
การประชุม 
คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.

ครั้งที่ ๑/๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓, ๐๙๓๐
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ 



ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรื่อง ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษของ ทอ.ประจ าปี ๒๕๖๓
วาระที่ ๓   เรื่อง   ผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ ทอ.
วาระที่ ๔   เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษของ ทอ.ประจ าปี ๒๕๖๔
วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 



วาระที่ ๑
เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง
จก.กพ.ทอ.



วาระที่ ๒

เรื่อง ผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการการพฒันาความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษของ ทอ.ประจ าปี ๒๕๖๓



ผบ.ทอ.อนุมัติ ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.
โดยมี รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธาน 

ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๘/๖๓ ลง ๒๗ พ.ย.๖๓



๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.ให้ครอบคลุมท้ังด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตร 
รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและสื่อกำรเรียนรู้ให้มีควำมทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ   
ภำษำอังกฤษของ ทอ.ให้มีควำมเหมำะสม

๒. ให้ค ำปรึกษำ ติดตำมกำรน ำนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ
๓. แต่งต้ัง คณอก.หรือ คณะ จนท.ท ำงำน ได้ตำมควำมเหมำะสม
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.น ำเรียน ผบ.ทอ.เพ่ือทรำบ ภำยใน ก.ย. ของทุกปี

หน่วย หน.สำยวิทยำกำร นขต.ทอ.

๑. ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร หรือเน้ือหำวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับสำยวิทยำกำร
ให้มีควำมเป็นมำตรฐำนของแต่ละสำยวิทยำกำร ให้ก ำลังพล ทอ.สำมำรถ  
น ำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

๒. จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร หรือเนื้อหำวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับสำยวิทยำกำร
ให้กับก ำลังพลในสำยวิทยำกำร ให้ก ำลังพลได้เรียนรู้ศัพท์เทคนิคเฉพำะทำง 
รวมถึงทบทวนทักษะและประสบกำรณ์ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรปฏิบัติงำน

๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ น ำเรียน ผบ.ทอ.
ผ่ำน เลขำนุกำร (กพ.ทอ.) ภำยใน ส.ค.

๑. ก ำกับดูแลให้ก ำลังพลของ นขต.ทอ.เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ และรณรงค์ให้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ช่องทำงต่ำง  ๆที่ ทอ.จัดขึ้น
ในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง

๒. ส่งเสริมให้ก ำลังพลของ นขต.ทอ.ศึกษำองค์ควำมรู้ในสำยวิทยำกำรที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ปัญหำข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ น ำเรียน ผบ.ทอ.
ผ่ำน เลขำนุกำร (กพ.ทอ.) ภำยใน ส.ค. 

๔. ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน คณก.ฯ ตำมที่ได้รับกำรประสำน

หน้าท่ี คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.



ผบ.ทอ.อนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ ทอ.
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อ ๖ ต.ค.๖๐



แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓



ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๐๖๐๔.๔/๗๔๕๖ ลง ๒๑ ต.ค.๖๓)

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



๑. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.
๒. การพัฒนาระบบการฝึกศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.
๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง ทอ.

(ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๖ ต.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ คณก.
พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ที่ ๙/๖๐ ลง ๓ ต.ค.๖๐)

แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ

ของก าลังพล ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓
(ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๒ ม.ค.๖๓ 

ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ 
กห ๐๖๐๔.๔/๙๙๕๐ ลง ๑๑ ธ.ค.๖๒)

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

ร้อยละ ๑๐๐ ของส่วนรำชกำร
ที่มีกำรจัดท ำแผนงำน
และโครงกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. 

(ท ำได้ตำมตัวชี้วัด)

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสถำบันกำรศึกษำของ ทอ.

ที่มีกำรจัดท ำหลักสูตร
หรือแนวทำงกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษครอบคลุม

ทั้ง ๔ ทักษะ  
(ท ำได้ตำมตัวชี้วัด)

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสำยวิทยำกำรที่มีกำรจัดท ำ

หลักสูตรเฉพำะทำง
ของสำยวิทยำกำรส ำหรับผู้ที่
ปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำร

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของส่วนรำชกำรที่มี
กำรด ำเนนิ
กิจกรรมตำมแผนงำน
และโครงกำรพฒันำควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ของก ำลังพล ทอ. 
(ด ำเนินกำรส ำเร็จ ร้อยละ ๖๒.๒) 



นขต.ทอ.ด าเนินโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลงัพลหน่วย

ใช้ งป.ทอ. จ านวน ๓๒ โครงการ

ใช้ งป.ของหน่วยและงบจากหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน ๒๐ โครงการ 

ไม่ใช้ งป. จ านวน ๓๖ โครงการ 

รวมทั้งสิ้น จ านวน ๘๘ โครงการ

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ นขต.ทอ.ที่มีกำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรพฒันำ

ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



นขต.ทอ.ด าเนินโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลงัพลหน่วย

ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น จ านวน ๖๙ โครงการ (จากทั้งหมด ๘๘ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔

ระงับโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

และเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนสู่แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

จ านวน ๑๙ โครงการ (๑๗ หน่วย) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของส่วนรำชกำรที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน
และโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถำบันกำรศึกษำของ ทอ.ที่มีกำรจัดท ำหลักสตูร
หรือแนวทำงกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษครอบคลุมทัง้ ๔ ทักษะ

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รร.นนก.

วพอ.พอ. รร.ดย.ทอ.ฯ

รร.จอ.ยศ.ทอ.



ปัญหาและข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

๑. ก าลังพลไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่ าเสมอ
เนื่องจากติดภารกิจต่าง ๆ ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

- ผบช.ควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมเรียนรู้
ตลอดโครงการ
- ผบช.ควรให้ความส าคัญ สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 
โดยการพิจารณามอบรางวัลที่เหมาะสม เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ เงินรางวัล ค าชื่นชม เป็นต้น

๒. ก าลังพลมีระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
และมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้แตกต่างกัน ส่งผลให้
บางโครงการหรือกิจกรรมไม่ส่งเสริมให้ก าลังพลพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้เท่าที่ควร 

- เรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านสื่อ
การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ที่ ทอ.จัดหาให้หรือ
ช่องทางอื่นที่สะดวกต่อการเข้าถึง เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอและตรงตามความต้องการ

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้านก าลังพล



ปัญหาและข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

๑. หลักสูตรมีเน้ือหาการเรียนการสอนค่อนข้างจ ากัด 
ไม่มีการจ าแนกตามระดับความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ
มากเท่าท่ีควร

- ควรปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมให้มีความหลากหลาย 
ทั้งด้านเน้ือหาและสื่อการเรียนการสอน เหมาะกับบริบท
ของหน่วยและตรงตามเป้าประสงค์ในการเรียนรู้ของก าลังพล
- ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือกิจกรรมอย่างชัดเจน 
- ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลอย่างต่อเน่ือง

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้านหลักสูตร



ปัญหาและข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

๑. เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ส่งผลให้มีการระงับโครงการ
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในวงรอบ 
๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ 

ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น 
เหมาะกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของก าลังพลในยุคปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยการน า
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์มาประยุกต์ใช้ (e-Learning)

ผลการด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อื่น ๆ



ผลการจัดท าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำยวิทยำกำรที่มีกำรจัดท ำหลักสตูรเฉพำะทำงของสำวิทยำกำร 

ส ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำร



ผบ.ทอ.สั่งกำร เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมส ำนักงำน ผบ.ทอ.ให้ 
คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังน้ี

๑. ศภษ.ยศ.ทอ.สอนนักเรียนทุน ทอ.ท่ีจะไปศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ นอกจำกภำษำอังกฤษ 
โดยประสำนกับเหล่ำทัพอื่น ๆ เพ่ือมิให้ด ำเนินกำรซ้ ำซ้อน

๒. เร่งด ำเนินกำรตำมข้อ ๒.๓.๗ เร่ือง กำรจัดท ำหลักสูตรเฉพำะทำงของ
สำยวิทยำกำร ให้เป็นรูปธรรม โดย สำยวิทยำกำร ต้องจัดท ำเน้ือหำหลักสูตรฯ และ ศภษ.ยศ.ทอ.
ให้ค ำปรึกษำ และตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรด ำเนินกำร

๓. กำรทดสอบภำษำอังกฤษประจ ำปีของ นขต.ทอ.ให้พิจำรณำทดสอบควำมรู้
ภำษำอังกฤษของสำยวิทยำกำรรวมเข้ำไปด้วย และกำรทดสอบควรมีกำรแบ่งระดับตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมท่ี ศภษ.ยศ.ทอ.ก ำหนด

๔. กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ตำมข้อ ๒.๓.๘ และบูรณำกำร
เคร่ืองมือต่ำง ๆ เพ่ือเป็นสื่อในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.ให้มีควำมเหมำะสม

การจัดท าเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ
(ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๐๖๐๔.๔/๘๒๕๕ ลง ๒๕ ต.ค.๖๒)



๒.๓.๗  ส่วนรำชกำร หน.สำยวิทยำกำร ร่วมกับ ศภษ.ยศ.ทอ. เพื่อพัฒนำ
ผู้รับผิดชอบหรือครูภำษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในองค์ควำมรู้ รวมถึง หลักสูตร
เฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร โดยแยกระดับตำมประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน
(Inexperienced/Experienced Course) และจัดท ำหลักสูตรทบทวน (Refresher 
Course) รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของวิทยำกำร ตลอดจนก ำหนดเนื้อหำวิชำ 
จัดหำอุปกรณ์  ต ำรำ และสื่อกำรเรียนกำรสอน รวมทั้ งก ำหนด ระยะเวลำ
ในกำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสม ให้มีมำตรฐำนเป็นกำรเฉพำะของแต่ละสำยวิทยำกำร

การจัดท าเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ
(ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๐๖๐๔.๔/๘๒๕๕ ลง ๒๕ ต.ค.๖๒)



โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ด ำเนินกำรต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุม คณก.พฒันำภำษำอังกฤษของ ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๒ * กพ.ทอ.

2. สัมมนำเชิงปฏบิตัิกำรกำรจัดท ำหลักสตูรเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร 
ครั้งที่ ๑ (ร่วมกับ ศภษ.ยศ.ทอ.)
- โครงสร้ำงหลักสูตร/แผนกำรเรียนกำรสอน
- ต ำรำ/คู่มือ/เอกสำร
- วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อกำรเรียนกำรสอน
- ผู้สอน/ผู้เรียน (ระดับ)
- กำรวัดและกำรประเมินผล

กพ.ทอ.

หน.สำยวิทยำกำร
และ ศภษ.ยศ.ทอ.

3. สัมมนำเชิงปฏบิตัิกำรกำรจัดท ำหลักสตูรเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร 
ครั้งที่ ๒ 

กพ.ทอ.

4. ศภษ.ยศ.ทอ.ด ำเนินกำรตรวจสอบเนื้อหำหลักสตูรเฉพำะทำงของ
สำยวิทยำกำร และหน่วยปรับแกต้ำมข้อเสนอแนะใหเ้รียบร้อย

ศภษ.ยศ.ทอ.และ
หน.สำยวิทยำกำร

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำหลกัสตูรเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร
น ำเรียน ผบ.ทอ.(ผำ่น กพ.ทอ.)

หน.สำยวิทยำกำร
และ กพ.ทอ.

แผนการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ

คร้ังที่ ๑ 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ของสายวิทยาการ โดยมี รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธาน 
ส าหรับ ผู้แทน ๒๖ หน่วย หน.หน่วยสายวิทยาการ และ ศภษ.ยศ.ทอ.
เมื่อ ๑๓ - ๑๔ ก.พ.๖๓ ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จว.พระนครศรีอยุธยา

คร้ังที่ ๒ 
เพื่อชี้แจงแนวทางและความคืบหน้าในการจัดท าหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ    
โดยมี รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธาน 

ส าหรับ ผู้แทน ๒๖ หน่วย หน.หน่วยสายวิทยาการ 
และ ศภษ.ยศ.ทอ.

เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒





❖ ศภษ.ยศ.ทอ.และสายวิทยาการ ร่วมจัดท าหลักสูตร และต ารา ที่เป็นมาตรฐาน 
❖ ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน
❖ ภาษาอังกฤษ ขั้นกลาง
❖ ภาษาอังกฤษ ขั้นสูง
❖ ภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ
❖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
❖ ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ ECL

❖ นขต.ทอ./สายวิทยาการ เลือกหลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
แล้วเสนอเข้าโครงการศึกษา

❖ กกศ.สปพ.กพ.ทอ.พิจารณาจ านวน โครงการ/ชั่วโมง/โครงสร้างหลักสูตร/
จ านวนคน
❖ หลักสูตร มีมาตรฐาน
❖ งบประมาณของหลักสูตร มีมาตรฐาน
❖ มีเอกสาร ต าราอ้างอิง สามารถพัฒนาต่อยอดได้
❖ ข้าราชการสามารถเลือกหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของตน และ

พัฒนาต่อยอดได้

แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.

หลักสูตร
โครงการ
ฝึกอบรม

การวัดและ
ประเมินผล

ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

องค์ประกอบในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.



ผลการจัดท าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรแยกประเภทก ำลังพล ทอ.(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำยวิทยำกำรที่มีกำรจัดท ำหลักสตูรเฉพำะทำงของสำวิทยำกำร 

ส ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำร

๒๗ หน่วย หน.สำยวิทยำกำร (๔๒ จ ำพวกทหำร) 



ผลการจัดท าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ล ำดับ
หน่วย

หน.สำยวิทยำกำร
เหล่ำทหำร จ ำพวกทหำร

1 สปช.ทอ. - ปลัดบัญชี
2 สอ.ทอ. สื่อสำร สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์
3 กง.ทอ. กำรเงิน กำรเงิน
4 สบ.ทอ. สำรบรรณ สำรบรรณ
๕ ศปอว.ทอ. - ปฏิบัติกำรทำงอวกำศ
๖ สตน.ทอ. - ตรวจสอบภำยใน
๗ ขส.ทอ. ขนส่ง ขนส่ง
๘ กพ.ทอ. สำรบรรณ ก ำลังพล

๙ กร.ทอ. -
กิจกำรพลเรือน

และประชำสัมพันธ์

กพ.ทอ.ส่งให้ ศภษ.ยศ.ทอ.ตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนภำษำอังกฤษ
16 หน่วย หน.สำยวิทยำกำร (18 จ ำพวกทหำร) คิดเป็นร้อยละ 59.26

ล ำดับ
หน่วย

หน.สำยวิทยำกำร
เหล่ำทหำร จ ำพวกทหำร

๑๐ ยศ.ทอ.
สำรบรรณ กำรศึกษำและกำรฝึก
สำรบรรณ อนุศำสนำจำรย์

1๑ ศวอ.ทอ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์
๑2 ชย.ทอ. ช่ำงโยธำ ช่ำงโยธำ
๑3 ขว.ทอ. - กำรข่ำวกรอง
๑4 อย. ดุริยำงค์ ดุริยำงค์
๑๕ สก.ทอ. - สวัสดิกำร

๑๖ พธ.ทอ.
พลำธิกำร พลำธิกำร

พัสดุ พัสดุ



ผลการจัดท าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ล ำดับ
หน่วย

หน.สำยวิทยำกำร
เหล่ำทหำร จ ำพวกทหำร

1 กบ.ทอ.
แผนที่ แผนที่

- ส่งก ำลังบ ำรุง
2 สน.ผบ.ดม. สำรวัตร สำรวัตร
3 สวบ.ทอ. แพทย์ เวชศำสตร์กำรบิน
4 สนภ.ทอ. - นิรภัย
5 สพ.ทอ. สรรพำวุธ สรรพำวุธ

6 พอ.
แพทย์ ทันตแพทย์
แพทย์ บริกำรแพทย์

7 คปอ. ต้นหน ควบคุมอำกำศยำนและแจ้งเตือน

12 หน่วย หน.สำยวิทยำกำร (๑๘ จ ำพวกทหำร) 
ที่อยู่ระหว่ำงจัดท ำเนื้อหำและแก้ไขใหถู้กต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
เพื่อส่งกลับมำให้ กพ.ทอ.ตรวจสอบอีกครั้ง ( ภำยใน ๑๔ ธ.ค.๖๓ ) 

ล ำดับ
หน่วย

หน.สำยวิทยำกำร
เหล่ำทหำร จ ำพวกทหำร

8 ทสส.ทอ.
สื่อสำร สำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสำร ไซเบอร์

9 อย. อำกำศโยธิน อำกำศโยธิน
10 ชอ. ช่ำงอำกำศ ช่ำงอำกำศ

11 ยก.ทอ.

นักบิน นักบิน
- ยุทธกำร

ต้นหน ผู้ท ำกำรในอำกำศ
ต้นหน ผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ

12 สธน.ทอ. พระธรรมนูญ พระธรรมนูญ



ปัญหาและข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

๑. หน่วย หน.สายวิทยาการขาดบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ และไม่มีแหล่งสืบค้นเน้ือหางาน
ของสายวิทยาการน้ัน ๆ ในฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็น
แนวทางหรือข้อมูลอ้างอิงที่เพียงพอต่อการจัดท าต ารา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ

- ผู้รับผิดชอบสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฉบับสากล
แล้วน าเน้ือหามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ของสายวิทยาการ 
- ศภษ.ยศ.ทอ.ให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านเน้ือหา
ภาษาอังกฤษ

๒. เกิดความล่าช้าและขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินการ 
สาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)

- เร่งด าเนินการจัดท าและแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนดตามที่ได้รับการประสานจาก 
กพ.ทอ.และ ศภษ.ยศ.ทอ.

ผลการจัดท าเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



วาระที่ ๓

เรื่อง ผลการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของ ทอ.





หัวข้อการบรรยาย

๑. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ก าลังพล ทอ. ปี ๖๓

๒. การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ศภษ.ยศ.ทอ. ปี ๖๔
๓. การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรหรือ
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
๔. การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของ JUSMAGTHAI 
และสถาบันภาษากลาโหมสหรัฐ (DLIELC) 
๕. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
เหล่าทัพ



๑. การด าเนินการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. ปี ๖๓



จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ปี ๖๓

ล าดับ รายการ จ านวน (คน)
๑ การทดสอบตามโครงการทดสอบความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.ปี ๖๓   รวม  ๔๘  หน่วย
๑๑,๗๒๓

๒ การทดสอบตามภารกิจของ ทอ. ๙๗๒
๓ การทดสอบส าหรับพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาใน

สถานศึกษาของ ทอ.ปี ๖๔ 
๑๘๐

๔ การทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการชั้น
ยศ จ.อ.ที่จะปรับเล่ือนเป็น พ.อ.ต. ในรอบ ต.ค.๖๓ และ เม.ย.๖๔

๑,๖๖๑

๕ นักเรียนทหาร (นนอ. ๕ ชั้นป-ี๔๒๐ คน, นพอ. ๒ ชั้น ป-ี๑๓๘ คน, 
นจอ.-๔๖๔ คน, นดอ.: ๑๓ คน)

๑,๐๓๕

รวม ๑๕,๕๗๑



ผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของก าลังพล ทอ. ประจ าปี ๖๑ - ๖๓

๔๘.๖๙ ๔๙.๖๒ ๔๖.๐๔

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

ปี ๖๑ (๑๐,๔๐๐ คน) ปี ๖๒ (๑๑,๖๔๖ คน) ปี ๖๓ (๑๑,๗๒๓ คน)

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ๓ ปี



๗๐.๘๙

๕๙.๕๓

๓๘.๙๕ ๓๙.๒

๗๐.๑๗

๕๙.๐๙

๔๑.๒๗ ๔๐.๖๙

๖๖.๖๖

๕๕.๐๑

๓๘.๕ ๓๗.๕๕

๓๐.

๓๕.

๔๐.

๔๕.

๕๐.

๕๕.

๖๐.

๖๕.

๗๐.

๗๕.

๘๐.

ช้ันนาวา ช้ันเรืออากาศ ช้ันพันจ่าอากาศ ช้ันจ่าอากาศ

ปี ๖๑

ปี ๖๒

ปี ๖๓

แผนภูมิค่าเฉลี่ยผลการสอบภาษาอังกฤษตามโครงการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. ปี ๖๑ - ๖๓



๔๑.๔๓ ๔๑.๒๗ ๔๒.๑๓ ๔๓.๕๑ ๔๑.๖๙ ๔๖.๑๘

๔๘.๒๘ ๔๘.๖๙ ๔๙.๖๒
๔๖.๐๔

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

ปี ๕๔ ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓

ผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของก าลังพล ทอ. ประจ าปี ๕๔ - ๖๓



๑. โครงการภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC) ระดับต้น ๑ 
ส าหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี ๖๔  (๒๕ คน)

๒. โครงการภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC) ระดับต้น ๑ 
ส าหรับนายทหารชั้นประทวน ประจ าปี ๖๔ (๒๕ คน)

๓.  โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) โดยโปรแกรม quartet scholar ประจ าปี ๖๔
๒ ระยะ (รวม ๒๐๐ คน)

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. 
ประจ าปี ๖๔



๔. โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ระดับต้น 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ศภษ.ยศ.ทอ. 
ประจ าปี ๖๔ 

๕.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ
๖.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

ส าหรับเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร 
(PME) ประจ าปี ๖๔

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.



ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จะได้รับ ECL ๕ คะแนน

(น าผลไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ยกเว้นการสอบแข่งขัน)



ส าหรับฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ณ ศภษ.ยศ.ทอ.
(Self-Access Language Learning Center)

Self-Access Learning Room  Audio and Visual Room Pronunciation Room 

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ ท ากิจกรรมและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จะได้รับ ECL ๕ คะแนน

(น าผลไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ยกเว้นการสอบแข่งขัน)



หัวข้อการบรรยาย

๑. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ก าลังพล ทอ. ปี ๖๓

๒. การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ศภษ.ยศ.ทอ. ปี ๖๔
๓. การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรหรือ
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
๔. การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของ JUSMAGTHAI 
และสถาบันภาษากลาโหมสหรัฐ (DLIELC) 
๕. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
เหล่าทัพ



ช่องทางการเผยแพร่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วัน รายการ

จันทร์
English on Air (ภาษาอังกฤษทั่วไป – เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Facebook และ rerun ส่งทางอีเมล ทอ.)

อังคาร Military English ผ่านช่องทาง Facebook
พุธ ภาษาอังกฤษวันละค า - เผยแพร่ผ่านอีเมล ทอ.

พฤหัสบดี
English on Air (ภาษาอังกฤษทั่วไป - เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Facebook)

ศุกร์
TGIF (Military English จาก Facebook) – เผยแพร่
ผ่านอีเมล ทอ.

การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ศภษ.ยศ.ทอ.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ตัวอย่าง English on Air 

https://www.facebook.com/rtaflc/videos/15330618202
35105/

https://www.facebook.com/rtaflc/videos/1533061820235105/


ครูภาษาพาที ASEAN Little Tidbits

บทความในหนังสือข่าว ทอ. http://www.airforcemagazine.rtaf.mi.th/main

การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ศภษ.ยศ.ทอ.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



หัวข้อการบรรยาย

๑. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ก าลังพล ทอ. ปี ๖๓

๒. การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ศภษ.ยศ.ทอ. ปี ๖๔
๓. การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรหรือ
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
๔. การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของ JUSMAGTHAI 
และสถาบันภาษากลาโหมสหรัฐ (DLIELC) 
๕. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
เหล่าทัพ



๓. การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ของสายวิทยาการ 



การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ของสายวิทยาการ 

๑.  ศภษ.ฯ ได้รับต าราสายวิทยาการเพื่อด าเนินการตรวจความถูกต้อง
จ านวน ๑๖ หน่วย
๒.  ศภษ.ฯ ด าเนินการแล้ว ๘ หน่วย รายละเอียด ดังนี้

๒.๑  ตรวจแก้ไขเสร็จสมบูรณ์และประชุมกับสายวิทยาการแล้ว
จ านวน ๒ เล่ม ได้แก่ สอ.ทอ., สก.ทอ.

๒.๒  ตรวจแก้ไขขั้นสุดท้าย จ านวน ๓ เล่ม ได้แก่ กง.ทอ., 
สปช.ทอ., ยศ.ทอ. (อนุศาสนาจารย์)



การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ของสายวิทยาการ 

๒.๓  ตรวจแก้ไขรอบที่ ๒ จ านวน ๓ เล่ม  ได้แก่ สตน.ทอ., 
ศปอว.ทอ. , ขส.ทอ.

๒.๔  รอด าเนินการ จ านวน ๘ เล่ม : ชย.ทอ., ศวอ.ทอ., กร.ทอ., 
ยศ.ทอ., ขว.ทอ., อย.(ดุริยางค์), พธ.ทอ., และ สก.ทอ. 
โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๖๔



การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ของสายวิทยาการ 

๓.  ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
๓.๑  ข้อขัดข้อง 

บางหน่วยงานร้องขอให้ ศภษ.ฯ ช่วยแปลเนื้อหาให้
เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีเพียงพอในการ
จัดท าต ารา



การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ของสายวิทยาการ 

๓.  ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
๓.๒  ข้อเสนอแนะ 

ขอให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยน าเรียนผู้บังคับบัญชา
เพื่อขอความร่วมมือจากข้าราชการในหน่วยหรือจากข้าราชการ
ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในสายวิทยาการนั้น



หัวข้อการบรรยาย

๑. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ก าลังพล ทอ. ปี ๖๓

๒. การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ศภษ.ยศ.ทอ. ปี ๖๔
๓. การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรหรือ
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
๔. การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของ JUSMAGTHAI 
และสถาบันภาษากลาโหมสหรัฐ (DLIELC) 
๕. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
เหล่าทัพ









https://www.dlielc.edu/testing/alcpt_test.php



ส่งผลให้
ตัวชี้วัดมิติการพัฒนาหน่วยด้านภาษาอังกฤษ 

ปี ๖๔ ปรับลดเหลือ ๑ ตัวชี้วัด



หน่วยวัด : คะแนน
น้ าหนัก : ร้อยละ ๗.๕
ค าอธิบาย : วัดจากระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของข้าราชการในปี ๖๔ เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :  (หน้าต่อไป)

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. (ร่าง)



เกณฑ์การให้คะแนน :

เงื่อนไข :  (หน้าต่อไป)

เกณฑ์การปฏิบัติ คะแนน
หน่วยส ารวจและส่งรายชื่อโดยอ้างอิงจากหนังสือแจ้งผลการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
ก าลังพล ทอ.ปี ๒๕๖๓
กรณีหน่วยมีผู้ที่มีผลการทดสอบในปี ๖๓ ต่ ากว่า ๓๐ คะแนน 
- ส่งชื่อผู้ที่มีผลการทดสอบในป ี๖๓ ต่ ากว่า ๓๐ คะแนน อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ สมัครเข้ารับการศึกษา
โครงการที่ด าเนินการโดย ศภษ.ยศ.ทอ. หรือโครงการที่ด าเนินการโดยกองบินต่างจังหวัด/รร.การบิน ภายใน 
๑๕ ม.ค.๖๔
กรณีหน่วยไม่มีผู้ที่มีผลการทดสอบในปี ๖๓ ต่ ากว่า ๓๐ คะแนน 
- ส่งชื่อผู้ที่เข้ารับการทดสอบในปี ๖๓ อย่างน้อยร้อยละ ๕ สมัครเข้ารับการศึกษาโครงการที่ด าเนินการโดย
ศภษ.ยศ.ทอ. หรือโครงการท่ีด าเนินการโดยกองบินต่างจังหวัด/รร.การบิน ภายใน  ๑๕ ม.ค.๖๔

๑

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาเรียนทั้งหมด ๒
ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาเรียนทั้งหมด และร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาเรียนทั้งหมด และร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๔

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาเรียนทั้งหมด และร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด

๕



๑. หน่วย ณ ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อต้องส่งข้าราชการเข้ารับ
การอบรมอย่างน้อย ๑ โครงการจากโครงการที่ด าเนินการโดย 
ศภษ.ยศ.ทอ. ดังนี้

๑.๑ โครงการภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC) ระดับต้น ๑ 
ส าหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ปี ๖๔  

๑.๒  โครงการภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALC) ระดับต้น ๑ 
ส าหรับนายทหารชั้นประทวนปี ๖๔

เงื่อนไข :  

ตัวชี้วัดที่ ๕: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.



๑.๓  โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) โดยโปรแกรม quartet scholar ๒ ระยะ

๑.๔ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองระดับต้น 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ศภษ.ยศ.ทอ. 

๒. กองบินต่างจังหวัดและ รร.การบิน ด าเนินการจัดอบรม 
ณ ที่ตั้งของหน่วย และส่งผลการด าเนินงานให้ ศภษ.ยศ.ทอ.

เงื่อนไข :  

ตัวชี้วัดที่ ๕: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.



หัวข้อการบรรยาย

๑. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ก าลังพล ทอ. ปี ๖๓

๒. การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ศภษ.ยศ.ทอ. ปี ๖๔
๓. การตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรหรือ
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
๔. การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของ JUSMAGTHAI 
และสถาบันภาษากลาโหมสหรัฐ (DLIELC) 
๕. การด าเนินการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
เหล่าทัพ



การด าเนินการเรื่องการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของเหล่าทัพ

กองทัพบก

Army English Language Test (ARELT)
จ านวน  ๒๐ ชุด (๖๐ ข้อ ต่อ ชุด)
-๑๕ ชุด ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาฯ
-๕ ชุด ออกโดย รร.สธ.ทบ.



การด าเนินการเรื่องการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของเหล่าทัพ

บก.ทท.

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ
- RTES (RTARF HQ Test of English 
Skills) ปัจจุบันมี จ านวน ๒ ชุด 
ชุดละ ๑๐๐ ข้อ 





การด าเนินการเรื่องการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของเหล่าทัพ

กองทัพเรือ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
- พัฒนาข้อสอบระยะแรกตามแบบ 

ALCPT และพัฒนาข้อสอบตามแบบ 
CEFR ในอนาคต



https://badges4languages.wordpress.com/badges-and-their-opportunity/c-e-f-r-levels/

The Common European Framework of Reference 

for Languages (CEFR)



การด าเนินการเรื่องการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของเหล่าทัพ

กองทัพอากาศ



แนวทางการด าเนินการเร่ืองการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รายละเอียดการจัดท าแบบทดสอบของ 
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑.  ขั้นตอนการด าเนินงานในการออกแบบทดสอบ มีดังนี้ 
(กรณี ปรนัย ๑ ชุด มี ๑๐๐ ข้อ) 
๑.๑ จัดต้ัง คณก.ออกแบบทดสอบ
๑.๑ อาจารย์ของสถาบันภาษาฯ ร่วมกันออกข้อสอบ 
๑.๒ ตรวจแก้โดย Editor ชาวต่างประเทศที่มีอยู่ ๑๕ คน
๑.๓ ตรวจความถูกต้อง (Proofreading) โดยอาจารย์ ๒ คน
๑.๔ ผู้รวบรวมของสถาบันฯ ส่งไฟล์หรือเอกสารให้ ศภษ.ฯ



รายละเอียดการจัดท าแบบทดสอบของ 
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑.๕ ไฟล์เสียงภาษาอังกฤษ บันทึกเสียงโดยอาจารย์ท่ีเป็น 
Native Speakers of English จ านวน ๑๕ คน (สัญชาติ 
ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกัน และ แคนาดา) (บันทึกเสียงให้มี
หลากหลายสัญชาติ)

๑.๖ โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้บริการจัดท าแบบทดสอบ 
(ตัวอย่าง ราคาแบบทดสอบ ๒๔ หน้า ผลิต ๒๐๐๐ ชุด 
ราคาชุดละ ๑๙ บาท)



รายละเอียดการจัดท าแบบทดสอบของ 
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. ในการออกข้อสอบ ๑๐ ชุด ใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน 
ทั้งนี้ไม่มีการวัดค่ามาตรฐานเนื่องจากใช้เวลาในการด าเนินการนาน 
รวมท้ังทางสถาบันภาษาฯ มีกระบวนการออกข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน
เป็นประจ าทุกเดือน เช่น การออกแบบทดสอบ TUGET และการ
ออกแบบทดสอบให้แก่ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และโรงเรียนต่าง ๆ

๓. ราคาประมาณการส าหรับแบบทดสอบที่จะผลิตให้ ทอ.  
ข้อละ ๕๐๐ บ. ส าหรับการออกแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน ๑๐ ชุด 
(๑,๐๐๐ ข้อ) (ลดราคาจากปกติ ข้อละ ๖๐๐ บ.)



รายละเอียดการจัดท าแบบทดสอบของ 
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. ในการออกข้อสอบ ๑๐ ชุด ใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน 
ทั้งนี้ไม่มีการวัดค่ามาตรฐานเนื่องจากใช้เวลาในการด าเนินการนาน 
รวมท้ังทางสถาบันภาษาฯ มีกระบวนการออกข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน
เป็นประจ าทุกเดือน เช่น การออกแบบทดสอบ TUGET และการ
ออกแบบทดสอบให้แก่ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และโรงเรียนต่าง ๆ

๓. ราคาประมาณการส าหรับแบบทดสอบที่จะผลิตให้ ทอ.  
ข้อละ ๕๐๐ บ. ส าหรับการออกแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน ๑๐ ชุด 
(๑,๐๐๐ ข้อ) (ลดราคาจากปกติ ข้อละ ๖๐๐ บ.)



การด าเนินการเรื่องการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของเหล่าทัพ

ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น



เชิญซักถาม
?



ศภษ.ยศ.ทอ.
(RTAF  LANGUAGE  CENTER)



วาระที่ ๔
เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนา

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของ ทอ.ประจ าปี ๒๕๖๔



(ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔



วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ก ำลังพล ทอ.ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษครอบคลุมทั้ง ๔ ทักษะ 

(ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ให้สำมำรถสื่อสำรและประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำภำษำอังกฤษมีควำมเหมำะสมกับระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ

ของก ำลังพล ทอ. 
๓. เพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำษำอังกฤษอย่ำงเป็นระบบโดยเริ่มจำกกำรพัฒนำหลักสูตรหรือเนื้อหำวิชำ

ภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของทุกสำยวิทยำกำรที่มีมำตรฐำน เหมำะสมส ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำร
ของ ทอ.

๔. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) และกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 
ของก ำลังพล ทอ.ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔



เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ นขต.ทอ.มีกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ

ของก ำลังพล ทอ.
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ นขต.ทอ.มีกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลงัพล ทอ.
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ นขต.ทอ.มีกำรจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลงัพล ทอ. โดยมีเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคท์ัว่ไป
ควบคู่กับภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำรที่มีควำมเหมำะสมกับระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษของก ำลังพล

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วย หน.สำยวิทยำกำรมีหลักสูตรหรือเนื้อหำวิชำภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร   
ส ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด

๕. ร้อยละ ๕๐ ของ นขต.ทอ.มีกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลงัพล ทอ.โดยประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในกำรเรียนกำรสอน

(ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔



กลุ่มเป้ำหมำย
๑. ก ำลังพล ทอ.ที่มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือภำรกิจพิเศษ เช่น กำรทูต 

กำรติดต่อกับต่ำงประเทศ กำรฝึกร่วมผสม ฯลฯ
๒. หน่วย หน.สำยวิทยำกำรที่ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรหรือเนื้อหำวิชำภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร

งบประมำณ ด ำเนินกำรได้ ๓ แนวทำง ได้แก่
๑. ใช้งบประมำณ ทอ.ตำมที่ได้รับอนุมัติในโครงกำรศึกษำของ ทอ.ประจ ำปี ๒๕๖๔ ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้อง  

ตำมวงรอบกำรจัดท ำโครงกำรศึกษำตลอดระยะเวลำของแผน
๒. ใช้งบประมำณของหน่วย ในกรณีที่หน่วยสำมำรถด ำเนินกำรได้เอง
๓. ไม่ใช้งบประมำณ

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ ตุลำคม ๒๕๖๓ - กันยำยน ๒๕๖๔

(ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔



โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้ด ำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ทบทวนค ำสั่งแต่งต้ัง คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษขอ ทอ. คณก.ฯ
๒. ประชุม คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.แจ้งผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ของก ำลังพล ทอ.ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจำรณำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔

คณก.ฯ และ 
นขต.ทอ.

๓. น ำเรียน ผบ.ทอ.ขออนุมัติแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ของก ำลังพล ทอ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และแจ้งให้กับ นขต.ทอ.ทรำบ

กพ.ทอ.และ 
นขต.ทอ.

๔. นขต.ทอ.จัดท ำ และส่งแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล 
นขต.ทอ.ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ คณก.ฯ 

นขต.ทอ.

๕. ด ำเนินโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล นขต.ทอ. นขต.ทอ.
๖. ด ำเนินกำรจัดท ำแบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ. ศภษ.ยศ.ทอ.
๗. หน่วย หน.สำยวิทยำกำรมีหลักสูตรหรือเน้ือหำวิชำภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร

๗.๑ หน่วย หน.สำยวิทยำกำรจัดท ำเน้ือหำวิชำฯ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตำมโครงร่ำงท่ี กพ.ทอ.ก ำหนด
๗.๒ ศภษ.ยศ.ทอ.ตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนภำษำอังกฤษ 
๗.๓ หน่วย หน.สำยวิทยำกำรปรับแก้เน้ือหำวิชำฯ ให้ถูกต้องตำมที่ศภษ.ยศ.ทอ.เสนอแนะ

กพ.ทอ.,
หน่วย หน.

สำยวิทยำกำร 
และ ศภษ.ยศ.ทอ.

๘. ประชุมเตรียมกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. 
ตำมแผนแม่บทฯ (ระยะ ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

คณก.ฯ, ศภษ.ยศ.ทอ., 
หน่วย หน.

สำยวิทยำกำร,
สถำบันกำรศึกษำของ 

ทอ.และ นขต.ทอ.
๙. นขต.ทอ.รำยงำนผลโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล นขต.ทอ. ศภษ.ยศ.ทอ.

และ นขต.ทอ.
๑๐. คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.รำยงำนผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ของก ำลังพล ทอ.ตำมแผนแม่บทฯ (ระยะ ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

คณก.ฯ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔



วาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ 



การประชุม 
คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.

ครั้งที่ ๑/๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓, ๐๙๓๐
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ 


