โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ภาษาอังกฤษออนไลน์เบื้องต้นสาหรับผู้บริหาร (เรียนออนไลน์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาเนินการโดยสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
หลักการและเหตุผล
สภาพโลกาภิวัฒ น์ได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น แต่ภาษาอั งกฤษ
ยังคงเป็นที่ยอมรับและใช้เป็นภาษากลางของโลกสาหรับการติดต่อ สื่อสารกับนานาประเทศเพื่อดาเนินกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย โดยประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 อย่างเต็มรูปแบบ
หลายภาคส่วนต่างคาดการณ์ ว่า การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น วิถีชีวิตของคนไทยคงต้องปรับตัว เนื่องจาก
กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34 บัญญัติไว้ว่า ภาษาที่ใช้ในการทางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (สมเกียรติ อ่อนวิมล,
2555) หมายความว่ า ประชาชนในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น 10 ประเทศ จะต้ อ งใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
เพื่อการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจาชาติของตน จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่คนไทยต้องเรียนรู้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาข้าราชการให้มีความสอดคล้อง
กับ การเปลี่ ยนแปลง โดยมุ่ งเน้ น ให้ เกิดการดาเนิ น การพั ฒ นาภาษาอังกฤษอย่ างเป็ น รูป ธรรม เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถให้บุคลากรของกรมชลประทาน โดยเฉพาะผู้บริหารที่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
ภารกิจในกรมชลประทาน รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้
ความก้ าวหน้ าของสั งคมฐานความรู้ และนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ปั จ จั ย ชี้ น าในการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมข้าราชการให้มีทักษะด้านภาษา
เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะเกิดการสื่อสารระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนา
การชลประทาน จึง จัด โครงการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษออนไลน์เ บื้อ งสาหรับ ผู้บ ริห าร กรมชลประทานขึ้น
เพื่ อ ด าเนิ น การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ทั้ ง ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์เบื้องต้นสาหรับผู้บริหาร จึงได้นาโปรแกรม
อบรมภาษาอั ง กฤษออนไลน์ มาใช้ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถฝึ ก อบรมได้ ที่ ท างานหรื อ ที่ บ้ า น ผ่ า นเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์พ กพา โทรศั พ ท์ มื อถื อ หรือ แท็ บ เล็ต ซึ่ งนั บ ว่าเป็ น เทคโนโลยีที่ น่ าสนใจ
และสามารถตอบสนองต่อความคล้องตัวของผู้บริหารกรมชลประทานได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
พัฒ นาภาษาอังกฤษสาหรับข้าราชการกรมชลประทาน ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ทักษะเพื่อสื่อสารเข้าใจได้ในเบื้องต้น สามารถทาความเข้าใจ
สาระสาคัญของเนื้อหา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เข้าใจ
สานวนในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การนาเสนองานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษในการประชุม และสื่อสารในที่ประชุมระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ใช้ภาษาอังกฤษ ในทักษะการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน
สื่อสารเข้าใจได้ สามารถทาความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสัมพันธ์
ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจสานวนในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การนาเสนองาน
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษในการประชุม และสื่อสารในที่ประชุมระหว่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑. เป็นข้าราชการกรมชลประทานในระดับบริหาร
๒. มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
๓. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่าเสมอตลอดหลักสูตร
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 8๐ คน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระหว่า งเดือ นกัน ยายน 2562 – กุม ภาพัน ธ์ 256๓ ใช้เ วลาทาการฝึก อบรมออนไลน์
ประมาณ 6 เดือน
สถานทีใ่ นการฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ณ ห้องอบรม L422 ชั้น 4
อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ช่วงที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางระบบออนไลน์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
เทคนิคในการฝึกอบรม
ฝึกอบรมผ่านโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์
วิทยากรในการฝึกอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ดังนี้
1.1 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามเป้าหมายโครงการที่กาหนดไว้
1.2 ร้อ ยละของผู้ เข้ ารับ การฝึ ก อบรมผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในระดั บ ดี โดยมี เกณฑ์
การประเมินจาแนก ดังนี้
1.2.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม
1.2.2 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
1.3 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๒. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
๒
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ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ)
๑. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามเป้าหมายโครงการที่กาหนดไว้
๒. ร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี
3. จานวนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ต่ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒
การรับรองผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรของสถาบันพัฒนาการชลประทาน โดยผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร และผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมในรูปแบบออนไลน์
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ได้แก่ ค่าดาเนินการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ใช้งบประมาณ
ที่ได้รับ จัด สรรตามแผนพัฒ นาบุค ลากรกรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน
พัฒนาการชลประทาน เป็นเงินจานวน 120,000 บาท (หนึ่ง แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และให้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกเว้น กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน
ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 79 วรรคสอง
2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าที่พัก ให้ใช้
งบประมาณจากต้นสังกัด ตามระเบียบทางราชการ
ทีป่ รึกษาโครงการ
1. ที่ปรึกษาผูท้ รงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน (นายวสันต์ บุญเกิด)
2. ที่ปรึกษาผูท้ รงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน (นายชลิต ดารงศักดิ์)
3. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
4. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการ
1. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. นายไพศาล วรรณเกื้อ ผูอ้ านวยการส่วนสื่อองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายธเนศ อักษร
ผูอ้ านวยการส่วนจัดการด้านภายภาพและทดสอบมาตรฐาน
ด้านชลประทานและน้า
4. นายรสุ สืบสหการ
ผู้อานวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน
5. นางเรียม ทองย้อย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
6. นางเฉลิมศรี ดวงมณี บรรณารักษ์ชานาญการ
7. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
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-4สถานทีต่ ดิ ต่อรายละเอียด
นายปรเมนทร์ ขะพิ นิ จ วิ ศ วกรชลประทานปฏิ บั ติ ก าร สถาบั น พั ฒ นาการชลประทาน
กรมชลประทาน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. 0 2584 0378 - 9 ต่อ 122 โทรสาร
0 2584 0378 - 9 ต่อ 100 Website: http://idi.rid.go.th E-mail: idi.rid.go.th @gmail.com
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