


 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๕  
(ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

 
------------------------------- 

 

                       ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ประจําปี ๒๕๕๕ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๓ (๙) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 
๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 

                      ๑.   ทุนที่รับสมัคร    จํานวน ๙๕  หน่วย  รวม  ๙๕ ทุน   
  (รายละเอียดของแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 

     ทั้งนี้  ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์
ของทางราชการได้  

 ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน 
                            ๒.๑  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการที ่ได้รับการจัดสรรทุน  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
                          ๒.๒ กรณีผู้ ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจํานวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓.๒ เป็นข้าราชการที่ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ลงนามใน
ประกาศสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้                
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  ๓.๓ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา และผลการเรียน ดังนี้ 
      (๑)  ทุนศึกษาระดับปริญญาโท  
    เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้  A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)  หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ 
หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี  นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ 
   (๒)  ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก 
    เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือ
ร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ 
         ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๓.๓ (๑) หรือข้อ ๓.๓ (๒) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียน  
จากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้        
  ๓.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ 
     ๓.๕ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
                          ๓.๖ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
  ๓.๗ เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ   
สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ 
  ๓.๘ สําหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับ
ปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไป
ศึกษา 

 

                   ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 

                           ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่ส่วนราชการ
ที่ได้รับการจัดสรรทุน (ตามเอกสารแนบท้าย) ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๐๑   
ถนนติวานนท์ ซอย ๔ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  และขอใบสมัครได้ที่ส่วนราชการที่ได้รับ
การจัดสรรทุนทุกแห่ง หรือดูรายละเอียด และพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง Internet 
ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th  หัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน” 
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 ๔.๒  ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนกําหนดวัน เวลา รับสมัครคัดเลือก และ
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
  ๔.๓  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ย่ืนใบสมัครได้ที่    
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน  
   ๔.๔  เอกสาร หลักฐาน ที่ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก  
   (๑)  ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดําขนาด  ๑x๑.๕  นิ้ว  
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ 
   (๒)  สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสําเนาระเบียนแสดงผล      
การเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
จํานวนอย่างละ ๑ ชุด 
                      (๓)  หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕  
                    (๔)  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวนอย่างละ ๑ ชุด 
   สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สําเนาถูกต้อง  และลง
ช่ือกํากับไว้ด้วย 
  ๔.๕  ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิสมัครได้คนละ ๑ หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอน หรือ
ขอเปลี่ยนหน่วยที่สมัครไว้ไม่ได้   
                          ๔.๖ ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า          
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร   จะถือว่า 
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ  สํานักงาน 
ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

 ๕. การดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑  ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
  ๕.๒  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
คัดเลือกและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร 
  ๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยให้ 
ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือกรรมการที่ประธานฯ มอบหมายเป็นผู้ประกาศให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ 
  ๕.๔ ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก 
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 ๖.   วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑  ให้คณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งแต่งต้ังโดยส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน ตาม
ข้อ ๕.๔ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม ควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญ
ของส่วนราชการจากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรู้ความสามารถ และ/
หรือ ประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผู้สมัครคัดเลือก
ทราบ 
 ๖.๒  ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL ให้ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ
๖๑ คะแนน (Internet-based)  หรือภาษาอังกฤษ IELTS ให้ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ คะแนน 
  สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามท่ี
กําหนด และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สามารถใช้ผลการทดสอบนั้นได้ 
  ๖.๓  ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ใน
ข้อ ๖.๒ จํานวนเท่ากับจํานวนทุนที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมส่งใบสมัคร 
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และสําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๐๑ ถนนติวานนท์ ซอย ๔ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (กรณีส่งทางไปรษณีย์  สํานักงาน ก.พ. 
จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ และหากส่วนราชการนําส่งเอกสาร
เอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ  สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ 
ทั้งนี้เอกสาร หลักฐานที่ส่งหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา) 
  ทั้งนี้ หากส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนไม่แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าส่วนราชการนั้นสละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี้ 
  ๖.๔  ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (๑)  ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนนั้น มีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑)  เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
๕๕๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๒๑๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๗๙ - ๘๐ คะแนน (Internet-
based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๖.๐ หรือ 
    (๑.๒)  เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึงตามหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑) และมี
สถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ  ณ ต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข 
 



 
-๕- 

 

   (๒)  ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยมีเงื่อนไขนั้นมี
เกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ 
    (๒.๑) เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึงตามหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑)  และ 
    (๒.๒) ภายในระยะเวลา ๑ ปี  นับต้ังแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕๕๐ คะแนน (Paper-based) หรือ 
๒๑๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๗๙ - ๘๐ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
IELTS ที่ได้ไม่ตํ่ากว่า ๖.๐  หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข  

 ๗.   การรายงานตัวและการอบรม 
                          ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๘.   การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                          ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด 

 ๙.   การทําสัญญา 
                          ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งนี้จะทํา
สัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไป
ศึกษาต่อต่างประเทศได้   

       ๑๐.   การรับเงินทุน 
         ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าต๋ัว
โดยสารเครื่องบินไป-กลับ  ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน  ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 ๑๑.   การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง 
                            ผู้ได้รับทุนจะต้องสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ส่วนราชการได้
กําหนดไว้  และเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว  จึงจะให้ผู้ได้รับทุนเดินทางไปศึกษา  

 ๑๒. การเพิกถอนการให้ทุน 
                        ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๒.๑  ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
  ๑๒.๒  ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด 



 
-๖- 

 

       ๑๒.๓  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน 
ก.พ. กําหนด 
  ๑๒.๔  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๑๒.๕  ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน ๑ ปี 
                           ๑๒.๖  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนตํ่ากว่า ๕๕๐ (Paper-
based) หรือตํ่ากว่า ๒๑๓ (Computer-based) หรือ ตํ่ากว่า ๗๙-๘๐ คะแนน (Internet – based) หรือผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนต่ํากว่า ๖.๐ หรือ 
      (๒) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไป
ศึกษาต่อ  (ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาที่มิได้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) 
                          ๑๒.๗  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแล้ว 
                            ๑๒.๘ ไม ่ได้ร ับการตอบรับเข ้าศ ึกษาจากสถานศึกษาที ่จะไปศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
   
 
                                                            
  

                                                    
                             (ลงชื่อ)              
                                                                                
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 

 
(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ               

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

(ลงชื่อ)       วิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์ 
 

 (นายวิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

(สําเนา) 











  

ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา  

ณ ต่างประเทศ ประจําป ี๒๕๕๕   

(ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 
---------------------------------------- 

 

เรียน  ประธานกรรมการคัดเลอืก 

 

              ด้วยข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )……………………………………………………...…………………………………….…. 

 ( Mr. / Mrs. / Miss )………………………………………………….…………………………………………….….. 

                                    เลขประจําตัวประชาชน………………………………………………….……………………………………………….   
 

มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๕ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ) หน่วยที…่………………………… (สมัครได้คนละ ๑ หน่วย)  

ทุนตามความต้องการของ............................................................................................................................................................. 

ไปศึกษาสาขาวิชา………….………………………………………………………………………….………..ระดับปริญญา…………………………………    
 

                     จึงขอแจ้งรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ข้าพเจ้าเกิดวันที…่……………เดอืน……………………….……พ.ศ.…………… 

 ปัจจุบัน อาย…ุ………..ปี………….เดือน…………วัน (นับถงึวันทีล่งนามในประกาศรับสมัคร)     
 

๒. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ตําแหนง่………………..…………………………………..………..……ระดับ…………………………………................. 

  โดยเริ่มรับราชการ/ปฏิบัตงิานเมื่อวันที…่……………….…….เดือน……………………………….………พ.ศ. …………………………….….…. 

มีอายุราชการ …………..ปี………….เดือน…………วัน (นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร) 

สถานที่ทํางานปัจจุบัน…………………………………………………….…………………………………………………………………………….….…….

โทรศัพท…์…………………………………..……โทรสาร……………………………..………e-mail:…………………………..……………….………. 
 

๓.  ที่อยู่ปจัจุบนัที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดใหช้ัดเจน) 

     บ้านเลขที…่……………..………หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย……………………..………. ถนน……………….…………………………………..…..….. 

     ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต………………………………………..…จังหวัด…………….……………….…….……… 

     รหัสไปรษณีย…์………….………..…โทรศัพท…์………………………..…………….โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................... 

     โทรสาร……….…………………….e-mail:……………………………………………………………..…………………….…………………..……………. 
 

๔.  ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดตอ่ข้าพเจ้าได้  ขอให้ติดต่อผ่านทาง 

(ชื่อ-นามสกุล)………………………..……………………….……………………………โทรศัพท…์……………………………..…………………...…… 

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

๑X๑.๕ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

 
เลขประจําตวัสอบ............................ 

 



 

 

- ๒ - 

 

๕.  ประวัตกิารศึกษา 

 

ระดับ 

 

ชื่อสถานศึกษา 

ระหว่าง 

พ.ศ. – พ.ศ. 

วุฒิที่ไดร้ับ 

แผนการเรยีน/สาขาวิชาเอก 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ปริญญาตร ี  

 

   

  

 

   

ปริญญาโท  

 

   

  

 

   

 

๖.  ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 
 

 

ภาษา 

ระดับความรู้ความสามารถ 

(ให้ระบุว่าใช้ไดใ้นระดับดีมาก ดี พอใช)้ 

 

ศึกษาโดยวธิ ี

เขียน อ่าน พูด 

     

 

     

 

     

 

 

๗.  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ   TOEFL………………………………….คะแนน (วันที่ทดสอบ.........................................) 

          IELTS…………………………………….คะแนน (วันทีท่ดสอบ........................................) 

          ไม่มีผลการทดสอบ 



 

 

- ๓ - 

๘.  ประวัตกิารรับราชการ 
 

ตําแหน่ง / ระดบั / สังกัด หน้าที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

๙.  ระบุวิชาเอก หรือวิชาบังคบัของหลักสูตรที่ศึกษาจํานวน ๑๐ วิชา  และระดับคะแนนที่ได้รับ (A B C หรือ D) 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา…………………………………… สาขาวิชา………………………………… 

รายชื่อวิชาที่เลอืกเรียนเป็นวิชาเอก 
จํานวน 

หน่วยกติ 

ระดับ 

คะแนน 
รายชื่อวิชาที่เลอืกเรียนเป็นวิชาเอก 

จํานวน 

หน่วยกติ 

ระดับ 

คะแนน 

๑.   ๑.   

๒.   ๒.   

๓.   ๓.   

๔.   ๔.   

๕.   ๕.   

๖.   ๖.   

๗.   ๗.   

๘.   ๘.   

๙.   ๙.   

๑๐.   ๑๐.   
 



 

 

- ๔ - 

๑๐.  ความสามารถและกิจกรรมอื่นๆ 

       ๑๐.๑   การศึกษาเพิ่มเตมินอกหลักสูตรของปริญญาบตัร หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ       

                  ไม่เคย  เคย (ระบุ)…………………………………………………………..………………………………………….…………… 

       ๑๐.๒   การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา   ไม่เคย    เคย (ระบุ)…………………………..………………………………  

       ๑๐.๓   การเป็นสมาชิก  สมาคม / สโมสร   ไม่เป็น    เป็น  (ระบุ)……………………………………….…..……………………. 

       ๑๐.๔   การได้รับรางวัล / เครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ/ ทุนการศึกษา / ทุนฝึกอบรม / หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา 

                  ไม่เคย  เคย (ระบุ)…………………………………………………………..……………………………………………….……… 

       ๑๐.๕   การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม     ไม่เคย     เคย (ระบุ)……………………………………….……..…………………… 

       ๑๐.๖   งานอดิเรก  คือ …………………………………………………………………………………………………………….…………….………… 

       ๑๐.๗   ความสามารถพเิศษ  (เช่น  ศิลปการแสดง  ดนตร ี กีฬา  การใช้คอมพวิเตอร ์ เป็นต้น) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๑๐.๘   ความสนใจพิเศษ  (เช่น  วิชาในหลักสูตรการเรยีน  เหตุการณ์ปัจจุบนัทางด้านเศรษฐกิจ  การเมอืง  สังคม เป็นต้น)              
 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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๑๑.  ข้าพเจ้า    ไม่เคย   เคย  ได้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน  หรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ 

หลักสูตร ประเทศ ทุน ระยะเวลา * 

    

    

    

    

    

    
 

ระยะเวลา*  หมายถึง  วันที่เริม่ต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้รับทุนไปศกึษา / ฝึกอบรม / ดูงาน  หรือ  สัมมนา               
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๑๒.  เหตุผลที่ขอรับทุนไปศึกษาต่อ  (ให้เขียนไม่เกินเนื้อที่กระดาษทีก่ําหนดให้) 
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๑๓. สถานภาพการสมรส     โสด      สมรส     หม้าย      แยกกันอยู ่     หย่าร้าง 
 

๑๔. ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส…………………………………..…………………….…………สัญชาติ…..…..…เชื้อชาติ…...……ศาสนา…………… 

      อาชีพ……………………………..………….ตําแหน่ง…………..…………………………..…….…………….………มีบุตรจํานวน………...……คน 
 

๑๕. ข้อมูลเกีย่วกับบิดา-มารดา 

บิดา มารดา 

ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… ชื่อ – นามสกุล…………………………………..…………….…..…… 

เชื้อชาต…ิ……….สัญชาติ………..……ศาสนา……………………. เชื้อชาต…ิ……….สัญชาติ………..……ศาสนา……………………. 

อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ   ๑. รับราชการ   ๒. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

           ๓. รับจ้าง    ๔. ค้าขาย    ๕. ส่วนตัว            ๓. รับจ้าง    ๔. ค้าขาย    ๕. ส่วนตัว 

           ๖. พ่อบ้าน   ๗. ถึงแก่กรรม            ๖. พ่อบ้าน   ๗. ถึงแก่กรรม 
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               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
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                วันที…่……..เดือน……….………….พ.ศ……………… 

 

 

 

 

 

ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกได้ตรวจคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม

ประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ  

สํานักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

 

 






