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ภ�ษ�อังกัฤษรอบต้ัวภ�ษ�อังกัฤษรอบต้ัว

จัาก
ควิามร่วิมม่อขึ้องทิุกท่ิาน ในการ “อยู่บ้ัานิ หย้ด้เช่�อ 

ช่วิยชาติ” สถานการณ์์การระบ้าด และติดต่อขึ้องเชี่�อ

ไวิรัสโควิิด-19 ได้ลดลงเปิ็นลำาดับ้ จนอาจกล่าวิได้วิ่าอย่่ในระดับ้ทิี�

เบ้าใจได้ แต่เราก็ยังไม่ควิรวิางใจ และปิฏิิบั้ติตัวิตามมาตรการ

สาธิารณ์สุขึ้ต่อไปิ จนกว่ิาจะมีควิามสำาเร็จในการผลิตวัิคซีีนป้ิองกัน 

เชี่�อไวิรัสตัวินี�

เม่�อการระบ้าดอย่่ในระดับ้ทิี�ควิบ้คุมจัดการได้ ศ่นย์ควิบ้คุม

สถานการณ์์โควิิด-19 (ศบ้ค.) ห้ร่อ Center of COVID-19 Situation 

Administration (CCSA) จ้งได้มีการปิลดล็อค (Unlock) และ 

ผ่อนคลาย (Easing) ให้้กิจกรรม และธุิรกิจได้กลับ้มาทิยอยเปิิด  

(Reopening) และกลับ้มาดำาเนินการ (Resuming) ได้ เพ่�อให้้

เศรษฐกิจทิี�เสียห้ายห้นักได้เริ�มมีการฟั้�นฟั่ (Recovering) ต่อไปิ  

ห้น้�งในกิจกรรม และกิจการทีิ�มีควิามเสี�ยงในการแพร่เชี่�อ

มากทิี�สุดได้แก่ สถาบ้ันการศ้กษา ทิั�งในระบ้บ้ และนอกระบ้บ้ ซี้�งมี

การอนุญาตให้้เปิิดห้ลังสุดค่อ ตั�งแต่กลางเด่อนมิถุนายนเปิ็นต้นมา

ห้ลังจากทิี�กิจกรรมทิางเศรษฐกิจอ่�นได้ทิยอยเปิิดเปิ็นลำาดับ้ ตั�งแต่

กลางเด่อนพฤษภาคมแล้วิ 

ฉบ้ับ้นี�จ้งขึ้อนำาเสนอคำาศัพท์ิทิี�เกี�ยวิกับ้ปิระเภทิขึ้องสถาบั้น

การศ้กษา โรงเรียน และการเรียนการสอนเพ่�อเพิ�มพ่นควิามร่้แก่

ทิ่านผ่้อ่าน

Formal / Basic Education 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน

การศ้กษาขัึ้�นพ่�นฐานห้ร่อภาคบ้ังคับ้ค่อ นักเรียนต้องมีการ

เขึ้า้ชีั�นเรยีนตามวัินเวิลาทิี�กำาห้นด ซี้�งมักจะเปิน็ในวินัจนัทิรถ้์งวัินศกุร์

แต่ในอนาคตอันใกล้วิิถีปิฏิิบ้ัติให้ม่ / วิิถีปิกติให้ม่ (New Normal) 

อาจทิำาให้้คร่ นักเรียน และบุ้คคลากรทิางการศ้กษาต้องปิรับ้เปิลี�ยน

แนวิทิาง ร่ปิแบ้บ้ และวิันเวิลาในการเรียนการสอน  

การศ้กษาขึ้ั�นพ่�นฐานเรียงลำาดับ้จากเด็กเล็กขึ้้�นไปิ ปิระกอบ้

ด้วิย

 Kindergarten โรงเรียนิอนิ้บัาล มักแบ้่งเปิ็น 3 ระดับ้ 

อ.1-อ.3

 Primary School โรงเรียนิประถึม แบ้่งเป็ิน 6 ระดับ้ 

ปิ.1- ปิ.6
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 Secondary School โรงเรียนิมัธิยมต้นิ แบ้่งเป็ิน 

3 ระดับ้ ม.1- ม.3  

 High School โรงเรียนิมัธิยมปลาย แบ้่งเปิ็น 3 ระดับ้ 

เชี่นกัน ม.4- ม.6  

สมัยก่อนมัธิยมปิลายจะใชี้ตัวิย่อวิ่า ม.ศ. น่าจะย่อมาจาก

มัธิยมศ้กษา และจะใชี้เวิลาเพียง 2 ปิีค่อ ม.ศ.4 และ ม.ศ.5 โดยรวิม

เป็ินเวิลา 12 ปิี ขึ้องการศ้กษาขึ้ั�นพ่�นฐานเชี่นกัน ภาษาอังกฤษใชี้ 

คำาวิ่า Grade 1-12 (Grade one to twelve) 

 University / College มหาวิิท์ยาลัย ระดับ้อุดมศ้กษา 

สำาห้รับ้ผ่้เรียนทิี�ต้องการศ้กษาต่อในระดับ้ส่ง จะต้องศ้กษา

จนจบ้ ม.6 รวิมเวิลา 12 ปิี จ้งจะสามารถเขึ้้าสอบ้ (Entrance Exami-

nation / A-Net) เพ่�อเขึ้้าเรียนในระดับ้มห้าวิิทิยาลัยได้ มห้าวิิทิยาลัย

ในภาษาอังกฤษใชี้วิ่า University ห้ร่อ College ซี้�งปิกติใชี้เวิลาเรียน

ปิระมาณ์ 4 ปิ ี(4 Year Course / Curriculum) โดยมีชี่�อเรยีกนักศ้กษา 

(Undergraduates) ในแต่ละชีั�นปิี ดังนี�

 Freshmen นักศ้กษาปิีทีิ� 1 ซี้�งมักจะมีปิระเพณ์ีรับ้น้อง

เรียกวิ่า Orientation คำานี�ยังสามารถใช้ีเม่�อเวิลาเราเริ�มเขึ้้าทิำางาน 

และได้รับ้การปิฐมนิเทิศน์เชี่นกัน

 Sophomore นักศ้กษาปิีทิี� 2

 Junior นักศ้กษาปิีทิี� 3 และ

 Senior นักศ้กษาปิีทิี� 4  

ผ่้สำาเร็จการศ้กษา / บ้ัณ์ฑิิตใชี้ Graduates วิุฒิบ้ัตรทิี�ได้รับ้

ค่อ ปิริญญาตรี Bachelor Degree 

รายงานผลการศ้กษาใชี้คำาวิ่า Transcript / Academic 

Record

สำาห้รับ้การเรียนในระดับ้ทีิ�ส่งขึ้้�นจากนี� เรียกรวิมว่ิา Post 

Graduate Education ได้แก่ ระดับ้ปิริญญาโทิ (Master Degree 

Level) และระดับ้ปิริญญาเอก (Doctorate / PhD. Level)  

เม่�อเร็วิๆ นี�สถาบั้นจัดอันดับ้มห้าวิิทิยาลัยโลกคิวิเอส (QS 

World University Rankings) ได้มีการจัดลำาดับ้มห้าวิิทิยาลัยต่างๆ

 ปิระจำาปิี 2021 

3 อันดับ้แรก (Top 3) ทิี�ครองอันดับ้เดิมจากปิีก่อน ค่อ  

1. Massachusetts Institute of Technology (สถาบ้ัน

เทิคโนโลยีแมซีาชี่เสตส์) 

2. Stanford University  (มห้าวิิทิยาลัยสแตนฟัอร์ด) 

3. Harvard University (มห้าวิิทิยาลัยฮาร์เวิิร์ด) ซี้�งล้วิน

เปิ็นมห้าวิิทิยาลัยในปิระเทิศสห้รัฐอเมริกา สำาห้รับ้ปิระเทิศไทิย

มห้าวิิทิยาลัยทิี�ติดอันดับ้ดีทิี�สุดค่อ จุฬาลงกรณ์์มห้าวิิทิยาลัย (Chu-

lalongkorn University) อย่่อันดับ้ทิี� 208 จากการจัดอันดับ้ 1,000 

มห้าวิิทิยาลัยทิั�วิโลก 

 Accreditation การได้้รับัการรับัรอง ในแวิดวิงการ

ศ้กษา โดยเฉพาะการศ้กษาระดับ้ส่ง (Higher Education) ได้แก่

ระดบั้มห้าวิิทิยาลยัห้รอ่สง่กวิา่การรบั้รอง เปิน็การปิระเมนิ และตรวิจ

สอบ้ (evaluation and verification) มาตรฐาน และคุณ์ภาพ (Stan-

dard and Quality Assurance) ขึ้องบ้ริการ (Services) ห้ลักส่ตร 

(Programs) และขึ้บ้วินการดำาเนินการ (Operations) โดยห้น่วิยงาน

ภายนอก เพ่�อสร้างควิามมั�นใจให้้ผ่้รียนได้ระดับ้ห้น้�ง 

 Convocation งานิรับัปริญญา ปิระเทิศไทิยให้้ควิาม

สำาคัญกับ้ผ่้จบ้การศ้กษาในระดับ้ปิริญญามาก เพราะถ่อว่ิาเป็ิน

เกยีรติปิระวัิติขึ้องชีวิีิต และเน่�องจากมักเป็ินพธิิพีระราชีทิานปิริญญา

บ้ัตร Royal Graduation Ceremony

 Internship, Intern การฝึึกงานิ ผู้ฝึึกงานิ การเรียนบ้าง

ห้ลักส่ตร บ้างคณ์ะ (Faculty / School) ในมห้าวิิทิยาลัยกำาห้นดให้้

นักศ้กษาต้องผ่านการฝ่ึกงานกับ้ผ่้ปิระกอบ้การจริงก่อนจ้งจะจบ้

ห้ลักส่ตร เปิ็นแนวิทิางปิฏิิบ้ัติทีิ�แพร่ห้ลายมากในต่างปิระเทิศ การ

ฝ่ึกงานนี�ต่างจากนักศ้กษาทิี�จบ้การศ้กษาแล้วิเพิ�งเริ�มเขึ้้าทิำางานใน

สถานะเปิ็นผ่้ฝ่ึกงานไปิก่อน ซี้�งเรียกวิ่า Trainee 
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เปิน็ตน้  ทิี�กลายเปิน็ธิรุกจิรอ้ยลา้นพนัลา้นไดแ้กโ่รงเรยีนกวิดวิิชีาเพ่�อ

สอบ้เขึ้้าศ้กษาต่อในโรงเรียนแต่ละระดับ้ ห้ร่อ มห้าวิิทิยาลัย 

 Distance Learning การเรียนิท์างไกล การเรียนทิางไกล

ค่อการเรียนผ่านเคร่อข่ึ้ายอินเทิอร์เน็ต ซี้�งมีบ้ทิบ้าทิเพิ�มข้ึ้�นเร่�อยๆ

โดยเฉพาะในชี่วิงระบ้าดขึ้องโควิิด-19 ถ้าเปิ็นการเรียนผ่านการออก

อากาศทิางโทิรทิศันเ์รยีกว่ิา On Air, ผา่นทิางเคร่�องคอมพวิิเตอร์ ห้รอ่

โทิรศพัทิม์อ่ถ่อ เรียกวิา่ Online สว่ินการเรียนแบ้บ้ปิกตใินชีั�นเรยีนใชี้

วิ่า Onsite ห้ร่อ Face-to-Face ห้ร่อ Traditional Learning

 Placement Test การสอบัคัด้เล่อก / จัด้ระดั้บัชั�นิ

เรยีนิ กอ่นเขึ้า้เรยีนในแตล่ะระดบั้ โรงเรยีนจำาตอ้งมกีารสอบ้วิดัควิาม

ร่้ควิามสามารถขึ้องผ่้เรียน เพ่�อจัดกลุ่มผ่้เรียนทิี�มีควิามร่้ใกล้เคียง

กันให้้อย่่ในชีั�นเรียนเดียวิกัน เพ่�อเพิ�มปิระสิทิธิิภาพในการสอน และ

ให้้ผ่้เรียนได้พัฒนาควิามร่้ไปิพร้อมๆ กัน ถ้าเปิ็นการสอบ้วิัดควิาม

สามารถทิางภาษาอังกฤษทีิ�มักใช้ีเปิ็นมาตรฐานในการเขึ้้าศ้กษาต่อ

ในต่างปิระเทิศ ห้ร่อเขึ้้าทิำางานในองค์กรต่างปิระเทิศ ได้แก่  

IELTS (International English Language Testing System) 

เปิ็นขึ้้อสอบ้วิัดควิามสามารถทิางภาษาอังกฤษระดับ้นานาชีาติ  

“ไอเอลส์” เปิ็นการทิดสอบ้ทิี�ใช้ีปิระเมินควิามสามารถทิางภาษา

อังกฤษ ซี้�งปิระกอบ้ด้วิย ทิักษะการฟััง พ่ด อ่าน และเขึ้ียน

TOEIC (Test of English for International Communication)  

“โทิอิก” เปิ็นแบ้บ้ทิดสอบ้สำาห้รับ้วิัดระดับ้ควิามร่้ห้ร่อทิักษะการใชี้

ภาษาอังกฤษในชีีวิิตปิระจำาวัินสำาห้รับ้ผ่้ทีิ�ไม่ได้ใชี้ภาษาอังกฤษเปิ็น

ภาษาแม่ 

มักมีคำากล่าวิว่ิาชีีวิิตค่อการเดินทิาง (Life is a journey) 

ขึ้ณ์ะเดียวิกันชีีวิิตค่อการเรียนร่้เชี่นกัน (Life is a learning)  การ

เรียนร่้ไม่จำาเปิ็นต้องจำากัดอย่่แต่ในห้้องเรียน นักเรียน นักศ้กษา ควิร

ต้องแสวิงห้าควิามร่้ให้้รอบ้ด้านเพ่�อให้้ทิันการเปิลี�ยนแปิลงขึ้องโลก 

เทิคโนโลยี และสภาวิะรอบ้ตัวิทิี�เกิดเร็วิขึ้้�นทิุกขึ้ณ์ะ  

ทิ้ายนี�ถ้งแม้วิ่ารัฐบ้าลได้มีการผ่อนคลายให้้กิจกรรม และ

กิจการทิางธิุรกิจได้กลับ้มาดำาเนินการเก่อบ้ทัิ�งห้มดแล้วิ เราทิุก

คนยังคง และควิรยิ�งต้องเพิ�มควิามระมัดระวัิงปิฏิิบ้ัติตามแนวิทิาง

สาธิารณ์สุขึ้ให้้เคร่งครัด เพ่�อไม่ให้้เจ้าโควิิด-19 กลับ้มาระบ้าดอีก

ระลอก / ระลอก 2 (Second Wave) การ์ดอยา่ตก (Hold Your Guard)  
TPA
news

 Semester ภาคเรียนิ ในปิัจจุบ้ันการเรียนในแต่ละปิีจะ

แบ่้งเปิน็ 2 ภาคเรียน เพ่�อให้้เปิน็มาตรฐานเดียวิกับ้นานาชีาติ ห้ากเป็ิน

ในระดับ้ปิระถม และมัธิยมศก้ษาภาคเรียนแรกขึ้องปีิ มกัเริ�มในเด่อน

พฤษภาคมจนถ้งเด่อนตุลาคม จ้งปิิดเรียน (เล็ก) ภาคเรียนทิี�สองเริ�ม

ในเดอ่นพฤศจิกายนถ้งปิระมาณ์กลางเดอ่นมีนาคม จง้ปิดิเทิอมให้ญ่

ซี้�งเปิ็นชี่วิงห้ยุดภาคฤด่ร้อน (Summer Break/ Summer Vacation) 

แตด่ว้ิยสถานการณ์์โควิิด-19 ในปีินี� ภาคเรียนแรกจง้เล่�อนเปิดิไปิเป็ิน

ในเด่อนกรกฎาคม

 Teacher / Instructor ครู / ผู้สอนิ คำากลางๆ ทิี�เราใชี้

เรียกผ่้สอนในทิุกระดับ้การสอน ถ้าเปิ็นผ่้สอนในระดับ้มห้าวิิทิยาลัย

มักใชี้คำาแทินตัวิคุณ์คร่วิ่าอาจารย์ Professor ห้ร่อ Lecturer

อาจารย์ยังแบ้่งเป็ินห้ลายระดับ้ อาทิิ ผ่้ชี่วิยศาสตราจารย์ 

(ผศ.) – Assistant Professor, รองศาสตราจารย์ (รศ.) -Associate 

Professor, ศาสตราจารย์ (ศ.) – Professor, ศาสตราจารย์กิตติคุณ์

 - Professor Emeritus    

ส่วินห้ัวิห้น้าส่วินบ้ริห้ารขึ้องแต่ละคณ์ะค่อ ทิ่านคณ์บ้ดี

 - Dean   

Non-Formal Education การศกึษานอกระบบ

เปิน็การศ้กษาสายอาชีพี สายอาชีวีิะ (Vocational / Occupa-

tional / Technical Education) เพ่�อเสริมสร้างทิกัษะ (Skill Develop-

ment) ด้านใดด้านห้น้�งโดยเฉพาะ สำาห้รับ้ผ่้เรียนทิี�ไม่ต้องการศ้กษา

ต่อในระดับ้มห้าวิิทิยาลัย สามารถเล่อกเรียนในโรงเรียน / สถาบ้ัน

ปิระเภทินี�ห้ลงัจากจบ้การศก้ษาระดบั้มธัิยมตน้ห้รอ่มธัิยมปิลาย เพ่�อ

ให้้สามารถไปิปิระกอบ้อาชีพีไดเ้รว็ิขึ้้�น โรงเรยีนปิระเภทินี�มทีิั�งดำาเนนิ

การสอนโดยภาครัฐ และเอกชีน โดยยังคงอย่่ในควิามควิบ้คุมขึ้อง

สำานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมการศ้กษาเอกชีน (Office of the 

Private Education Commission) กระทิรวิงศ้กษาธิิการ (Ministry 

of Education)  

ปิระกาศนยีบั้ตรทีิ�ไดร้บั้จากการจบ้การศก้ษาจากสถาบ้นัการ

ศ้กษาปิระเภทินี�เรียกวิ่า Diploma น่าจะเทิียบ้เทิ่าระดับ้อนุปิริญญา

 Arts, Language, Tutorial Schools โรงเรียนิสอนิ

ศัิลปะ สอนิภาษา กวิด้วิิชา ตามทีิ�กล่าวิโรงเรียนนอกระบ้บ้ยังมี

ห้ลากห้ลายปิระเภทิไม่วิ่าจะเปิ็นการสอนศิลปิะ ร้องเพลง เต้นรำา


