
  
 

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” 

ระหว่างวันที่  17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม ๒๕62 (15 วันท าการ) 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

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

      ๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศเข้าสู่  Thailand 4.0 คือเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เราจะต้องเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การแปรรูป
เพ่ิมมูลค่าทุกอย่างจะต้องมีเรื่องราว มีคุณค่าและมูลค่า จะต้องผูกโยงกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น “ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนด้วย 
ภาคเกษตร” ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา “เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่ถือ
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศ ด้วยการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
เป็นเครื่องมือในการรังสรรค์ “นวัตกรรมด้านการเกษตร” เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอัจฉริยะและ
แม่นย า อิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรและเกษตรกรรมในเมือง เพ่ือก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  

 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินโครงการทุนศึกษาต่อภายในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย มาตั้งแต่ ระยะที่ 1 (ปี 2546 – 2550) ระยะที่ 2 (ปี 2551 – 2555) ระยะที่ 3 (ปี 2556 – 2560) 
และระยะที่ 4 (ปี 2561 – 2565) ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขนาดผลผลิต
และเทคโนโลยีการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และจากการส ารวจข้อมูลข้าราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พบว่า จะมีข้าราชการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งอาจ
ส่งผลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขาดบุคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษ
ในระดับที่ดีมารองรับการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรเพ่ือทดแทน
สายงานหลัก และสายงานสนับสนุน 

 

สถาบันเกษตราธิการ จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะต่างประเทศเพ่ือ
เตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มี
ความรู้ด้านภาษา และสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และการวิจัย
เพ่ือรองรับภารกิจเร่งด่วนขององค์กร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความรู้

ด้านภาษา และด้านการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่จ าเป็นต่อภารกิจขององค์กร 
2.2 เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

การวิจัย เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนขององค์กร 
 
 
 
 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย ... 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 รุ่น 50 คน  
 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4.1 เป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
4.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่เริ่มอบรม) และรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

   4.4 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU – TEP อยู่ระหว่าง 45 - 60 คะแนน , TOEFL อยู่ระหว่าง 
150 – 170 คะแนน (Computer-based) หรืออยู่ระหว่าง 45 - 60 คะแนน (Internet-based) , IELTS  
อยู่ระหว่าง 4.0 – 4.5 ,DIFA TES ไม่ต่ ากว่าระดับ B1+ หรือคะแนน Placemen test ของสถาบัน 
เกษตราธิการ อยู่ระหว่าง 30 - 60 คะแนน (ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีผลคะแนน Placemen Test ของสถาบัน 
เกษตราธิการ สามารถดาวโหลดใบสมัครที่ www.kst.go.th และยื่นใบสมัครทาง E-mail : edu.kst.ku@gmail.com  
หรือโทรสาร :  0 2940 5597 สามารถตรวจสอบตารางการทดสอบตามหน่วยงานได้ที่หน้าเว็บไซต์สถาบันเกษตราธิการ 
หัวข้อ หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อฯ ) 

 4.5 เป็นผู้มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยี 
แห่งเอเชีย 
 4.6 เป็นผู้ที่หน่วยงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนาเพ่ือรับทุน
ศึกษาต่อฯ และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร 

 

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ  ที่หลักสูตรก าหนดให้ 

สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 5.2 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประสงค์จะท าข้ึนเมื่อได้รับทุน ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ 
ทั้งนี้หัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5.3 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

5.4 การขออนุญาตไม่เข้าเรียนเนื่องจากมีภารกิจจ าเป็นของทางราชการ จะต้องมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานต้นสังกัด และผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการก่อน                                               
 5.5 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านความรู้หลังการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด และตอบ
แบบประเมินโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบแบบติดตามและประเมินผล ภายหลังจากผ่านการฝึกอบรม 

 

 ทั้งนี้ สถาบันเกษตราธิการ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับ   
การฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย 
 

 6. หัวข้อการอบรม 

         อบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และฝึกทักษะในการท าโจทย์เพ่ือให้สามารถท าข้อสอบ
ได้อย่างถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด โดยเนื้อหาในการเรียนประกอบด้วย 
 

/ Structure ... 
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- Structure and Written Expressions  
การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ส านวนการเขียนในประโยคภาษาอังกฤษที่

เป็นมาตรฐาน และเพ่ือใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นเครื่องมือ (Tool) ในการตอบโจทย์ในการท าข้อสอบ 
- Reading Ability and Vocabulaly   

เรียนรู้ เทคนิคการท าความเข้าใจบทความให้ได้ใจความอย่างรวดเร็ว ให้สามารถ 
จับใจความความส าคัญ ตลอดจน Topic ในการท าข้อสอบของบทความโดยไม่จ าเป็นต้องทราบความหมาย 
ของค าศัพท์ทั้งหมด และการสรุปข้อมูลพิจารณาความหมายของค าศัพท์จากข้อความ บริบท รวมถึงการวิเคราะห์
และการแตกรากศัพท ์

- Listening and Speaking 
เรียนรู้เทคนิคการจับใจความและตอบค าถามในการสอบ พร้อมสอดแทรกการสนทนา 

ในแบบต่างๆ และพัฒนาความสามารถในการพูดโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 

ตารางการฝึกอบรม จ านวน 15 วันๆ ละ 6.5 ชั่วโมง รวม 97.5 ชั่วโมง 
 

 

No. Date 
Topic 

 
Hours 

1. Mon 17 Jun.  Listening (TOEFL) 1,2 
Listening to conversations between two people 
Listening to a lecture or a long talk     

6.5 

2. Tue 18 Jun.  Listening (TOEFL) 3,4 
Listening to a lecture or a long talk      

Listening comprehension practice 

6.5 

3. Wed 19 Jun.  Speaking (TOEFL) 3,4 
Basic conversations about personal matters 

6.5 

4. Thu 20 Jun.  Reading (TOEFL) 1,2 
Skimming for main ideas 
Scanning for specific information 

6.5 

5. Fri  21 Jun.  Reading (TOEFL) 3,4 
Understanding references 
Vocabulary in context     Making inferences 

6.5 

6. Mon 24 Jun.  Basic Writing Skills 1,2 
Sentence structures           Simple sentence 
Compound sentence         Complex sentence 
Compound-complex sentence 

6.5 

7. Tue 25 Jun.  Academic Writing 
  Speaking (TOEFL) 1 

Vocabulary and phrases  
Basic sentence structures 
Speaking techniques  

6.5 

 
 / 8. Wed 26 Jun … 
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No. Date 
Topic 

 
Hours 

8. Wed 26 Jun.  Academic Writing 
 Speaking (TOEFL) 2 

Speaking idioms  
Basic daily conversations 

6.5 

9 Thu 27 Jun.  Basic Writing Skills 3,4 
Coherence and Cohesive tools  
Conjunctions                Unity 
Transitions                   Pronouns 
Sentence structures      Simple sentence 

6.5 

10 Fri 28 Jun.  Writing (IELTS) 1,2 
IELTS Writing Task 1  

6.5 

11 Mon 1 July  Writing (IELTS) 3,4 
IELTS Writing Task 2  

6.5 

12 Tue 2 July  Writing (IELTS) 5,6 
IELTS Writing Task 3  
Opinion essay 

6.5 

13 Wed 3 July.  Writing (IELTS) 7,8 
IELTS Writing Task 4 
Problem/solution essay 

6.5 

14 Thu  4 July.  Writing (IELTS) 9,10 
IELTS Writing Task 5 
Argumentative essay 

6.5 

15 Fri 5 July.  Writing (IELTS) 11,12 
IELTS Writing Task 6 
Describing charts/graphs/diagrams 

6.5 

 
 

7. วิธีการฝึกอบรม 
 

              ฝึกอบรมโดยการบรรยาย 

  8. วิทยากร 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 

 9. สถานที่ฝึกอบรม 
 

ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

                 10. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.– 5 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. (15 วันท าการ) 
 
 / 11. การรับสมัคร … 
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 11. การรับสมัคร 
 หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร ส่งถึงกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันเกษตราธิการ โทร 0 2940 5593 ต่อ 143 
โทรสาร 0 2940 5597 และตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้ที่เว็บไซต์ www.kst.go.th  

  12. การรับรองผลการฝึกอบรม 
 

 ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องเข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร
และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามหลักสูตรก าหนดครบถ้วน และผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรมจะได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองผลจากสถาบันเกษตราธิการ และบันทึกการผ่านการฝึกอบรมในระบบข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน 

13. ผลผลิต 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะต่างประเทศเพ่ือเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ  
ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 50 คน 

 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
14.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

และด้านการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่จ าเป็นต่อภารกิจขององค์กร 
 14.2 ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

เพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการปฏิบัติงาน และการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ สามารถรองรับ
นโยบายกระทรวงและรัฐบาลและภารกิจเร่งด่วนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  15. การประเมินผล 
15.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบประเมิน

ความรู้/ทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 15.2 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือวัดทัศนคติของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมที่มีผลต่อโครงการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 

                 16. ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 
 ที่ปรึกษาโครงการ 
 นางสาวนฤมล  สงวนวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ผู้บริหารโครงการ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันเกษตราธิการ 

 

หมายเหตุ 1. ผู้เข้ารับการอบรม เบิกค่าพาหนะเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก จากต้นสังกัด  
 2. สถาบันเกษตราธิการ จะออกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นางสาวฉัตรทิพย์  เรืองจันทร์  นายณัฏฐ์ นิลรุ่งรัตนา และนางสาวสุชาดา จุ่นน้อย  
โทร. 0 2940 5593 ต่อ 143 โทรสาร 0 2940 5597 


