
 

 

 

 

 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
 

รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนรัฐบาล 

เปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๕ 

ิทุนส าหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ) 

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

  ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพืไอรับทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม
฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำป ๎๑๑๕ ิทุนส ำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษี ฉะนัๅน 
อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ .ศ. ๎๑๑ํ ละ  
ระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัครคัดลือกพรຌอมทัๅงก ำหนดวิธีกำรคัดลือก
ละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 ํ. ทุนทีไรับสมัคร     
  จ ำนวน ํ๑ ทุน ิรายละอียดตามอกสารนบ ํี 

 ๎.  ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไ  ก .พ.  ก ำหนด   
ป็นระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน  
  ๎.๎ กรณีผูຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไเดຌท ำเวຌกับส ำนักงำน ก.พ. 

นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจ ำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 
 

 ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  ๏.ํ ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ซึไงมีอายุ    
เมกิน ๑๏ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๎์ มษายน ๎๑๑๕ี   

  ๏.๎ ป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำเมตไ ำกวำระดับปริญญำตรี 
  ๏.๏ ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรมละควำมประพฤติดี 
  ๏.๐ ป็นผูຌปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ 

  ๏.๑ ป็นผูຌทีไสวนรำชกำรหในวำมีควำมสำมำรถพียงพอสมควรจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌ
พิไมขึๅน พืไอทีไจะกลับมำป็นก ำลังส ำคัญของสวนรำชกำร 
  ๏.๒ หำกผูຌสมัครคยเปศึกษำหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำ
ปฏิบัติรำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๎์ มษายน ๎๑๑๕ี 

 
 

ิส านาี 



๎ 

 

  ๏.๓ เมป็นผูຌคยเดຌรับทุนส ำหรับขຌำรำชกำรต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
พิศษ ทุนหลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะดຌำนกำรบริหำรละควำมป็นผูຌน ำ ิเดຌก ทุนส ำหรับผูຌบริหำรระดับกลำง 
หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะดຌำนกำรบริหำรละควำมป็นผูຌน ำ หลักสูตรดຌำนกำรบริหำรกำรปลีไยนปลงละ
กำรบริหำรควำมสีไยง หลักสูตรดຌำนกำรวำงผนละประมินผล ิPlanning and Monitoringี หลักสูตร
ดຌำนกำรบริหำรส ำนักงำน ิOffice Managementี ทุนส ำหรับผูຌ ขຌำรวมครงกำรระบบขຌำรำชกำรผูຌมี
ผลสัมฤทธิ์สูง ทุนส ำหรับผูຌขຌำรวมครงกำรพัฒนำผูຌน ำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย ี ทุนฝຄกอบรมส ำหรับ 

ผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Networkี ละทุนฝຄกอบรมตำมควำมตຌองกำรรงดวนตำมนยบำยรัฐบำลหลักสูตร 

กำรสรຌำงควำมตอนืไอง฿นกำรด ำนินกำรตำมผนยุทธศำสตร์ของรัฐทีไส ำนักงำน ก.พ. จัดฝຄกอบรมป็นกลุม 

฿นละ/หรือตำงประทศ   
  ๏.๔ ป็นผูຌทีไมีระยะวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดกำรฝຄกอบรมป็น
วลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำ ของระยะวลำทีไเดຌรับทุน 
 

 ๐.  การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌสวนรำชกำร ก ำหนดวัน วลำ สถำนทีไรับสมัครคัดลือก ละด ำนินกำรรับสมัคร
คัดลือกขຌำรำชกำรทีไมีคุณสมบัติตำมทีไก ำหนด  

  ๐.๎ อกสำร หลักฐำนทีไจะตຌองน ำเปยืไนสมัครคัดลือก 

   (ํ ) ฿บสมัคร พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก ละเมสวมวนตำด ำขนำด ํ  x ํ .๑ นิๅว
จ ำนวน ํ  รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป 
   (๎)  ส ำนำปริญญำบัตร หรือส ำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) ฿นระดับปริญญำตรี จ ำนวน ํ ชุด 

   (๏)  หนังสืออนุญำตละรับรองควำมหมำะสม฿นกำรสมัครคัดลือกพืไอรับทุนจำก
หัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ 

   (๐)  ส ำนำทะบียนบຌำน ละส ำนำบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำที ไของรัฐ จ ำนวน  

อยำงละ ํ ชุด 

   ิ๑ี  ส ำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP 

  ส ำนำหลักฐำนทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรองวำ ส ำนำถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงชืไอ 
ละวันทีไก ำกับเวຌดຌวย  
  ๐.๏  ฿นกำรสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบัติจำกอกสำร ละหลักฐำนลຌว 
ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที 
 

 ๑.  การด านินการกีไยวกับการคัดลือก 

  ๑.ํ  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำล  
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ 



๏ 

 

  ๑.๎  คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละปัญหำอืไน โ  
ทีไกิดขึๅน฿นกำรด ำนินกำรคัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือกผูຌ฿ด 

มีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที 
  ๑.๏  คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ จะประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน ดย฿หຌประธำนกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ หรือกรรมกำรทีไประธำนกรรมกำร
มอบหมำยป็นผูຌประกำศ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ 

  ๑.๐  สวนรำชกำรตงตัๅงคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัครพืไอท ำหนຌำทีไพิจำรณำกลัไนกรอง
คัดลือกผูຌสมัครคัดลือก 

 ๒.  วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๒.ํ  ฿หຌคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัคร ซึไงตงตัๅงดยสวนรำชกำรตำมขຌอ ๑.๐ ท ำหนຌำทีไ
พิจำรณำกลัไนกรองคัดลือกผูຌสมัครคัดลือกทีไมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรูຌควำมสำมำรถละควำม
หมำะสม สมควรทีไจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะกลับมำป็นก ำลังส ำคัญของสวนรำชกำร  
จำก฿บสมัคร อกสำร ละหลักฐำนตำง โ รวมทัๅง อำจพิจำรณำทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถ ละ/หรือประมิน
ควำมหมำะสม ของผูຌสมัครคัดลือก ละประกำศรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือก฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ   

  ๒.๎  ผูຌผำนกำรคัดลือกจะตຌองเดຌคะนนภำษำอังกฤษ CU-TEP เมตไ ำกวำ ๑๓ คะนน 
ส ำหรับผูຌผำนกำรคัดลือกทีไมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP ตำมกณฑ์ทีไก ำหนดอยูลຌว ละผลการทดสอบ
มีอายุเมกิน ๎ ป นับถึงวันทีไ ํ๑ มีนาคม ๎๑๑๕ สามารถ฿ชຌผลการทดสอบนัๅนเดຌ 
   ฿นกำรนีๅ ส ำนักงำน ก.พ. เดຌขอควำมอนุครำะห์ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรห ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฿นกำรจัดสอบ CU-TEP รอบพิศษ ินอกหนือจำกปฏิทินกำรจัดสอบของศูนย์ทดสอบฯี 
จ ำนวน ํ ครัๅง ฿นวันศุกร์ทีไ ํ๕ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๕ ดย฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอขຌำรำชกำรทีไมีควำมประสงค์จะ
สมัครคัดลือกพืไอรับทุนฯ ละมีควำมประสงค์จะขຌำรับกำรทดสอบ฿นรอบพิศษดังกลำวมำยังส ำนักงำน ก.พ. 
ภาย฿นวันศุกร์ทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๑๕ พรຌอมทัๅงนบคำธรรมนียมกำรสมัครสอบ CU-TEP ป็นเปรษณีย์ธนำณัติ 
สัไงจำย ส ำนักงำน ก.พ. จ.นนทบุรี จ ำนวนงินรำยละ ๕์์ บำท มำดຌวย ิรายละอียดตามอกสารนบ ๎ี 
ดยขຌำรำชกำรทีไสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอ฿หຌป็นผูຌสมัครสอบ CU-TEP รอบพิศษ สำมำรถตรวจสอบรำยชืไอ วลำ 
ละสถำนทีไสอบ เดຌทีไวใปเซต์ส ำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ฝຄกอบรม หัวขຌอยอย 

ทุนส ำหรับขຌำรำชกำร/บุคลำกรภำครัฐ หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม ภำย฿นวันพุธทีไ ํ์ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๕ ส ำหรับ
ขຌำรำชกำรทีไมีควำมประสงค์จะขຌำสอบตำมปฏิทินกำรจัดสอบศูนย์ทดสอบฯ ฿หຌด ำนินกำรสมัครตำมขัๅนตอนทีไ
ศูนย์ทดสอบฯ ก ำหนด ทีไ website www.atc.chula.ac.th ดยเมตຌองจຌงรำยชืไอมำยังส ำนักงำน ก.พ. 
  ๒.๏  ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือกตำมกณฑ์ทีไก ำหนด฿นขຌอ ๒.๎ จ ำนวน
สวนรำชกำรละ ํ รำย พรຌอมกับจัดสง฿บสมัคร อกสำร หลักฐำนตำง โ ละส ำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
฿หຌ ก.พ. พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบ ดยสงเปยังกลุ มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.atc.chula.ac.th/


๐ 

 

ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿น
วันทีไ ๎์ มษายน ๎๑๑๕ ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี ดยส านักงาน ก.พ. จะถือวันทีไ 
ทีไท าการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ ละหากสวนราชการน าสงอกสารอง ส านักงาน ก.พ. 
จะถือวันทีไกลุมงานสารบรรณ ส านักงาน ก.พ. ประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ ทัๅงนีๅ อกสาร หลักฐานทีไสงหลัง
วันทีไ ๎์ มษายน ๎๑๑๕ จะเมเดຌรับการพิจารณา  
  ๒.๐ ฿นกรณีทีไสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือกกินจ ำนวนทุน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน
ภำษำอังกฤษสูงกวำป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌำมีคะนนทำกันอีก จะพิจำรณำ฿หຌผูຌทีไสวนรำชกำรสงมำ฿หຌ
ส ำนักงำน ก.พ. กอนมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

  ๒.๑ ฿นกรณีสรรหำผูຌรับทุนเดຌเมครบตำมจ ำนวนทีไก ำหนด ฿หຌสำมำรถอนทุนเดຌตำม
นวทำงด ำนินกำร ดังนีๅ 
   ๒.๑.ํ กรณีสรรหำผูຌรับทุนเดຌเมครบตำมจ ำนวนทีไก ำหนด ฿หຌอนทุนทีไหลือเป฿หຌกับ
ทุนประภทอืไน฿นกลุมป้ำหมำยผูຌรับทุนดียวกัน ิกลุมต ำหนงประภทวิชำกำรี  
   ๒.๑.๎ กรณีเมมีผูຌรับทุน ิสละสิทธิรับทุน/เมมำรำยงำนตัว฿นระยะวลำทีไก ำหนดี 
จะ฿หຌผูຌทีไอยู฿นบัญชีส ำรอง฿นล ำดับถัดเปป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทนภำย฿น ๓ วันท ำกำร หำกด ำนินกำรลຌวยังมี
ทุนหลืออยู ฿หຌอนทุนทีไหลือเป฿หຌกับทุนประภทอืไน฿นกลุมป้ำหมำยผูຌรับทุนดียวกัน ิกลุมต ำหนงประภท
วิชำกำร) 
  ๒.๒ ผูຌที ไเมสำมำรถขຌำรับกำรฝຄกอบรมตำมกลุมทีไส ำนักงำน ก .พ. ก ำหนด จะถือวำ 

สละสิทธิการรับทุน 

 ๓.  การจัดการฝຄกอบรม    
  ส ำนักงำน ก.พ. จะประสำนงำนพืไอจัดฝຄกอบรม฿นสถำบันชัๅนน ำทีไมีประสบกำรณ์ ละ
ควำมชีไยวชำญ฿นรืไองตำง โ ดยจัดฝຄกอบรมป็นกลุมภำย฿ตຌกรอบ ดังนีๅ   

  ๓.ํ กำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ ดยนຌนกำรศึกษำนยบำย/ทิศทำง/นวทำงกำรด ำนินกำรของ
ภำครัฐ฿นชิงศึกษำปรียบทียบของเทยกับตำงประทศภำย฿ตຌนวนยบำยภำครัฐ ํํ ดຌำน  
  ๓.๎ กำรพัฒนำสมรรถนะหลัก เดຌก กำรมุงผลสัมฤทธิ์ กำรมีควำมรูຌควำมชีไยวชำญ 

฿นลักษณะสหวิทยำกำร ละกำรท ำงำนป็นทีม 

  ๓.๏ กำรพัฒนำพืไอป็นผูຌน ำกำรปลีไยนปลง ิChange Agentี  

 ๔.  การยืนยันการรับทุน 

      ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรำยงำนตัวพืไอยืนยันกำรรับทุนตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 ๕.  การท าสัญญา 

  ๕.ํ  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองท ำสัญญำตำมบบสัญญำทีไส ำนักงำน ก .พ. ก ำหนด 

  ๕.๎  ผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองจัดท ำขຌอตกลงกำรรับทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรมตำมบบทีไ
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด   



๑ 

 

 ํ์.  งืไอนเขการรับทุน 

  ํ์.ํ  ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํ์.๎  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรมจำกหัวหนຌำ
สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํ์.๏  กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบำล ก.พ. ิทุนศึกษำหรือทุนฝຄกอบรมี มำกกวำ ํ ทุน 
ผูຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 
  ํ์.๐  ผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรำยงำนตัวรับทุนภำย฿นระยะวลำทีไส ำนักงำน ก .พ. 
ก ำหนด หำกผูຌรับทุนสละสิทธิรับทุนภำยหลังจำกกำรท ำสัญญำรับทุน ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตำมทีไสัญญำ
ก ำหนด 

  ํ์.๑  ผูຌรับทุนจะตຌองขียนบทควำมป็นภำษำเทยทีไชีๅ฿หຌหในถึงกำรน ำควำมรูຌ ละ
ประสบกำรณ์ทีไเดຌรับจำกกำรฝຄกอบรมมำประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนำหรือปรับปรุงงำนทีไรับผิดชอบ พรຌอมขຌอสนอ  
กำรปลีไยนปลงภำย฿น ๏์ วันหลังจำกสิๅนสุดกำรอบรม ิตามอกสารนบ ๏ี  

  ํ์.๒  ผูຌรับทุนจะตຌองขຌำรวมกิจกรรมตำง โ ตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

  ํ์.๓  หำกผูຌรับทุนมิเดຌด ำนินกำรตำมขຌอ ํ์.๑ – ํ์.๒ ส ำนักงำน ก.พ. จะน ำขຌอมูล
ดังกลำวเปประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุน฿หຌกสวนรำชกำรทีไผูຌรับทุนสังกัด฿นปตอเป 
 

 ํํ.  การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํํ.ํ  เมมีหนังสืออนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํํ.๎  หลีกลีไยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุน ละกำรท ำสัญญำตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. 

ก ำหนด 

  ํํ.๏  หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงก ำหนดกำรดินทำงเปฝຄกอบรม 

  ํํ.๐  ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสีย 

 

                                                                      

 

 

 

 

ประกำศ  ณ  วันทีไ  ํ๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๎๑๑๕ 

 

ิลงชืไอี             ภำณุ  สังขะวร 

 (นำยภำณุ สังขะวร)                                     
ทีไปรึกษำระบบรำชกำร ปฏิบัติรำชกำรทน

ลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนำถูกตຌอง 

 
ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 



ทุนฝຄกอบรมส ำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ  
ประจ ำป ๎๕๕๙ 

 

ชืไอสถำบันฝຄกอบรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชวงวลำกำรอบรม ชวงดือนมิถุนำยน ๎๕๕๙ 

ชวงทีไ ํ การฝึกอบรม ณ ประทศเทย ิํ๏ – ํ๗ มิถุนายน ๎๑๑๙ี 
ชวงทีไ ๎ การศึกษาดูงาน ณ ประทศญี่ปุ่น ิํ๙ – ๎๑ มิถุนายน ๎๑๑๙ี 
ชวงทีไ ๏ สรุปผลการรียนรู้ละลกปลี่ยนประสบการณ์ ละน าสนอผลการรียนรู้  
(๎๗ – ๏์ มิถุนายน ๎๑๑๙ี  

คຌำครงหลักสูตร 

 

ํ. การพัฒนาสมรรถนะละการน าเป฿ช้฿นการปฏิบัติงาน ิการสื่อสารละการประสานงาน  
ละการตัดสิน฿จี 
๎. ภาวะผู้น า 
๏. การสอนงาน 

๐. การศีกษาดูงาน ณ ประทศญี่ปุ่น 

ลักษณะกำรจัด 

กำรอบรม 

ํ. การบรรยาย 

๎. การประชุมชิงปฏิบัติการ/การประชุมระดมสมอง 
๏. การศึกษาจากกรณีศึกษา 
๐. การศึกษาดูงาน 

๑. การน าสนอผลการรียนรู้รายบุคคล 

ึ หมายหตุ ก าหนดการอาจมีการปลี่ยนปลงตามความหมาะสม 

อกสำรนบ ํ  



          อกสารนบ ๎ 

 

บบฟอร์มจຌงรายชื่อขຌาราชการที่ประสงค์จะทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP รอบพิศษ  

฿นวันศุกร์ที่ ํ๙ กุมภาพันธ์ ๎๕๕๙  
พื่อสมัครรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๙ 

        

      วันทีไ ….....ิวันี...........ิดอืนี..............ิปี ...................... 

รียน ลขำธิกำร ก.พ. 

 ............................................................................. ิชืไอสวนรำชกำรี ขอจຌงรำยชืไอขຌำรำชกำร
ทีไประสงค์จะสมัครขอรับกำรทดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP รอบพิศษ ฿นวันศุกร์ทีไ ํ๙ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๙ 
พืไอสมัครรับทุนรัฐบำลเปฝึกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๙ จ ำนวน .. รำย 
ดังนีๅ 

 ํ. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๎. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๏. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๐. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๑. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 .. 

 .. 
 ทัๅงนีๅ เดຌนบธนำณัติสัไงจำยส ำนักงำน ก.พ. จ ำนวน ... ฉบับ มำดຌวยลຌว 

 จึงรียนมำพืไอปรดทรำบละด ำนินกำร฿นสวนทีไกีไยวขຌอง จะขอบคุณยิไง 
 

 

         (  ...........................................  ) 
      ิต ำหนงหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐี 

หมายหตุ :  

 ํ. ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอ฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ภำย฿นวันศุกร์ทีไ ๎๙ มกรำคม ๎๑๑๙ พรຌอมทัๅงนบคำธรรมนียมกำรสมัครสอบ CU-TEP 

ป็นเปรษณีย์ธนำณัติ สัไงจำย ส ำนักงำน ก.พ. จ.นนทบุรี จ ำนวนงินรำยละ ๙์์ บำท มำดຌวย 

 ๎. มืไอจຌงรำยชืไอฯ ตำมขຌอ ํ ลຌว ฿หຌสงรำยชืไอขຌำรำชกำรขຌำงตຌน ทัๅงภำษำเทยละภำษำอังกฤษ (฿นรูปบบเฟล์ MsWord) มำทำง  
e-mail ทีไ natee@ocsc.go.th สอบถำมพิไมตมิเดຌทีไ ทร. ์ ๎๑๐๗ ํ๙์๗  
 ๎. หำกพบวำ ชืไอ-นำมสกุล ทีไป็นภำษำอังกฤษของขຌำรำชกำรทีไสมคัรสอบสะกดผิดพลำด เมตรงตำมทีไจຌงเวຌ ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรหง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจะเมอนุญำต฿หຌขຌำสอบ  
 ๏. ก ำหนดวันสอบ฿นวนัศุกร์ทีไ ํ๙ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๙ ป็นก ำหนดวันสอบทีไส ำนักงำน ก.พ. ขอควำมอนุครำะหศ์ูนย์ทดสอบฯ จัดสอบ฿หຌป็น
กรณีพิศษ ส ำหรับขຌำรำชกำรทีไมีควำมประสงค์จะขຌำสอบตำมปฏิทินกำรจัดสอบของศูนย์ทดสอบฯ ฿หຌด ำนินกำรสมคัรตำมขัๅนตอนทีไ 
ศูนย์ทดสอบฯ ก ำหนด ทีไ website www.atc.chula.ac.th ดยเมตຌองจຌงรำยชืไอมำยังส ำนักงำน ก.พ. 
 

mailto:natee@ocsc.go.th
http://www.atc.chula.ac.th/


                                                                                      อกสำรนบ ๏ 

 

รูปบบกำรขียนบทควำม 

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

นืๅอหำ 
 

  น ำสนอกีไยวกับนวคิด/มุมมองของตนองดยกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์จำก 

กำรฝึกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดท ำป็นขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำว
อำจป็นรืไองทีไกีไยวกับนยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลำวอำจมุงนຌน
ผลกระทบฉพำะสวนรำชกำรทีไขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภำครำชกำร฿นภำพรวมกใเดຌ 
 

ควำมยำว หนຌำกระดำษ Aไ จ ำนวนเมนຌอยกวำ ๏ หนຌำตเมกิน ๑ หนຌำ 
 

ตัวอักษร ภำษำไทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ 
 

วຌนบรรทัด Single 
 

ก ำหนดสง ภำย฿น ํ ดือน นับจำกวันสุดทຌำยของหลักสูตรฝึกอบรม 
 

กำรสงบทควำม ํ. บทควำมตຌนฉบับจริง ิทำงไปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ส ำนักงำน ก.พ. ๐๗/ํํํ ถนนติวำนนท์   
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์  
โดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการเจຌาสังกัด / หัวหนຌาหนวยงานที่เทียบเทา  

                       ละ 
๎. ไฟล์บทควำม ิMsWordี ิทำง E-mailี 
มำทีไ E-mail : ronarong@ocsc.go.th  

 

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

mailto:ronarong@ocsc.go.th


 

ก ำหนดกำรคดัลอืก 
ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำป ๎๑๑๕ 
ิทนุส ำหรบัขຌำรำชกำรประภทวชิำกำร ระดบัช ำนำญกำรพิศษี 

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

กจิกรรม วัน ดอืน ป สถำนทีไ 
แ. ประกำศรับสมัคร 
ิก ำหนดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP รอบพิศษ  
ํ๕ ก.พ. ๑๕ ิฉพำะผูຌทีไมีควำมประสงค์จะสอบ
รอบพิศษี ดยจะจຌงวลำละสถำนทีไ฿หຌทรำบ 
฿นวันพุธทีไ ํ์ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๕ ี 

ม.ค. – ๎์ ม.ย. ๑๕ www.ocsc.go.th  

โ. สงอกสำรกำรสมัครถึงส ำนักงำน ก.พ. ๎์ ม.ย. ๑๕ ทำงเปรษณีย์ หรือสงทีไ 
สำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. 

ใ. ตรวจคุณสมบัติผูຌสมัคร  
 

๎๓ ม.ย. – ํ๏ พ.ค. ๑๕ กลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน 
ศูนย์สรรหำละลือกสรร 

ส ำนักงำน ก.พ. 
ไ. ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
 

ภำย฿น ํ๔ พ.ค. ๑๕ www.ocsc.go.th  

5. รำยงำนตัว ละปฐมนิทศ  
 
 

จะจຌง฿หຌทรำบ฿นวัน
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ

เดຌรับทุน 

ส ำนักงำน ก.พ.  

๒. วันฝຄกอบรม ํ๏ – ๏์ มิ.ย. ๑๕ ประทศเทยละญีไปุ่น 
 

 

หมำยหต ุ ทัๅงนีๅ  ก ำหนดกำรอำจปลีไยนปลงเดຌตำมควำมหมำะสม 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/

