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นโยบายที่ ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

---------------------------การรวมตั วเป็ นประชาคมอาเซี ยนภายในปี ๒๕๕๘ จะเกิ ดประโยชน์ แก่ ประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก
หากประเทศไทยเตรี ยมการในเรื่ องต่ าง ๆ ให้ พ ร้ อมเพื่ อการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการถือว่ามีบทบาทสาคัญในการเตรียมการด้านทรัพยากร
มนุษย์ จึงได้ดาเนินการด้านพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาความรู้ความสามารถนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอนด้ านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการศึกษา
และการประชุมที่สาคัญต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
 จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซี ยนและการด าเนิ นการภายหลั งปี 2558 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวาคม 2558
เพื่อประกาศความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร และประชาชนที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดาเนินการ
ภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้น “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์
รู้เท่ าทั น เทคโนโลยี สานสามัค คีอ าเซี ยน” ภายใต้ วิสั ยทั ศน์ “คนไทยมี ศัก ยภาพพร้ อ มอยู่ในประชาคม
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ” โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ๑) เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๒) ยกระดับ คุณ ภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา ๓) ผลิ ตกาลั งคนให้ มีทักษะสอดรับกับ ตลาดแรงงาน
อาเซียน ๔) พัฒ นาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕) พัฒ นากลไกที่เกี่ยวข้ องเพื่อรองรับการ
เคลื่อนย้าย/แลกเปลี่ยน และ ๖) เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน 4 ส่วน ดังนี้
 การจั ด ตั้ งศู น ย์อาเซี ยนศึ กษา จ านวน 447 ศู น ย์ทั่ วประเทศ ซึ่ งกระจายอยู่ใน
สถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พั้ น ฐาน (สพฐ.) ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมี
บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิก ตลอดจนพัฒนาและจัดหาสื่อสารเรียนการสอน ให้บริการ
อบรมเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ และเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ศึ ก ษา ค้ น คว้า เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นด้ ว ย
ซึ่งทุกศูนย์มีความพร้อมที่จะเริ่มดาเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนงาน ทั้งนี้ ตลอดเดือนธันวาคม 2558
จะจั ดกิจ กรรมสร้างการรับ รู้ เพื่ อแสดงถึงความพร้อมของศูนย์อาเซียนศึกษาที่กระจายอยู่ทั้ง 77 จังหวัด
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาสู่ ความเป็นนานาชาติ รองรับ นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติใน
๑
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ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการใน 3 หลักสูตร รวมจานวน
14 โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รนานาชาติ จ านวน 8 โรงเรีย น หลั ก สู ต รพหุ ภ าษา จ านวน 4
โรงเรียน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์สองภาษา จานวน 2 โรงเรียนโดยในอนาคตมีเป้าหมายที่จะ
ขยายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยจังหวัดละ 2 โรงเรียน พร้อมทั้งจะขยายสมาชิกให้ครอบคลุมทุก
ระดับและทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2559 - 2562 กระทรวงศึกษาธิการมีแผนงานที่จะพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ดการมัธ ยมศึกษาให้ มี คุณ ภาพและมีม าตรฐานระดั บนานาชาติอ ย่างต่อเนื่ อง โดยจะเพิ่ มจานวน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
อย่างน้อยจังหวัดละ 2 โรงเรียน และพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นคลังความรู้ในเรื่องของอาเซียน ในส่วน
ของ สกอ.จะพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาในประชาคมอาเซียน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบคุณวุ ฒิวิชาชีพของประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น เดียวกับ สช. และ สอศ.ที่จะจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากร พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานที่ช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมกาลังคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
 การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ ม อบให้ ส านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึ กษา (สกศ.) ดาเนิ น การจัด ท ากรอบคุ ณ วุฒิ แ ห่ งชาติ (National
Qualification Framework : NQF) ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนากาลังคนสู่มาตรฐานสากล และใช้เป็น
องค์ป ระกอบในการประเมิ น ศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่ อมโยงคุณ วุฒิ การศึกษากับ การเทียบโอน
ประสบการณ์ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
(Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework : TF-AQRF) โ ด ย ไ ด้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อจัดทากรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่จะนาไปสู่การจัดทากรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี
 แต่ งตั้ งคณะกรรมการการจั ดมหกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษ
มีหน้ าที่ กาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน รวมถึงประสานการจัดกิจกรรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวางแนวทางการจัดงานในรูปแบบนิทรรศการที่ให้ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน
นักเรียน ผู้ปกครอง ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอั งกฤษ โดยเมื่อวันอั งคารที่ ๑๖ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๙ มีการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเสนอรูปแบบ
การจัดงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งของบูทสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่กาลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดื อนมีนาคม ๒๕๕๙ นี้ โดยจะได้มีการกาหนดแนวทาง
การดาเนิ นงานและรูปแบบกิจกรรม เพื่ อเป็นการเปิดตัวและประชาสั มพันธ์ให้ ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายรู้จัก
อย่างทั่วถึงในโอกาสต่อไป
๒. การยกระดั บ คุ ณ ภาพภาษาอั ง กฤษ รั ฐ บาลได้ ให้ ค วามส าคั ญ ของการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอั งกฤษให้ เป็ น นโยบายเร่ งด่ วนของชาติ กระทรวงศึ กษาธิ การจึ งได้ มี การพั ฒ นาแนวทางการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาครู ผ่าน ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้
 “Echo English” : แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยซึง่ เป็นโครงการ
ประชารัฐ โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสถาบันกวดวิชา Enconcept
ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและ
แท็บเล็ต โดยผู้เรียนไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน มีทั้งหมดกว่า 200 บทเรียน โดยจาลองสถานการณ์ที่ต้องใช้
๒
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ในชีวิตจริง อาทิ บทสนทนาทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้าและการบริการ ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน
ในระยะเวลาไม่ถึง ๑ เดือน (เปิดตัว ๗ มีนาคม ๒๕๕๙) แอพพลิเคชั่น “Echo English” ขึ้นแท่น
เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มแอพพลิเคชั่นฟรี และกลุ่มการศึกษาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) มาอย่าง
ต่อเนื่อง มีจานวนผู้ดาวน์โหลดกว่า ๑ แสนคน มีคนเรียนไปแล้วทั้งหมด ๖ แสนบทเรียน และได้ฝึกพูดไปแล้ว
กว่า ๑ ล้านประโยค ซึ่งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) สามารถดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้น
ไป และมีองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจ
ติดต่อขอใช้บริการ “Echo English” เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า “Echo English นับเป็นของขวัญที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มอบ
ให้กับประชาชน” และขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการกาลังนา “Echo English” ไปพัฒนาต่อยอดสร้างแอพลิเคชั่น
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน เพื่อขยายผลสู่เด็กนักเรียน กว่า ๑๐ ล้านคนทั่วประเทศ
 “Boot Camp” : การพัฒนาครูแกนนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในช่วงปิดภาค
การศึกษาที่ผ่านมา (๗ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดค่าย
พัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot camp) ให้ แก่ครูประจาวิชาภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ที่มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (CEFR : Common European Framework of Reference for Languages) ระดับ B2 ขึ้นไป อายุไม่เกิน
๔๐ ปี ทั่วประเทศ จานวน ๓๕๐ คน
การอบรมครั้งนี้ ครูได้เรียนรู้การวางแผน การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและเทคนิคต่าง ๆ
ที่ จะช่ วยส่ งเสริ มทั กษะภาษาอั งกฤษให้ กั บนั กเรียน จากวิทยากรผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ เป็ นเจ้ าของภาษา โดยตลอด
ระยะเวลาการอบรม ๕ สั ป ดาห์ ภาษาที่ ใช้ สื่ อสารจะเป็ นภาษาอั งกฤษเท่ านั้ น และครู จะต้ องฝึ กสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ พร้อมได้รับ Feedback จากวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาทันที และเมื่อจบการอบรม
จะมี การคั ดเลื อกครู ที่ ผ่ าน การอบรมครั้งนี้ จ านวน ๒๘ คน เพื่ อเป็ นครูผู้ น า (Master trainers) จั ดการอบรม
ต่อเนื่องไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ภายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและครู ผู้เข้ารับการอบรมที่น่าสนใจในหลายประเด็น เช่น ควรมีระบบ
การติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมเพราะการฝึกสอนใน “Boot camp” เป็นการฝึกสอนครูด้วยกันเอง ในขณะที่
สถานการณ์ จริงในชีวิตจะเป็ นอีกรูปแบบหนึ่ง, ทาอย่างไรให้ครูที่ผ่านการอบรมเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในระบบ
เนื่องจากมีข้อกังวลว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมเหล่านี้มีอายุไม่มากนักแต่จะต้องเป็นวิทยากรสืบทอดการอบรมให้แก่
ครูรุ่นพี่และรุ่นน้อง จะต้องมีระบบตอบแทนครูที่ดี เนื่องจากครูกลุ่มนี้ ได้อุทิศเสียสละเวลาตนเองจากสถานศึกษา
ของตนให้ แก่โรงการนี้ อีกด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการรับประเด็นเหล่ านี้ไปพิ จารณา พร้อมตั้งเป้าขยายผล
การจัดทา “Boot camp” ให้แก่ครู จานวน ๓,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๕๙
 การจั ด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพั ฒ นาศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาและครู /
อาจารย์ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภ าษาอัง กฤษในที่ชุม ชนระดับ ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ระหว่า งวัน ที่ 23 - 24 มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้ ร่ว มกับ สมาคมการพู ดภาษาอั งกฤษ (ประเทศไทย) (English Speaking Union, Thailand)
๓
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กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ตามหลั กเกณฑ์ ข องสมาคมการพู ด ภาษาอั งกฤษ (English Speaking Union) ณ สหราชอาณ าจัก รและ
ภาคปฏิบ ัต ิ ซึ ่ง เปิด โอกาสให้น ัก เรีย น/นัก ศึก ษาฝึก ซ้อ มกล่า วสุน ทรพจน์ฯ โดยให้ ครู/อาจารย์ เข้ าร่ วม
สังเกตการณ์ และฝึกซ้อมการตั ดสินการกล่าวสุน ทรพจน์ฯ ของนัก เรีย น/นัก ศึก ษา เมื่อ วัน ที่ 23 มกราคม
๒๕๕๙ โดยมีวิท ยากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการตัดสิน การแข่งขัน กล่าวสุนทร
พจน์ร ะดับ นานาชาติ (International Public Speaking) และBritish Council เป็น ผู ้ใ ห้ค วามรู ้ ซึ ่ง ได้ม ีก าร
จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอั งกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ (รอบรองชนะเลิศ) ในวันที่ 24 มกราคม
๒๕๕๙ ผู้เข้าร่ว มโครงการประกอบด้ว ย ครู/อาจารย์ จานวน 70 คน และ นัก เรีย น/นัก ศึกษา จานวน
71 คน สมัค รเข้าร่ว มการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก าร และมีนัก เรียน/นักศึก ษาที่ได้รับ การคัด เลือกจากการ
แข่ง ขัน กล่า วสุน ทรพจน์ภ าษาอัง กฤษในที ่ช ุม ชนระดับ ชาติ (รอบรองชนะเลิศ ) จ านวน 10 คน
(2016 National Public Speaking Competition) ในหั ว ข้ อ “The most common way people give
up their power is by thinking they don’t have any” เมื่ อ วั น ที่ 11 มี น าคม 2559 ณ โรงแรม
เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศ ให้เหลือ
เพี ย ง 1 คน เพื่ อ ไปเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กล่ า วสุ น ทรพจน์ ภ าษาอั ง กฤษในที่ ชุ ม ชนระดั บ นานาชาติ
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยผลการแข่งขันเป็น ดังนี้ 1. ผู้ชนะเลิศ ได้แก่นางสาวพิมพ์พลอย ริเกอร์
โรงเรียนสายปั ญญารังสิต 2. รองชนะเลิศลาดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวอภิชญา วิวัฒ น์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิต
บางนา 3. รองชนะเลิ ศ ล าดั บ ที่ 2 ได้ แ ก่ นายพร้ อ ม พุ ท ธิ ศ รี โรงเรีย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ ายมั ธ ยม ทั้ งนี้ นั ก เรี ย นที่ เป็ น ผู้ ช นะเลิ ศจะเป็ น ผู้ แทนประเทศไทยเข้ าร่ว มการแข่งขั น กล่ าวสุ น ทรพจน์
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจาปี 2016 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่
9 – 13 พฤษภาคม 2559 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศของนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว
 จั ด โครงการค่ า ยเยาวชนไทย-จี น ในโอกาสเฉลิ ม ฉลองความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต
ครบรอบ 40 ปี จั ด ขึ้ น ระหว่ างวั น ที่ 15-21 มี น าคม 2559 ที่ ก รุงเทพฯ และจั งหวัด ชลบุ รี โดยได้ รั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น ๑๙๐ คน ประกอบด้วย
เยาวชนชาวจีน จานวน ๗๐ คน ครูชาวจีน จานวน ๒๕ คน เยาวชนไทย จานวน ๗๔ คน และครูชาวไทย จานวน
๒๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่าน
โครงการพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ได้เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ตลอดจนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2559
 English Zone ฝึ กทั กษะภาษาอั งกฤษในแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสมภายใต้ แนวคิ ด
“ภาษาอังกฤษวันละนิดในชีวิตประจาวัน” หรือ “English Connect” โดยเปิดห้อง English Zone ณ ห้องสมุดและ
ศูนย์เอกสารนานาชาติอาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
กระทรวงศึ กษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๙ โดยมี ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการเป็ นประธาน ซึ่งภายใน
ห้อง English Zone มีสื่อและอุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้หลากหลาย อาทิ ภาพยนตร์ การวัด
ระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL TOEIC IELTS) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และวัสดุการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ
๔
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กระทรวงศึกษาธิการ
โดยบุคลากรสามารถเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทุกวันเวลาราชการ และภายหลังพิธีเปิดงานแล้วผู้เข้าร่วมงานได้
เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษทีมงานวิทยากรจากประเทศเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน และมีความมั่นใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 อบรมภาษาอั งกฤษเจ้ าของภาษา จากสถาบั นฝึ กอบรมด้ านภาษาอั งกฤษที่ มี ความ
เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 30 ชั่วโมง จานวน 80 คน
ซึ่งจัดอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม แบ่งเป็น 3 ทักษะ ดังนี้ พัฒนาทักษะการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
(Presentation) จานวน 20 คน พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (Speech Writing) จานวน 20 คนพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ (Speaking) จานวน 40 คน

๕

