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1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือศึกษา/วิเคราะหศักยภาพและความพรอมของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬาดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘

1.2เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนําความรูท่ีไดรับและทักษะท่ีไดฝกฝน
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางท่ีปรึกษา จะตองดําเนินงาน ดังนี้
2.1จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ
2.2ศึกษา/วิเคราะหศักยภาพและความพรอมของบุคลากรของกรมประชาสัมพันธดานการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพ่ือรองรับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘

3. จัดฝกอบรมการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรโดยแบงออกเปน 3 หลักสูตรดังนี้
1) หลักสูตรท่ี 1 Online Learning Foundations

จํานวนระยะเวลาในการอบรม : ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ในระยะเวลา 7 เดือน
จํานวนผูเขารับการอบรม : ไมนอยกวา 100 คน
ติดตามการเรียนผานระบบออนไลน พรอมท้ังรายงานผลความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน

2) หลักสูตรท่ี ๒ Online Learning Advantage
จํานวนระยะเวลาในการอบรม : ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ในระยะเวลา 7

เดือน
จํานวนผูเขารับการอบรม : ไมมากกวา 100 คน
ติดตามการเรียนผานระบบออนไลน พรอมท้ังรายงานผลความกาวหนาในการเรียนของ

ผูเรียน
3) หลักสูตรท่ี 3 Online Advanced English for Business / Preparation Course for

Meeting
จํานวนระยะเวลาในการอบรม : ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ในระยะเวลา 7 เดือน
จํานวนผูเขารับการอบรม : จํานวน 30 คน
ติดตามการเรียนผานระบบออนไลน พรอมท้ังรายงานผลความกาวหนาในการเรียนของ

ผูเรียน



4. ระยะเวลาการดําเนินงานท้ังหมดท้ังโครงการ
การดําเนินงาน วันท่ี

1.เปดรับสมัครผูเรียนท้ัง 3 หลักสูตร 1-15 เมษายน 2559
2.ผูท่ีลงทะเบียนท้ัง 3 หลักสูตร จะเริ่ม Login เขาเรียนได 23 เมษายน 2559
3.สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกในหลักสูตรท่ี 3 จํานวน 26 ทาน จะเขาคายอบรม

การสื่อสารภาษาอังกฤษในท่ีประชุมระหวางประเทศ ท่ีโรงแรมสีดารีสอรท
นครนายก

21-22 มิถุนายน 2559

4.รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ 23 ตุลาคม 2559
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1. Objectives
1.1 Study / analyze the potential and availability of personnel of the The

government public relations department of the English language to communicate.
To accommodate the AEC (ASEAN Economic Community: AEC) in 2558.

1.2 Improve communication skills in English and can apply the knowledge and skills
they have been trained. Applied in practice and daily life efficiently.

2. The detailed scope of work of consultant.
2.1 Preparation of project implementation plan.
2.2 Education / analysis capabilities and the availability of personnel of The

government public relations department of the English language to communicate.
To accommodate the AEC (ASEAN Economic Community: AEC) in 2558.

3. Training to develop skills in English for personnel, divided into the following 3
courses.
3.1 Course no.1 Online Learning Foundations.

Duration of the training : at least 60 hours in 7 months.
Number of participants : more than 100 people.
To track online reported breakthrough results in learning of the students.

3.2 Course no. 2 Online Learning Advantage
Duration of the training : at least 60 hours in 7 months.
Number of participants    : more than 100 people.
To track online reported breakthrough results in learning of the students.

3.3 Course no. 3 Online Advance English Business/ Preparation Course for Meeting
Duration of the training   : at least 60 hours in 7 months.
Number of participants : 30 people.
To track online reported breakthrough results in learning of the students.



4. During the entire project.
Progress Date

1. To recruit the 3 courses.
2. Those who register all 3 courses start Login attend.
3. Those who have been selected 30 persons in the

course# 3 join training camps will communicate in
English at an international conference at Sida Resort
Hotel Nakhon Nayok.

1-15 April 2016
23 April 2016

21-22 June 2016

4. Project completion 23 0ctober 2016


