
ประชุม คณก.พัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของ ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ
ในระยะ ๖ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)

การด าเนินการของ นขต.ยศ.ทอ. ตามแผนพัฒนา ฯ

วาระที่ ๑

วาระที่ ๒

วาระที่ ๓

หัวข้อการประชุม



ประธาน คณก.พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ ยศ.ทอ. 

พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์
รอง จก.ยศ.ทอ.

วาระที่ ๑



แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพลกองทัพอากาศ
ในระยะ ๖ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)

วาระที่ ๒



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

ยุทธศาสตร ์ทอ. ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)

กลยุทธท์ี ่๒.๖ เสริมสรา้งขีดความสามารถบคุลากรและพฤติกรรมการปฏบิตังิาน (Human and Behavior)

 พัฒนาระบบการฝึกและศึกษา ก าลังพลของ ทอ.ในส่วนก าลังรบ (War Fighter) 
ส่วนส่งก าลังบ ารุง ด้านการข่าวกรอง และทุกสายวิทยาการให้มีประสิทธิภาพ ก าลังพล
มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในลักษณะ Cross-Functional 
และ Multi-Disciplined รวมทั้งด าเนินการพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจน
การรับรองคุณสมบัติ

 เตรียมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกศึกษา ของ ทอ.ทุกระดับ ทั้งสถาบันการศึกษาที่ผลิตก าลังพล
เพื่อปฏิบัติงานภายใน ทอ.โดยตรง หลักสูตรปรับพื้นฐานความเป็นทหารอากาศส าหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME) และหลักสูตรของสายวิทยาการ รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถก าลังพล ทอ.ตาม Career Path ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทอ.

 ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยงาน และปรับปรุงกฎระเบียบการปฏิบัติงานของ ทอ.ให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานในทุกระดับ สอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือระบบการท างานรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเป็นไปตามแนวความคิดในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)



นโยบาย ผบ.ทอ. ประจ าป ี๒๕๖๕

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

กองทพัอากาศทีม่คีณุภาพ (Royal Thai Air Force Quality)

 คนคุณภาพ (Quality People) มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพล ทอ.โดยการฝึกศึกษาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

เสริมสร้างขีดสมรรถนะก าลังพล ทอ.ให้มีความสามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจ ควบคู่กับพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
ทักษะเฉพาะด้านในระดับบุคคล เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)



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

กลุ่มเป้าหมาย

 ผู้ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ 
ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบประจ าป ีแต่ต้องได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาองักฤษใหอ้ยู่ในระดับขั้นพื้นฐาน A1 
ตามกรอบอ้างองิ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

 ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ 
ต้องเข้ารับการทดสอบประจ าปี เพื่อน าผลไปประกอบการวางแผนในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาองักฤษ 
รวมทั้งน าผลคะแนนไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๑) การปฏิบัติงาน หรือติดต่อกับชาวต่างชาติ 
๒) ศึกษา ฝึกงาน ดูงานในต่างประเทศ รับทุนการศึกษา ฝึกร่วม นักการทูต หรือกรณีอืน่ ๆ 
๓) เข้ารับการศึกษาหลักสตูรวิชาชพีทางทหาร (PME) ในสถานศึกษาของ ทอ. 
๔) ปรับเลื่อนชั้นยศจาก จ.อ.เป็น พ.อ.ต.
๕) นักเรียนทหารในสถาบนัการศกึษาของ ทอ. 



แผนปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล ทอ. 

ประจ าปี ๒๕๖๕



แผนปฏิบัตกิารการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของก าลังพล ทอ.ประจ าปี ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ก าลังพล ทอ.มีความสามารถด้านภาษาองักฤษเทียบเคยีงระดับสากล
๒. เพื่อให้ก าลังพล ทอ.ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาองักฤษทกุระดับและทุกกลุม่เป้าหมาย 
๓. เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการปฏิบตัิงาน และส่งเสริมความเจริญก้าวหนา้ในสายอาชีพใหแ้ก่ก าลงัพล ทอ.ในบริบททีเ่กี่ยวขอ้งกับ

ความสามารถด้านภาษาองักฤษ
๔. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษให้แก่ก าลงัพล ทอ.อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

 เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑. ระดับความส าเร็จในการก าหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านภาษาองักฤษของก าลงัพล ทอ.
๒. ระดับความส าเร็จในการใช้หลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการก าหนดสมรรถนะของก าลงัพลอย่างเปน็รปูธรรม
๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการ หรือหลักสูตรการเรยีนรูภ้าษาองักฤษตรงตามวัตถุประสงคข์องก าลงัพลตามกลุม่เป้าหมาย
๔. ร้อยละ ๗๐ ของ หน่วยขึ้นตรงกองทพัอากาศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาษาองักฤษของหนว่ย
๕. ร้อยละ ๓๐ ของ หน่วยขึ้นตรงกองทพัอากาศมีการพัฒนาระบบ หรือประยุกต์ใช้สื่ออเิล็กทรอนกิส์ (e-Learning) ในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ
๖. ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการมีหนังสอือา้งอิงค าศพัทภ์าษาองักฤษเฉพาะทางของสายวิทยาการ

















ECL Score

0 - 29

30 - 49

50 - 69

70 - 79

80 - 89
90 - 100

N/A 





การด าเนินการของ นขต.ยศ.ทอ. ตามแผนพัฒนา ฯ
o ค าส่ังและบทบาทหน้าท่ี คณก.พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ ทอ.
แผนการด าเนินงาน ปี ๖๕ – ๗๐

วาระที่ ๓

วาระที่ ๓























>> ส่งใหฝ้่ายเลขา ฯ ภายในวันที่ ๔ มี.ค.๖๕ <<

๑. ส ารวจ
๑.๑ จ านวนผู้เช่ียวชาญ
๑.๒ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย

๒.  จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามกลยุทธ์ที่ ๑ – ๔ 
ของปี ๖๕ โดยใช้ใบแบบตามผนวก ก-๑ และ ผนวก ก-๒

แนวทางในการด าเนินการของ นขต.ยศ.ทอ.



https://www.efset.org/quick-check/

https://www.efset.org/quick-check


ค าสั่ง ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๖๕ เรื่อง แต่งต้ัง คณก.พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ ยศ.ทอ. 



แผนการด าเนินงาน ปี ๖๕ – ๗๐



เอกสาร ผนวก ก-๑



เอกสาร ผนวก ก-๒



เอกสาร ผนวก ข และ ค



ต าราภาษาอังกฤษสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก



ต าราภาษาอังกฤษสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก



ภาษาอังกฤษส าหรับสายวิทยาการอนุศาสนาจารย์


