
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที ่ 20 – 31 สิงหาคม ๒๕61 (10 วันท าการ) 
                       รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่    3 – 14 กันยายน 2561 (10 วันท าการ) 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 
.................................... 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชากรไทย พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้เพ่ิมมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน ความ
ร่วมมือ แนะน า ถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอโครงการในความรับผิดชอบ ที่เป็นระดับสากล  

สถาบันเกษตราธิการ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นทักษะกลุ่มแรกที่มีความส าคัญเมื่อต้องมีการพบปะ เจรจาและ
การประชุม ให้แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการฟัง 
การจับใจความภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การออกเสียง รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษทีถู่กต้อง  

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้านการฟัง การจับใจความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. พัฒนาความรู้และทักษะด้านการพูด การออกเสียง รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้อง 
3. เสริมสร้างความมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษ เอ้ือให้เกิดการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการปฏิบัติงาน 
 
ก าหนดการรับสมัคร 

บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2561 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

ข้าราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประชุม เจรจา ประสานงาน กับชาวต่างชาติ/
องค์กรระหว่างประเทศ ตอ้งการพัฒนาทักษะการฟัง - พูด ภาษาอังกฤษให้มคีวามแม่นย าและ

ถูกต้อง 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร สถาบันเกษตราธิการพิจารณาจาก 

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ความจ าเป็นที่จะน าความรู้ ไปใช้งานตามภารกิจ 
2.คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (Placement test) ด้วยโปรแกรมทดสอบ speexx ผ่านเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ทดสอบ ณ สถาบันเกษตราธิการ โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 35 – 60 คะแนน  
3.ทั้งนี้ สถาบันฯจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
   รุ่นที่ 3  จ านวน 2๐ คน   
   รุ่นที่ 4  จ านวน 20 คน 



หัวข้อการอบรม 

Unit Topic Listening  Speaking  
1 Identity  Listen for main ideas by identifying key 

words 
 Listen for phrases introducing examples  

 Prepare and share a brief 
personal statement about a 
significant past experience 

2 Design  Follow an argument by listening for 
rhetorical questions 
 Listen for speaker’s bias 

 Plan and deliver a brief talk 
about an invention 

3 Thought  Listen to summaries provided within texts 
 Listen for the language of reasons and 
explanations 

 Brainstorm and contribute to 
a discussion of an experiment 

4 Fire  Practice listening to distinguish facts and 
opinions 
 Listen and follow a sequence of events 
described 

 Prepare and contribute to a 
debate 

5 Movement  Listen for similarities and differences 
 Identify supporting arguments 

 Plan and deliver a 
presentation about a city 

6 Disease  Categorize information when listening 
 Listen for cause and effect relationships 

 Prepare and deliver a 
presentation about a medical 
mystery 

7 Survival  Use prior knowledge to predict content of 
a presentation 
 Listen for language that connects ideas in 
the context of a talk 

 Prepare and contribute to a 
classroom presentation and 
discussion 

8 Drive  Listen to understand key vocabulary from 
context 
 Prepare for note taking when listening to a 
lecture 

 Plan and deliver a 
presentation on values 

9 Sound  Practice listening for organization in the 
context of a lecture 
 Notice and determine the speaker’s 
attitude while listening 

 Brainstorm and present a 
design proposal 

10 Tomorrow  Listen for phrases introducing problems 
and solutions 
 Recognize definitions to understand words 
from their context 

 Prepare and deliver a 
presentation about future problems 

 

สถานที่ฝึกอบรม 
  ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 31 สิงหาคม  ๒๕61  (10 วันท าการ) 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3   -  14 กันยายน  2561 (10 วนัท าการ) 

 



 

วิธีการฝึกอบรม  
  ฝึกทักษะการฟัง การพูด โดยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา และบทบาทสมมติ 

วิทยากร 
  โดย อาจารย์ทิพย์อุษา ศรีเพริศ บริษัท เมค อิท จ ากัด (MAKE IT CO., LTD.)    

การรับสมัคร  
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร โดยได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด ส่งถึงกลุ่มส่งเสริม

การศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันเกษตราธิการ โทร 0 2940 5593 ต่อ 142, 143 
โทรสาร 0 2940 5597 และตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว ไดท้ี่เว็บไซต์ www.kst.go.th 

เกณฑ์การพิจารณา  
1 พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ความจ าเป็นที่จะน าความรู ้

ไปใช้งานตามภารกิจ และตามคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด 
2 สถาบันจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดย 

   - คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (Placement test) ด้วยโปรแกรมทดสอบ speexx 
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ทดสอบ ณ สถาบันเกษตราธิการ โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 35 – 60 คะแนน 
   - ส าหรับผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบ Placement test และมีผลคะแนนแล้ว สามารถ
ยื่นใบสมัครโครงการพร้อมระบุคะแนนและส าเนาผลคะแนนทดสอบแนบมาพร้อมใบสมัคร โดยไม่ต้องทดสอบ
ใหม ่

การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องเข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร 

และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามหลักสูตรก าหนดครบถ้วน และผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม 
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลจากสถาบันเกษตราธิการ และบันทึกการผ่านการฝึกอบรมในระบบข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 

การประเมินผล 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบประเมินความรู้/

ทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรม  
2. การประเมินความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือวัดทัศนคติของผู้ เข้ารับ 

การฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
เจ้าหน้าทีป่ระสานงานโครงการ 
1) นายอภินันท์  ขันทะสีมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (08 1031 8110) 
2) นางสาวฉัตรทิพย์ เรืองจันทร ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (08 5667 9339) 
3) นางสาวสุชาดา จุ่นน้อย  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (09 8419 2936) 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทร. 0 2940 5593 ต่อ 142,143 

โทรสาร 0 2940 5597 

 
-------------------------------- 

http://www.kst.go.th/

