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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ กพ.ทอ.(สปพ.โทร.๒-๑๒๕๘) 

ที ่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๗๔ วันที่     ๑๒ ม.ค.๖๕ 

เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 
และแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

เรียน  ผบ.ทอ. 

 ๑. คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.มีหนังสือที่ ๑๖/๖๔ ลง ๓๐ พ.ย.๖๔ (กพ.ทอ.เลขรับ 
๒๒๔๑๕/๖๔) เสนอ กพ.ทอ.เพ่ือน ำเรียน ผบ.ทอ.พิจำรณำอนุมัติแผนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตำมมติที่ประชุม คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ. 
ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ โดยมี รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธำน (แนบ ๑)  

 ๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 
  ๒.๑ ค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๗๘/๖๓ ลง ๒๗ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษ
ของ ทอ. โดยมี รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธำนกรรมกำร ก ำหนดให้ คณก.ฯ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย 
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.ให้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
หลักสูตร รวมถึงพัฒนำเทคโนโลยีและสื่อกำรเรียนรู้ให้มีควำมทันสมัย (แนบ ๒) 
  ๒.๒ กำรประชุม คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.ตำมข้อ ๑ สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ แผนพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ระยะ ๖ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) (แนบ ๓) 
    ๒.๒.๑.๑ วิสัยทัศน์ ก ำลังพล ทอ.มีศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ พร้อมมุ่งสู่
กำรปฏิบัติภำรกิจระดับสำกล 
    ๒.๒.๑.๒ วัตถุประสงค์  
     ๒.๒.๑.๒ (๑) เพ่ือให้ก ำลังพล ทอ.มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ
เทียบเคียงระดับสำกล 
     ๒.๒.๑.๒ (๒) เพ่ือให้ก ำลังพล ทอ.ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษทุกระดับและทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
     ๒.๒.๑.๒ (๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริม
ควำมเจริญก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้แก่ก ำลังพล ทอ.ในบริบทที่เก่ียวข้องกับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
     ๒.๒.๑.๒ (๔) เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษให้แก่
ก ำลังพล ทอ.อย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน 
    ๒.๒.๑.๓ เป้ำหมำย ก ำลังพล ทอ.ทุกระดับและทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถดำ้นภำษำอังกฤษตำมแนวทำงและกลยุทธ์ที่วำงไว้ภำยใน พ.ศ.๒๕๗๐ 
    ๒.๒.๑.๔ กลยุทธ์ 
     ๒.๒.๑.๔ (๑) พัฒนำระบบกำรบริหำรก ำลังพลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. 
 

๒.๒.๑.๔ (๒)  พัฒนำ... 
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     ๒.๒.๑.๔ (๒) พัฒนำเครื่ องมือและสื่ อกำร เรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.     
     ๒.๒.๑.๔ (๓) สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.  
     ๒.๒.๑.๔ (๔) ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงยั่งยืน
ครอบคลุมทั่วทั้ง ทอ. 
    ๒.๒.๑.๕ กลุ่มเป้ำหมำย 
     ๒.๒.๑.๕ (๑) ผู้ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษ ซึ่งต้อง 
เข้ำรับกำรทดสอบประจ ำปี เพ่ือน ำผลไปประกอบกำรวำงแผนในกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
รวมทั้งน ำผลคะแนนไปใช้ในภำรกิจต่ำง ๆ ทั้งนี้ต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรทดสอบประจ ำปี โดยกำรทดสอบ  
ที่ไม่ใช่โครงกำรประจ ำปีจะด ำเนินกำรให้เฉพำะผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์เท่ำนั้น แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มย่อย ได้แก่ 
      ๒.๒.๑.๕ (๑.๑) ผู้ที่จ ำเป็นต้องใช้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรปฏิบัติงำน หรือติดต่อกับชำวต่ำงประเทศ เช่น จ ำพวกทหำรนักบิน , ผู้ท ำกำร 
ในอำกำศ, ควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ , อำกำศโยธิน, ช่ำงอำกำศ, สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ , สรรพำวุธ , 
ลำดตระเวนทำงอำกำศ, สำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ และวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
      ๒.๒.๑.๕ (๑.๒) ผู้ที่จะไปศึกษำ, ฝึกงำน, ดูงำน
ในต่ำงประเทศ, รับทุนกำรศึกษำ, ฝึกร่วมผสม, ผู้ปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนผู้ช่วยทูตทหำรประเทศต่ำง ๆ หรือกรณีอ่ืน ๆ 
      ๒.๒.๑.๕ (๑.๓) ผู้ที่จะเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร
วิชำชีพทำงทหำร (PME) ในสถำนศึกษำของ ทอ. ได้แก่ วทอ.ยศ.ทอ. , รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ.  
และ รร.นฝ.ยศ.ทอ. 
      ๒.๒.๑.๕ (๑.๔) ผู้ที่ปรับเลื่อนชั้นยศจำก จ.อ.
เป็น พ.อ.ต. 
      ๒.๒.๑.๕ (๑.๕) นักเรียนทหำรในสถำบันกำรศึกษำ
ของ ทอ. ได้แก่ รร.นนก., วพอ.พอ., รร.จอ.ยศ.ทอ. และ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย. 
     ๒.๒.๑.๕ (๒) ผู้ ที่ ไ ม่ มี ค ว ำมจ ำ เป็ นต้ อ ง ใช้ ภ ำษำ อั งกฤษ  
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่ต้องเข้ำรับกำรทดสอบประจ ำปี แต่ต้องได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
ตำมกรอบอ้ำงอิง CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) (แนบ ๔)  
ให้อยู่ในระดับขั้นพ้ืนฐำน A1 โดยสำมำรถเข้ำใจและใช้ส ำนวนที่คุ้นเคยในชีวิตประจ ำวันได้ สำมำรถแนะน ำตัวเอง
และคนอื่น ๆ ได้ และสำมำรถโต้ตอบง่ำย ๆ กับผู้อ่ืนที่พูดช้ำและชัดเจนได้ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย ได้แก่ 
      ๒.๒.๑.๕ (๒.๑) ผู้ ที่ ไม่ มี คว ำมจ ำ เป็นต้ อง ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติงำน 
      ๒.๒.๑.๕ (๒.๒) ผู้สนใจใฝ่รู้พัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง 
    ๒.๒.๑.๖ แนวทำงในกำรพัฒนำ 
     ๒.๒.๑.๖ (๑) ผู้บังคับบัญชำระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
สร้ำงควำมร่วมมือ โดยสนับสนุนปัจจัยที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ และน ำแผนพัฒนำภำษำอังกฤษไปสู่
กำรลงมือปฏิบัติจริง 

๒.๒.๑.๖ (๒)  ก ำหนด... 
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     ๒.๒.๑.๖ (๒) ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของก ำลังพล โดยจ ำแนก
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรน ำไปใช้ แบ่งเป็นระดับควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (ฟัง , พูด, อ่ำน 
และเขียน) ที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำ และจัดท ำหลักสูตรให้มีเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ก ำลังพลเกิดกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ สำมำรถน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
ได้จริงทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กำร 
     ๒.๒.๑.๖ (๓) สร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
โดยกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้เกิดกำรพูดคุย สอบถำม และแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น ตลอดจนจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมในรูปแบบสร้ำงสรรค์ สนุกสนำนควบคู่กับกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
สำระ ก ำลังพลเปิดใจรับกำรพัฒนำภำษำอังกฤษด้วยควำมสมัครใจไร้ซึ่งอคติ 
     ๒.๒.๑.๖ (๔) สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ภำยในองค์กำร 
ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง สอดแทรกภำษำอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวัน  
     ๒.๒.๑.๖ (๕) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นสื่อกำรเรียน
กำรสอน เพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ส่งเสริมให้ก ำลังพลเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-Learning) สำมำรถพัฒนำภำษำอังกฤษได้ทุกท่ีและทุกเวลำ 
     ๒.๒.๑.๖ (๖) จัดท ำคู่มือฉบับต้นแบบให้หน่วยสำมำรถยึดเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำภำษำอังกฤษแก่ก ำลังพลหน่วย พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เป็นมำตรฐำน  
     ๒.๒.๑.๖ (๗) จัดท ำหนังสืออ้ำงอิงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเฉพำะ
ทำงของสำยวิทยำกำร เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ตำมลักษณะงำนเฉพำะด้ำนนั้น ๆ ในรูปแบบ
ภำษำอังกฤษควบคู่กับภำษำไทย 
     ๒.๒.๑.๖ (๘) พัฒนำแบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ.ที่เป็น
มำตรฐำน สำมำรถวัดระดับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษครอบคลุมทั้ง ๔ ทักษะ (ฟัง, พูด, อ่ำน  
และเขียน) ตลอดจนพิจำรณำเลือกใช้แบบทดสอบภำษำอังกฤษที่เหมำะสม ทั้งนี้อำจเป็นแบบทดสอบประจ ำ
ต ำรำเรียน หรือแบบทดสอบภำษำอังกฤษทั่วไปตำมกรอบอ้ำงอิง CEFR เช่น ADFELPS, IELTS, TOEFL, 
TOEIC หรือ ALCPT เป็นต้น  
     ๒.๒.๑.๖ (๙) ประยุกต์ใช้ระบบกำรบริหำรงำนด้ำนก ำลังพล ทอ. 
(Human Resource Information System : HRIS)  ในกำรบันทึกข้อมูลระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
ของก ำลังพลที่คำดหวังในแต่ละต ำแหน่ง และผลกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของก ำลังพล  
     ๒.๒.๑.๖ (๑๐) ส ำรวจระดับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ
ตำมกรอบอ้ำงอิง CEFR ที่ก ำลังพลพึงม ีเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน (ยกเว้นระดับรองนำยพลขึ้นไป) 
     ๒.๒.๑.๖ (๑๑) เนื้อหำ หลักสูตร หรือต ำรำภำษำอังกฤษทั่วไป
ตำมกรอบอำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบอ้ำงอิง CEFR และกำรพัฒนำภำษำอังกฤษโดยใช้
ต ำรำ American Language Course (ALC) ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกลำโหมสหรัฐ  
   ๒.๒.๒ แผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (แนบ ๕) 
    ๒.๒.๒.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
     ๒.๒.๒.๑ (๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. 

๒.๒.๒.๑ (๒)  ระดับ... 



 
 

- ๔ - 

     ๒.๒.๒.๑ (๒) ระดับควำมส ำเร็จในกำรใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษในกำรก ำหนดสมรรถนะของก ำลังพลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
     ๒.๒.๒.๑ (๓) ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำโครงกำร หรือ
หลักสูตรกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตรงตำมวัตถุประสงค์ของก ำลังพลตำมกลุ่มเป้ำหมำย  
     ๒.๒.๒.๑ (๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของ นขต.ทอ.มีกำรแต่งตั้ง คณก.พัฒนำ
ภำษำอังกฤษของหน่วย 
     ๒.๒.๒.๑ (๕) ร้อยละ ๓๐ ของ นขต.ทอ.มีกำรพัฒนำระบบ 
หรือประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
     ๒.๒.๒.๑ (๖) ร้อยละ ๕๐ ของหน่วย หน.สำยวิทยำกำรมีหนังสือ
อ้ำงอิงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร 
    ๒.๒.๒.๒ งบประมำณ 
     ๒.๒.๒.๒ (๑) ใช้งบประมำณ ทอ.ตำมที่ได้รับอนุมัติในโครงกำร
ศึกษำของ ทอ.ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
     ๒.๒.๒.๒ (๒) ใช้งบประมำณของหน่วย  
     ๒.๒.๒.๒ (๓) ไม่ใช้งบประมำณ 
    ๒.๒.๒.๓ วิธีด ำเนินกำร 
     ๒.๒.๒.๓ (๑) คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.ก ำหนด
แนวทำงและเกณฑ์กำรใช้คะแนนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ รวมทั้งสรุปผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.ตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ น ำเรียน ผบ.ทอ. 
     ๒.๒.๒.๓ (๒) คณก.พัฒนำแบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ. 
ริเริ่มพัฒนำแบบทดสอบภำษำอังกฤษที่เป็นมำตรฐำนเพื่อทดแทนกำรใช้แบบทดสอบ ALCPT 
     ๒.๒.๒.๓ (๓) นขต.ทอ.แต่งตั้ ง คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษ 
ของหน่วย เพ่ือก ำกับดูแลและให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษแก่ก ำลังพล
ภำยในหน่วย, จัดท ำและรำยงำนแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพลหน่วย 
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ภำยในเดือน มี.ค., ส ำรวจระดับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษตำมกรอบอ้ำงอิง 
CEFR และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)   
     ๒.๒.๒.๓ (๔) หน่วย หน.สำยวิทยำกำร จัดท ำหนังสืออ้ำงอิง
ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำรให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร  
     ๒.๒.๒.๓ (๕) ศภษ.ยศ.ทอ.จัดท ำ โครงกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ., ตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนภำษำอังกฤษของหนังสืออ้ำงอิง
ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเฉพำะทำงของสำยวิทยำกำร , สร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมและขยำยโอกำสกำรพัฒนำ 
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.และจัดกำรทดสอบภำษำอังกฤษประจ ำปีให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมจ ำเป็นต้องน ำผลคะแนนไปใช้ในกรณีต่ำง ๆ 
 

๒.๒.๒.๓ (๖)  สถำบัน... 



 
 

- ๕ - 

     ๒.๒.๒.๓ (๖) สถำบันกำรศึกษำของ ทอ.จัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำครอบคลุมทั้ง ๔ ทักษะ (ฟัง, พูด, อ่ำน และเขียน) 
     ๒.๒.๒.๓ (๗) ยก.ทอ.พิจำรณำปรับโครงสร้ำงอัตรำต ำแหน่ง
ของครูภำษำของ นขต.ทอ.ให้อยู่ภำยใต้สังกัดของกองบังคับกำร หรือเป็นต ำแหน่งที่ขึ้นตรงกับ หน.นขต.ทอ. 
หรือในบริบทกำรบังคับบัญชำที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ  
แก่ก ำลังพลในหน่วยได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยไม่มีภำระงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ  
  ๒.๓ หนังสือ คณก.อ ำนวยกำรพัฒนำแบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ.ที่ ๑/๖๔  
ลง ๒ พ.ย.๖๔ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรพัฒนำแบบทดสอบภำษำอังกฤษของ ทอ.ทดแทน 
กำรใช้แบบทดสอบ ALCPT และจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๖), ระยะที่ ๒  
(พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) และระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๙ - ๒๕๗๐) รวมทั้งก ำหนดแนวทำงจัดท ำแบบทดสอบฯ  
ให้มีมำตรฐำนเทียบเคียงสำกล (แนบ ๖) 
  ๒.๔ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๖ ต.ค.๖๐ ท้ำยหนังสือ คณก.พัฒนำภำษำอังกฤษของ ทอ.               
ที่ ๙/๖๐ ลง ๓ ต.ค.๖๐ ให้ใช้แผนแม่บทกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ส ำหรับเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ นขต.ทอ.(แนบ ๗) 

 ๓. กพ.ทอ.พิจำรณำแล้ว เพ่ือให้กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ.
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นไปตำมมติที่ประชุม คณก.ฯ ตำมข้อ ๑ จึงเห็นสมควรอนุมัติแผนพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ตำมข้อ ๒.๒.๑  
และแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของก ำลังพล ทอ. ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
ตำมข้อ ๒.๒.๒ 

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติตำมข้อ ๓ 
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บทน า 
 แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลั งพลกองทัพอากาศ ระยะ ๖ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
ของก าลังพลกองทัพอากาศในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย เตรียมความพร้อมด้า นภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นภาษาสากล สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : 
NCO) มุ่งสู่  “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” สอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะที่  ๒  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยแผนพัฒนาฉบับนี้ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกมิติ  
ได้แก่ การบริหารก าลังพลผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ, การบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน  
และหลักสูตรเนื้อหา, และวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่ งยืน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษฉบับเดิม (ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และวางรากฐานการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศสู่ระดับสากล 
 ข้อมูลที่น ามาประกอบการจัดท าแผนฉบับนี้เกิดจากกรอบทิศทางในการพัฒนาสมรรถนะก าลังพล 
ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของก าลังพลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กองทัพอากาศก าหนด ประกอบด้วย ข้อมูลจากหน่วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ 
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะพัฒนาภาษาอังกฤษของ
กองทัพอากาศ น าไปสู่การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ภาษา (Language Skill) 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศฉบับนี้ เกิดจาก
การร่วมมือของผู้ เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน สนับสนุนข้อมูลประกอบการด าเนินการ โดยหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศรายงานผลการจัดโครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษแก่ก าลังพลภายในหน่วย  
พร้อมแจ้งปัญหาข้อขัดข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
รายงานผลการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประจ าปี หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ  
ส่งแบบส ารวจระดับความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติภารกิจภายใต้จ าพวกทหาร 
ที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา นอกจากนี้ ได้รับความกรุณา
จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาหน่วยงานในการให้ข้อมูลและตรวจสอบ
องค์ประกอบของแผนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาได้จริงในบริบทของกองทัพอากาศในอนาคต 
ส่งเสริมในกองทัพอากาศไทยมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาในระดับสากลมากยิ่งขึ้น 
 คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ขอขอบคุณทุกหน่วยเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือกระทั่งสามารถจัดท าแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วง 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบทิศทางการพัฒนาภาษาอังกฤษในแผนฉบับนี้สามารถน าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง 
ก าลังพลกองทัพอากาศทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ติดต่อประสานหรือปฏิบัติภารกิจร่วมกับมิตรประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถ ตลอดจน
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนเรียนรู้ ก าลังพลมีทัศนคติเชิงบวก 
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กระทั่งก่อเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้งกองทัพอากาศ 
 
 



แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ  
ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่มากกว่า ๕๐ ประเทศทั่วโลกประกาศใช้เป็นภาษาราชการ 
และมีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ไม่จ ากัดเฉพาะในกลุ่มเจ้าของภาษาเท่านั้น ผู้คนกว่าพันล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ 
มาจากประเทศที่มีบทบาทด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร ท าให้ปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษานานาชาติ (International Language) หรือ ภาษาสากล (Global Language) 
เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีเข้าถึงโอกาสได้มากกว่าทั้งในด้านการงาน ค่าตอบแทน 
ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความส าเร็จ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้ทิศทาง 
การพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” หรือ “One of  
the Best Air Forces in ASEAN” มุ่งเน้นเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) และด ารงขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 
ทุกมิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติทางอวกาศ (Space Domain) 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของก าลังพลทั่วทั้งกองทัพอากาศ  ตอบสนองการปฏิบัติภารกิจ 
อันหลากหลาย ทั้งภารกิจการรบและมิใช่การรบ 
 ลักษณะการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายมีความส าคัญอย่างยิ่งในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
ก าลังพลกองทัพอากาศจึงต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้มีความเชี่ยวชาญ 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมศักยภาพความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ก าลังพล
ทุกระดับ รวมถึงสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ ให้ก้าวทันสถานการณ์โลกซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาสากล ดังนั้นกองทัพอากาศเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
แก่ก าลังพลอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดกลยุทธ์และกรอบทิศทางไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศประจ าปี ซึ่งผลจากการด าเนินการที่ผ่านมา 
ท าให้ก าลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการเข้าร่วมโครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล
กองทัพอากาศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของก าลังพลกองทัพอากาศประจ าปี สามารถน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
รายละเอียดตามข้อ ๒ (ภาพที่  ๓) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล
กองทัพอากาศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับทิศทางการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ เส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
การบริหารจัดการก าลังพลตามหลักสมรรถนะ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ภาษา (Language Skill)
เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล ๕.๐ ตลอดจนก้าวทันต่อความเจริญของโลกวิทยาการในยุคสังคมฐานความรู้ 
จ าเป็นต้องตื่นตัวต่อการพัฒนาก าลังพลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ยกระดับการปฏิบัติ
ภารกิจในอนาคตขององค์การ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที บนพ้ืนฐานของบุคคล 
และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 

แผนพัฒนา... 
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 แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลั งพลกองทัพอากาศ  ระยะ ๖ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล 
ตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ภาพที่ ๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อม 
ในการป้องกันประเทศ กลยุทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(Human and Behavior) ซึ่งให้ความส าคัญด้านพัฒนาก าลังพลทุกระดับของกองทัพอากาศ ให้มีสมรรถนะ 
และขีดความสามารถในลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยมีความเข้าใจพ้ืนฐาน  
ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาด้วยการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยงาน 
วิเคราะห์ และก าหนดความต้องการก าลังพล รองรับการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศทุกระดับ พัฒนาระบบ
การสรรหาและคัดเลือกก าลังพล (Recruitment and Selection) และพัฒนาระบบการฝึกและศึกษาของทุก
สายวิทยาการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกศึกษาของกองทัพอากาศทุกระดับ 
ทั้งสถาบันการศึกษา หลักสูตรปรับพ้ืนฐาน หลักสูตวิชาชีพทางทหาร (PME) และหลักสูตรของสายวิทยาการ 
รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถก าลังพลกองทัพอากาศตาม Career Path 

 
ภาพที่ ๑  การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

   นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ยกระดับสู่กองทัพอากาศที่มีคุณภาพ
นโยบายด้านคนคุณภาพ (Quality People) มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลกองทัพอากาศโดยการฝึกศึกษา 
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถพร้อมปฏิบัติ
ภารกิจ ควบคู่กับพัฒนาองค์ความรู้ในระดับบุคคลเพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ 

คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพ่ือริเริ่ม พัฒนา 
ปรับปรุงและแก้ไขข้อขัดข้องของการด าเนินการที่ผ่าน อีกทั้งเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในทุกระดับให้มีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๗๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ตามกรอบระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
เพ่ือขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” 

 
 

 
 

ภาพที่ ๒ ... 
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 ภาพที่ ๒ แนวคิดและความเชื่อมโยงสู่การจัดท าแผนพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. ระยะ 6 ปี  

(พ.ศ.2565 - 2570) 
 

 
 

 
 

ตารางที่ ๑ ... 

ยุทธศาสตร์ ทอ.  
20 ปี 

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 

กลยุทธ์ที ่๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน  
(Human and Behavior) 

นโยบาย ผบ.ทอ. 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  

คนคุณภาพ (Quality People) 

Competency 
บริหารจัดการก าลังพลตามหลักสมรรถนะ 

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ภาษา (Language Skill) 

SWOT 
Analysis 

SWOT Analysis 

ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทพัฒานาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. ระยะ 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

หน่วยเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจากหน่วยเกีย่วข้อง 

คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ. 

ศภษ.ยศ.ทอ. 

หน่วย หน.สายวิทยาการ 

สถาบันการศึกษา ของ ทอ. 

การบริหารก าลังพล 
4 กลยุทธ ์

การบริหารจัดการ 

การสร้างเครือข่าย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้

แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) 

กลยุทธ ์

กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค  
(One of the Best Air Forces in ASEAN) 
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ตารางที่ ๑ แผนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) 
หมายเหตุ : แผนการด าเนินงานสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

  

 

 

 

 

๒.  การวิเคราะห์...
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๒.  การวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของก าลังพลกองทัพอากาศ  

SWOT  Analysis 

สภาวะแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษแก่ก าลังพลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ ส่งเสริม ให้การสนับสนุนก าลังพล
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพือ่การปฏบิัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  

๓. ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นสถาบันหลกั 
ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างครบวงจร
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา ทดสอบ และประเมินผล   

๔. ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ก าหนดให้ก าลังพลจ าเป็นต้อง
กระตือรือร้นในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ลุล่วง และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) 
ให้แก่ตนเอง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การน าแผนพัฒนาภาษาอังกฤษไปสูก่ารลงมือปฏิบัติจริง กระทั่งสัมฤทธิ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรมยังขาดปัจจยัหลายประการ เช่น สือ่การเรียนการสอน 
ที่ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึง เอื้อตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลบนฐาน
วิถีชีวิตใหม ่(New Normal) 

๒. บุคลากรผู้ด าเนินการด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษมีจ านวนไม่เพียงพอให้เกิด
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยา่งมีประสิทธภิาพทัว่ทั้ง ทอ. เช่น ครูภาษา  
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่จะต่อยอดเป็นผู้ฝึกอบรม หรือท าหน้าทีก่ระจาย
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ก าลังพลภายในหน่วย เป็นต้น  

๓. ช่องทางการเรียนรู้ไม่หลากหลาย รองรับการเข้าถึงข้อมูลความรู้แก่ก าลังพล
ได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (Self-Learning) เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของก าลังพล 
ในปัจจุบัน 

๔. ก าลังพลยังไม่ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอยา่งถูกกลุ่มเปา้หมายมาก
เท่าที่ควร โดยควรจ าแนกตามระดับความรู้ความสามารถและวัตถุประสงค์ 
ของการใช้งาน เช่น เพื่อการปฏิบัติงาน การสอบวัดระดบัคะแนนเพื่อน าไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรอืเพื่อเพิ่มพนูองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษทัว่ไป 

๕. หลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นความรู้ด้านภาษา 
ในภาพรวม ขาดการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามลักษณะ 
การปฏิบัติงานเป็นหลัก ซ่ึงกองทัพอากาศบริหารก าลังพลตามเลขหมาย 
ความช านาญ ภายใต้การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรสายวิทยาการ      

๖. งบประมาณมีจ ากัด  

๗. สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานและชวีติประจ าวันไม่เอื้อต่อการพัฒนา 
หรือฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 

๘. ก าลังพลมีทัศนคติเชิงบลต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

โอกาส (Opportunities) 
1. เป็นหนึ่งในประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN) ซ่ึงมีภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลาง ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก  

2. ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางสื่อ 
การเรียนการสอนและมีแหล่งค้นคว้าความรู้ที่หลากหลาย สะดวก
รวดเร็วต่อการเข้าถึง  

3. ความหลากหลายของวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
นอก ทอ. 

๔. วิถีการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันมีความคุ้รเคยและมีการใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
1. ความเจริญกา้วหนา้และเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี                        
(Disruptive Technology) 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาด 

3. อุปกรณ์และเครือ่งมือทันสมัยมีราคาสูง 

สภาวะแวดล้อมภายนอก 

ภาพที่ ๓  การวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ 
  

๓.  กลุ่มเป้าหมาย ... 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กองทัพอากาศส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ก าลังพลทุกระดับ โดยมุ่งเน้น
กลุ่มก าลังพลผู้มีความจ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในการปฏิบัติภารกิจ 
ของสายวิทยาการ รองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) 
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศมุ่งสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” หรือ “One of  
the Best Air Forces in ASEAN” (ตารางท่ี ๒) ดังนี้  
 3.1 ผู้ที่ไม่มีความจ าเป็นต้้งใช้้าาาางงใฤษา เป็นตฤลุ่มเป็้าหมายที่ไม่้้งใเปข้ารงบฤารทดสงบ็ระจ า็ี  
แ้่้้งใได้รงบฤารพงฒตาความสามารถด้าตาาาางงใฤษา้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR ชห้งยู่ชตระดงบขง้ตพ้ืตฐาต A1 
โดยสามารถเปข้าชจและช้้ส าตวตที่คุ้ตเปคยชต้ีวิ้็ระจ าวงตได้ สามารถแตะต า้งวเปงใและคตง่ืต ๆ ได้ และสามารถ
โ้้้งบใ่าย ๆ ฤงบผู้งื่ตที่พูด้้าและ้งดเปจตได้  
 3.2 ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องเข้ารับการทดสอบประจ าปี เพื่อน าผลไปประกอบ 
การวางแผนในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งน าผลคะแนนไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องให้
ความส าคัญต่อการทดสอบประจ าปี โดยการทดสอบที่ไม่ใช่โครงการประจ าปีจะด าเนินการให้เฉพาะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
เท่านั้น แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มย่อย ได้แก่ 
  3.2.๑ ผู้ที่ จ าเป็นต้องใช้ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติ งาน  หรือติดต่อกับ 
ชาวต่างประเทศ เช่น จ าพวกทหารนักบิน, ผู้ท าการในอากาศ, ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, อากาศโยธิน  
ช่างอากาศ, สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์, สรรพาวุธ, ลาดตะเวนทางอากาศ, สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
  3.2.๒ ผู้ที่จะไปศึกษา ฝึกงาน ดูงานในต่างประเทศ รับทุนการศึกษา ฝึกร่วมผสม ผู้็ฏิบง้ิใาต 
ที่ส าตงฤใาตผู้้่วยทู้ทหาร็ระเปทศ้่าใ ๆ หรือกรณีอ่ืน ๆ  
  3.2.๓ ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพทางทหาร (PME) ในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ 
ได้แก่ หลักสูตรการทัพอากาศ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารอาวุโส และหลักสูตร
นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง 
  3.2.๔ ผู้ที่ปรับเลื่อนชั้นยศจากจ่าอากาศเอกเป็นพันจ่าอากาศตรี 
  3.2.๕ นักเรียนทหารในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ซึ่งจ าเป็น...
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษ 

เนื้อหา/หลักสูตร/ต ารา แบบทดสอบ Basic User 
Independent 

User 
Proficient 

User ฟัง พูด อ่าน เขียน 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

1 ผู้ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปฏิบัติงาน/ติดต่อกับ
ชาวต่างชาติ 

          

- คู่มืงฤาร็ฏิบง้ิใาต (Work Manual) 
- เปงฤสารเปทคติค (Technical Order) 
- าาาางงใฤษาสายวิทยาฤาร 
- ฯลฯ 

- แบบทดสงบเปฉพาะ้ามคู่มืง/เปงฤสารเปทคติค 
- แบบทดสงบชต้ าราาาาางงใฤษา 
สายวิทยาฤาร 
- แบบทดสงบ้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR  
- แบบทดสงบมา้รฐาตทง่วไ็  
- ฯลฯ 

2 ผู้ที่ไปศึกษา ฝึกงาน ดูงาน 
ในต่างประเทศตาม
ทุนการศึกษา, ฝึกร่วม, 
ผู้ปฏิบัติงานที่ส านักงานผู้ช่วย
ทูตทหารประเทศต่าง ๆ  
หรือกรณีอื่น ๆ 

          

- าาาางงใฤษาสายวิทยาฤาร  
- าาาางงใฤษา้ามความเปหมาะสม 
ขงใโครใฤาร/าารฤิจ 
- ฯลฯ 

- แบบทดสงบทาใเปลืงฤ้ามที่เปจ้าขงใ
โครใฤารฤ าหตด เป้่ต ALCPT ADFELPS 
TOEIC TOEFL IELTS เป็นต้้ต 
- แบบทดสงบาาาางงใฤษาขงใ ทง. 
- แบบทดสงบ้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR 
- ฯลฯ 

3 เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ของ ทอ.(PME) 
• หลักสูตรการทัพอากาศ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- าาาางงใฤษาเปพื่งเปสริมสร้าใความรู ้
ขง้ตพื้ตฐาต 
- าาาางงใฤษาทาใฤารทหาร 
- ฯลฯ 

- แบบทดสงบาาาางงใฤษาขงใ ทง. 
- แบบทดสงบที่สถาตศึฤาาฤ าหตด 
- แบบทดสงบ้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR 
- ฯลฯ • หลงฤสู้รเปสตาธิฤาร 

ทหารงาฤาศ 
          

• หลงฤสู้รตายทหารงาวุโส           
• หลงฤสู้รตายทหาร 
ง้้ตผู้บงใคงบฝูใ           

 
 

 
 

ผู้เลื่อนชั้นยศ... 
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ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษ 

เนื้อหา/หลักสูตร/ต ารา แบบทดสอบ 
Basic  
User 

Independent 
User 

Proficient 
User ฟัง พูด อ่าน เขียน 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
4 ผู้เปลื่งต ง้้ตยศจาฤ จ.ง.  

เป็นต พ.ง.้. 
          

- าาาางงใฤษาเปพื่งเปสริมสร้าใความรู ้
ขง้ตพื้ตฐาต 
- ฯลฯ 

- แบบทดสงบาาาางงใฤษาขงใ ทง. 
- แบบทดสงบที่สายวิทยาฤารฤ าหตด 
- แบบทดสงบ้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR 
- ฯลฯ 

5 ตงฤเปรียตชตสถาบงต 
ฤารศึฤาาขงใ ทง.           

- าาาางงใฤษาเปพื่งฤารเปรียตฤารสงต
้ามหลงฤสู้รที่ฤ าหตด เป้่ต 
าาาางงใฤษาส าหรงบฤาร็ระฤงบงา้ีพ 
าาาางงใฤษาทง่วไ็ าาาางงใฤษา 
ทาใทหาร หรืง าาาางงใฤษาเปพื่ง 
ฤารทดสงบความรูา้าาางงใฤษาเปบื้งใ้้ต 
ขงใฤ าลงใพล ทง.  
- ฯลฯ 

- แบบทดสงบเปฉพาะขงใหลงฤสู้ร 
ที่สถาบงตฤารศึฤาาฤ าหตด 
- แบบทดสงบาาาางงใฤษาขงใ ทง. 
- แบบทดสงบ้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR  
- ฯลฯ 

• รร.ตตฤ.           
• วพง.พง.           
• รร.จง.ยศ.ทง.           
• รร.ดย.ทง.ดย.ทง.งย. 

          

6 ผู้ที่ไม่มีความจ าเป็นต  
้้งใช้้าาาางงใฤษา 
ชตฤาร็ฏิบง้ิใาต           

- สื่งฤารเปรยีตฤารสงตงงตไลต ์
เปพื่งเปสรมิสร้าใความรูา้าาางงใฤษา 
ขง้ตพื้ตฐาต (เปรียตรู้ด้วย้ตเปงใ) 
- ฯลฯ 

- แบบทดสงบเปฉพาะขงใหลงฤสู้รหรืง
โครใฤาร้ามขงบข่ายเปตื้งหาขงใสื่งฤารเปรียต
ฤารสงต 
- แบบทดสงบ้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR  

7 ผู้สตชจชฝรู่้พงฒตา
ความสามารถ 
ด้าตาาาางงใฤษา 
ด้วย้ตเปงใ 

          

- สื่งฤารเปรยีตฤารสงตงงตไลตเ์ปพื่ง
เปสรมิสร้าใความรูา้าาางงใฤษา (เปรยีตรู้
ด้วย้ตเปงใ) 
- ฯลฯ 

- แบบทดสงบทาใเปลืงฤ เป้่ต TOEIC TOEFL 
IELTS เป็นต้้ต 
- ฯลฯ 

ตารางที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายก าลังพลกองทัพอากาศผู้มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

หมายเปหุ้ ๑. ระดงบความสามารถด้าตาาาางงใฤษา้ามฤรงบง้าใงิใ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) แบ่ใงงฤเป็นต ๖ ระดงบ (A1, A2, B1,  B2, C1, C2) ซึ่ใเป็นตฤรงบง้าใงิใ 
                  ความสามารถทาใาาาางงใฤษาที่เป็ตสาฤลและมีฤารต ามาช้้เป็ตฤรงบความคิดหลงฤชตฤารจงดฤารเปรียตฤารสงตาาาางงใฤษาขงใ็ระเปทศไทย้ามตโยบายขงใฤระทรวใศึฤาาธิฤาร           
             ๒. รายละเปงียดสามารถ็รงบเป็ลีย่ตได้้ามความเปหมาะสมชต็ีใบ็ระมาณตง้ต ๆ      

ตาราง... 
 



- 9 - 

ตารางการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ/แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสากล 

กับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR 

CEFR 
Level 

  

TOEIC 

 (990) 

TOEFL IBT 

(120) 

IELTS 

 (9) 
CU-TEP 

A1 0 - 110 
n/a 

(ไม่มี) 

n/a 

(ไม่มี) 

n/a (ไม่มี) 

A2 110 – 225 
14 – 34 

B1 226 – 550 42 – 71 4 – 5 35 – 69 

B2 551 – 785 72 – 94 5.5 – 6.5 70 – 98 

C1 786 – 945  95 – 113 7 – 8 99 – 120 

C2 n/a (ไม่มี) 114 – 120 9 n/a (ไม่มี) 
ตารางที่ ๓ ตารางการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ/แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสากลกับระดับ
ความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๔ ...



- ๑๐ -  
 

ผลการส ารวจระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานของหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการตามกรอบอ้างอิง CEFR 

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วย 
Basic User Independent User Proficient User 

สบ.ทง. ฤร.ทง. ขว.ทง. 
ฤพ.ทง. สง.ทง.  
ยฤ.ทง. สตา.ทง.  
ฤบ.ทง. สพ.ทง.  
ทสส.ทง. ศวง.ทง.  
ส็้.ทง. ยศ.ทง.  
ส้ต.ทง. ศ็งว.ทง.  
สธต.ทง. ้ง.  
ค็ง. งย.  
พง.   
พธ.ทง.   
้ย.ทง.   
ขส.ทง.   
สฤ.ทง.   
สวบ.ทง.   
สต.ผบ.ดม.   
ฤใ.ทง.   

ตารางที่ ๔ ผลการส ารวจระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานของหน่วย หน.สายวิทยาการ 
ตามกรอบอ้างอิง CEFR 

หมายเหตุ : ๑. รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในปีงบประมาณนั้น ๆ     
              ๒. การส ารวจข้อมูลตามตารางที่ ๔ เป็นการประเมินโดยหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสามารถ... 



- ๑๑ - 

ระดับความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติภารกิจ จ าแนกตามจ าพวกทหาร 

ล าดับ หน่วย 
รับผิดชอบ ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร 
Basic 
User 

Independent 
User 

Proficient 
User 

ฟัง พูด อ่าน เขียน 

1 ยก.ทอ. นักบิน นักบิน   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
- ยุทธการ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

ต้นหน ผู้ท าการในอากาศ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 
ต้นหน ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

2 กร.ทอ. - กิจการพลเรือน 
และประชาสัมพันธ ์  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

๓ สบ.ทอ. สารบรรณ สารบรรณ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

๔ กพ.ทอ. สารบรรณ ก าลังพล ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 
๕ ขว.ทอ. - การข่าวกรอง  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 
6 กบ.ทอ. แผนที ่ แผนที ่ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 
  - ส่งก าลังบ ารุง ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

7 สปช.ทอ. - ปลัดบญัช ี ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 
8 สนภ.ทอ. - นิรภัย  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

9 ทสส.ทอ. สื่อสาร  
 

สารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส ์

✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

สื่อสาร ไซเบอร ์ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

10 คปอ. ต้นหน ควบคุมการปฏิบัติทาง
อากาศ 

 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

อุต ุ อุตุนิยมวิทยา  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

ถ่ายรูป ลาดตระเวนทางอากาศ 
และภมูิสารสนเทศ 

 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

11 อย. อากาศโยธิน อากาศโยธิน  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

ดุริยางค ์ ดุริยางค ์  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

12 ชอ. ช่างอากาศ ช่างอากาศ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

13 สอ.ทอ. สื่อสาร สื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์  ✔  ✔  ✔  
14 สพ.ทอ. สรรพาวุธ สรรพาวุธ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

15 พธ.ทอ. พลาธิการ พลาธิการ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

พัสด ุ พัสด ุ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

16 ชย.ทอ. ช่างโยธา ช่างโยธา ✔   ✔ ✔ ✔  
17 ขส.ทอ. ขนส่ง ขนส่ง ✔   ✔  ✔  
18 พอ. แพทย ์ แพทย ์  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

แพทย ์ ผู้ช านาญการแพทย ์
เฉพาะอย่าง 

 ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

แพทย ์ เภสัชกร  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

แพทย ์ ทันตแพทย์  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

แพทย ์ บริการแพทย ์  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

แพทย ์ พยาบาล  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
สวบ.ทง. … 



- ๑๒ - 

ล าดับ หน่วย 
รับผิดชอบ ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

เหล่าทหาร จ าพวกทหาร 
Basic 
User 

Independent 
User 

Proficient 
User 

ฟัง พูด อ่าน เขียน 

19 สวบ.ทอ. แพทย ์ เวชศาสตร์การบิน  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

20 ยศ.ทอ. สารบรรณ การศึกษาและการฝึก  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

สารบรรณ อนุศาสนาจารย ์ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

21 สธน.ทอ. พระธรรมนูญ พระธรรมนูญ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

22 กง.ทอ. การเงิน การเงิน ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

23 สน.ผบ.
ดม. 

สารวัตร สารวัตร 
✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

24 สตน.ทอ. - ตรวจสอบภายใน  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

25 สก.ทอ. - สวัสดิการ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

26 ศวอ.ทอ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

27 ศปอว.ทอ. - ปฏิบัติการทางอวกาศ  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

ตารางท่ี ๕ ระดับความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติภารกิจ จ าแนกตามจ าพวกทหาร 

หมายเหตุ : รายละเอยีดสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมในปีงบประมาณนั้น ๆ     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ ... 
 



- ๑๓ - 

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  

พัฒนาระบบการบริหารก าลังพลที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของก าลังพลกองทัพอากาศ 

3 ตัวช้ีวัด 

๕ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ 
ก าลังพลกองทัพอากาศ 

๗ ตัวช้ีวัด 

12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓  

สร้างเครือข่ายพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ 

2 ตัวช้ีวัด 

๔ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๔  

ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าง
ยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งกองทัพอากาศ 

๓ ตัวช้ีวัด 

3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ภาพที่ ๔  แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๔๖๕ - ๒๕๗๐) 
 
 
 
 

๔.  บทบาท... 

เป้าหมาย 

One of the Best Air Forces in ASEAN 

แผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังกองทพัอากาศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

ตัวชี้วัด (ระยะที่ ๒) 

 

 



- 1๔ - 

๔.  บทบาทและทิศทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 
 4.1 วิสัยทัศน์ 
 ก าลังพลกองทัพอากาศมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ พร้อมมุ่งสู่การปฏิบัติภารกิจระดับสากล 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
 4.2.๑ เพ่ือให้ก าลังพลกองทัพอากาศมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงระดับสากล   
 4.2.๒ เพ่ือให้ก าลั งพลกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษทุกระดับ 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 4.2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่
ก าลังพลกองทัพอากาศในบริบทที่เก่ียวข้องกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
 4.2.๔ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ก าลังพลกองทัพอากาศอย่างทั่วถึงและยั่งยืน  
 4.3 เป้าหมาย  

  ก าลังพลกองทัพอากาศทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ภายใน พ.ศ.๒๕๗๐  

  4.4 กลยุทธ์ 
 4.4.๑ พัฒนาระบบการบริหารก าลังพลที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ 
 4.4.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของก าลังพลกองทัพอากาศ 
 4.4.๓ สร้างเครือข่ายพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ 
 4.4.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งกองทัพอากาศ 

๕.  แนวทางในการพัฒนา 
 ๕.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสร้างความร่วมมือ โดยสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็น 
ต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และบุคลากรผู้ฝึกสอน หรือปัจจัย
อ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือน าแผนพัฒนาภาษาอังกฤษไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง  
 ๕.๒ ก าหนดก าลังพลเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ แบ่งเป็นระดับ
ความสามารถ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง หรือ พูด หรือ อ่าน หรือ เขียน) ที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
และจัดท าหลักสูตรให้มีเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ก าลังพลเกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ  
 ๕.๓ สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
เปิดโอกาสให้เกิดการพูดคุย สอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดจนเกินไปจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบสร้างสรรค์ สนุกสนานควบคู่กับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ เปิดใจรับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษด้วยความสมัครใจไร้ซึ่งอคติ 
 ๕.๔ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
สอดแทรกภาษาอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ใช้เป้าหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นแรงจูงใจ
ให้ก าลังพลมีความมุ่งม่ัน หมั่นฝึกฝนและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง 
 ๕.๕ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อการเรียนการสอน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง 
องค์ความรู้ ส่งเสริมให้ก าลังพลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ทุกที่
และทุกเวลา 
 

๕.๖  ศูนย์ภาษา ... 
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 ๕.๖ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดท าคู่มือฉบับต้นแบบให้หน่วยสามารถยึดเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ก าลังพลหน่วย พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน  
 ๕.๗ จัดท าหนังสืออ้างอิงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ความรู้ตามลักษณะงานเฉพาะด้านนั้น ๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย 
 ๕.๘ พิจารณาเลือกใช้ หรือพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน สามารถวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้ง ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ควบคู่กับก าหนดเกณฑ์การบังคับใช้
คะแนนที่เป็นมาตรฐานตามตารางท่ี ๓  
 ๕.๙ การก าหนดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามตารางที่ ๒ เป็นการก าหนดในภาพรวม 
ที่คาดหวังของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการก าหนดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของก าลังพล
กองทัพอากาศโดยควรมีการก าหนดต าแหน่งและใส่ไว้ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานด้านก าลังพล
กองทัพอากาศ (Human Resource Information System : HRIS) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการระบุระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คาดหวังของต าแหน่งนั้น ๆ รวมทั้งมีการบันทึกผลการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของก าลังพลและวันที่เข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือให้หน่วยงาน  
ที่ต้องการใช้ผลคะแนนของก าลังพลในหน่วยของตนสามารถตรวจสอบได้ 
 ๕.๑๐ ส ารวจระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิง CEFR ที่ก าลังพลกองทัพอากาศ
ประเภทนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนพึงมีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับการกองบินหรือผู้อ านวยการกองลงมา  
 ๕.๑๑ เนื้อหา หลักสูตร หรือต ารา แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้  
  ๕.๑๑.๑ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไปตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบอ้างอิง CEFR  
  ๕.๑๑.๒ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้ต ารา American Language Course (ALC)  
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลาโหมสหรัฐ 
 ๕.๑๒ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้  
  ๕.๑๒.๑ แบบทดสอบทั่วไปตามกรอบอ้างอิง CEFR ทั้งนี้อาจเป็นแบบทดสอบประจ าต ารา  
หรือแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น ADFELPS, IELTS, TOEFL หรือ TOEIC เป็นต้น โดยสามารถ
เปรียบเทียบคะแนนตามตารางการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ หรือแบบวัดความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษระดับสากลกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR (ตารางที่ ๓)  
  ๕.๑๒.๒ แบบทดสอบ ALCPT (American Language Course Placement Test) และแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศซึ่งมีรูปแบบตามแนวทางของแบบทดสอบวัดระดับของกลาโหมสหรัฐ  

๖.  ปัจจัยความส าเร็จ  
 ๖.๑ มีการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษตรงตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับบริบท 
การใช้ประโยชน์ของก าลังพลกองทัพอากาศตามกลุ่มเป้าหมาย      
 ๖.๒ ผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพล 
ในทุกระดับ รวมถึงเสริมสร้างขวัญก าลังใจ รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ๖.๓ มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนบริหารจัดการ
และอบรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านแก่ก าลังพลในแต่ละระดับและกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

๖.๔  มีการสื่อสาร ... 
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 ๖.๔ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนให้ความรู้ด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ก าลังพลทุกระดับมีความเข้าใจสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๖.๕ มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในการด าเนินงานโครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่ก าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 ๖.๖ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องควบคู่กับการพัฒนา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง   
 ๖.๗ มีการสรุปผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและตรงตามความเป็นจริง 
 ๖.๘ ความมุ่งม่ันตั้งใจของก าลังพล มีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

๗.  การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ จ าแนกเป็น ๕ บริบท ดังนี้ 
 ๗.๑ คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ก าหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และพิจารณาก าหนดเกณฑ์
การใช้คะแนนภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยประเมินจากผลลัพธ์ที่ผ่านมา 
และความต้องการในอนาคต  
 ๗.๒ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ประจ าปีของหน่วยภายในมีนาคม (ผนวก ก-๑ และ ก-๒) และรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ภายในสิงหาคมของทุกปี (ผนวก ข หรือ ผนวก ค) ให้คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศทราบ 
ผ่านเลขานุการ (กรมก าลังพลทหารอากาศ) 
 ๗.๓ หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ จัดท าหนังสืออ้างอิงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ 
ให้มีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอน เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของก าลังพลภายใน 
สายวิทยาการ และรายงานผลการใช้และการปรับปรุงคู่มือดังกล่าวภายในสิงหาคมของทุกปี (ผนวก ค)  
ต่อคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ผ่านกรมก าลังพลทหารอากาศ 
 ๗.๔ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษของก าลังพลในแต่ละ
ประเภท และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษภายใน
สิงหาคมของทุกปี (ผนวก ก-๑, ก-๒, และ ผนวก ข) ให้คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศทราบ 
ผ่านเลขานุการ (กรมก าลังพลทหารอากาศ) 
 ๗.๕ สถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให้มีการท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนรายงานผล 
การด าเนินการภายในสิงหาคมของทุกปี  (ผนวก ก -๑, ก-๒, และ ผนวก ข) ให้คณะกรรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศทราบ ผ่านเลขานุการ (กรมก าลังพลทหารอากาศ) 
 ๗.๖ คณะกรรมการพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ รายงานความก้าวหน้าการจัดท า
แบบทดสอบภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศภายในสิงหาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ของกองทัพอากาศทราบ ผ่านเลขานุการ (กรมก าลังพลทหารอากาศ)   
 
 
 
 

๘.  แนวทาง... 
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๘.  แนวทางการด าเนินการ 
 ๘.๑ คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
พร้อมจัดท าแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอั งกฤษของก าลั งพลกองทัพอากาศ ระยะ ๖ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล
กองทัพอากาศประจ าปี ตลอดจนก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 ๘.๒ ฝ่ายเลขานุการ (กรมก าลังพลทหารอากาศ) แจ้งแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของก าลังพลกองทัพอากาศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศประจ าปีให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศรับทราบ 
 ๘.๓ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
ของก าลังพลหน่วยประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของก าลังพลกองทัพอากาศประจ าปี (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในภาคผนวก ก-๑) โดยมีแผนงานและโครงการ
ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนงานและโครงการให้ค านึงถึงศักยภาพ  
ความพร้อมในการด าเนินการ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๘.๔ การใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ 
ด าเนินการได้ ๓ แนวทาง ได้แก่ 
  ๘.๔.๑ ใช้งบประมาณโดยขอบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของกองทัพอากาศประจ าปี ซึ่งต้องด าเนินการ
ให้สอดคล้องตามวงรอบการจัดท าโครงการศึกษาตลอดระยะเวลาของแผน 
 ๘.๔.๒ ใช้งบประมาณของหน่วย ในกรณีที่หน่วยสามารถจัดสรรได้ 
  ๘.๔.๓ ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๘.๕ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด และรายงานผล 
ให้คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศทราบ ผ่านเลขานุการ (กรมก าลังพลทหารอากาศ)  
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลและห้วงเวลาที่ก าหนด 
 ๘.๖ หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการมีหนังสืออ้างอิงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการครบถ้วน
ทุกสายวิทยาการ จ าแนกตามจ าพวกทหารที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีเนื้อหาสมบูรณ์ พร้อมส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  
 ๘.๗ ฤรมยุทธฤารทหารงาฤาศ พิจารณา็รงบโครใสร้าใงง้รา้ าแหต่ใขงใครูาาาาขงใหต่วยขึ้ต้รใ
ฤงใทงพงาฤาศชห้งยู่าายช้้สงใฤงดขงใฤงใบงใคงบฤาร หรืงเป็นต้ าแหต่ใที่ขึ้ต้รใฤงบหงวหต้าหต่วยขึ้ต้รใ
ฤงใทงพงาฤาศ หรืงชตบริบทฤารบงใคงบบงญ้าที่เปง้ืง้่งฤาร็ฏิบง้ิหต้าที่ชตฤารพงฒตาความรู้ความสามารถ 
ด้าตาาาางงใฤษาแฤ่ฤ าลงใพลชตหต่วยได้งย่าใเป้็ม็ระสิทธิาาพ โดยไม่มีาาระใาตง่ืต ๆ ที่ได้รงบมงบหมายชห้็ฏิบง้ิ 
 ๘.๘ คณะฤรรมฤารพงฒตาแบบทดสงบาาาางงใฤษาขงใฤงใทงพงาฤาศ ริเปริ่มพงฒตาแบบทดสงบาาาางงใฤษา
ที่ เป็นตมา้รฐาตเปพ่ืงทดแทตฤารช้้แบบทดสงบ  ALCPT ชห้สามารถวงดและ็ระเปมิตผลระดงบความรู้
ความสามารถชตฤารช้้าาาางงใฤษาขงใฤ าลงใพลฤงใทงพงาฤาศได้งย่าใมี็ระสิทธิาาพ้ามฤรงบง้าใงิใ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) 

 
 

 

๙. ค าอธิบาย... 
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๙. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาระบบการบริหารก าลังพลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กองทัพอากาศมีก าลังพลผู้ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอและมีศักยภาพ  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(บาท/ปี) 

หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยเกี่ยวข้อง ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 70 

๑.  มีจ านวนก าลังพล
ปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษแก่ 
ก าลังพลกองทัพอากาศ 
อย่างทั่วถึง 
 
 

๑.  ระดบัความส าเรจ็ของหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศในการมี
ก าลังพลผูม้ีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษปฏิบัติหนา้ที่
อบรม ฝึกสอน หรือเผยแพร่
ความรู้ด้านภาษาองักฤษ 
แก่ก าลังพลภายในหน่วย 

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ๑.  สนับสนุนให้ก าลังพลผู้มีความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษปฏิบัติ
หน้าท่ีอบรม ฝึกสอน หรือเผยแพรค่วามรู ้
ด้านภาษาอังกฤษแก่ก าลังพลในหน่วย 
๒.  จัดหาบุคลากรภายนอกกองทัพอากาศ
มาเป็นผู้ฝึกสอนภาษาอังกฤษ 
๓.  ส่งเสริมก าลังพลกลุม่เป้าหมายที่จะ
พัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษของหน่วยเข้าอบรม
โครงการพฒันาภาษาอังกฤษระดับ 
Independent User ของศูนย์ภาษาหรือ
สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ของสถาบันการศึกษานอกกองทัพอากาศ 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

นขต.ทอ. 
และ 

ศภษ.ยศ.ทอ. 

๒.  มีก าลังพลหลัก 
ในการพัฒนาสู่ผูม้ีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อเผยแพร่ หรือถ่ายทอด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
แก่ก าลังพลในหน่วย 

๒.  ระดบัความส าเรจ็ของหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศมีก าลังพล 
ทีม่ีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
ในระดับความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษท่ีก าหนด 
ตามกรอบอ้างอิง CEFR 

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ๔.  ส่งเสริมกลุ่มเปา้หมายทีม่ีคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษท่ีก าหนดและพฒันา 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษประจ าหน่วย 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

นขต.ทอ. 

๓.  มีผู้ก ากับดูแลการพัฒนา
ภาษาอังกฤษในระดับหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

๓.  ร้อยละของหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของหน่วย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของหน่วยข้ึนตรง
กองทัพอากาศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท างาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
ตามความเหมาะสม  

- 

นขต.ทอ. 

กลยุทธ์ที่ ๒ ... 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และนโยบายด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม บนพ้ืนฐานการเรียนการสอนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของก าลังพลตามกลุ่มเป้าหมาย 
 และมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ทันสมัย รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(บาท/ปี) 

หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยเกี่ยวข้อง ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 70 

๑.  มีระบบการบริหาร
จัดการในการพัฒนา
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 

๑.  ระดบัความส าเรจ็ 
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ
ของก าลังพลกองทัพอากาศ 
 

ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ๑.  จัดท าแผนพัฒนาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล
กองทัพอากาศ 
- แผนพฒันาฯ ระยะ ๖ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 
- แผนปฏิบัติการฯ ประจ าป ี

- 

คณก.พัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ของ ทอ. 

๒.  มีแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นมาตรฐาน 

๒.  ระดบัความส าเรจ็ในการใช้
แบบทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเป็น
มาตรฐานสากล 

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ๒.  พิจารณาใช้แบบทดสอบภาษอังกฤษ
กับกลุ่มเป้าหมายที่มคีวามจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษ (กลุ่มที่ ๑ - ๕ ตามตาราง 
ที่ ๒) 
๓.  โครงการพัฒนาแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษของกองทัพอากาศ 

- 
 

 
 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

คณก.พัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ของ ทอ. 
และ คณก.พัฒนา

แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 

ของ ทอ. 
๓.  ก าหนดเกณฑ ์
การใช้คะแนนภาษาอังกฤษ
อย่างเหมาะสม 
 

๓.  ระดบัความส าเรจ็ในการใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 
ในการก าหนดสมรรถนะ 
ของก าลังพลอย่างเป็นรูปธรรม 

ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ๔.  ประชุมพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง และก าหนดเกณฑ์
การใช้คะแนนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม
ตามสมรรถนะในแตล่ะกลุม่เป้าหมาย 

- 
คณก.พัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ของ ทอ. 

 
 
 

๔.  ก าลังพล… 
 



- ๒๐ - 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(บาท/ปี) 

หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยเกี่ยวข้อง ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

๔.  ฤลุ่มเป็้าหมายที่ม ี
ความจ าเป นต้้งใช้ ้
าาาางงใฤษามีความรู้
ความสามารถ 
ด้าตาาาางงใฤษา้ามที่ฤ าหตด 
(ฤลุ่มที่ ๑ - ๕ ้ าราใที่ ๒) 

๔.  ร้งยละขงใจ าตวตฤ าลงใพล
้ามฤลุม่เป็้าหมายที่มีคะแตต 
ผ่าตเปฤณฑ์ฤารทดสงบ
าาาางงใฤษา 

เตรียม 
ความ 
พร้อม 

๕๐ ๕๐ ๕๕ ๕๕ ๖๐ 5.  ส่งเสริมให้ก าลังพลเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสม่ าเสมอ ฝึกฝน ทบทวน 
เตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบ 
๖.  ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษกับทางศูนย์ภาษา 

- 

นขต.ทอ. 

๕.  มีหลักสูตร โครงการ หรือ
กิจกรรมรองรับวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของก าลังพลในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 

๕.  ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท า
โครงการ หรือหลักสูตรการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตรงตามวตัถุประสงค์
ของก าลังพลตามกลุ่มเป้าหมาย 

ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ส าเรจ็ ๖.  โครงการพัฒนาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล 
ในหน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ  
๗.  ภาษาอังกฤษส าหรบัเสมียน (สน.ผช
ท.ทหารไทย/ต่างประเทศ (ทอ.) 
๘.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ 
๙.  โครงการภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
(ALC Level I) ระดับต้น ประจ าป ี
๑๐.  โครงการภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
(ALC Level II) ระดับต้น ประจ าปี 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

นขต.ทอ. 
 
 

 

    ศภษ.ยศ.ทอ. 

๖.  มีสื่อการเรยีน 
การสอนที่ทันสมยั เพียงพอ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ของก าลังพล 
และส่งเสรมิการเรียน 
การสอนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖. ร้อยละของหน่วยข้ึนตรง
กองทัพอากาศมีการพัฒนาระบบ 
หรือประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ในการเรยีน 
การสอนภาษาอังกฤษ 

 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐.  ประยุกต์ใช้ หรือพัฒนา 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่มี
รูปแบบเหมาะสมกับพฤติกรรม 
การเรยีนรู้ของก าลังพล  
1๑.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

นขต.ทอ. 

๗.  ร้อยละของหน่วย  
หน.สายวิทยาการมีหนังสืออ้างอิง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
ของสายวิทยาการ  

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๒.  จัดท าหนังสืออ้างอิงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของ 
สายวิทยาการ 

- คณก.พัฒนาภาษา 
อังกฤษของ ทอ.,  

หน่วย หน. 
สายวิทยาการและ 

ศภษ.ยศ.ทอ. 
กลยุทธ์ที่ ๓ ... 



 
- ๒๑ - 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างเครือข่ายพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ  

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาภาษาอังกฤษและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ นอกกองทัพอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(บาท/ปี) 

หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยเกี่ยวข้อง ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

๑.  มีเครือข่ายส่งเสรมิและ
ขยายโอกาสการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษแก่ก าลังพล
กองทัพอากาศ 

๑.  ระดบัความส าเรจ็ในการมี
หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษแก่ก าลังพล
กองทัพอากาศ  

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

๑.  สร้างพันธมติรกับองค์การนอก
กองทัพอากาศทั้งในและต่างประเทศ 
เพิ่มโอกาสการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของก าลังพลกองทัพอากาศในระดบั
สากล   

- 
นขต.ทอ. 

และ 
ศภษ.ยศ.ทอ.  

2.  ก าลังพลกองทัพอากาศ
ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล 
 
 
 

๒.  ระดบัความส าเรจ็ในการมี
ก าลังพลเข้าร่วมโครงการ หรือ
หลักสตูรพัฒนาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถาบัน
นอกกองทัพอากาศ 

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 
 

๒.  การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ข้าราชการและนักเรยีนทหาร ไปศกึษา 
ฝึกงาน ดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้
ทุน ทอ.และทุนตามโครงการ 
IMET/FMF 
๓.  การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ข้าราชการและนักเรยีนทหาร ไปศกึษา 
ฝึกงาน ดูงาน ณ สหราชอาณาจักร 
บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ 
ประเทศนิวซีแลนด์ และเครือรัฐ
ออสเตรเลียโดยทุน ทอ. ทุนตาม
โครงการ DC และ MAP 
๔.  โครงการภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีม
ความพร้อมให้แก่ก าลังพล ทอ. ที่ได้รับ
ทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศก่อนเข้ารับ 
การทดสอบ TOEFL และ IELTS 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

ศภษ.ยศ.ทอ. 

 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ ... 



 
- ๒๒ - 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วทั้งกองทัพอากาศ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ก าลังพลกองทัพอากาศเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(บาท/ปี) 

หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยเกี่ยวข้อง ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

๑.  เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
แก่ก าลังพลทุกระดับทั่วท้ัง
กองทัพอากาศ 

๑.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ 
 

 

ส าเรจ็ 
 

 

ส าเรจ็ 
 

 

ส าเรจ็ 
 

 

ส าเรจ็ 
 
 

๑.  ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้าร่วม
โครงการพัฒนาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 

- 
นขต.ทอ. 

๒.  ร้งยละขงใหต่วยข้ึต้รใ
ฤงใทงพงาฤาศมีผลคะแตตเปฉลี่ย 
ฤารทดสงบาาาางงใฤษาขงใ
ฤลุ่มเป็้าหมายที่มคีวามจ าเป็นต 
้้งใช้้าาาางงใฤษาเปพิ่มขึ้ต 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 

๒.  สนับสนุนให้ก าลังพล
กลุ่มเป้าหมายที่มคีวามจ าเป็น  
ต้องใช้ภาษาอังกฤษเข้ารับ 
การทดสอบภาษาอังกฤษประจ าป ี   

- 
นขต.ทอ. 

และ 
ศภษ.ยศ.ทอ. 

๒.  ก าลังพลม ี
ความกระตือรือร้น  
เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อ 
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 
ได้ด้วยตนเอง 

๓. จ านวนโครงการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษท่ีส่งเสรมิให้ก าลังพล
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-Learning) เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

เตรียม
ความ
พร้อม 

เตรียม
ความ
พร้อม 

ส าเรจ็ 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 
 

ส าเรจ็ 
 
 

๓.  ส่งเสริมการเรยีนการสอนแบบ 
Self-Learning เช่น ก าลังพลศึกษา
เรียนรูด้้วยตนเองแล้วสรุปผล 
การเรยีนรู้รายงานให้ผู้ดูแลโครงการ
ทราบและประเมินผล, ให้เนื้อหา 
ไปเรยีนรู้ด้วยตนเองแล้วท าข้อสอบ
เพื่อประเมินผล หรือ จัดหาสื่อ 
การเรยีนการสอนที่เอื้อให้ก าลังพล
สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกท่ี
และทุกเวลาผ่าน Smartphone 
หรือ Application เป็นต้น 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

นขต.ทอ. 
และ 

ศภษ.ยศ.ทอ. 

หมายเหตุ  ๑. งบประมาณก าหนดโดย ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามท่ีได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณนั้น ๆ      
 ๒. รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในปีงบประมาณนั้น ๆ     

 

ภาคผนวก ...



 

 

ภาคผนวก 
 ผนวก ก  แบบฟอร์ม เสนอแผน แผนงานและโครงการ 
  ก-๑ แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ 
ภาษาอังกฤษของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (ประจ าปี) 
  ก-๒ เอกสารโครงการ 
 ผนวก ข แบบฟอร์ม รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ผนวก ค แบบฟอร์ม รายงานผลภาษาองักฤษสายวิทยาการ 
 

 

 

 

เอกสาร ภาคผนวก 
รายงานผลภาษาอังกฤษ ทอ. 



ผนวก ก-๑ แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (ประจ าปี) 
 แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ประจ าปี ......................... 

      (ชื่อหน่วยงาน).......................................... 

ค าสั่ง คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษของหน่วย ............................... 

 
กลยุทธ์/แผนงาน....................................................... 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ) 

 ๑. ...................... 
 ๒. ...................... 
                                              ฯลฯ 

 ๑. ...................... 
 ๒. ...................... 
                                                ฯลฯ 

 
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ...................... 
๒. ...................... 

โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนินการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. โครงการ............................ 

     -  กิจกรรม....................... 

     -  กิจกรรม....................... 

                

๒. โครงการ............................ 

     -  กิจกรรม....................... 

     -  กิจกรรม....................... 

                

(ลงชื่อ)........................(หัวหนา้ส่วนราชการ).............................. 

(ต าแหน่ง)...................................................................................  

             (วัน/เดือน/ปี) 



ผนวก ก-๒ เอกสารโครงการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................................... 

ชื่อหน่วยงาน................................................................. 

๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ (ยศ-ชื่อ-สกุล) 

     โทร. 

     E-mail 

๒.  อาจารย์ผู้สอน (ยศ-ชื่อ-สกุล)   ต าแหน่ง 

๔.  หลักการและเหตุผล 

๕.  วัตถุประสงค์ 

๖.  กลุ่มเป้าหมาย   

๗.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน..............คน 

๘.  ตัวชีว้ัดผลงาน 

๙.  ขั้นตอนด าเนินการ 

๑๐.  ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่.............ถึง.............        

๑๑.  แนวทางการประเมินผล      

๑๒.  รูปแบบการด าเนินการ  

1๓.  งบประมาณท่ีใช้  

๑๔.  เนื้อหาการเรียนการสอน  

1๕.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (……..…………………………………………..) 

              ต าแหน่ง....................................................... 

        (วัน/เดือน/ปี) 
 

 โครใฤารศึฤาา ทง.   ใบหต่วย    ไม่ช้้ใบ็ระมาณ    ง่ืต ๆ ระบุ........……… 

 ห้งใเปรียต    Online/e-Learning    Self-Learning   ง่ืต ๆ ระบุ........……… 

 าาาางงใฤษาทง่วไ็   าาาางงใฤษาสายวิทยาฤาร     ง่ืต ๆ ระบุ.............. 



ผนวก ข รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ค าชี้แจง  แบบรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมรายละเอียดผลการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของ นขต.ทอ. โดยจัดท าเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดโครงการ  

๑.  รายละเอียดโครงการ 
 ๑.๑  ชื่อโครงการ  
 ๑.๒ หน่วยงาน 
 ๑.๓ ผู้รายงาน (ยศ-ชื่อ-สกุล) 
  โทร.     
  E-mail  

๒.  สรุปผลการด าเนินงาน (ท าเครื่องหมาย  เพ่ือระบุค าตอบ หรือ บรรยาย) ดังนี้ 
 ๒.๑  ผลส าเร็จของโครงการ 
  
 ๒.๒ ขั้นตอนการด าเนินการ  
 
 ๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 ๒.๔  ผลการประเมินโครงการ (ตามที่ก าหนดไว้ใน ผนวก ก-2 เอกสารโครงการ)............................ 
 ๒.๕ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย มากน้อยเพียงใด................................   
 ๒.๖ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
 

๓.  ปัจจัยเกี่ยวข้อง (ระบุเป็นข้อ หรือ บรรยาย) 
 ๓.๑  ท่านคิดว่าอะไรคือ สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้การจัดท าโครงการครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ 
 ๓.๒  ท่านคิดว่าอะไรคือ สาเหตุหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดท าโครงการครั้งนี้ 
 ๓.๓  แนวทางปรับปรุง/ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ............................... 

๔. แนบรูปภาพประกอบการด าเนินโครงการ  
 

................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด าเนินการส าเร็จ      
 ด าเนินการไม่ส าเร็จ ระบุสาเหตุ............................... 
 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ/ขั้นตอน ระบุการเปลี่ยนแปลง............................... 
 เป็นไปตามแผน      
 ล่าช้ากว่าแผน  ระบุสาเหตุ......................... 

 ฟัง       พูด 
 อ่าน  เขียน 



ผนวก ค รายงานผลภาษาอังกฤษสายวิทยาการ 
ชื่อหน่วยงาน...............................  

เหล่าทหาร........................ จ าพวกทหาร........................ 

 
ค าชี้แจง  แบบฟอร์มฉบับนี้ใช้รายงานผลเฉพาะหน่วยที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ หรือ ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการปฏิบัติงาน (โดยไม่ต้องรายงานโครงการดังกล่าวซ้ าใน ผนวก ข รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ) 

๑.  รายละเอียดโครงการ 
 ๑.๑  ชื่อโครงการ  
 ๑.๒ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 ๑.๔  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

๒. งานในสายวิทยาการที่มีการน าไปใช้เป็นเนื้อหาการเรียนการสอน 
 ...................... (ระบุชื่องาน/หัวข้อเนื้อหา) ........................ 
 ................................................................. .......................... 
 .............................................................. ............................. 

                 ฯลฯ 

๓.  ผลการประเมินโครงการ (ตามที่ก าหนดไว้ใน ผนวก ก-2 เอกสารโครงการ) ............................ 

๔. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   

 
๕.  กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ไดม้ากน้อยเพียงใด/อย่างไร ................................ 

๖.  ปัจจัยเกี่ยวข้อง (ระบุเป็นข้อ หรือ บรรยาย) 
 ๖.๑  ท่านคิดว่าอะไรคือ สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้การจัดท าโครงการครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ 
 ๖.๒  ท่านคิดว่าอะไรคือ สาเหตุหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดท าโครงการครั้งนี้ 
 ๖.๓  แนวทางปรับปรุง/ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ............................... 

๗. แนบรูปภาพประกอบการด าเนินโครงการ (ถ้ามี) 

 
................................................................... 

 

                   

 

 

 ฟัง       พูด 
 อ่าน  เขียน 


