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ประกาศสาํนักงาน ก.พ. 

 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
เพื่อรบัทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ (เพิม่เติม) 

(ทุนสาํหรบัผูท้ี่กําลังศึกษา หรือมีสถานศกึษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) 
 

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

ด้วย สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
(ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุน
ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับทุน
ดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
 

๑. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก  ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการนํ้า 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ Climate Change หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง จํานวน ๑๐ ทุน  
 

๒. ข้อผูกพนัในการรับทนุ 
                     ๒.๑ ผู้ได้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการ
เจ้าสังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน  
                       ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้
กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจํานวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับอีกด้วย 
 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังน้ี 
                       ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง    
โดยปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร      
  ๓.๒ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
 ๓.๓ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
 ๓.๔ เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ยกเว้นผู้ที่ลาศึกษาต่อด้วย
ทุนส่วนตัว 
 ๓.๕ เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอ่ืนไม่ว่าได้รับทุนแบบเต็มจํานวน หรือได้รับทุนแบบ
บางส่วน 
 
 



 ๒

 

 ๓.๖ กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 ๓.๗ เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ 
               ๓.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี 
                               (๑)  เป็นผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาการบริหารจัดการนํ้า 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ Climate Change หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ หรือ 
                               (๒)  เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื ่อนไขในระดับปริญญาโท
หรือเอก ในสาขาวิชาการบริหารจัดการนํ้า การบริหารจัดการภัยพิบัติ Climate Change หรือสาขาวิชาอื่น
ที่เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยจะต้อง
เดินทางไปศึกษาภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖  
     

๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                    ๔.๑  รับสมัครต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ 
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑, ๐ ๒๕๔๗ 
๑๙๑๓, ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๖ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๕ 
 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย 
“ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)   
 ๔.๓ การย่ืนใบสมัครคัดเลือก  
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดย่ืนใบสมัครทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยัง กลุ่มงาน
บริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “ทุนสําหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับฯ” ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

                               ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ
เอกสารเป็นสําคัญ และหากผู้สมัครนําส่งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ ที่กลุ่มงานสารบรรณ
สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ส่งหลังวันที่    
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 

 ๔.๔ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                        (๑) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดําขนาด 
๑X๑.๕ น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๑ รูป 
 
 



 ๓

 

                       (๒) หนังสือรับรองจากสถานศึกษาในต่างประเทศ ว่าผู้สมัครคัดเลือกกําลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษานั้นๆ หรือ หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยจะต้องระบุสาขาวิชา ระดับ
การศึกษา พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษาไว้ด้วย และรับรองผู้สมัครว่าไม่เป็นผู้ที่รับทุนจากสถาบันการศึกษา
น้ันๆ ไม่ว่าเต็มจํานวนหรือบางส่วน 
                        (๓) หลักสูตรการศึกษาพร้อมเกณฑ์การวัดผลของสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ 
หรือที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาตามข้อ ๓.๘ 
                        (๔) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งผลการทดสอบ
จะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)                         
 (๕) หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือก และหนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ
ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจําที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจําให้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ที่จะไปศึกษา โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ และ ๕.๑  
 (๖) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้เคยสอน จํานวน ๒ ท่าน 
รวม ๒ ฉบับ (ให้ใช้แบบฟอร์ม OCSC 1) 
 (๗) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวนอย่างละ 
๑ ชุด 
 (๘) เอกสารซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี)       
 (๙) เรียงความในหัวข้อ “เหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศ (Personal 
Statement)” จํานวน ๕๐๐ คํา และหัวข้อ “การนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในราชการ” 
จํานวน ๕๐๐ คําเป็นภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ฉบับ (ใช้กระดาษ A4 แบบอักษร Times New Roman ขนาด 
๑๒ ระยะห่างระหว่างบรรทัด Double space) และจะต้องลงนามด้วยลายมือรับรองว่าเป็นผู้จัดทําเรียงความ
ดังกล่าวด้วยตนเอง 
                          (๑๐)  หลักฐานการศึกษา 
  กรณีกําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ 
                               - ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องย่ืนสําเนา
ปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๑ ชุด และผลการเรียนที่ผ่านมาในระดับที่กําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๑ ชุด 
 - ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องย่ืน
สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและโท จํานวนอย่างละ ๑ ชุด และผลการเรียนที่ผ่านมาในระดับที่กําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๑ ชุด 
 ในกรณีที่ศึกษาโดยการทําวิจัย (By research) หรือกําลังทําวิทยานิพนธ์ 
ให้ย่ืนหลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้ง หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อวิจัย หรือ
บทคัดย่อ (Abstract) หรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ และหนังสือรายงานความก้าวหน้าในการทําวิจัย หรือ
วิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา จํานวน ๑ ชุด 
 
 
 
 
 
 



 ๔

 

 กรณีที่มีสถานศึกษาในต่างประเทศตอบรับ                
 - ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครคัดเลือก
จะต้องย่ืนสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด และสําเนาหนังสือตอบรับโดยไม่มีเง่ือนไขจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ชุด  
 - ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้สมัครคัดเลือก
จะต้องย่ืนสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและโท จํานวน ๑ ชุด และสําเนาหนังสือตอบรับโดยไม่มีเง่ือนไขจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ ชุด 
                      (๑๑)  ประวัติส่วนตัว (Resume) ของผู้สมัคร เขียนเป็นภาษาไทย 
 สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” 
และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
    ๔.๕ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจาก
เอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
 ๔.๖ สําหรับผู้พิการ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ทางการ
มองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวันสัมภาษณ์ตามท่ีแจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ 
 

๕. การแต่งต้ังคณะกรรมการเก่ียวกับการคดัเลือก 
                     ๕.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
เล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
                      ๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลอืกฯ จะแต่งต้ังคณะกรรมการสมัภาษณ ์
                     ๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
วางระเบียบและวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกและปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครคัดเลือกฉบับน้ี ประกาศรายช่ือผู้สมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยให้ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ หรือ
เลขาธิการ ก.พ. หรือ รองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมายเป็นผู้ประกาศรายช่ือผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ และผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 
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 ๖.   การประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายช่ือผู้สมัครวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และจะประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ทาง website ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th 
หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)” 
 

 ๗.   การคัดเลอืกและเกณฑ์การตัดสนิ 
                     การคัดเลือกจะใช้วิธีการ ดังน้ี 
                     ๗.๑ การกลั่นกรองผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ คะแนน (Paper – based) หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer – based) 
หรือ ๖๑ คะแนน (Internet – based) หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ 
คะแนน โดยผลการทดสอบนั้นมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 
 ๗.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คือ ผู้ที่มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 
หรือ IELTS สูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม่เกิน ๒ เท่าของจํานวนทุน หรือเท่ากับจํานวนผู้สมัครกรณีที่มี
จํานวนผู้สมัครน้อยกว่า ๒ เท่าของจํานวนทุน 
 ๗.๓ การสัมภาษณ์ จะใช้ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ ๔.๔ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น พ้ืนความรู้ที่จําเป็นสําหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความต้ังใจ
จริงและทัศนคติในการรับทุนเพ่ือกลับมาปฏิบัติงาน ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น  
                     ๗.๔ ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ โดยมีคะแนน
สูงสุดเรียงลงมาตามลําดับเท่าจํานวนทุน และจะประกาศรายช่ือเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่าน้ัน 
                     

 ๘. การตรวจสขุภาพและอนามัย 

      ผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด หรือจากแพทย์อื่นที่ทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยู่
รับรองโดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ทั้งนี้ ผลการตรวจ
สุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ในที่นี้ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและ
อนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด  
 

๙. การทําสัญญา 
                    ๙.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด 
                  ๙.๒ ผู ้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทําสัญญาการรับทุน ณ สํานักงานผู ้ดูแลนักเรียนใน
ประเทศที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ กรณีเป็นประเทศที่ไม่มีสํานักงานผู้ดูแลนักเรียน ให้ทําสัญญา ณ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยประจําประเทศที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ หรือทําสัญญาที่
สาํนักงาน ก.พ. 
                ๙.๓ ให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนเตรียมเอกสารที่ต้องนําไปในวันทําสัญญาได้แก่ บัตรประจําตัว
ประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวนอย่างละ ๑ ชุด 
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 ๙.๔ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนแจ้งชื่อพร้อมที่อยู่
ของผู้ค้ําประกันในประเทศไทยให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยประจําประเทศที่ผู้มี
สิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ทราบด้วย 
  คุณสมบัติของผู้ค้ําประกัน 
  (๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
  (๒) เป็นผู้มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๓) (ก)  ผู ้ค้ําประกันจะต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู ้ได้ร ับทุนโดยผู ้ค้ํา
ประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทําสัญญาค้ําประกัน หรือ 
   (ข) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู ้ค้ําประกันตามข้อ (ก) ได้ ผู้ค้ําประกัน
จะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ได้รับทุน โดยผู้ค้ําประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ใน
การทําสัญญาค้ําประกัน หรือ 
   (ค) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ําประกันตามข้อ (ก) และ (ข) ได้ให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาของผู้ได้รับทุน ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการ
พิจารณาตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ได้รับทุนไม่มีบุคคลตามข้อ (ก) และ (ข) ที่จะมาทําสัญญาค้ําประกัน และผู้
ได้รับทุนมีศักยภาพสูงย่ิงในการศึกษาก็ให้ผู้ได้รับทุนทําสัญญารับทุนโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันได้ 
  (๔) ในวันทําสัญญาค้ําประกัน ให้ผู้ค้ําประกันทําสัญญา ณ หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือสํานักงาน ก.พ. โดยมีเอกสารหลักฐาน คือ บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา อย่าง
ละ ๕ ชุด 
  กรณีที่ผู้ค้ําประกันมีคู่สมรสแล้ว คู่สมรสจะต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญา
ค้ําประกันในวันทําสัญญาด้วย 
 

๑๐. เงื่อนไขการรับทุน 
                       ๑๐.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหนังสือของสถานศึกษาตามที่กําหนดในข้อ ๔.๔ (๒) ซึ่ง
ยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ หรือหนังสือยืนยันการตอบรับให้เข้าศึกษาจาก
สถานศึกษาโดยไม่มีเง่ือนไขพร้อมทั้งระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และวันเปิดภาคการศึกษาให้สํานักงาน ก.พ. 
ตรวจสอบก่อนทําสัญญาการรับทุน 
                       ๑๐.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 
 ๑๐.๓  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทําสัญญาการรับทุน และสัญญาค้ําประกันให้เสร็จ
เรียบร้อยโดยสํานักงาน ก.พ. จะแจ้งการอนุมัติให้รับทุนไปยังสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ หรือ
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยประจําประเทศท่ีผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่
เพ่ือดําเนินการต่อไป 
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 (๑)  สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ.จะแจ้งการอนุมัติให้รับทุน
ไปยังสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทย
ประจําประเทศที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ โดยผู้มีสิทธิได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้ังแต่วันที่ทํา
สัญญาการรับทุน และสัญญาค้ําประกันเสร็จเรียบร้อย และได้รับค่าเล่าเรียนสําหรับภาคการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่  
  (๒)  สําหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด      
 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาและ
ประเทศที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก 
                  ๑๐.๕ ผู้ได้รับทุนจะขอย้ายสถาบันการศึกษาในระหว่างการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด 
จะต้องได้รับความยินยอมจากสํานักงาน ก.พ. และให้ย้ายได้เฉพาะสถานศึกษาที่ ก.พ. กําหนดเท่าน้ัน 
                      ๑๐.๖  ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการต้นสังกัดเดิม 
 

๑๑.  การเพิกถอนการให้ทนุ 
                    ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุนหากเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 ๑๑.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือจาก
แพทย์อ่ืนที่ทางการของประเทศท่ีกําลังศึกษาอยู่รับรอง 
                     ๑๑.๒ ไม่มีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ หรือหนังสือยืนยันการตอบรับ
ให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาโดยไม่มีเง่ือนไขพร้อมทั้งระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และวันเปิดภาคการศึกษา
ตามท่ีระบุในข้อ ๑๐.๑ 
                    ๑๑.๓ ไม่มีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครคัดเลือก หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการว่า
เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจําที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจําให้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่
จะไปศึกษา และหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการต้นสังกัดตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๔.๔ (๕) 
และ ๑๐.๒ 
                     ๑๑.๔ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๑๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
                      ๑๑.๖ เป็นผู้มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน                    
 ๑๑.๗ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศ ตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก 
 ๑๑.๘ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ 
 
 

                          (ลงช่ือ)              

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕
 

ลวิสูตร   ประสิทธ์ิศิริวงศ์ 
 

(นายวิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



                             ทุนสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีกําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับฯ 
  

 

      ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 

(ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) 
 

เรียน  ประธานกรรมการดําเนนิการคัดเลือก 

 ด้วยข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว………………………………………………..…………………………………………………..… 
 

                            MR   MRS   MISS…………………………………………………………….…………………………………………… 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่.........ขอสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษา
ในต่างประเทศ) 
 ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
๑.  ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ ข้าพเจ้าเกิดวันที…่…….…..เดือน………….……….…………พ.ศ. …..……….…อายุ…….……ปี…….….เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       

      สถานที่เกดิ อําเภอ/เขต…………..………………จังหวัด…….……………………สัญชาติ…………เชื้อชาต…ิ…...ศาสนา……..………… 

           เลขประจําตัวประชาชน.......................................................................................................................................................     

    ๑.๒ เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่…………เดือน…………………………..พ.ศ. ……………… 

  รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ...............ปี.............เดือน (นับถึงวันประกาศรับสมัคร) 

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

   ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

   โทรศัพท…์………………………………….โทรสาร……….……………………… E-mail address………………………………………………. 

 ๑.๓ สถานภาพการสมรส    โสด    แต่งงาน   หม้าย    แยกกันอยู่    หย่าร้าง 

           ชื่อ - นามสกลุคู่สมรส……………………………………………………………สัญชาติ…………….เชื้อชาต…ิ……ศาสนา…………………… 

           อาชีพ……………………………………ตําแหน่ง……….…….……..…………………………………………… มีบุตร จํานวน…………..……คน 

 ๑.๔ ที่อยูใ่นต่างประเทศที่สามารถติดต่อได้โดยรวดเร็ว 

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

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

          โทรศัพท…์……………………………….………..….…….........มือถือ…………….………………………………………………………..………….…   

          โทรสาร......................................................................E-mail address……………………………………………………………………..  

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

๑X๑.๕ นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 



- ๒ - 
 

   ๑.๕ ที่อยูใ่นประเทศที่สามารถติดตอ่ได้โดยรวดเร็ว 

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

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

          โทรศัพท…์…………………………………………..………........มือถอื……….………….……………………………………………..…………………   

          โทรสาร......................................................................E-mail address……………………………………………………………………..  

๒.  ประวัติการรับราชการ 

ตําแหน่ง / ระดับ / สังกัด หน้าท่ีความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
   

   

   

   

   

 

๓.  ประวัติการศึกษาและฝกึอบรม 
 ๓.๑ ระดับอุดมศึกษา 

 
ระดับ 

 
สถานศึกษา ประเทศ 

 

ระหว่าง
พ.ศ. – พ.ศ. วุฒิท่ีได้รับ/วิชาเอก 

คะแนน
เฉลี่ย 

 
ปริญญาตรี 

 
 
 

 
 

 
ปริญญาโท 

 
 
 

 

 

 ๓.๒ การทําวิทยานิพนธ์ 

        -  ระดับปริญญาตรี ชื่อโครงการวิจัย/สารนิพนธ์ (ภาษาไทย)…..……………….……………………………………………………………  

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

(ภาษาองักฤษ)………………………….…………….…………………………………………………..……………….……………………………………

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

           



- ๓ - 

 
 

 ชื่ออาจารย์ที่ปรกึษาโครงการวิจัย/สารนิพนธ์ ...……..…………………………………………………………………………………………… 

           ผลการสอบโครงการวิจัย/สารนิพนธ์ ...…………………………………………………………………………………………………….………… 

-  ระดับปริญญาโท ชื่อสารนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ..………………..……………….…………………………………………….  

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

(ภาษาองักฤษ)………………………….…………….…………………………………………………..……………….………………………………….

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

           ชื่ออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์...………..……………………………………………………………………………………………. 

           ผลการสอบสารนิพนธ์/วทิยานพินธ์...……………………………………………………………………………………………………….………….  

รายละเอยีดและผลงานวจิัยของโครงการวิจยั/สารนิพนธ์/วทิยานิพนธ ์(โดยสังเขป) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๓.๓ การฝึกงาน / อบรม 
 

สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท ลักษณะของการฝึกงาน/หลักสูตรอบรม ระยะเวลา
  

  

  

  

  
 

 ๓.๔ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 

  ระดับความรู้ความสามารถ   
ภาษา  (ให้ระบุว่าใช้ได้ในระดับ ดีมาก ดี หรือใช้ไม่ได้)  ศึกษาโดยวิธี

 เขียน อ่าน พูด
   

   

   

 



- ๔ – 
 

๔.  สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน 

๔.๑    กําลังศึกษาระดับปริญญา………..……สาขาวชิา……..………………………………………………………………….………………… 

            ณ มหาวิทยาลัย………….…………………………………………………………….…….ประเทศ……………………………….………………

            เข้าศึกษาเมือ่ พ.ศ. ………………………….……..…  และคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษา พ.ศ. …………..…………………………..…

            ผลการศึกษาที่ผ่านมาได้คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) = ……………………………..………………………………………………………

            ศึกษาด้วย         ทนุส่วนตัว         ทุน………………………….………….………………………………………………..…………………

 

๔.๒     ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทีม่ีชื่อเสียงและ ก.พ. รับรองใหเ้ข้าศึกษาระดับ 

            ปริญญา……………….โดย         ไม่มีเงื่อนไข         มีเงื่อนไข  คือ …………………………………………………………………… 

            สาขาวิชา………………………………………………………….ณ มหาวิทยาลัย……………………………………………………………..…

            ประเทศ………………………………………………………….วันเปิดภาคการศึกษา………….………………………………………………

หมายเหตุ : จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาที่ผู้สมัครแจง้ไว้ในใบสมัครและให้ยื่นหนังสือตอบรับ
              ได้คนละ ๑ แหง่ เท่าน้ัน 
 

๕.  ผลงานทางวิชาการหรือกจิกรรมทางการศึกษาในระหว่างที่กําลังศกึษาในระดับอุดมศึกษา 

ประเภท/รายละเอียดของผลงาน ระยะเวลา หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

 

 

 
 

- ชื่อหนังสือ/บทความ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ปีที่พิมพ…์………………………ชื่อสํานักพิมพ…์……………………..……………………………………………………….จํานวน………………….…หน้า 
- ชื่อหนังสือ/บทความ…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ปีที่พิมพ…์………………………ชื่อสํานักพิมพ…์……………………….………………………………………………….…จํานวน………….…………หน้า 
 

๖.  ผลงานด้านอื่น ๆ 
 

 

 

 

 

 
 
 



- ๕ - 

 

๖.  ข้อมูลอื่น ๆ 
 

 ๖.๑ ข้าพเจ้า    ไม่เคยได้รบัทุนใดมาก่อน 

                    เคยได้รับทุน…………………………..…….………ศึกษาวิชา……………………………………………………………………… 
                         ประเทศ……………………………………….........พ.ศ. ………………เป็นระยะเวลา………ปี………..เดือน…………วัน 

                            และขณะนี้ข้าพเจ้า  มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน  ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน 

 อยู่ระหว่างการรับทุน…………………………………………………………………………………………………………………….

และขณะนี้ข้าพเจ้า  มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน  ไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน 

 ๖.๒ การร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ไม่เคย  เคย (ระบุ)…………………………………………..…………………………… 
 

 ๖.๓ งานอดิเรก คือ …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 ๖.๔ ความสามารถพิเศษ (เช่น ศิลปการแสดง  ดนตรี  กฬีา  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น) 

 

 

 

 
 

 ๖.๕ ความสนใจพิเศษ (เช่น  เหตกุารณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม เป็นต้น) พร้อมเหตุผล    
        

 

 

 

 

 
 

 ๖.๖ การเป็นสมาชิก  สมาคม/สโมสร   ไม่เคย   เคย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

 ๖.๗ การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ไม่เคย   เคย (ระบุ) ……………………………………………………………………………..…… 
 ๖.๘ การไดร้ับรางวัล/เครื่องหมายเชิดชูเกียรต/ิทุนการศึกษา/เป็นตัวแทนของสถานศึกษา 

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

๗.  เฉพาะผู้พกิาร ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๗) 
     ประเภทความพิการ    ทางการมองเหน็    ทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย  ทางกายหรอืการเคล่ือนไหว 
     ส่ิงที่ประสงค์ให้สํานักงาน ก.พ. จัดอํานวยความสะดวกในวันสัมภาษณ์ ได้แก…่……………………………………………………………….. 
 

๘.  ข้อมูลเกีย่วกับบิดา-มารดา 
บิดา มารดา 

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………... ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………….…
เชื้อชาติ………………สัญชาติ……..……ศาสนา……………………….. เชื้อชาติ………………สัญชาติ……………ศาสนา……………..…….……
อาชีพ…………………………………………………………………………….. อาชีพ…………………………………….……………………………….……..…
สถานท่ี……………………………………………………………………………
ทํางาน…………………………………………………………………………… 

สถานท่ี………………………………………………………………………….…
ทํางาน…………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์………………………………………………………………………… โทรศัพท์…………………………………………………………………………..

ขณะนี้   ยังมีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม ขณะนี้   ยังมีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม 



- ๖ - 

 

๙.  บุคคลและที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถติดต่อแทนท่านได้โดยรวดเร็ว 
     ชื่อ-นามสกลุ………………………………………….…………………………..……….เกีย่วข้องกับท่านโดยเป็น…………..………………….……. 
     บ้านเลขที…่………………………หมู่ที่……….……………ตรอก/ซอย….…………………..……ถนน…………….………………………………….            

ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ/เขต…………..……………….……. จังหวดั……………………….……………………….
รหัสไปรษณีย…์……………………………โทรศัพท…์………………..……..………………โทรสาร…………………………………………………….. 

 โทรศัพท์มอืถือ……………………………………………………………E-mail address……………………………………………………………….… 
 

๑๐.  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ จํานวน………………………ชุด มาพร้อมใบสมัคร  คอื 
      ๑. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาซึง่รบัรองว่ากําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ 

      ๒. หนังสือตอบรับใหเ้ข้าศึกษาโดยไมม่ีเงื่อนไขจากสถานศึกษาพร้อมระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษาและวันเปิดภาคการศึกษา 

      ๓. เอกสารเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “เหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศและการนําความรูท้ี่ได้มาใช้ประโยชน์ในราชการ 
   (Personal Statement)” จํานวนประมาณ ๕๐๐ คํา    

      ๔. หลักสูตรการศึกษาพร้อมเกณฑ์การวัดผลของสถานศึกษา 

      ๕. สําเนาผลการสอบทางด้านภาษา ที่ใชใ้นการสมัครสถานศึกษา    TOEFL   IELTS    อื่น ๆ …………………… 

      ๖. หนังสือรับรองจากอาจารยท์ี่ปรกึษา/อาจารย์ผู้เคยสอน จํานวน ๒ คน (รวม ๒ ฉบับ ตามแบบฟอร์ม OCSC 1) 

      ๗. ผลงานทางวชิาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา 

      ๘. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร ระดบัปริญญา  ตรี   โท 

      ๙. สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนยีบัตรระดับปรญิญา   ตรี   โท   

      ๑๐. หลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน  

      ๑๑. ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร (Resume) 

      ๑๒. หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือกฯ และหนังสือรบัรองฯ (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ และ ๕.๑) 

      ๑๓. สําเนาทะเบียนบา้น และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ   

      ๑๔. อืน่ ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    ในกรณีที่ศึกษาโดยการทําวิจัย (By research) ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี 
      ก. หัวขอ้วิทยานพินธ์ หรือหัวข้อวจิัย หรือ บทคัดย่อ (Abstract) หรือ โครงร่างวทิยานิพนธ์ จํานวน ๑ ชุด 

      ข. หนังสือรายงานความก้าวหน้าในการทําวิจัย หรือวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา  จํานวน ๑  ชุด  (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษา) 
              
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
 
 
 

                                                                       (ลงช่ือ)………………………………………………………….…………ผู้สมัคร 
                                                                               (……………………………………………………………………) 
                                                                              วันที…่……..เดือน……………………..พ.ศ. …….………. 



 
แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 

 
หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพ่ือรับทนุรัฐบาล ประจําปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 

สําหรบัขา้ราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
(ทุนสาํหรบัผูท้ี่กําลังศึกษา หรือมีสถานศกึษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) 

 

         เขียนที…่……………………..……………………………………... 
                 วันที…่…….เดือน…………………………..พ.ศ………….…………..…….. 
 

     ข้าพเจ้า (๑) …………………………………………………………………………………………......…………………….…… 
ตําแหน่ง………………………………………………………ระดับ…………………………………………………………………………………..….
กรม……………………………….……………………….…..กระทรวง/สํานักงาน………………………….………………………….…….……
อนุญาตให้ (๒)….………………..……………………….………………….………………………………………………………………………..…. 
ตําแหน่ง……………………………………………………...ระดับ…………………………..……………….……………………………..…………. 
กรม…………………………………………………………....กระทรวง/สํานักงาน….………………………………………………………….…. 
สมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจําปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) 
 

                    อน่ึง  ขอรับรองว่าข้าราชการผู้น้ีเป็นผู้มีความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ ดังน้ี 
                    ๑.  เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
                    ๒.  เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศ และเสียสละ 
                   ๓.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอสมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะ
กลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ 
  ๔.  เป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ยกเว้นข้าราชการลาศึกษาต่อด้วยทุน
ส่วนตัว 
  ๕.  ความเห็นอ่ืนๆ (ถ้าม)ี................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
                   
        (ลงช่ือ)…………………………………………………………… 
                          (.……………………………………………………….) 
                        ตําแหน่ง……………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ   : (๑)  ช่ือผู้อนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ จะต้องเป็น 
       หัวหน้าส่วนราชการ/หนว่ยงานต้นสงักัด (ระดับกรม หรือเทียบเทา่ขึ้นไป)  
        หรือผู้ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 
                   (๒)  ช่ือข้าราชการท่ีอนุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ 



แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕.๑ 
 

หนังสือรับรองจากหัวหน้าสว่นราชการ/หน่วยงาน 
 

       เขียนที่………………………..………………………………………. 
      วันที่……….เดือน………………………..พ.ศ……………………..…………. 
 

  ข้าพเจ้า (๑) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตําแหน่ง…………………………………………………………ระดับ…………………………………………………………………………………...
กรม……………………………….……………………..….…...กระทรวง/สํานักงาน…………………………………………………………......
ขอให้คํารับรองว่า (๒) …………………..……………………….…………………………………………………………………………………….. 
ตําแหน่ง…………………………………………………………………………..ระดับ………………………..………………………………..……… 
กรม…………………………………………….…………………กระทรวง/สํานักงาน……………………………………..………………………. 
ผู้สมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจําปี ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจําที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจําให้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่จะ
ไปศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

                   

           (ลงช่ือ)…………………………………………………………… 
                    (.……………………………………………………….) 
                   ตําแหน่ง…………………………………………………………… 
 

หมายเหตุ   :  (๑)   ช่ือผู้รับรองจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด  
 (ระดับกรม หรือเทียบเท่าขึน้ไป) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 
                 (๒)   ช่ือข้าราชการ ที่ได้รับรองในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ 
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Confidential Letter of Reference 
 

         This letter of reference must be written by a lecturer under whom the applicant 
has studied or pursued research in his field of study or by someone who has supervised 
him in work related to his proposed field of study. The letter should be typewritten in 
English. 
 
  
 
Name of  applicant     :       

 

 
Field of study              :    

 

 
Degree(s) sought        :       

 

  
 
1.  For how long have you known the applicant?   

……………………………………………………………………………….………… 

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

 
2.  In what capacity have you known the applicant? 

 His lecturer or professor 

 His research adviser 

 Other (please specify) ……………………………………………………….………   

………………………………………………………………….………………….……

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

………………………………………………………………………………….…….… 

     
3. How many students were approximately in the class?  

……………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………. 
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- 2 - 

 
4.  How would you rank the applicant in the following characteristics in comparison with 

other students in his class? 
 

Characteristics A B C D 

Intellectual ability     

Knowledge of field     

Research ability     

Work habits     

Motivation to pursue graduate study     

Seriousness of purpose     

Potential for significant future contribution in field     

Resourcefulness and initiative     

Emotional maturity     

Adaptivity to new situations     

Leadership qualities     

 
         A = Excellent ,  B = Very good  ,  C = Average  ,  D = Below average 
 
5. Please describe the applicant’s potential capacity and promise for undertaking the 

indicated programme  of full time study, considering his characteristics in 4 ? 

………………………………………………………………….………………………… 

……….……………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….…………………

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

………………………………….………………………………………………………… 

............................................................................................................................................ 

………………………………….………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………… 

OCSC 1



 

- 3 - 
 
6. Please use the space below for any additional comments you may wish to make 

concerning the applicant? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
  
Referee name  (print) :
  

…………………….………………………..… 

Title (print)                       : 
  

…………………………………………….….. 

Address (agency)              :    
  

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

  
  

 
   
Signature  Date……………………...…. 
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