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สรุปผลการดาเนินงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ผลการด าเนิ น การประชุม ปฏิบั ติก ารให้ ค วามรู้ ก ารด าเนิน การพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รและ
บทเรี ย น ผ่ า นระบบออนไลน์ ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” มีผลการดาเนินการ
ประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินผู้เข้าร่วมการประชุม
โครงการพัฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร “หลัก สูต รพั ฒ นา
ทัก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารด้า นอาชี พ ในศตวรรษที่ 21”ได้แ ต่ง ตั้ง คณะทางานโครงการ
ดัง กล่า ว แบ่ง ออกเป็น คณะทางานบริห ารโครงการ จานวน 14 คน และ คณะทางานดาเนิน งาน
โครงการในพื้น ที่ ได้แ ก่ ผู้แ ทนหน่ว ยงานเครือ ข่ า ยร่ว มพัฒ นาในพื้น ที่สั ง กัด สานั ก งานศึกษาธิก าร
ภาค 1 - 18 (ภาคละ 1 คน) รวมเป็น 18 คน และผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่สั งกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (จังหวัด ละ 1 คน) รวมเป็น 77 คน
รวมคณะทางานทั้งสิ้ น จานวน 109 คน
การประชุม ปฏิบัติก ารให้ค วามรู้ก ารดาเนิน การพัฒ นาตามหลัก สูต รและบทเรีย น
ผ่า นระบบออนไลน์ มี ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม รวมทั้ง สิ้น จานวน 78 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 85.02 แบ่งเป็น
คณะทางานบริหารโครงการ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08 และผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย
ร่วมพัฒนาในพื้นที่สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาคและสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน 66 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.94 รายชื่อดังแนบ
2. สรุปประเด็นที่สาคัญจากผลการประชุม
ผลการประชุม ปฏิบ ัติก ารให้ค วามรู้ก ารดาเนิน การพัฒ นาหลัก สูต รและบทเรีย น
“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑” ผ่านระบบออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประเด็นสาคัญ โดยสรุป ประกอบด้วย
2.1 ประเด็นด้านการพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโครงการ สคบศ. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพตามหลักสูตร ดังนี้
1. การดาเนินงานโครงการ ฯ จะเป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง สคบศ.กับผู้แทน
หน่ว ยงานเครือข่ายในพื้น ที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 (ภาคละ 1 คน) และผู้แทนสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (จังหวัดละ 1 คน) รวมทั้งสิ้น 95 คน สาหรับ สคบศ.
รับผิดชอบดูแลเฉพาะบุคลากรในสานักงานที่สังกัดส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงาน
เครือข่ายร่วมพัฒ นาในพื้น ที่เ ป็น คณะทางานดาเนิน งานในพื้น ที ่ โดยมีห น้า ที่ ต ามคาสั ่ง ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ศึกษารายละเอียดและวิธีการดาเนินการพัฒนาเพื่อประสานงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการกากับดูแล ติดตาม รวบรวมข้อคาถาม และอุปสรรค
ในการดาเนิน การพัฒ นา แจ้งให้ผู้บ ริห ารโครงการทราบเป็น ระยะ รวมทั้งดาเนินการร่ว มกับ สคบศ.

ในกิจกรรมการติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา การคัดเลื อกผู้ แทนผู้เข้ารับการพัฒ นาเพื่ อ
เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest
2. ผู้แทนหน่ว ยงานเครือข่า ยร่ว มพัฒ นาในพื้นที่ข องสานัก งานศึกษาธิก ารภาคและ
ผู้แ ทนสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยทาหน้าที่ในปี พ.ศ. 2564 สามารถ
เป็นผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่ค ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565 โดยจะได้สิทธิในการเข้า
ร่วมพัฒนาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ แต่ สาหรับผู้แทนหน่ว ยงานเครือข่ายร่ว มพัฒ นาในพื้นที่คนใหม่ต้องเข้า
รับการพัฒนาทุกคน รายชื่อดังคาสั่งที่แจ้งแล้วนั้น
3. การดาเนินการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะ
ได้รับการพัฒนา โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ รายละ 2 ระดับ และระยะที่ 2 จัดทา
workshop สาหรับผู้ผ่านการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกในระดับดีเด่น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาคเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาวิช าการ MOE Speech Contest โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ งในและ
ต่างประเทศ
4. ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานเครือ ข่ า ยร่ ว มพั ฒ นาในพื้ น ที่ ทุ ก คนจะได้ รั บรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บการ
คัดเลือกเพื่อการติดตามให้ ผู้เข้ารับการพัฒนาภายใต้สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดย สคบศ.จะ
ดาเนินการแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาให้ กับคณะทางานผ่านทางไลน์กลุ่มคณะทางานโครงการ
และแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทาง E – mail ส่วนตัวที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร
พร้อมทั้งจัดทาลิงค์เอกสารคู่มือการเรียนรู้สาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา คู่มือสาหรับผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย
กาหนดการยืนยันสิทธิ์ การเข้าสอบและการเริ่มเรียนรู้ตามผลการวัดระดับการเรียนรู้ที่สอบได้ โดยผู้ได้รับ
การคัดเลือกสามารถดาเนินการตามขั้นตอนผ่านทางลิงค์ต่าง ๆ ที่แนบไว้ได้ด้วยตนเอง
5. หลั ง จากได้ รั บ รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขอให้ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน
เครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการจัดกลุ่ม
ไลน์เพื่อการกากับ ดูแลและแนะนาการผู้เข้ารับการพัฒนาให้กับบุคลากรภายใต้สังกัดของตนเองต่อไป
ซึ่งปี พ.ศ. 2565 จะเริ่มดาเนินการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
2.2 ประเด็นการใช้ระบบและโปรแกรมการเรียนรู้
1. การใช้ ร ะบบ/โปรแกรมสาเร็จ รูป เพื่อ การเรีย นรู้สาหรับ ผู้เ ข้า รับ การพัฒ นาจะมี
แอดมินและฝ่ายวิชาการคอยดูแล และแนะนาระบบการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้เข้ารับการ
พัฒ นาสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบได้ใน Facebook ED NIDTEP 2022 และสอบถามผ่าน
ไลน์ @nidtep ได้
2. ผู้ เข้ารั บ การพัฒ นาทุกคนต้องใช้ห มายเลขโทรศัพท์ ตามที่แจ้งไว้ในการสมัครเป็น
รหัสผ่านเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ทุกครั้ง หลังจากที่ยืนยันสิทธิ์ 1 วัน ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้าสู่ระบบ
การเรียนรู้โดยชื่อผู้ใช้ คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่าน คือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 5 ตัวสุดท้าย
ของท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้ 0819978569 รหัสผ่าน 78569 (ดังรูป)
3. การเข้ า สอบก่ อ นเรี ย นจะเป็ น การทดสอบผู้ เ รี ย นเพื่ อ ค้ น หาระดั บ ทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษของตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับชุดทดสอบทางภาษาอังกฤษแบบ
Adaptive Exam ซึ่งมีร ะดับ ความยาก-ง่าย ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework
for Reference of Languages) แบ่ งเป็ นระดับดังนี้ Basic 1-3 Intermediate 1-3 และ Advanced 1-3

เมื่อผู้เข้ารับ การพัฒ นาสอบก่อนเรีย นแล้ว ระบบจะประมวลผลการทดสอบตามระดับ ดังที่กล่ า วมา
ข้างต้น และจะได้รับมอบหมายหลักสูตรตามระดับทักษะที่ตนสอบได้
4. การเข้าเรียนตามหลักสูตร เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการตามข้างต้นแล้ว จะได้รับ
มอบหมาย (Assign) หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนา
สามารถบริหารจัดการในการเรียนได้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลา
ที่สถาบันพัฒนาครูฯ กาหนด ดังนี้

5. การเข้าเรียนตามหลักสูตร เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการตามข้างต้นแล้ว จะได้รับ
มอบหมาย (Assign) หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
บริหารจัดการในการเรียนได้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) ภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลาที่สถาบัน
พัฒนาครูฯ กาหนด
6. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดในตารางข้างต้น จะได้รับวุฒิบัตร
ผู้สาเร็จการพัฒนาตามหลักสูตร (Certificate of Achievement)

