่ ภาษาจีน ฝรั่งเศส และเยอรมัน
ในเกรด 1-3 ให้เรี ยนภาษาอังกฤษคูข่ นานกับ
1.3.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
ภาษามาเลย์
ภาษาอังกฤษ
ในเกรด 4-6 ให้เรี ยนสัปดาห์ละ 10 คาบ คาบ
จากนโยบายด้านการศึกษาภาษาของ
ละ 30 นาที
ประเทศบรู ไนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุ ปการ
ในเกรด 7-8 ให้เรี ยนสัปดาห์ละ 7 คาบ คาบละ
จัดการเรี ยนการสอนตามระดับชั้นเรี ยนของบรู ไนได้ตาม
35 นาที
ตารางต่อไปนี้
ในเกรด 9-11ให้เรี ยนสัปดาห์ละ 6-8 คาบ คาบ
ละ 35 นาที
ส่วนด้านวิธีการสอนนั้นบรู ไนเน้น
ระดับชั้น วิชาบังคับ หรือ
วิชา
วิชาเลือก
การสอนภาษาอังกฤษแบบผสมเข้าไปกับเนื้อหาวิชาอื่น
วิชาแกน
บังคับ
(Immersion) และการสอนแบบเน้นเนื้อหา (Content
เลือก
Based Language Education)
เกรด 1-3 วิชาภาษามาเลย์ ความรู ้ใน
1.3.3 มาตรฐานด้ านครู ผ้สู อน
(Bahasa
เรื่ อง
ภาษาอังกฤษ
Malayu) และ ศาสนา
ครู ในบรู ไนมีการปรับบทบาทจาก
ภาษาอังกฤษ
อิสลาม
ผูใ้ ห้ความรู ้ไปสู่ผสู ้ ร้างการเรี ยนรู ้บนฐานการจัด
เกรด 4-6 วิชาภาษามาเลย์ ความรู ้ใน
สภาพแวดล้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ รัฐบาลได้ส่งเสริ มการ
(Bahasa
เรื่ อง
พัฒนาสมรรถนะครู ดว้ ยการให้ทุนไปพัฒนาศักยภาพที่
Malayu) และ ศาสนา
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ และประเทศอังกฤษเพื่อให้มี
ภาษาอังกฤษ
อิสลาม
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษทั้งในลักษณะที่
เกรด 7-8 วิชาภาษามาเลย์ ความรู ้ใน ภาษา
เป็ นภาษาที่2 และภาษาต่างประเทศ
(Bahasa
เรื่ อง
อาหรับ/
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1.4 สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (Republic of the
ระดับชั้น บทบาท
บทบาท
บทบาท
Philippines)
ภาษาแม่ ภาษาฟิ ลิ ภาษาอังกฤษ
1.4.1 บริบทด้ านการเมืองและสังคม
ปปิ นโน
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสาธารณรัฐ
ภาษาแม่ วิชาภาษา
ภาษาอังกฤษ
ฟิ ลิปปิ นส์
เป็ นสื่ อ ฟิ ลิปปิ นโน เท่านั้น
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นประเทศที่
การสอน เท่านั้น
มี ห มู่ เกาะมากกว่า 7,000 เกาะ และมี ภ าษาถิ่ น กว่า 170
ทุกสาระ
ภาษา ในอดีตเคยตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของประเทศ
วิชา
สเปน 333 ปี ประเทศสหรัฐอเมริ กา 50 ปี และประเทศ
เกรด 4
หยุดการ ใช้สอน
ใช้สอนสาระ
ญี่ปุ่น 2-3 ปี ด้วยความหลากหลายของชนเผ่าในหมู่เกาะ
เป็ นต้นไป เรี ยนการ สาระการ
การเรี ยนรู ้วชิ า
น้อยใหญ่ในประเทศ ผนวกกับการมี ภาษาถิ่ นมากมาย
สอน
เรี ยนรู ้สงั คม วิทยาศาสตร์
ฟิ ลิปปิ นส์จึงมีเอกลักษณ์ในการเรี ยนการสอนภาษาที่ไม่
ภาษาแม่ ศึกษา จริ ย และ
เหมื อนชาติ อื่น ในกลุ่มอาเซี ยน กล่าวคื อ ฟิ ลิ ปปิ นส์ จัด
ศึกษา และ คณิ ตศาสตร์
นโยบายการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษา โดยบางวิชาจะ
กิจกรรม
สอนเป็ นภาษาอังกฤษ และบางวิชาจะสอนเป็ นภาษาฟิ ลิ
สร้างเสริ ม
ปปิ นโนซึ่งเป็ นภาษาประจาชาติ
บุคลิกภาพ
1.4.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
เกรด 4-5
ใช้สอน
ภาษาอังกฤษ
สาระการ
เนื่ อ งจากฟิ ลิ ป ปิ นส์ เป็ นอี กประเทศหนึ่ งที่ มี
เรี ยนรู ้การ
ความตื่ น ตัว ในการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น จึ ง ได้ว าง
งานอาชีพ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การเรี ยนการสอน
และ
ภาษาอังกฤษแบบใหม่ และจะเริ่ ม ใช้ต้ งั แต่ พ.ศ. 2555
เทคโนโลยี
มุ่งเน้นให้ใช้หลักสู ตรแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาถิ่ นที่ เป็ น
ดนตรี พล
ภาษาแม่ ภาษาประจ าชาติ คื อ ภาษาฟิ ลิ ป ปิ นโน และ
ศึกษา
ภาษาต่างประเทศ คือภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มความเข้มข้น
และสุข
ของเนื้ อ หาภาษาอัง กฤษมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เรี ย กว่า แบบ
ศึกษา
Spiral Approach ศึ ก ษาบทบาทของการใช้ภ าษาแต่ ล ะ
เกรด 6- 10
ใช้สอนสาระ
ภาษาในการเรี ยนการสอนตามตารางต่อไปนี้
การเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ระดับชั้น บทบาท
บทบาท
บทบาท
ดนตรี พล
ภาษาแม่ ภาษาฟิ ลิ ภาษาอังกฤษ
ศึกษา
ปปิ นโน
และสุขศึกษา
เกรด 1 -3 ให้ใช้
ใช้เพื่อสอน ใช้เพื่อสอน
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สาหรับการจัดเวลาเรี ยนภาษาอังกฤษ
1.5.2 ด้ านการจัด การเรี ย นการสอน
นั้น จะเพิ่มเวลามากขึ้นตามระดับชั้นที่ศึกษา คือ
ภาษาอังกฤษ
เกรด 1 จัดให้เรี ยน วันละ 30 นาที
จากนโยบายของประเทศทาให้การ
เกรด 2-3 จัดให้เรี ยน วันละ 50 นาที
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของการเรี ย นการสอนภาษาใน
เกรด 4-5 จัดให้เรี ยนวันละ 2 ชัว่ โมง
อินโดนีเซียมีลกั ษณะดังนี้
เกรด 6 จัดให้เรี ยนวันละ 4 ชัว่ โมง
ระดับ ประถมศึ กษา ให้จัดการเรี ยน
เกรด 7–10 จัด ให้ เรี ย นวัน ละ 4 ชั่ว โมง
การสอนมุ่งเน้นที่ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาซุนดา และภาษา
แต่ น อกจากเรี ยน วิ ช าภาษ าอั ง กฤษแล้ ว ยัง ให้ ใ ช้
ชวา รวมถึงภาษาประจาชาติดว้ ย
ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนวิชาอื่น ๆด้วย
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ให้ จัด การเรี ย น
1.4.3 ม าต ร ฐ าน ด้ าน ค รู ผู้ ส อ น
การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 2
ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้
ครู ผูส้ อนทุกคนและทุกระดับชั้นจะ
จัดการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นที่ภาษาต่างประเทศอื่น ๆเพื่อ
ควบคุมมาตรฐานด้วยจรรยาบรรณวิชาชี พ และต้องได้
สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน
ใบประกอบวิ ช าชี พ ครู ข องฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ่ งนโยบายนี้
ฝรั่งเศส และเยอรมัน
รวมถึงครู ชาวต่างชาติดว้ ย
ด้ า นวิ ธี ส อนนั้ น ในอิ น โดนี เซี ย มี
วิธีการสอนที่ ห ลากหลาย แต่วิธี การสอนหนึ่ งซึ่ งโดด
เด่ น มากคื อ Genre Based Approach หรื อการสอนแบบ
1.5 สาธารณ รั ฐอิ น โดนี เซี ย (Republic of
อรรถลั ก ษณ ะ ซึ่ งเป็ นแนวการสอนจากประเท ศ
Indonesia)
ออสเตรเลีย มีจุดเน้นคือ การใช้ภาษาเพื่อสื่ อความหมาย
1.5.1 บริ บทด้ านการเมืองและสั งคม
จากบริ บทที่ต่างกันตามกาลเทศะ สังคม และชุมชน
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสาธารณอินโดนีเซีย
1.5.3 ม าต ร ฐ าน ด้ าน ค รู ผู้ ส อ น
อิ น โดนี เซี ย เป็ นประเทศที่ เป็ นหมู่
ภาษาอังกฤษ
เกาะที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก และมี ภ าษาถิ่ น ประมาณ 250
ปั ญหาใหญ่ ของอิ นโดนี เซี ยคื อ การ
ภาษา เป็ นประเทศที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาช้านาน แต่ใน
ขาดแคลนครู ผูส้ อน ส่ ว นจุ ด เด่ น ทางด้านครู ผูส้ อนใน
พ.ศ. 2485 ต้อ งตกอยู่ภ ายใต้อ าณานิ ค มของประเทศ
อิ น โดนี เซี ย ก็ คื อ เรื่ อ ง “ความเชื่ อ ” ครู ในอิ น โดนี เซี ย มี
เนเธอร์ แลนด์ประมาณ 301 ปี และด้วยความที่ ต ้องอยู่
ความเชื่อว่า สื่ อการเรี ยนการสอนและเทคโนโลยีที่สร้าง
ภายใต้การปกครองของต่างชาติเป็ นเวลานานจึงต้องการ
ขึ้นมานั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าครู เจ้าของภาษา ดังนั้น
อิ ส รภาพไม่ ข้ ึ น อยู่กับ ชาติ ใดอี กต่ อไป กอปรกับ การที่
ในการแก้ปั ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลนครู รั ฐ บาลจึ ง จัด
ต้อ งการสร้ างประเทศให้ เป็ นหนึ่ งเดี ยวภายใต้คาขวัญ
งบป ระมาณ จ านวนมากในการผลิ ต สื่ อเพื่ อ สอน
“ประเทศเดียว ชาติเดียว ภาษาเดียว” ดังนั้น ในด้านภาษา
ภาษาต่างประเทศมากกว่าที่จะให้ครู ชาวต่างชาติมาสอน
อิน โดนี เซี ยจึ งกาหนดให้บ าฮาซา อิ น โดนี เซี ย (Bahasa
ครู ที่สอนภาษาอังกฤษจึ งมักเป็ นชาวอินโดนี เซี ย เท่านั้น
Indonesia) เป็ นภาษาประจาชาติ ส่ วนด้านการเรี ยนการ
และจัดให้มีหลักสู ตรพัฒนาวิชาชี พครู เรี ยกว่า Teacher
สอนภาษาอังกฤษนั้น ถูกจัดให้มีความสาคัญเป็ นอันดับ
Professional Development Program โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง
3รองจากภาษาถิ่นและภาษาประจาชาติ
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ศึ ก ษ าธิ ก าร ไ ด้ อ นุ ญ าต ใ ห้ อ าจ าร ย์ ที่ ส อ น ใ น
เวี ย ดนามสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาเป็ นผู ้ฝึ กสอนครู ภ าษาอัง กฤษตาม
ภาษาต่างประเทศ โดยให้ความส าคัญ กับภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้
เป็ นที่ 2รองจากภาษาเวียดนาม หลักสู ตรที่ ใช้สอนเน้น
แบ บ ใช้ เ นื้ อ ห าเป็ น ฐ าน (Content Based Language
2. การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษของ
Education) และจะจัดเวลาเรี ยนและเน้นความสาคัญของ
ประเทศในกลุ่มภาษาเดียวในประชาคมอาเซียน
การเรี ยนภาษาอังกฤษในแต่ระดับชั้นต่างกันดังนี้
2.1 สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม (The
ระดับ ปฐมวัย ไม่ ก าหนดให้ เรี ยน
Socialist Republic of Vietnam)
ภาษาอังกฤษในหลักสู ตร แต่จะมี การร้ องเพลงและท า
2.1.1 บริ บทด้ านการเมืองและสั งคม
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
สู่ การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของสาธารณรั ฐสั งคม
ระดั บ ประถมศึ กษา ก าห น ดให้
นิยมเวียดนาม
ภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับ นักเรี ยนจะเรี ยนสัปดาห์ละ 4
เวี ย ด น าม เป็ น อี ก ป ร ะ เท ศ ที่ มี
คาบ คาบละ 35 นาที และจะเน้น ทักษะด้านการฟั งและ
วัฒ นธรรมอัน หลากหลาย เนื่ องจากการเข้ามาของคน
พูด
ต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ ในอดีตประเทศเวียดนามเคย
ระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็ นระดับ
อยู่ภายใต้การปกครองอันยาวนานของจี น และฝรั่งเศส
มัธยมศึ กษาตอนต้น ปี ที่ 1-4 จัดให้เรี ยนภาษาอังกฤษ
ในระหว่างที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั้นมีการ
เป็ นจานวน 3/3/3/2 คาบต่อสัป ดาห์ ตามลาดับ ส่ วนใน
ส่ งเสริ มการศึ กษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้แพร่ หลาย
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจั ด ให้ เรี ยน 3 คาบต่ อ
ในเวียดนาม
สัปดาห์ และจะ
ดั ง นั้ น การเข้ า มาของคนจี น และ
ระดับมหาวิทยาลัย มีการกาหนดให้
ฝรั่ งเศสได้ส่ งผลต่ อ การใช้ภ าษาในประเทศเวียดนาม
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหน่ วย
อย่างเห็ น ได้ชัด ถึ ง แม้ป ระเทศเวี ย ดนามจะใช้ภ าษา
กิตที่ ตอ้ งเรี ยนทั้งหมดจะเน้นทักษะการสื่ อสารและทาง
เวียดนามเป็ นภาษาราชการ แต่ก็มีคายืมจากภาษาจีน ใน
วิชาการเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นน าไปใช้ต่ อ ยอดในการ
ด้านระบบการเขี ยนของภาษาเวี ย ดนามนั้น แต่ เดิ ม ใช้
เรี ยนระดับสู ง และให้สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ตัวเขี ย นจี น ที่ เรี ย กว่า "จื๋ อ ญอ" ต่ อ มาชาวเวีย ดนามได้
การสัมมนาเชิ งวิชาการและการประชุมนานาชาติต่าง ๆ
พัฒ นาตัวเขี ยนจี น เพื่ อ ใช้เขี ย นภาษาเวีย ดนาม เรี ยกว่า
ได้
"อักษรจื๋อโนม" จากนั้นจึงมีการพัฒนาใช้ตวั อักษรโรมัน
ใน ด้ าน วิ ธี ก าร ส อ น นั้ น จ ะ ใ ช้
ที่พฒั นาขึ้นโดยมิชชันนารี ชาวฝรั่งเศสและใช้มาจวบจน
หลักสูตรที่เน้นการสื่ อสารตามนโยบายด้านการเรี ยนการ
ในปั จจุบัน ในด้านภาษาอังกฤษนั้นเริ่ มมี การเรี ยนการ
สอนภาษาอัง กฤษระยะยาว 10 ปี คื อ “Teaching and
สอนตั้งแต่อยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศส โดยมีการ
learning foreign languages in the National Former
สนับสนุ นให้เรี ยนภาษาอังกฤษควบคู่กบั ภาษาฝรั่งเศส
Educational System in the period of 2008-2020”
ด้วย
2.1.3 ม าต ร ฐ าน ด้ าน ค รู ผู้ ส อ น
2.1.2 ด้ านการจัด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
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เนื่ อ งจากการขาดแคลนครู ดัง นั้ น
และมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ข้ ึนโดยมี
เวียดนามจึงสนับสนุน ให้มีการพัฒนาสมรรถนะครู โดย
การวางแผนระยะยาวถึ ง 30 ปี และมี แผนระยะสั้น 4 ปี
ใช้ เ ก ณ ฑ์ ข อ งป ร ะ เท ศ ยุ โ รป (Common European
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีเป้ าหมายจะยกระดับ
Framework of Reference for Language) เป็ นหลัก โดยมี
มาตรฐานการศึกษาตั้งแต่ข้ นั พื้นฐานจนถึงขั้นอุดมศึกษา
เป้ าหมายว่ า ครู ผู ้ส อนภาษาอัง กฤษต้ อ งผ่ า นเกณฑ์
ในการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมี การปรั บ การเรี ย นการสอน
มาตรฐานครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์การ
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นกว่าเดิมดังนี้
สอนภาษาต่างประเทศมาก่อน
ระดับประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1
ปี และประถมศึ กษา 4 ปี ) ให้ เรี ย นวิชาภาษาอัง กฤษ
2.2 สหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar)
สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 30 นาที
2.2.1 บริ บทด้ านการเมืองและสั งคม
ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้น 4 ปี (ม.
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสหภาพเมียนมาร์
5- ม.8) ให้เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้ นเป็ น 6 คาบต่อ
เมียนมาร์ เป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่
สัปดาห์
ใกล้ประเทศไทยเรามาก โดยมีอาณาเขตติดต่อกันทางทิศ
ระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย 2 ปี
ตะวันออก ในประวัติศาสตร์ เมี ยนมาร์ เคยตกเป็ นอาณา
(ม.9- ม.10) ให้เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 5 คาบ แต่ให้มีกลุ่ม
นิ คมของประเทศอังกฤษประมาณ 60 ปี การเข้ามาของ
วิ ช าเลื อ กเพิ่ ม เติ ม โดยแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช าเลื อ กจะมี วิ ช า
อัง กฤษนั้ นมี นั ย ในด้ า นการขยายตัว ทางการค้า การ
ภาษาอังกฤษรวมอยูด่ ว้ ยในทุกกลุ่ม
ขยายตัวของแหล่งปลูกข้าว และทรัพยากร และมีการเปิ ด
ด้านวิธีการสอนภาษาอังกฤษนั้น แต่
เส้นทางเข้าเข้าสู่ ประเทศจี นผ่านเมียนมาร์ ในช่วงเวลา
เดิมจุดอ่อนของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของเมียน
60 ปี ที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของประเทศอังกฤษนั้น
มาร์ คื อ การเน้ น การท่ องจ า เมื่ อมี ก ารเข้ า มาของ
ระบบการเรี ย นการสอนของเมี ย นมาร์ จึ ง เป็ นระบบ
ประชาคมอาเซี ยนทาให้เมียนมาร์ เปลี่ ยนแปลงนโยบาย
อัง กฤษและมี ก ารสอนภาษาอัง กฤษในโรงเรี ย น แต่
การเรี ยนการสอนใหม่ให้เป็ นแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
หลังจากยุคสิ้ นยุคอาณานิ คม เมียนมาร์ ได้ปฏิรูปรู ปแบบ
(student- Centered) และให้นักเรี ยนได้มี โอกาสปฏิ บัติ
ของประเทศใหม่ มีการยึดโรงเรี ยนที่เป็ นของมิชชันนารี
จริ ง โดยเน้นที่การเรี ยนภาษาเพื่อการใช้ประโยชน์
ให้กลับมาเป็ นโรงเรี ยนของรัฐตามเดิ ม และให้มีการใช้
2.2.3 ม าต ร ฐ าน ด้ าน ค รู ผู้ ส อ น
ภาษาพม่ าในการเรี ยนการสอนเท่ านั้น ต่ อ มาใน พ.ศ.
ภาษาอังกฤษ
2524 ภาษาอังกฤษกลับมามีบทบาทอีกครั้ง มีการนากลับ
เมี ย น ม าร์ นั้ น ไ ด้ มี น โ ย บ าย ให้
มาสอนในโรงเรี ยน และถูกกาหนดให้เป็ นสื่ อการสอน
พัฒ นาการฝึ กหัดครู ต้ งั แต่ พ.ศ. 2541 โดยให้ครู ทุกคน
ในสายวิชาวิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับ
เรี ยนภาษาอังกฤษและวิธีสอนภาษาอังกฤษ และให้มีการ
โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย
ฝึ กสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 64 ชัว่ โมงต่อ1ภาคเรี ยน
2.2.2 ด้ านการจัด การเรี ย นการสอน
เป็ นเวลา 1 ปี แต่ถา้ จะสอนในระดับ มัธยมศึ กษาต้องมี
ภาษาอังกฤษ
ชัว่ โมงการฝึ กสอนเพิ่มขึ้น โดยจะต้องเข้าฝึ กอบรมวิชา
เมี ย นมาร์ มี ก ารก าหนดให้ จั ด การ
English Proficiency และวิ ช าสมรรถนะภาษาอัง กฤษ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ในการ
รวมทั้งวิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วย
เข้าสู่ ประชาคมอาเซียนนั้น เมียนมาร์ มีการตื่นตัวขึ้นมาก
34

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศที่เป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555
ศิตา เยีย่ มขันติถาวร
ด้านนี้ ยังคงเป็ นปั ญ หาในการเรี ย น
2.3 สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
การสอนภาษาอังกฤษของประเทศลาว เพราะส่ วนใหญ่
(สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic/
ครู จะไม่มีวฒ
ุ ิ ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะโรงเรี ยน
Lao PDR)
ในเขตชนบท จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาครู ให้มีวฒ
ุ ิทางครุ
2.3.1 บริ บทด้ านการเมืองและสั งคม
ศาสตร์โดยเฉพาะขึ้น
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสปป.ลาว
2.4 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom
ประเทศลาวเป็ นอี กหนึ่ ง ประเทศที่
of Cambodia)
ไม่เคยตกอยูภ่ ายใต้อาณานิ คมของประเทศอังกฤษ แต่ตก
2.4.1 บริ บทด้ านการเมืองและสั งคม
อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่ งเศส และได้รับ
สู่ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษของราชอาณาจั ก ร
เอกราชสมบู ร ณ์ ใ น พ.ศ. 2496 ในประเทศลาวไม่ มี
กัมพูชา
นโยบายเรื่ องการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เด่นชัด แต่
คนลาวกลับสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนื่ องจากสาเหตุ
กัม พู ช าเป็ นหนึ่ งในประเทศเพื่ อ น
ใหญ่ 2 ประการดังนี้
บ้ า นของประเทศไทยโดยมี พ รมแดนทิ ศ ตะวัน ตก
1. รั ฐ บ าล ให้ สิ ท ธิ์ ศึ ก ษ าธิ ก ารเข ต ห รื อ
ติดต่อกัน เนื่องจากในอดีตกัมพูชาเคยตกเป็ นอาณานิคม
ศึ กษาธิ การแขวงในการพิ จารณาใบอนุ ญ าตให้เอกชน
ของประเทศฝรั่ ง เศส ในกลางคริ สต์ ศ ตวรรษที่ 19
จัดตั้งโรงเรี ยนสอนภาษาต่างประเทศโดยไม่มีเงื่ อนไข
กัมพูชาและได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2496 ดังนั้น นอกจาก
ดังนั้นจึงมีโรงเรี ยนภาษาของเอกชนอยูท่ วั่ ไปในเขตเมือง
การเรี ยนการสอนภาษาเขมรแล้วนักเรี ยนกัมพูชาจะต้อง
2. มีการช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ
เรี ยนภาษาฝรั่ งเศสและภาษาอังกฤษด้วยแม้กระทั่งใน
ในด้านภาษา ดังนั้นจึงมีมูลนิ ธิต่าง ๆ เข้าไปสอนภาษาที่
ปั จ จุ บัน แต่ ในความนิ ยมแล้ว นัก เรี ยนชาวกัม พู ช าจะ
ประเทศลาวมากมาย
นิยมเรี ยนภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาฝรั่งเศส
2.3.2 ในด้ านการจั ด การเรี ย นการ
2.4.2 ในด้ านการจั ด การเรี ย นการ
สอนภาษาอังกฤษ
สอนภาษาอังกฤษ
ประเทศลาวไม่ มี ก ารส่ ง เสริ ม การ
เนื่ อ งจากป ระ เท ศ กั ม พู ช าไม่ มี
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน แต่จดั ให้มีการ
นโยบายที่ชดั เจนในด้านการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
เรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมศึ กษา
แต่ มี ก ารจัด ให้ เรี ย นในการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยการ
ตอนต้นและตอนปลาย ในปั จจุบนั หลักสูตรการเรี ยนการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศกัมพูชาเริ่ มเรี ยน
สอนภาษาอังกฤษในลาวนั้นเน้นแบบใช้เนื้ อหาเป็ นฐาน
ในระดั บ ประถมศึ ก ษา เกรด 5-6 หรื อมั ธ ยมศึ ก ษา
(Content Based Language Education) แ ล ะ ยั ง ค ง ใ ช้
ตอนต้น ขึ้ นอยู่กับ โรงเรี ยน โดยให้เลื อกเรี ยนระหว่าง
วิธีการบรรยาย แต่ข ณะนี้ ลาวก าลังปรั บ ปรุ งหลัก สู ต ร
ภาษาอังกฤษหรื อ ภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
ใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน 3 ปี และจะมุ่งเน้นวิธีการ
และให้มี ชั่วโมงการเรี ยนการสอนเท่ ากับการเรี ยนวิชา
สอนเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาเขมร สาหรับระดับมัธยมปลายให้เรี ยนเลือกเรี ยน
ภาษาอังกฤษหรื อ ภาษาฝรั่ งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
2.3.3 ม าต ร ฐ าน ด้ าน ค รู ผู้ ส อ น
เช่นเดิม แต่มีการระบุให้เรี ยน 4 คาบต่อสัปดาห์เท่านั้น
ภาษาอังกฤษ
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3. หลัก สู ต รนานาชาติ เป็ นหลัก ที่
2.4.3 ม าต ร ฐ าน ด้ าน ค รู ผู้ ส อ น
สอนทุกกลุ่มสาระวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ ยกเว้น สาระการ
ภาษาอังกฤษ
เรี ยนรู ้ภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไทย
ด้า นนี้ เป็ นปั ญ หาใหญ่ ข องกัม พู ช า
วิธีการสอนภาษาอังกฤษของไทยมี
เนื่ อ งจากครู ส่ ว นน้ อ ยที่ มี วุฒิ ค รู ด้านภาษาอัง กฤษ จึ ง
ความหลากหลายขึ้นอยูก่ บั ครู ผสู ้ อน แต่ส่วนใหญ่น้ นั ไม่
ส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมครู ครู ที่ได้รับการอบรมน้อย
เน้นการสื่ อสาร ต่อมามีการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใหม่
กว่า (ร้ อ ยละ 30) จะถู ก จัด ให้ ส อนระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ให้มุ่งเน้นแบบการสื่ อสาร (Communicative Approach)
ตอนต้น ครู ที่ได้รับการอบรมมากกว่า (ร้อยละ 45) จะจัด
เพื่อให้นกั เรี ยนสื่ อสารได้มากขึ้น
ให้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่ อ ต้อ งการพัฒ นาประเทศเพื่ อ สู่
2.5 ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of
อาเซี ยน ประเทศไทยจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาการเรี ยน
Thailand)
ก า ร ส อ น ใ น โ ร ง เรี ย น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
2.5.1 บริ บทด้ านการเมืองและสั งคม
กระทรวงศึ กษาธิ การ (ศธ.) ที่ ได้ประกาศให้ พ.ศ. 2555
สู่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของราชอาณาจักรไทย
เป็ นปี ของการส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารภาษาอัง กฤษ หรื อ
ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ั น
โครงการ English Speaking Year 2012 เพื่อส่ งเสริ มการ
ยาวนานกับต่างชาติ ในด้านภาษาอังกฤษนั้นในระยะแรก
ใช้ภ าษาอัง กฤษในการสื่ อ สารให้ ม ากขึ้ น และมี ก าร
ข อ งการเรี ยน ภ าษ าจะเริ่ ม จากกลุ่ ม ชน ชั้ น สู ง มี
ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาในทุ ก ระดับ และทุ ก ระบบใน
จุดมุ่งหมายเพื่อการติดต่อสื่ อสารและการป้ องกันเอกราช
สังกัดให้ใน1สัปดาห์ จะต้องมี 1 วัน ที่ ครู นักเรี ยนและ
ในประเทศไทยจัดให้การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
นั ก ศึ ก ษ าได้ ท ากิ จ ก ร รม ต่ าง ๆ ร่ วม กั น โ ด ยใช้
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดพื้นที่ ที่เป็ นมุมภาษาอังกฤษใน
2.5.2 ด้ านการจัด การเรี ย นการสอน
โรงเรี ย น หรื อ ที่ เรี ย กว่า การจัด มุ ม ภาษาอัง กฤษ หรื อ
ภาษาอังกฤษ ในการจัดหลักสู ตรการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
หมู่ บ้านภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน การสร้ างหลัก สู ต ร
วิชาภาษาอังกฤษนั้นกาหนดให้มีสาระสาคัญ 4 ด้าน คือ
มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยเพื่ อ ฝึ กให้ นั ก เรี ยนเป็ นมั ค คุ เ ทศก์
ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ภาษาและวัฒ นธรรม ภาษากับ
ภาษาอังกฤษ และสามารถนาเที่ ยวชมสถานที่ ท่องเที่ ยว
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และภาษากับ
และวัฒ นธรรมประเพณี ในเขตและจัง หวัด ของตน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก
กระทรวงศึ ก ษาธิ การยังสร้ างแรงจู งใจให้กับ โรงเรี ยน
ด้านหลักสู ตรมีการจาแนกหลักสู ตร
เสมื อนเป็ นการเสริ มแรงกระตุน้ ให้โครงการนี้ มีค วาม
ออกเป็ น 3 ลักษณะ
เป็ นไปได้ เช่ น หากโรงเรี ยนใดสามารถด าเนิ น การได้
1. หลักสู ตรทัว่ ไป มีการจัดการเรี ยน
สั ม ฤทธิ ผ ล ก็ จ ะมี ก ารให้ ทุ น เพื่ อ ไปศึ ก ษาดู ง านใน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในช่วงชั้นที่ 1-4
ประเทศอาเซี ยน ดังนั้น โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ขานรับและ
2. ห ลั ก สู ต รและการส อน แบ บ
พร้ อ มเข้า ร่ ว มโครงการนี้ แต่ ท้ ัง นี้ โรงเรี ย นที่ มี ค วาม
ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ หรื อกึ่ งภาษาอังกฤษ จะ
พร้อมก่อนจะทยอยดาเนินการไปก่อนแล้วจึงจะขยายไป
กาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษไม่เกิ น 50
ต่อยังโรงเรี ยนอื่น ๆ
คาบต่อสัปดาห์
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ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ยั ง ไ ด้
ที่ได้จากการอบรมไปสอนวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสาขาเฉพาะ
ตั้งเป้ าหมายให้นกั เรี ยนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ทางด้วย เช่น ศัพท์ช่างของนักเรี ยนอาชีวศึกษา
ทุ ก คนต้อ งสามารถสื่ อ สารเป็ นภาษาอัง กฤษได้ และ
สรุป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อค้นคว้าหาความรู ้ จากสื่ อต่าง
จากการศึ กษาบริ บททางด้านการใช้
ๆ โดยเฉพาะสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต โดยมี ก ารเร่ ง ผลัก ดั น
ภาษาของประเทศและการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
นโยบายหลายประการเกี่ ย วกั บ ครู เช่ น สร้ า งศู น ย์
ของประเทศทั้ง 2 กลุ่ม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อานวยการที่ ให้ครู ผูเ้ ป็ นเจ้าของภาษาที่ เป็ นอาสาสมัคร
1. สาหรั บ ด้านการจัด การเรี ยนการ
จากประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่มาสอน มีการ
สอนนั้นขึ้นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละประเทศ แต่โดยส่ วน
พัฒนารู ปแบบการสอนให้เป็ นแบบบูรณาการ เช่น ให้มี
ใหญ่ป ระเทศทั้ง 2กลุ่มมี นโยบายในการเรี ยนการสอน
การส อ น ภาษ าอั ง กฤษ ใน วิ ช าวิ ท ยาศาส ต ร์ และ
ภาษาต่างประเทศที่ชดั เจนและมีการจัดการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารสอนภาษาอัง กฤษในยุ ค
ตามนโยบายและบริ บทประเทศของตน ยกเว้นกัมพูชา
ปั จจุ บั น จึ งเน้ น เรื่ องการใช้ ภ าษ าอั ง กฤษ มากขึ้ น
และลาวที่ ไ ม่ มี น โยบายที่ เด่ น ชัด เรื่ องนี้ ในด้า นการ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษระดับ สื่ อ สาร การฟั งและพู ด
จัดการเรี ยนการสอนนั้น ประเทศในกลุ่มแรกส่ วนใหญ่
เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ
จัดให้เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 2 ยกเว้นอินโดนีเซี ย
ทั้งที่มาท่องเที่ยว เป็ นเพื่อนร่ วมงาน และเป็ นลูกค้าชาติ
และฟิ ลิปปิ นส์ ส่ วนในกลุ่มที่ 2 ทุกประเทศจัดให้มีการ
อาเซียนได้ในอนาคต
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ปั ญหา
2.5.3 ด้ านครู ผ้สู อนภาษาอังกฤษ
ใหญ่ที่เกือบทุกประเทศประสบเหมือนกันในการจัดการ
ประเทศไทยมี ปั ญ หาเรื่ อ งการขาด
เรี ย นการสอนคื อ เรื่ องการขาดแคลนครู ผูส้ อนที่ มี วุฒิ
แคลนครู ที่ตรงวุฒิเช่นเดียวกับชาติอื่น แต่เพื่อการก้าวสู่
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งแต่ละประเทศมีวิธีการแก้ปัญหาต่างกัน
ประชาคมอาเซี ยน ประเทศไทยมี นโยบายสนับสนุ นให้
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทและความเชื่อของประเทศ มีการกาหนด
เพิ่ ม ความสามารถของครู ภ าษาอัง กฤษ โดยในระดับ
มาตรฐานครู การจัด อบรมภาษาอัง กฤษ การจ้างครู
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นาครู แ ละ
ชาวต่างชาติ และการใช้สื่อภาษาอังกฤษเข้ามาแทน ด้าน
เครื อข่ายครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษผ่านศูนย์พฒั นาการเรี ยน
วิธีการสอน ส่ วนใหญ่เน้นที่ เนื้ อหา (Content Based) แต่
การสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) และมีโครงการอบรมครู
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน หลายประเทศจึงพยายาม
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ครู ยุคใหม่สื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษ
ปรับเปลี่ยนให้เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารเพิ่มมาก
ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารจัด ตั้ง โครงการจัด
ขึ้น
อบรมครู ทั่ ว ประเทศให้ เ พื่ อ ให้ ค รู มี ทั ก ษะการใช้
2. สาหรับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
ภาษาอังกฤษทั้ง ในการสื่ อ สารและการเรี ย นการสอน
ก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในด้านการใช้ภาษา
โดยจะดาเนินการกิจกรรมตามโครงการร่ วมกับสถานทูต
เพื่อการสื่ อสารนั้น กลุ่มพหุ ภาษา คือประเทศสิ งคโปร์
องค์ก รต่างประเทศ หรื อตัวแทนจากสถาบัน ภาษาเข้า
มาเลเซีย บรู ไน ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซีย จัดอยูใ่ นกลุ่ม
ร่ วม เช่น AUA และ British Council
ประเทศที่ไม่น่าเป็ นห่ วงเพราะประเทศในกลุ่มนี้ มีภาษา
นอกจากจะให้ครู ใช้ภาษาอังกฤษใน
ที่ใช้อยูใ่ นประเทศมากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป และคนในชาติ
การสื่ อสารแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ครู สามารถนาภาษาอังกฤษ
สามารถสลับใช้ไปมาระหว่างภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่นและ
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ภาษาราชการของประเทศตนได้ รวมถึงภาษาที่มีการใช้
โครงการความร่ วมมือระหว่างสานักงาน
ร่ วมกัน คือภาษามาเลย์และภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีน
เลขาธิการสภาการศึกษาและ มหาวิทยาลัย
ซึ่ งนับว่าเป็ นภาษาที่ สาคัญมากเนื่ องจากมี ประชากรใน
นเรศวร
โลกพูดได้มากที่สุดภาษาหนึ่ ง ส่ วนกลุ่มที่มีการใช้ภาษา
ภาณุวฒั น์ ภักดีวงศ์ (2555) การศึกษานโยบายและ
เดี ยวนั้นขึ้นอยู่กบั ความตื่นตัวของคนในชาติ เวียดนาม
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่ างประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
และเมียนมาร์ เป็ นประเทศที่มีความตื่นตัวในการเข้าร่ วม
บวกสาม: กรณี ศึกษาประเทศบรู ไน ดารุ สซา
ประชาคมอาเซี ยนสู ง และเริ่ มมี การเรี ยนภาษาอังกฤษ
ลาม โครงการความร่ วมมือระหว่างสานักงาน
กันมากขึ้น รวมถึงภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน
เลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัย
สาหรับประเทศไทยนั้นเริ่ มมีความตื่นตัวมากขึ้นหลังจาก
นเรศวร
ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศโครงการ English Speaking Year
วริ นทร บุญยิง่ (2555) การศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์
2012 นอกจากหน่ วยงานรัฐบาลแล้วมีหน่วยงานเอกชน
การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
มาผนึ กกาลังจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษมากขึ้น โดย
ภาษาต่ างประเทศ ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ผู ้ป ระกอบการเป็ นกลุ่ ม แรก เช่ น คนขับ
บวกสาม: กรณี ศึกษาประเทศเวียดนาม
แท็กซี่ ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ
โครงการความร่ วมมือระหว่างสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัย
บรรณานุกรม
นเรศวร
ฉันทนา จันทร์บรรจง (2555) การศึกษาเปรี ยบเที ยบ
______. การศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ ม
นโยบายและยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการเรี ยน
การเรี ยนการสอนภาษาต่ างประเทศ ของ
การสอนภาษาต่ างประเทศ ของประเทศใน
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนบวกสาม: กรณี ศึกษา
กลุ่มอาเซี ยนบวกสาม และข้ อเสนอเพื่อการ
ประเทศสิ งคโปร์ โครงการความร่ วมมือ
ประยุกต์ ใช้ กับประเทศไทย โครงการความ
ระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
ร่ วมมือระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิรัช นิยมธรรม (2555) การศึกษานโยบายและ
______. (2555) การศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ การ
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาต่ างประเทศ
ภาษาต่ างประเทศ ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนบวกสาม:
บวกสาม: กรณี ศึกษาประเทศเมียนมาร์
กรณี ศึกษาประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โครงการความ
โครงการความร่ วมมือระหว่างสานักงาน
ร่ วมมือระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
เลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัย
การศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร
นเรศวร
ทักษ์ อุดมรัตน์ (2555) การศึกษานโยบายและ
สมาน อัศวภูมิ (2555) การศึกษานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่ างประเทศ ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ภาษาต่ างประเทศ ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
บวกสาม: กรณี ศึกษาประเทศมาเลเซี ย
บวกสาม: กรณี ศึกษาประเทศสาธารณรั ฐ
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศที่เป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555
ศิตา เยีย่ มขันติถาวร
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โครงการความ
ร่ วมมือระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร
______. (2555) การศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ การ
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาต่ างประเทศ
ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนบวกสาม:
กรณี ศึกษาประเทศกัมพูชา โครงการความ
ร่ วมมือระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร
สุกญั ญา แช่มช้อย (2555) การศึกษานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่ างประเทศ ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
บวกสาม: กรณี ศึกษาประเทศไทย โครงการ
ความร่ วมมือระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร
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