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สรุปผลการด าเนินงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  

 
 

 ผลการด าเนินการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและ
บทเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” มีผลการด าเนินการ
ประชุมสรุปได ้ดังนี้  
 

1. ผลการประเมินผู้เข้าร่วมการประชุม  
     โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”ได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการ
ดังกล่าว แบ่งออกเป็น คณะท างานบริหารโครงการ จ านวน 14 คน และ คณะท างานด าเนินงาน
โครงการในพื้นที่ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 18 (ภาคละ 1 คน) รวมเป็น 18 คน และผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพ้ืนที่สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (จังหวัดละ 1 คน) รวมเป็น 77 คน 
รวมคณะท างานทั้งสิ้น จ านวน 109 คน  
     การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้การด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรและบทเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 85.02 แบ่งเป็น 
คณะท างานบริหารโครงการ จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.08 และผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย
ร่วมพัฒนาในพื้นที่สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคและสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 66 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.94 รายชื่อดังแนบ 
 

    2. สรุปประเด็นที่ส าคัญจากผลการประชุม 
      ผลการประชุมปฏิบัติการ ให้ความรู ้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน 
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑” ผ่านระบบออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประเด็นส าคัญโดยสรุป ประกอบด้วย 
    2.1 ประเด็นด้านการพัฒนา 
      ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโครงการ สคบศ. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามหลักสูตร ดังนี้  
      1. การด าเนินงานโครงการ ฯ จะเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง สคบศ.กับผู้แทน
หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 (ภาคละ 1 คน) และผู้แทนส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (จังหวัดละ 1 คน) รวมทั้งสิ้น 95 คน ส าหรับ สคบศ.
รับผิดชอบดูแลเฉพาะบุคลากรในส านักงานที่สังกัดส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงาน
เครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที ่เป็นคณะท างานด าเนินงานในพื้นที ่ โดยมีหน้าที ่ตามค าสั ่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ศึกษารายละเอียดและวิธีการด าเนินการพัฒนาเพ่ือประสานงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการก ากับดูแล ติดตาม รวบรวมข้อค าถาม และอุปสรรค
ในการด าเนินการพัฒนา แจ้งให้ผู้บริหารโครงการทราบเป็นระยะ รวมทั้งด าเนินการร่วมกับ สคบศ. 



 
 

 

 

 

ในกิจกรรมการติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา การคัดเลือกผู้แทนผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest   
  2. ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่ของส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยท าหน้าที่ในปี พ.ศ. 2564 สามารถ
เป็นผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่คต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565 โดยจะได้สิทธิในการเข้า
ร่วมพัฒนาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ แต่ส าหรับผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพ้ืนที่คนใหม่ต้องเข้า
รับการพัฒนาทุกคน รายชื่อดังค าสั่งที่แจ้งแล้วนั้น  
  3. การด าเนินการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะ
ได้รับการพัฒนา โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ รายละ 2 ระดับ และระยะที่ 2 จัดท า 
workshop ส าหรับผู้ผ่านการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกในระดับดีเด่น เพ่ือเป็นผู้แทนของแต่ละส านักงาน
ศึกษาธิการภาคเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ MOE Speech Contest โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ  
  4. ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพ้ืนที่ทุกคนจะได้รับรายชื่อผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือการติดตามให้ผู้เข้ารับการพัฒนาภายใต้สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดย สคบศ.จะ
ด าเนินการแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาให้กับคณะท างานผ่านทางไลน์กลุ่มคณะท างานโครงการ 
และแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทาง E – mail ส่วนตัวที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร
พร้อมทั้งจัดท าลิงคเ์อกสารคู่มือการเรียนรู้ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา คู่มือส าหรับผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย 
ก าหนดการยืนยันสิทธิ์ การเข้าสอบและการเริ่มเรียนรู้ตามผลการวัดระดับการเรียนรู้ที่สอบได้ โดยผู้ได้รับ
การคัดเลือกสามารถด าเนินการตามข้ันตอนผ่านทางลิงค์ต่าง ๆ ที่แนบไว้ได้ด้วยตนเอง  
  5. หลังจากได้รับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้แทนหน่วยงาน
เครือข่ายร่วมพัฒนาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการจัดกลุ่ม
ไลน์เพื่อการก ากับ ดูแลและแนะน าการผู้เข้ารับการพัฒนาให้กับบุคลากรภายใต้สังกัดของตนเองต่อไป 
ซึ่งป ีพ.ศ. 2565 จะเริ่มด าเนินการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
  2.2 ประเด็นการใช้ระบบและโปรแกรมการเรียนรู้  
  1. การใช้ระบบ/โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนาจะมี
แอดมินและฝ่ายวิชาการคอยดูแล และแนะน าระบบการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้เข้ารับการ
พัฒนาสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบได้ใน Facebook ED NIDTEP 2022 และสอบถามผ่าน
ไลน์ @nidtep ได้ 
  2. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ตามที่แจ้งไว้ในการสมัครเป็น
รหัสผ่านเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ทุกครั้ง หลังจากที่ยืนยันสิทธิ์ 1 วัน ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้าสู่ระบบ
การเรียนรู้โดยชื่อผู้ใช้ คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่าน คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 5 ตัวสุดท้าย
ของท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้ 0819978569 รหัสผ่าน 78569 (ดังรูป) 
  3. การเข้าสอบก่อนเรียนจะเป็นการทดสอบผู้ เรียนเพ่ือค้นหาระดับทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับชุดทดสอบทางภาษาอังกฤษแบบ 
Adaptive Exam ซึ่งมีระดับความยาก-ง่าย ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework 
for Reference of Languages) แบ่งเป็นระดับดังนี้ Basic 1-3 Intermediate 1-3 และ Advanced 1-3 



 
 

 

 

 

เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาสอบก่อนเรียนแล้ว ระบบจะประมวลผลการทดสอบตามระดับดังที่กล่าวมา
ข้างต้น และจะได้รับมอบหมายหลักสูตรตามระดับทักษะที่ตนสอบได้  
  4. การเข้าเรียนตามหลักสูตร เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาด าเนินการตามข้างต้นแล้ว จะได้รับ
มอบหมาย (Assign) หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนา
สามารถบริหารจัดการในการเรียนได้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลา
ที่สถาบันพัฒนาครูฯ ก าหนด ดังนี้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  5. การเข้าเรียนตามหลักสูตร เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาด าเนินการตามข้างต้นแล้ว จะได้รับ
มอบหมาย (Assign) หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
บริหารจัดการในการเรียนได้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลาที่สถาบัน
พัฒนาครูฯ ก าหนด  
  6. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดในตารางข้างต้น จะได้รับวุฒิบัตร
ผู้ส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตร (Certificate of Achievement)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


