บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๐
ที่ พม ๐๖๐๔.๐๖/ว ๑๘๑๒
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เรียน

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิก าร อนุ มัติ ใ ห้ กองยุท ธศาสตร์แ ละแผนงาน โดยกลุ่ ม ประสาน
ความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศ ดาเนิ น การจัด โครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่ อพัฒ นาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ แ ละทั ก ษะความช านาญในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเสริมสร้าง
ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งมีกาหนดจะจัด ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่
๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ Prime Hotel Central Station กรุงเทพ ฯ ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรมฯ สาหรับค่าใช้ จ่ายก่อนและหลังการฝึกอบรมฯ ขอให้เบิก
จากหน่วยงานต้นสังกัด
ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงขอความร่วมมือพิจารณาอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของท่าน (ตามรายชื่อแนบ) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ในหลักสูตร“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course) สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ Prime Hotel Central Station กรุงเทพฯ
และขอความร่วมมือตอบแบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้กลุ่มประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ Email: facg_dsdw@yahoo.com, facg_dsdw@dsdw.go.th หรือโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๒๘๑ ๓๓๓๐, ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๘๗ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (กาหนดการและรายละเอียด
โครงการฯ ตามแนบท้าย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง)
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แจ้ งท้ าย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองทุง่ สาน จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดสิงห์บรุ ี
ผู้อานวยการกองศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้ ากองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองคลองน ้าใส จังหวัดสระแก้ ว
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่ จังหวัดนครนายก
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดอ่างทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองห้ วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองจังหวัดระยอง
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองเบตง จังหวัดยะลา
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดชุมพร
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดบึงกาฬ
ผู้ปกครองนิคมสร้ างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดปทุมธานี
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดประจวบ
ผู้อานวยการศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ทพี่ งึ่ จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561
ณ Prime Hotel Central Station กรุงเทพ ฯ
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก
1 นายชยุต รัตนวราหะ
นักพัฒนาสังคม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี
2 นางสาวภัทริน เต่าทอง
นักพัฒนาสังคม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ
3 นายเชาวน์เมือง เวชกามา
นักสังคมสงเคราะห์
4 นางสาวยลดา พลพันธ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงาน
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
5 นายเจษฎา วารี
นิคมสร้างตนเองอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
6 นายมะรอชี นิกาเร็ง
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7 นางสาวจิรวรรณ พันธ์พุทธรัตน์
นิคมสร้างตนเองคลองนาใส จังหวัดสระแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 นายสุริยันต์ สุวรรณปักษ์
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
9 นางอนงค์นาฏ เมธีกุล
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
10

นางวีนัส อาจแก้ว

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
11 นางสาววาสนา ถ้าหิน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
12 นางสาวมนญาวีร์ วังคาแหง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม

นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
13

นางสาวรจเรข ไชยฮ้อย

นักพัฒนาสังคม

ที่
ชื่อ-นามสกุล
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14

นางสาววราพร กลางถิ่น

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
15

นางเอมอร วิรัตน์เกษ

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี
16 นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
17 นางสาวกชพร บัตโชติชัย
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
18 นางปุญชิดา ปัญญามี
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา
19 นางสาวสุวรรณีย์ บุญสุวรรณ์
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
20 นายลิขิต สังข์กลัด
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบ
21 นายภาคภูมิ มณีโชติ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
22 นางสาวศศิกาณต์ ศรีวิชา
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
23 นางสาวไซนะ อาแว
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
24 นายสุนทร จันทน์เทศ
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
25 นางสาวชุติกาญจน์ ครุธบิน

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักพัฒนาสังคม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานบริการ
นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบตอบรับ
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร” (English Communication Skills Course)
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ Prime Hotel Central Station กรุงเทพฯ
..........................................
๑. ชื่อ นาย/น.ส./นาง ...................................นามสกุล..........................ชื่อเล่น.......... อายุ .................... ปี
ตาแหน่ง..................................................................................................................................................
๒. ชื่อ นาย/น.ส./นาง ...................................นามสกุล...........................ชือ่ เล่น.......... อายุ ................... ปี
ตาแหน่ง..................................................................................................................................................
หน่วยงาน/กลุ่ม/กอง...................................................................................................................................
จังหวัด......................................................................โทร. .....................................โทรสาร.........................
๑. มือถือ........................................
๒. มือถือ .......................................
ขอยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมโครงการฯ ได้
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้
ประเภทอาหาร
มังสวิรตั ิ

อิสลาม

ทุกประเภท

กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ มายังกลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๘๗ หรือ Email: facg_dsdw@yahoo.com ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
ติด ต่อ สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติ มได้ที่ คุ ณจงกล วงษ์อุ ด ม หมายเลขโทรศั พท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๐,
๐ ๘๖๘๓ ๓๔๙๒๖

กำหนดกำร
โครงกำรฝึ กอบรมภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำบุคลำกร ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๑
หลักสูตร “ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร” (English Communication Skills Course)
สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูปฏิบัติงำน
ระหว่ ำงวันที่ ๓๐ เมษำยน – ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑
ณ Prime Hotel Central Station กรุงเทพฯ
…………………….
วันจันทร์ ท่ ี ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.

- ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.

- พิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
- กล่าวรายงาน และประธานในพิธีกล่าวเปิ ดการฝึ กอบรม

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

- Ice Breaking กิจกรรมละลายพฤติกรรมและแนะนาตนเองรายบุคคล

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

- Meeting New People บรรยายเรื่ อง การพบปะพูดคุย
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- กิจกรรมกลุม่ Work Shop (จาลองสถานการณ์พบปะผู้อื่นตามสถานที่ตา่ ง ๆ)
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

- Asking People Questions บรรยายเรื่ อง การใช้ คาถามต่างๆ ในการ
ทาความรู้จกั ผู้อื่น
- Talking about Others บรรยายเรื่ อง การกล่าวถึงบุคคลอื่น
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- Introduction Yourself & Others บรรยายเรื่ อง การแนะนาตนเองและผู้อื่น
- Number, Day & Times บรรยายเรื่ อง วิธีการการบอกตัวเลข วันที่ และเวลา
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

– กิจกรรม Work Shop (จาลองสถานการณ์พบปะ เพื่อน หรื อการนัดหมาย
ทางธุรกิจ)
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

- รับประทานอาหารเย็น

-๒–
วันอังคำรที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

- Everyday Life & Activities บรรยายเรื่ อง วิธีการกล่าวถึงกิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

- Possessions & Plurals บรรยายเรื่ อง วิธีการใช้ ภาษาเพื่อการแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- กิจกรรมกลุม่ Work Shop (การใช้ ภาษาเพื่อการแสดงความเป็ นเจ้ าของ)
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

- Ordering Food & Drink บรรยาย เรื่ องวิธีการสัง่ อาหารและเครื่ องดื่ม
โดยมารยาท

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- Places at Home บรรยาย เรื่ อง วิธีการบอกสถานที่ตา่ ง ๆ ในที่อยู่อาศัย
- Places at Work บรรยาย เรื่ องวิธีการบอกสถานที่ตา่ ง ๆ ในที่ทางาน
- Places in Town บรรยาย เรื่ องวิธีการบอกสถานที่ตา่ ง ๆ ในเมือง
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. – กิจกรรมกลุม่ Work Shop
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

- รับประทานอาหารเย็น

-๓–
วันพุธที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เวลา

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

- Asking the Way บรรยายเรื่ อง วิธีการถามและการบอกทาง
- Job & Abilities Can & Can’t บรรยาย เรื่ อง วิธีการบอกอาชีพการงาน
และ ความสามารถเกี่ยวกับการทางาน
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- กิจกรรมกลุม่ Work Shop (จาลองสถานการณ์ การถามทาง และการ
บอกทาง เพื่อไปยังสถานที่ตา่ ง ๆ)
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

- Making Polite Requests & Responding to Requests
บรรยาย เรื่ อง วิธีการขออนุญาตอย่างสุภาพ และการตอบรับคาขอร้ อง
อย่างสุภาพ
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- Responding to Requests บรรยาย เรื่ องวิธีการตอบรับคาขอขอร้ อง
อย่างสุภาพ (ต่อ)

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

- กิจกรรมกลุม่ Work Shop (จาลองสถานการณ์ การขออนุญาตอย่าง
สุภาพ และการตอบรับคาขอร้ องอย่างสุภาพ)
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

- รับประทานอาหารเย็น

-๔–
วันพฤหัสบดีท่ ี ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

- On the Phone บรรยาย เรื่ อง ทักษะการสนทนาทางโทรศัพท์
(การฟั ง การพูดออกเสียง)

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

- Preparing for Meet-And-Greet บรรยาย เรื่ องการเตรี ยมความพร้ อมก่อน
การพบปะพูดคุย
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- กิจกรรมกลุม่ Work Shop (จาลองสถานการณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์)
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

- Meet-And-Greet Time กิจกรรมการพบปะพูดคุย

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- Listening บรรยาย เรื่ อง วิธีการฟั ง

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - Listening Activities กิจกรรมฝึ กการฟั ง
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

- รับประทานอาหารเย็น

-๕–
วันศุกร์ ท่ ี ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

- บรรยาย เรื่ อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ที่ใช้ ใน

- กิจกรรมกลุม่ Work Shop (จาลองสถานการณ์ การสนทนาภาษาอังกฤษ
ชีวิตประจาวัน)
กลุม่ ที่ ๑ Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag
กลุม่ ที่ ๒. นายพงศภัค ธีรเนตร

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- Grammar & Common Mistakes บรรยาย เรื่ องไวยากรณ์และภาษาที่ใช้ ผิด
เป็ นประจา
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

- Grammar & Common Mistakes บรรยาย เรื่ องไวยากรณ์และภาษาที่ใช้ ผิด
เป็ นประจา (ต่อ)

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

- Expressing Opinions กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น
โดย Mr. Mario Jr. Mariano Kalingag

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- พิธีปิดการอบรม
………………………………………………………………………

หมำยเหตุ

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
(English Communication Skills Course)
๑. หลักการและเหตุผล
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายมากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
และค้ น คว้ า ความรู้ ใ หม่ ๆ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ เ รี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในระดับที่จะสื่อสารได้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติงาน
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กาหนดนโยบาย ๙-๕-๕ อันได้แก่
นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๙ ข้อ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๕ ข้อ และ
นโยบายขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) ๕ ข้อ เพื่อขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย
ยึดกรอบแนวทางการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐตาม
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว
โดยดาเนินโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (โครงการปืนใหญ่) ๔ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
(๑) ปิดช่อง ป้องกัน พัฒนา ... ไร้ที่พึ่ง ขอทาน (๒) สานฝัน ปันโอกาส (Talent on Street) (๓) ลด เหลื่อม ล้า
และ (๔) น้อมนาจิตอาสา ... ประชารัฐเพื่อสังคม ภายใต้คาขวัญ “เล็งเป้า เฝ้าระวัง ป้องกัน ... นาสังคมพัฒนา”
รวมถึงการดาเนินกิจกรรมสนับสนุน คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภาพที่ดี
มีภาวะผู้นา และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางภาษา
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มประสานความร่ว มมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีบทบาท
ภารกิจหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่อง พิจารณาแล้วเพื่อให้สอดรับและตอบสนองต่อนโยบายฯ ดังกล่าว จึงได้
จัดทาโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร” (English Communication Skills Course) สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน ๒๕ คน
๑ รุ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถนาไปใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

-๒๓. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
๓.๑ ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารทั้งการฟังและการพูด พร้อมสอดแทรกทักษะการอ่านและเขียน เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม
มีพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน
(Reading) และการเขียน (Writing)
๓.๒ ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความพร้อม กล้าพูด กล้าแสดงออก
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง ให้คาอธิบาย คาบรรยาย
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้
๔. เป้าหมาย
เจ้าหน้ าที่ผู้ป ฏิบัติงาน (ข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงานราชการ) ของกรมพัฒนาสั งคม
และสวัสดิการ จานวน ๒๕ คน
๕. วิธีการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (Placement Test)
๕.๒ คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ จานวน ๒๕ คน เข้ารับการฝึกอบรม
๕.๓ วัดผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test)
๕.๔ ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรโดยวิทยากรชาวต่างประเทศ
๕.๕ วัดผลหลังการฝึกอบรม (Post-test)
๕.๖ สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม
๕.๗ รายงานผลการดาเนินการฝึกอบรม
๖. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงแรม มิราม่า กรุงเทพฯ
๗. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินจากวิทยากรเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
๗.๑ คะแนนการเข้ารับการฝึกอบรม ต้องไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงการฝึกอบรม
๗.๒ คะแนนสอบวัดผลหลังการฝึกอบรม ต้องไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๘๐

