
1. ผูท่ีมีรายช่ือสอบผานเกณฑและข้ึนบัญชีไวเพ่ือเขารับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
   หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) 
   ประจําปงบประมาณ 2565 - 2566
2. หนวยงานตนสังกัดไดเสนอช่ือใหเขารับการฝกอบรม
3. ไดรับการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบอยางนอย 2 เข็มพรอมใบประกาศนียบัตรรับรองการฉีดฯ
4. เขาอบรมไดไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการอบรม (36 ช่ัวโมง) จึงจะไดรับวุฒิบัตรรับรอง
   ผานการฝกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝ�กอบรม

1. หนวยงานตนสังกัดมีหนังสือถึงกระทรวงการตางประเทศเพ่ือแจงยืนยันบุคลากรในสังกัดเขารวม
   การฝกอบรมหลักสูตร ILC รุนท่ี 1 และ / หรือ รุนท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2565 ภายในวันท่ี 
   11 กุมภาพันธ 2565 และสงสําเนาหนังสือมาท่ี ilcdvifa@gmail.com
2. ลงทะเบียนผานทางเว็บไซต www.mfa.go.th/dvifa หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
   (Intensive Language Course: ILC) ดังน้ี
       - รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 7 - 11 กุมภาพันธ 2565
       - รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 11 - 15 กรกฎาคม 2565
3. ตรวจสอบรายช่ือในประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมฯ ทางเว็บไซต www.mfa.go.th/dvifa 
   ของสถาบันการตางประเทศฯ 
       - รุนท่ี 1 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 
       - รุนท่ี 2 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ 
- ผูโอนคาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ 24 คนแรกของแตละรุน สามารถเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ILC 
  ไดตามชวงเวลาท่ีกําหนด
- ผูท่ีข้ีนบัญชีรายช่ือและไมไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ILC ในปงบประมาณ 2565 สามารถเขารับการฝกอบรม
  ภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) 
  ประจําปงบประมาณ 2566 ตอไป

ขั�นตอนการเข้าร่วมการฝ�กอบรม

รุนท่ี 1
- ฝกอบรมระหวางวันท่ี 15 มีนาคม - 29 เมษายน 2565
- ฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ ระหวางวันท่ี 27 - 29 เมษายน 2565
* กําหนดการฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม)

รุนท่ี 2
- ฝกอบรมระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม - 23 กันยายน 2565
- ฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ ระหวางวันท่ี 21 - 23 กันยายน 2565
* กําหนดการฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในประเทศ (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม)

กําหนดการฝ�กอบรม

1. โอนคาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ 45,000.- บาท (ส่ีหม่ีนหาพันบาทถวน)

   โดยสามารถเบิกคาใชจายไดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.6/ว.95
   ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2549 และ ท่ี กค 0409.6/ว.485 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2552
2. เขาสูเว็บไซต www.mfa.go.th/dvifa 
3. เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC)
4. เลือก “ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ILC ประจําปงบประมาณ 2565”
5. กรอกขอมูลและตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนใหครบถวนสมบูรณ

หมายเหตุ
1. ผูท่ีมีสิทธิเขารับการอบรมฯ ตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสถาบันการตางประเทศฯ กําหนด และอยูในลําดับ
   การ โอนเงินคาธรรมเนียมการฝกอบรมฯ 24 คนแรกของแตละรุน เทาน้ัน
2. รับใบเสร็จรับเงินไดท่ีสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ผูประสานงาน คือ นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ
   โทร. 0 2203 5000 ตอ 47010 / หรือ 06 2710 1396 ท้ังน้ี ไมมีบริการจัดสงใบเสร็จฯ ทางไปรษณีย

ขั�นตอนการลงทะเบียนการฝ�กอบรม

ธนาคารกรุงไทย   สาขาสามยอด 
ช่ือบัญชี       กระทรวงการตางประเทศ 
    (เงินลงทะเบียนฝกอบรม)
ประเภทบัญชี   กระแสรายวัน 
เลขท่ีบัญชี   002-6-18637-3
ช่ือผูโอน            ช่ือ-สกุล ผูเขารับการฝกอบรม 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประจําป�งบประมาณ 2565

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประจําป�งบประมาณ 2565

เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใหแกขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ใหอยูในระดับท่ีจะสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดเพิ�มเติม

 ในปจจุบัน การเตรียมความพรอมในเร่ืองของทักษะ ความรู   
 และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเร่ืองท่ีจําเปน 
        ท้ังในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ ดังน้ัน เพ่ือพัฒนา
 ขีดความสามารถของบุคลากรของรัฐในการใชทักษะ
               ดานภาษาอังกฤษ
            สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ จึงไดจัดทําและ
     พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
    (Intensive Language Course: ILC) เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค
 ดังกลาว
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08 5356 6093 (คุณนภัสวรรณ พรอมสัมพันธ)
06 2710 1396 (คุณอวยพร ศีระสุวรรณ)

0 2143 9326

www.mfa.go.th/dvifa 

รูปแบบการฝ�กอบรม

1. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนและ / หรือ การอบรมผานออนไลน (หากสถานการณไมอยู
   ในสภาวะปกติ) ท้ัง 4 ทักษะ คือ การสนทนา การอาน การฟง และการเขียนในสถานการณจําลอง
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของ
   กับการตางประเทศ
3. การศึกษาดูงานทางวิชาการหลากหลายมิติในตางจังหวัด เชน ดานพลังงาน เกษตรกรรม ภูมิศาสตร
   ประวัติศาสตร เปนตน
* รูปแบบการฝกอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาที�ใช้ในการฝ�กอบรม

จันทร - ศุกร 08.30 - 15.30 น.

180 ช่ัวโมง

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และ / หรือ การอบรมผานออนไลน 

(หากสถานการณไมอยูในสภาวะปกติ)               

ท่ีอยูสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ดานทิศตะวันออกเขาประตูกรมท่ีดิน ลิฟท E2 ช้ัน 7

สถานที�ฝ�กอบรม

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๒


