
 

 

                                     บันทึกข้อความ 
 

  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 
 

เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติ “โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)”  
เรียน อธิการบดี  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย “โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)” โดยผ่านระบบ 

Facebook live รายละเอียดโครงการ 1 ฉบับ 
 

  ด้วยคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เห็นว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษา
จะต้องนำความรู้ที่เรียนตลอด 4 ปี ออกไปใช้ในการหางานเพื่อประกอบอาชีพ และอาชีพที่มั่นคงสำหรับนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มากที่สุดก็คือ “อาชีพราชการ” และการที่จะประกอบอาชีพราชการได้จะต้องผ่าน
เกณฑ์กำหนดของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทางคณะนิติศาสตร์เห็นความสำคัญในการเตรียมความ
พร้อมในการที่จะสอบเป็นพนักงานราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำ“โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)” ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่เตรียมสอบ
ภาค ก ของ ก.พ.  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสอบ หรือเทคนิคในการทำข้อสอบ เพ่ือการทำ
ข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามเกณฑ์ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ต้องสอบผ่าน
ก่อน ถึงจะมีสิทธิสอบความรู้ความสามารถในแต่ละตำแหน่งงานได้ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่นอกตำรา
สอนของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นเรื่องความรู้พ้ืนฐาน และเรื่องทั่วๆ ไป ซึ่งนักศึกษาในระดับชั้น
ระดับปริญญาตรีจะเน้นในการเรียนเฉพาะในเนื้อหา รายวิชา เฉพาะสาขาที่เรียนเท่านั้น จึงทำให้ขาดทักษะในการ
ทำข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

  ดังนั้น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสร้างบุคลากรเข้า
สู้ตลาดแรงงาน นอกจากนั้นยังเป็นหน่วยงานที่รวบรวมและพัฒนางานด้านวิชาการ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ
การสอบบรรจุเข้ารับราชการ จึงได้จัดทำ“โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)”
ขึ้นเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ตลอดจนถึง
บุคคลทั ่วไป ที ่เตรียมสอบสายงานราชการ โดยโครงการดำเนินการในวันเสาร์ที ่ 27 พฤศจิกายน 2564                    
เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา 
 

  ทางสาขานิติศาสตร์ จึงได้ขอเสนอโครงการต่อคณะผู้บริหารดังรายละเอียดที่แนบมา 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
               

ขอ / .... 



 

 

                                                                               
                          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                      

                     (อาจารย์มนัสนันท์ สังข์ไทย) 
                                           หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ 
 
 

          (อาจารย์กาบแก้ว ปัญญาไทย) 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 อนุมัติ         ไม่อนุมัต ิ
 
       
ลงชื่อ……………………………...... 

(ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกจิการ 

 
 อนุมัติ         ไม่อนุมัต ิ

 
            
ลงชื่อ……………………………...... 

(ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 อนุมัติ         ไม่อนุมัต ิ

 
          
ลงชื่อ……………………………...... 

(ผศ.ดร.สิรินี  ว่องวิไลรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

      
   อนุมัต ิ      ไม่อนุมัต ิ
 
      
ลงชื่อ……………………………...... 
     (ผศ.ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง) 
อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 



 

 

                               วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
โครงการ “เตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)” 

ประเภทกิจกรรม    ด้านการพัฒนานักศึกษา 
     
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อาจารย์มนัสนันท์ สังข์ไทย  หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ 
 
ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
    พันธกิจการเรียนการสอน 
    พันธกิจด้านการวิจัย 
    พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
    พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา สกอ. (Indicators) 
   1.ปรัญชา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการการดำเนินการ 
   2.การผลิตนักศึกษา 
   3.กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   4.การวิจัย 
   5.การบริการวิชาการแก่สังคม 

 6.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 7.การบริหารและการจัดการ 
 8.การเงินและงบประมาณ 
 9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกที่ตอบสนอง สมศ. 
 -  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 



 

 

                                               
 “โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)” 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

1. อาจารย์กาบแก้ว ปัญญาไทย คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  
2. อาจารย์มนัสนันท์   สังข์ไทย  หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ 

  3. อาจารย์บรรจง  วงค์สุนะ  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
  4. อาจารย์สุคนธา  แก้วทอง  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
  5. ดร.ฉิ้น   ประสบพิชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
  6. อาจารย์ภาวิณี  คุ้นสงคราม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
  7. ดร.อภิชิต  ดวงธิสาร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
  8. อาจารย์ประจักร์  นาคเพชรัตน์โรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

9. อาจารย์สุข   บุปผา  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
10. อาจารย์นวภัทร  โตสุวรรณ ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

 
คณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 สาขานิติศาสตร์   จำนวน  100 คน 
 บุคคลทั่วไป   จำนวน   500-1000 คน 
  
  รวมนักศึกษา    1,000 คน 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เห็นว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องนำ
ความรู้ที่เรียนตลอด 4 ปี ออกไปใช้ในการหางานเพื่อประกอบอาชีพ และอาชีพที่มั่นคงสำหรับนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มากที่สุดก็คือ “อาชีพราชการ” และการที่จะประกอบอาชีพราชการได้จะต้องผ่านเกณฑ์
กำหนดของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทางคณะนิติศาสตร์เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมใน
การที่จะสอบเป็นพนักงานราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำ“โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)” ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่เตรียมสอบภาค ก 
ของ ก.พ.  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสอบ หรือเทคนิคในการทำข้อสอบ เพ่ือการทำข้อสอบ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามเกณฑ์ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ต้องสอบผ่านก่อน ถึง
จะมีสิทธิสอบความรู้ความสามารถในแต่ละตำแหน่งงานได้ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่นอกตำราสอนของ



 

 

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นเรื่องความรู้พื้นฐาน และเรื่องทั่วๆ ไป ซึ่งนักศึกษาในระดับชั้นระดับ
ปริญญาตรีจะเน้นในการเรียนเฉพาะในเนื้อหา รายวิชา เฉพาะสาขาที่เรียนเท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการทำข้อสอบ แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  และ
บุคคลทั่วไป 
 2. เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ และบุคคลทั่วไป มีความพร้อมในการสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการได ้
 
แผนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2564 

ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 
1. ทำโครงการ เขียนโครงการ นำเสนอโครงการ     
2. อนุมัติ ติดต่อประสานงานสถานประกอบการ     
3. จัดทำรายละเอียดโครงการ และกำหนดการ     
4. ดำเนินตามแผนกำหนดการโครงการ     
5. จัดทำประเมินและสรุปโครงการ     

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์     จำนวน   10    ท่าน 
 นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ   จำนวน              100   ท่าน 
 รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน              500-1,000   ท่าน 
 
ระยะเวลาการปฏิบัติโครงการ 
 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา 
 ผ่านระบบ Internet โดยใช้ การ Live Facebook คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 
ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
 1.  มีความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการทำข้อสอบ 
 2.  มีความพร้อมในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ 
 2.  แบบสอบถามประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 



 

 

 
งบประมาณ 
วิทยากรภายนอก 1 คน 
 นายจิตเกษม น้อยไร่ภูมิ จากเพจ Facebook พ่ีแมง ป.  
 ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 1,200 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท 
 
     รายรับ 
 ไม่เก็บค่าใช้จ่ายกับนักศึกษา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการทำข้อสอบ 
2. มีความพร้อมในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ 

   
   
 
 
                  (อาจารย์มนัสนันท์ สังข์ไทย) 
                                                                                         หัวหน้าสาขานิติศาสตร์  
                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการ 
“โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)” 
Live Facebook เพจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  

วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
 

วันที่ เวลา รายละเอียดกำหนดการ หมายเหตุ 
27 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 13.15 น. เปิดโครงการ  

13.16 – 15.45 น. วิทยากรให้ความรู้   

15.16 – 16.00 น. พิธีปิดโครงการ  

 
********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการ แนะแนวศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตและทนายความ 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ หรือเติมคำในช่องว่างตามความเป็นจริง     
1. เพศ    หญิง        ชาย 
2.หลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. ระหว่าง วันที่  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564 เวลา เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา 
4. สถานที่ศึกษาดู ณ ห้องศูนยปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ตอนที่ 1 คำชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามด้วยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
มากที่สุด 
 

หัวข้อการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านรูปแบบกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม      
2. ด้านความเชี่ยวชาญและความพร้อมวิทยากร      
3. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม      
4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและวิทยากร      
5. ความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม      
6. ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรม      
7. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้      
8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม      

 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................................................................................................  


