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เอกสารประชาสัมพันธ์ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีมีส่วนผลักดันสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึ้น
และอาชีพเก่าบางอาชีพถูกลดความสำคัญลง ปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ของย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
เป็นพลเมืองดี มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม มีนิสัย 
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง และจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันทำให้การ
จัดการเรียนรู้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และผู้สอนจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการนำ
รูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งไปใช้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ซึ่งโลกยุคใหม่ต้องการผู้เรียนที่มีวินัย มีพฤติกรรม 
ที่ยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย ๆ สถานที่  
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคของ
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีของศตวรรษท่ี ๒๑ 

จากผลการสำรวจโดยสำนักจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Education First  (EF) 
เผยผลการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก ๑๐๐ ประเทศ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ไทยรั้งอันดับ ๗๔ ได้ ๔๗.๖๒ คะแนน อยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low) น้อยจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ ๔๘.๕๔ และ ๔๙.๗ คะแนน ตามลำดับ หากเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ไทยอยู่
อันดับ ๖ รองจากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ
เมียนมาร์และกัมพูชา ขณะที่ ๑๐ ประเทศแรกที่ได้คะแนนทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน 
นอร์เวย์ เดนมาร์ก สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ฟินแลนด์ ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี 1 ในอีกด้านหนึ่ง  
แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาอังกฤษหรือกำลังเรียน
ภาษาอังกฤษกว่า ๒ พันล้านคนทั่วโลก และทักษะภาษาเป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลที่สำคัญที่สุดของเยาวชน  
ในอาเซียน” ทว่า เมื่อมองในบริบททักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทย มักจะปรากฏการวิจัย หรือผลการศึกษา 
ที่ชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ กลัวการใช้ภาษาอังกฤษ และแง่มุมที่ค่อนไปทางลบ สะท้อน
จากการทดสอบการสำรวจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมองลึกถึงปัจจัยที่ เป็นสาเหตุให้คนไทยขาดทักษะภาษาอังกฤษ 
มีหลากหลายมิติ ทั้งจากระบบการศึกษา ตัวบุคคล ฯลฯ British Council (บริติช เคานซิล) ได้เปิดเผยข้อมูลจาก
การทำการวิจัยในปีที่ผ่านมา พบว่า “ทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทย” มีอุปสรรคหลัก ๆ ๔ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ครูภาษาอังกฤษระดับประถม-มัธยมศึกษา มากกว่าร้อยละ ๗๕ มีค่าเฉลี่ยทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับ A2 หรือต่ำกว่า ๒) ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทย ๓) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่
ยึดหลักไวยากรณ์ การแปล และท่องจำ และ ๔) เน้นวัดผลทักษะภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งไม่ได้

 
1 BTL Bangkok, ทักษะภาษาอังกฤษชาวไทยรั้งอันดับ 6 อาเซียน มุ่งเรียนต่อ UK มากถึง 43%, https://today.line.me/th/v2/article/ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ เป็นผู้รับสมัครและคัดเลือก 
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ส่งเสริมให้เรียนรู้เพื่อการสื่อสาร2 และเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน 
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
กับ บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู
และนักเรียนในสังกัด สพฐ. ให้มีความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR : The Common European 
Framework of Reference for Languages : ซึ่งเป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนา
ครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารเป็นสำคัญ อันจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษของ
เด็กไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล3 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English 
for All) ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ในองค์ความรู้และ
รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มี อำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดโครงการทดลอง
นำร่องหรือการพัฒนาในการพัฒนาทักษะศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในด้านการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบในพื้นที่ระดับ
ภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ทางการศึกษา ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศในกรอบของ
ความเป็นเครือข่าย บูรณาการร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับทุกช่วงวัย ตอบสนองต่อ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมและ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
มีความรู้ ทักษะ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรีย นและ
คุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป   
 
 
 
 
 
 

 
2 กรุงเทพธุรกิจ, ไขปัญหา ทักษะ 'ภาษาอังกฤษ' คนไทย 'รว่ง' ซ้ำซ้อน เพราะอะไร?,  
    https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865234 
3 สพฐ, สพฐ. ลงนามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, https://www.moe.go.th/ 
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วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
 3. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม 
มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (CEFR) มากข้ึน 
 
กลุ่มเป้าหมาย:  

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,500 คน  

รูปแบบการพัฒนา  

- ระยะที่ 1 (ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566) การพัฒนาด้วยโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ
สำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Learning) โดยผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารจัดการเวลา
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Notebook PC หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เป็นต้น 

- ระยะที่ 2 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566) การประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ "MOE Speech Contest 2023" ณ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 
การรับสมัคร 

สมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่  
 
หน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนา 
- สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ 0 3422 5400 ตอ่ 4041 – 4042 
โทรสาร 0 3422 5399  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ics@nidtep.go.th 
 
 
 
 


