
การทดสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง                   
Advanced Oral Communication Course: AOCC รุ่นที่ ๑๖ และ รุ่นที่ ๑๗ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

 

ทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ AOCC Test 
 

วันสอบ  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
สถานที่สอบ  ห้องอบรม ๑ 

   สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้)   
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น ๗  ลิฟท์ S๓ 

 

ขั้นตอนการสอบ 
๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนรายงานตัว และแสดงบัตรข้าราชการ / บัตรประจ าตัวประชาชน 

และนั่งรอเรียกเข้าห้องสอบที่ห้องจัดเลี้ยง ๒ (ตรงข้ามห้องสอบ) 
๐๙.๓๐ น.  เข้าห้องสอบ  รับฟังรายละเอียดการทดสอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม AOCC  
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  (๑ ชั่วโมง) 
รูปแบบข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบค าถาม ๓ ค าถาม โดยเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นรวมถึงให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น หรืออภิปราย
ประเด็นต่าง ๆ แต่ละค าถามเขียนตอบประมาณ ๑๐๐ – ๑๕๐ ค า  

 เกณฑ์การให้คะแนนคือ  Grammar Accuracy, Range of Vocabulary, Organization and Content 
 

ทดสอบการสื่อสารทางวาจาภาษาอังกฤษ  
 

วันสอบ  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
สถานที่สอบ  ห้องสัมมนา ๑ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศตะวันออก)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น ๗  ลิฟท์ E๒ 
 

ขั้นตอนการสอบ 
 ขอให้ท่านมาก่อนเวลาสอบที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศสถาบันการต่างประเทศฯ ๑๕ – ๒๐ นาที เพื่อลงทะเบียน

รายงานตัว / แสดงบัตรข้าราชการ / บัตรประจ าตัวประชาชน และนั่งรอเรียกเข้าห้องสอบ  
 ใช้เวลาในการสอบท่านละ  ๑๐ – ๑๕ นาที  

รูปแบบข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน 
 ผู้สอบสุ่มจับซองค าถามจากคณะกรรมการ จากนั้นมีเวลาเตรียมตัว ๑ นาท ี
 พูดน าเสนอเพ่ือตอบค าถามโดยแสดงความคิดเห็นรวมถึงให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น หรืออภิปรายประเด็น

ดังกล่าว ประมาณ ๕ – ๖ นาท ี
 เกณฑ์การให้คะแนนคือ  Fluency, Grammar Accuracy, Range of Vocabulary, Interactive Communication 

 

หมายเหตุ 
๑.  หากท่านมาไม่ทันเวลาการสอบสัมภาษณ์ตามเวลาที่ก าหนด สถาบันการต่างประเทศฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
        การเข้าสอบการสื่อสารทางวาจาภาษาอังกฤษ 
๒. สอบถามเพ่ิมเติม  ปิยาภรณ์ จันทรัตน์ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โทร. ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐  ต่อ ๔๗๐๐๖ / 
      ๔๕๑๐๑ / ๐๘๑ ๔๕๔ ๖๒๙๐ 



แผนที่ตั้ง     สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษาฯ  อาคารรัฐประศาสนภักด ี  ชั้น ๗   

                  ดานทิศตะวันออก  (E ๒)  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลกัสี่  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐ 

รถประจําทาง  เขามายงัศูนยราชการฯ หรือ ผานดานหนา (ถนนจงวัฒนะ)  
เชน 
สาย ๒๖       มีนบุรี –  ถนนรามอินทรา – หลักสี่ – ศูนยราชการฯ     สาย ๕๒      ปากเกร็ด – บางซื่อ 

สาย ๕๙       รังสิต – ถนนพหลโยธิน – หลักสี่ – ศูนยราชการฯ   สาย ๑๕๐     ปากเกร็ด – บางกะป  

สาย ๖๖     สายใตใหม – ถนนบรมราชชนนี – ถนนจรัญสนิทวงศ –ประชาชื่น – ศูนยราชการฯ   
สาย ๑๖๖ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – (ทางดวน) – ศูนยราชการฯ    
(สาย ๑๖๖ ที่เขาสูอาคารรัฐประศาสนภักดี – เฉพาะรถที่ออกจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เที่ยว ๖.๓๐ น. ๗.๐๐ น. และ ๗.๓๐ น.)   
 

รถตูปรับอากาศ  เชน  จาก รามคําแหง /  สวนจตุจักร /  มีนบุรี / เมเจอรปนเกลา       
 
หมายเหตุ  รถบางคันวิ่งผานทางเขาศูนยราชการฯ  (ถนนแจงวัฒนะ)  จึงตองใชรถบริการ (รถกระบะ) ของศูนยราชการฯ เขาสูอาคารดานใน  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี   ชั้น ๗ 

ดานทิศตะวันออก   

(ใชลิฟท E ๒ - กรมที่ดิน)     

สอบทุนศึกษาตอ ดูงาน อบรม และ 

สอบวัดระดับ 

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๔๗๐๐๙   

โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๙๓๒๖  


