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ชื่อโครงการ : โครงการหลักสูตรระยะสั้นติวสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563  
ชื่อหลักสูตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ติวสอบก.พ. (ภาค ก) พ.ศ. 2563 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักสูตร :  
๑) ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
คุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารก าลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองภารกิจดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. จึงจัดสอบวัดความรู้
ความสามารถของบุคคลเพ่ือคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพ่ือ
บรรจุให้เป็นข้าราชการพลเรือนหน่วยงานราชการต่างๆ ของอาณาจักรไทย 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มี
ความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ และบุคลากรในชุมชนท้องถิ่นจ านวนมากที่มีความ
ประสงค์ต้องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จึงได้จัด
โครงการหลักสูตรระยะสั้น ติวสอบก.พ. พ.ศ. 2563 ชื่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ติวสอบก.พ. 
(ภาค ก. พ.ศ. 2563) ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการทางวิชาการของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการจัดหา
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ารับการอบรมติวสอบเพ่ือเตรียมพร้อมในการสอบวัดความรู้

ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของส านักงาน ก.พ ประจ าปีพ.ศ. 2563 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
บุคคลทั่วไป 

 
4. ขอบเขตเนื้อหาการอบรม 
 ๔.๑ หัวข้อในการสอบ  
 1. วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (๑๐๐ คะแนน) 
  ๑.๑ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 
  ๑.๒ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 
  ๑.๓ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 ๒. วิชาภาษาอังกฤษ (๕๐ คะแนน) 
 ๓. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (๕๐ คะแนน) 
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๔.๒ เนื้อหาการสอบ 

 
5. วิธีการจัดอบรม 

จัดวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐0 – ๑๖.๓๐ น. สองสัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง) 
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6. วิทยากร 
 
ล าดับที ่ รายละเอียด เนื้อหาวิชา เทคนิคการท าข้อสอบ วิทยากร 

๑. เทคนิคการท าข้อสอบ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 
    การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความจาก
บทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ 

อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง 
( ๔ ชั่วโมง) 

๒. เทคนิคการท าข้อสอบ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 
   การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า อุปมาอุปไมย การหา
ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความและการสรุปความทาง
ภาษา  
   การสรุปความจากสัญลักษณ์ การวิเคราะห์และเข้าใจเงื่อนไขใน
รูปตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ก าหนด รูปภาพ สถานการณ์ หรือ
แบบจ าลองต่างๆ 

ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู 
 (๔ ชั่วโมง) 

๓. เทคนิคการท าข้อสอบ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
   ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการ
ประเมินความเพียงพอข้อมูล 

ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู 
(๔ ชั่วโมง) 

๔. เทคนิคการท าข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
   ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร ความรู้
ด้านค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคที่ เหมาะสมในเชิง
ความหมายและบริบท  ความสามารถในการสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ดร.วิชุรา วินัยธรรม 
( ๔ ชั่วโมง) 

   ทักษะความสามารถด้านการอ่าน ความเข้าใจในข้อความหรือ
บทความ สามารถตีความและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ รวมถึง
ทักษะความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น 

ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
(๔ ชั่วโมง) 

 รวม ๒๐ ชั่วโมง 
 
7.  สถานทีจ่ัดอบรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
8.  ระยะเวลารับสมัคร 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ถึง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

9.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓ (วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์) 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วิชาภาษาอังกฤษ) 
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10. ค่าลงทะเบียน 
เลือกอบรมทั้งหลักสูตร (ทุกวิชา)    1,๐00 บาท  ๒๐ ชั่วโมง 
เลือกบางรายวิชา 
วิชาการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา   ๓00 บาท ๔ ชั่วโมง 
วิชาการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม   ๓๐๐ บาท ๔ ชั่วโมง 
วิชาการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ   ๓๐๐ บาท ๔ ชั่วโมง 
วิชาภาษาอังกฤษ     ๖๐๐ บาท ๘ ชั่วโมง 
 

    หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรม หากผู้สมัครมีจ านวนไม่ถึง ๓๐ คน และจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
และด าเนินการโอนเงินคืนให้ 
 
11. ติดต่อสอบถาม 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เบอร์โทร ๐๕๕ ๗๐๖ ๕๕๕ ต่อ ๗๙๐๗  

 
12. การรับรองผลการฝึกอบรม 

มีวุฒิบัตร ส าหรับผู้มาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐% 
 
13.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           

๑) ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมต่อการลงสนามสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน 
ก.พ  

๒) ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อสอบวิชาต่างๆ สามารถท าข้อสอบและสอบผ่าน 
ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. ได้ 
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เวลา เรื่อง วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 
วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
๐8.๓0-๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เจ้าหน้าที่ 
๐๙.๐0 –1๒.๐0 น. การวิเคราะห์เชิงภาษา  อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง 

(๓ ชม.) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-1๔.๐0 น. การวิเคราะห์เชิงภาษา (ต่อ) 

 
อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง 
(๑ ชม.) 

1๔.๓0-1๖.๓0 น. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม  
การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า 
อุปมาอุปไมย การหาข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล จากข้อความและการสรุปความ
ทางภาษา 

ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู 
(๒ ชม.) 

วันอาทิตย์ท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
๐8.๓0-๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เจ้าหน้าที่ 
๐๙.๐0 –1๑.๐0 น. - การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม  

การสรุปความจากสัญลักษณ์ การวิเคราะห์
และเข้าใจเงื่อนไขในรูปตัวอักษรหรือ
เครื่องหมายที่ก าหนด รูปภาพ สถานการณ์ 
หรือแบบจ าลองต่างๆ 

ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู 
(๒ ชม.) 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู 
(๑ ชม.) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-1๖.๐0 น. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ต่อ) ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 

อาจารย์โกมินทร์ บุญชู 
(๓ ชม.) 

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
๐๙.๐0-๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ 
๐๙.๓0 –1๑.๓0 น. วิชาภาษาอังกฤษ 

หลักการสื่อสาร ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยค ทักษะและความสามารถในการ
สื่อสาร 

ดร.วิชุรา วินัยธรรม 
(๒ ชม.) 
 

1๑.๓0-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-1๕.๐0 น. วิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

หลักการสื่อสาร ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ประโยค ทักษะและความสามารถในการ

ดร.วิชุรา วินัยธรรม 
(๒ ชม.) 
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สื่อสาร 
วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
๐๙.๐0 - ๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ 
๐๙.๓0 –1๑.๓0 น. วิชาภาษาอังกฤษ 

ทักษะด้านการอ่าน ความเข้าใจในข้อความ
หรือบทความ ตีความและตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่าน และทักษะด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
(๒ ชม.) 

1๑.๓0-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-1๕.๐0 น. วิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

ทักษะด้านการอ่าน ความเข้าใจในข้อความ
หรือบทความ ตีความและตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่าน และทักษะด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
(๒ ชม.) 

 
 
 

ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ...................................................................... 
                     (อาจารย์ ดร.วิชุรา วินัยธรรม) 
                         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 ผู้พิจารณาโครงการ   ลงชื่อ...................................................................... 
                  (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล) 
         ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 
 
 ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ...................................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ 
 
 
 ผู้อนุมัติโครงการ    ลงชื่อ..................................................................... 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



ข้อมูลวิทยากร 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร/ติวสอบต่างๆ 

(คร่าวๆ ได้) 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง (อ.หยี) - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การสอน
ภาษาไทย 5 ปี 

วิทยากรติวสอบ และอาจารย์กวดวิชาหลายสถาบัน 
ติวสอบนายสิบ ต ารวจ นายร้อย กวดวิชาเตรียม
ทหาร ติวเตรียมสอบ O-net ทุกระดับ กวดวิชา 
และติวเข้มภาษาไทย ติวสอบ สอบ ก.พ. (การคิด
และวิเคราะห์เชิงภาษา)  

อาจารย์โกมินทร์ บุญชู (อ.ดล) - ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประสบการณ์การสอน
คณิตศาสตร์ 3 ปี 

วิทยากร ติวสอบ O-Net คณิตศาสต์ วิทยากร 
พัฒนาศักยภาพครู วิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ต่างๆ วิทยากรเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ติวเตอร์ 
live สด ติวสอบบรรจุครู  

ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม (ดร.ตั้ม) - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์ โทควบเอก) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประสบการณ์การสอน
คณิตศาสตร์ 4 ปี 

วิทยากรติวสอบ O-NET, PAT1, 9 วิชาสามัญ         
ติวเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู ก.พ. (การคิด
วิเคราะห์เชิงปริมาณ) ติวสอบนายร้อย ต ารวจ   
นายสิบ วิทยากร และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ         
ด้านการวิจัยคณิตศาสตร์ 

ดร.วิชุรา วินัยธรรม (ดร.เบนซ์) - Ph.D. (English Language Studies) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- TESOL/TESL/TEFL Teacher training 
Cert., Oxford Seminars (USA) 

ประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษ 15 ป ี

วิทยากรติวสอบ TOEIC, O-NET, ก.พ. 
(ภาษาอังกฤษ) และภาษาอังกฤษส าหรับสอบเข้า
หน่วยงานราชการต่างๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์ ภูวิชิต  
(ดร.ปื้ด) 

- Ph.D. (Applied Linguistics) 
University of Southampton (England) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษ 20 ป ี

วิทยากรติวสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP, CEFR, 
ก.พ. (ภาษาอังกฤษ) และภาษาอังกฤษสอบเข้า
หน่วยงานราชการต่างๆ 

 


