
  
 
 
 

       แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
1.  ชื่อโครงการ    :  โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  

                หลักสูตร  “ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. รุ่นที่1”  
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   อาจารย์จีรวัฒน์    เจริญสุข  
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์   
      วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
   
3. ลักษณะโครงการ   : 
 [ ] 1. บรรจุไว้ในแผน 

        [ ] เคยด าเนินการแล้วในปีที่ผ่านมา 
         ข้อเสนอแนะโครงการปีที่ผ่านมา : (ระบุ)  ……………………………………………………………………... 
         [ ] ยังไม่เคยด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
 

[√ ] 2. โครงการใหม่ไม่ได้บรรจุในแผน 
 
4.  หลักการและเหตุผลของโครงการ  : 
 ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งถือเป็น
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ามาท างานให้กับหน่วยงานราชการ เพ่ือให้สามารถท างานตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดสอบเป็นประจ าทุกปี และผู้ที่สามารถเข้าสอบได้นั้นจะต้องเป็นผู้
ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี  หรือ
ปริญญาโท ทางส านักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ประจ าปี 2562 (รอบทั่วไป) 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 
 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ส านักงาน ก.พ. ได้เพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ (50 
คะแนน) เป็นการสอบเพ่ือวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าสอบ ซึ่งมีการสอบครั้งแรกใน พ.ศ. 
2557 โดยหลังจากประกาศผลสอบ ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านจ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ที่ยังไม่มีการ
สอบวิชาภาษาอังกฤษ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้น คือ ผู้สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชา
ภาษาไทยต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
50 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

 

แบบเสนอโครงการขอรับงบประมาณ 2562 /ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 



 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนั้น มีข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ และให้เวลาในการท าข้อสอบ 40 นาที ในวัน
สอบจริงนั้น ภายหลังที่เก็บข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจะแจก
ข้อสอบ โดยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแบ่งข้อสอบเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 Part I: Conversation (ประโยคสนทนา) 5 ข้อ 
   Part II: Vocabulary and Expressions (ค าศัพท์และส านวน) 5 ข้อ 
 Part III: Structure (โครงสร้างประโยค) 5 ข้อ 
 Part IV: Reading Comprehension (อ่านและท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง) 10 ข้อ 
   

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้จัดโครงการเล็งเห็นความจ าเป็นดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการอบรมและ
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร  “ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. รุ่นที่1” 
ส าหรับผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   
 1)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเทคนิคในการท าข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค 
ก.) 
 2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
เบื้องต้น (Basic Grammar)  
 
6.  วัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ: (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม) 

วันจัดโครงการอบรมฯ : ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 
สถานที่และเวลาด าเนินการ : ห้อง D-333 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เวลา 09.00-16.00 น.  

 
7.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ :  
 1) ผู้สนใจร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 1,000 บาท (หนึ่ง
พันบาทถ้วน)   
    
8. วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
        ดร.กรพินธุ์     พัวพันธุ์สวัสดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
                  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 
9. รูปแบบการอบรม  บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/และตอบปัญหาข้อซักถาม  
    สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมฯจะได้รับ  1) เอกสารประกอบการอบรม   
                  2) อาหารว่าง 2 มื้อ 2 วัน  

      2) เกียรติบัตรส าหรับผู้ผา่นการอบรมฯ ไม่ต่ ากว่า 80 % ของเวลาในการอบรม 
    รูปแบบการรับสมัคร    ผูส้นใจสามารถสมัครผ่านระบบสมัคร (ระบบรับสมัครจะปิดรับสมัคร เมื่อครบ 
                                 จ านวนที่ก าหนดไว้)  



 
10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ:  
 เชิงปริมาณ เช่น 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51  

เชิงคุณภาพ เช่น 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท าข้อสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.) 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเบื้องต้น 

(Basic Grammar) 
 
11. วิธีด าเนินการ/แผนการด าเนินโครงการ:  

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน(พ.ศ. 2562) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. จัดท าโครงการ/ เตรียมงาน       

2. จัดโครงการ      

3. ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการ      

 
12. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(โครงการที่เสนอ หนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 
 (หมายเหตุ  :  ให้ผู้รบัผิดชอบโครงการดูข้อมูลตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด  ประกอบการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม  ข้อ  10) 
ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  อยู่ทา้ยแบบฟอร์มเสนอโครงการ) 
 

 12.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน/ตัวชี้วัด  (กพร.) 
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและ
สากล 

 

[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 

 

[√] ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม  
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

 

[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 



ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 12.2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.)   
  12.2.1)  องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 

 1.  การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย  สกอ. 

 2.  บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 3.  นักศึกษา  3.1  การรับนักศึกษา 
  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 4.  อาจารย์  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   4.2  คุณภาพอาจารย์ 
  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

 
 

 5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน 

 

 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.3  การประเมินผู้เรียน 
  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา 

 6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
  12.2.2)  องค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ 

 1.  การผลิตบัณฑิต  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
  1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2.  การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 3.  การบริการวิชาการ  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.  การบริหารจัดการ  5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบัน  และ



องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ 

เอกลักษณ์ของคณะ 
  5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

 12.3) นโยบายส าคัญในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
นโยบาย แนวทางในการจดัสรรงบประมาณ 

 1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 แก่นักเรียนและนิสิต 

 1. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
(English Exit-Exam) 

 2. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Exit-Exam) 

 3. O-Net 

 4. สหกิจศึกษา 

 5. Startup 

 2. การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0  1. Active Learning 
 2. Service Learning 
 
 
 

 3. การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีสามารถ
น าไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชน และสังคม 

 1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม 

 2. สนับสนุนงานวิจัยท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้
ของชุมชนและสังคม 

 3. ส่งเสริมให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 

 4. การท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับุมชนและสังคม  1. โครงการ 1 หลักสูตร  1 ชุมชน (One Program One 
Community: OPOC) 

 2. สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ 

 5. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 

 1. โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 

 6. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงิน  เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงินร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีตั้งจ่าย
ได้ 

 

12.4) การบูรณาการโครงการกับ 
     [  ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ 
  [ ] การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร........................................................... 
                 [ ] การปรับปรุงรายวิชา........................................................... หลักสูตร................................. 
  [ ] การเปิดรายวิชาใหม่............................................................ หลักสูตร.................................
  [ ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา................................................... หลักสูตร................................. 
  [ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………….……………………………………………………………… 
              [ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจัย..................................................... ....................................................... 



    [/] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………การบริการวิชาการแก่ชุมชน ………………….………………………… 
12.5) อ่ืนๆ 

[ ] นโยบายจาก............................(รัฐบาล, มหาวิทยาลัย,คณบดี)............................................ 
  [ ] ความร่วมมือกับ...........................กระทรวงการต่างประเทศ................................... ...........  
   [ ] ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

   หน่วยงานภายนอก (ระบุ)  
   หน่วยงานภายใน (ระบุ)............................................................................................. .... 

   [ ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………….……………………………………………………………… 
 
13. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
 สอดคล้องกับเอกลักษณ์/ อัตลักษณ์/ ค่านิยมร่วม  (COPAG) ของวิทยาลัยวิทยาลัยการเมือง 
การปกครอง 
  [ ] เอกลักษณ์  :              ึ่งของสังคมและชุมชน 
  [ ] อัตลักษณ์  :  ความเข้มแข็งของนิสิตและบุคลากรในกิจการสาธารณะ 
  [√] ค่านิยมร่วม  COPAG 
 
 13.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

    [ ] ด้านวิชาการ     [ ] ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
    [ ] ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   [ ] ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    [ ] ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   [√] ด้านบริการวิชาการ 
 

     13.1.1 สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยฯ ภายใต้ค่านิยมร่วม COPAG 
   [√ ] C: Creativity   =  ความคิดสร้างสรรค์ 

 [√ ] O: Optimization =  ความมีประโยชน์สูงสุด 
 [√] P: Prestige  =  ความมีเกียรติภูม ิ
 [√] A: Ability  =  ความสามารถ 
 [√] G: Generosity =  ความมีน้ าใจ 
 

13.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (คณาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน) 
  14.2.2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

      [ ] ด้านการวิจัย           [ ] ด้านวิชาการ/การเรียนการสอน 
      [√] ด้านบริการวิชาการ          [ ] การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      [ ] ด้านการบริการจัดการ (เช่น แผนงาน พัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ 
ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) 
   ภายใต้ค่านิยมร่วมองค์กร  COPAG 
   [√ ] C: Creativity   =  ความคิดสร้างสรรค์ 



 [√] O: Optimization =  ความมีประโยชน์สูงสุด 
 [√] P: Prestige  =  ความมีเกียรติภูม ิ
 [√] A: Ability  =  ความสามารถ 
 [√] G: Generosity =  ความมีน้ าใจ 
 

14.ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  
 1)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางในการท าข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) 
 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเบื้องต้น 
(Basic Grammar)  
 
15. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
16. การติดตามและประเมินผล เช่น 
 1) แบบประเมินผลโครงการ 
 2) ภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 3) แบบรายงานผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการและการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 4) รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมต่อคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 
17. สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
จ านวนผู้มาเข้าร่วมอาจมีน้อย เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนเพ่ือให้ 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

               (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (อาจารย์จีรวัฒน์  เจริญสุข) 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 

 
 



 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น.......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

              (ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                 (……………………………………………………….) 

ต าแหน่ง .............................................. 
 

ความคิดเห็นของคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ..................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 

              (ลงชื่อ).......................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย) 
                                                               คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

หลักสูตร “ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. รุ่นที่1 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 

ณ ห้อง D-333 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 

08.00-08.30 น.                                  ลงทะเบียน (รอบเช้า)  

08.30-09.00 น.                                  แนะน าแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.  

09.00-10.30 น.      Part I: Conversation และ Basic Grammar (1) 

10.30-10.45 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น.      Part I: Conversation และ Basic Grammar (2) 

12.00 น.     พัก รับประทานอาหารกลางวัน  

12.30-13.00 น.                            ลงทะเบียน (รอบบ่าย) 

13.00-14.30 น.                               Part II: Vocabulary and Expressions (1)  

14.30-14.45 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น.      Part II: Vocabulary and Expressions (2)  

      ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 

08.00-08.30 น.                                  ลงทะเบียน (รอบเช้า)  

08.30-10.30 น.                                  Part III: Structure และ Basic Grammar (1) 

10.30-10.45 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น.      Part III: Structure และ Basic Grammar (2) 

12.00 น.     พัก รับประทานอาหารกลางวัน  

12.30-13.00 น.                            ลงทะเบียน (รอบบ่าย) 

13.00-14.30 น.                               Part IV: Reading Comprehension (1)  

14.30-14.45 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น.      Part IV: Reading Comprehension (2)  

      ถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะท างาน 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

หลักสูตร “ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. รุ่นที่1 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 

ณ ห้อง D-333 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

นายวชิรวัตติ ์   อาริยะสิริโชติ    ประธาน 

นายจีรวัฒน์      เจริญสุข       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวนภาพร     อุดมลาภ          กรรมการ 

นางสาวปภาดา     รัตนตระกูล         กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์  พิมจันนา    กรรมการและเลขานุการ 

นายกิตติภพ  แย้มไพฑูรย์    นิสิตช่วยงาน   
    

 

 

http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=aboutcopag/allcv/pa10

