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ระเบียบการ 
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
ประจ าปงีบประมาณ 2557 

หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน 

(Intensive Language Course) 
 

 

 

                            

 

 

 

                           

 

 
 

 
 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
          กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

                      การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน 

         (Intensive Language Course) 
 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันข้าราชการจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการใช้ 

ภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทย 

จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้   

ในการน้ี  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  

กระทรวงการต่างประเทศ  จึงจัดท าหลักสูตร  Intensive 

Language Course (ILC)  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์

ดังกล่าว  

วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ให้แก่ข้าราชการ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติงาน   

ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

ลักษณะการฝกึอบรม 

1.  การฝึกอบรมในชั้นเรียน ประกอบด้วย   

การฝึกทั้ง  4  ทักษะ คือ  การสนทนา  การอ่าน  

การฟัง  และการเขียน 

2.  การฝึกอบรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่  โดยมี 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาส 

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เป็นจริง  และ 

เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการ                       

ฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ  ซ่ึงจะได้เป็นประโยชน์ต่อ                                    

การปฏิบัติงานต่อไป 
 

คุณสมบัติของข้าราชการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม 

1.   ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงานขึ้นไป   และไม่เคยเข้ารับ 

      การฝึกอบรมหลักสูตรน้ีมาก่อน 

2.     มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ/หรือ ประสานงาน 

      กับหน่วยงานต่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  

3.   ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  (Entry Test)   

       ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  

       และมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  ทั้งน้ี 

       สถาบันการต่างประเทศฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา 

       คัด เ ลือก ผู้ เข้ ารับการอบรม และการตัด สิน  

       ของสถาบันการต่างประเทศฯ ถือเป็นที่ ส้ินสุด  

 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  ILC  เมื่อได้รับอนุมัติ 
จากต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมแล้วสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 
2  ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว 485  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 
ดังต่อไปน้ี   ได้แก่  ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจ านวน 

40,000 บาท  (จ่ายวันลงทะเบียนแต่ละรุ่น)  ผู้เข้ารับการอบรม 

สามารถลงทะเบียนโดยการ โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสามยอด  ช่ือบัญชี   กระทรวงการต่างประเทศ    
(เงินลงทะเบียนฝึกอบรม) เลขที่บัญชี  002 - 6 - 18637 - 3     
ประเภทกระแสรายวัน  แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยว่า 
ให้ระบุช่ือผู้โอน (ผู้อบรมเท่าน้ัน)    
ส่งโทรสาร      -   ใบสมัครภาษาไทย  และอังกฤษ 

       -   เอกสารการโอน 
       -   ข้อมูลส าหรับการออกใบเสร็จรับเงิน 
           (เพื่อจะได้ออกใบเสร็จให้ท่านล่วงหน้า)   

หรือส่งทางเว็บไซต์   dvifa_ilc@hotmail.com 
ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงินก่อนสามารถมารับด้วยตัวเอง   
ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
หมายเหตุ    
1.  ค่าลงทะเบียนจ านวนดังกล่าวฯ  ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ  ในการฝึกอบรมในประเทศ  และต่างประเทศ   
เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน  ค่าที่พัก   ค่าอาหารทุกมื้อ  และ 
ค่าพาหนะในต่างประเทศ ฯลฯ 

ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเบิกจากต้นสังกัดเพิ่มเติม 
-  ค่าเดินทางไป – กลับจากที่พัก – สนามบินสุวรรณภูมิ – ที่พัก  
-  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
2.  เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่คืนเงิน 
ค่าลงทะเบียนให้ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องขออนุมัติการเดินทางจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด   และท าหนังสือเดินทางก่อนที่จะเข้าอบรมด้วย 

การประเมินผล 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ลาเกิน  10%  ของระยะ 
เวลาอบรมทั้งในชั้นเรียน และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
นอกสถานที่  หรือขาดการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งเหตุผล 
จะไม่ได้รับการพิจารณาในการให้รับประกาศนียบัตร 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม 
วันจันทร์ - วันศุกร์   ระหว่างเวลา  08.30 - 15.30 น. 
ระยะเวลาอบรม  6 สัปดาห์ รวม  180  ช่ัวโมง 
 

สถานที่ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
ณ  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษาฯ                                       
อาคารรัฐประศาสนภักดี  ด้านทิศตะวันออก  เข้าประตูกรมที่ดิน 
ลิฟท์  (E  2)  ช้ัน 7  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ  10210 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทร.   0 2203  5000   ต่อ  47010    
โทรสาร  0 2143  9326   
http :// www.mfa.go.th/dvifa     

>> คลิกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 
>> คลิกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ 
 
 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาคเรียนประจ าปี 2557 
                        
รุ่นที่ 1 
อบรมระหว่างวันที่   6 มกราคม  - 14 กุมภาพันธ์ 2557 
ส าหรับรุ่นที่  1     ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน 
                            ภายในวันที่   18  - 19  พฤศจิกายน 2556 

รุ่นที่ 2  
อบรมระหว่างวันที่   21 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2557 
ส าหรับรุ่นที่  2     ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน 
                            ภายในวันที่   24  - 25 กุมภาพันธ์ 2557 

รุ่นที่ 3 
อบรมระหว่างวันที่   18 สิงหาคม  -  26 กันยายน 2557 
ส าหรับรุ่นที่  3     ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน 
                            ภายในวันที่   22 - 23 มิถนุายน 2557 
 

 

ก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  3 วัน 2 คืน 
                                  รุ่นที่ 1    
                            ระหว่างวันที่  5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 
                                     รุ่นที่ 2    
                                   ระหว่างวันที่  21 - 23 พฤษภาคม 2557 
                                     รุ่นที่ 3    
                                     ระหว่างวันที่  17  -  19 กันยายน 2557 
              

                                                

 

 
 

 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการอบรม  และการเดินทางศึกษาดูงาน 

ณ ต่างประเทศ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

             

http://www.mfa.go.th/
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