
 

 

 

 

 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
 

รืไอง   รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนรัฐบาล 

เปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๕ 

ิทุนส าหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการ) 
--------------------------------------------------- 

  ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำนนนนกำคััดนือกก้ຌำคำกกำคพืนคอกนสำมัญนพอไกคับทุนคัฐบำืเป
ฝຄกกบคม฿นืะ/หคอกตำงปคะนทศ ปคะจ ำป ๎๑๑๕ (ทุนส ำหคับ้ຌำคำกกำคปคะนภทวนกำกำค คะดับก ำนำญกำคี 
ฉะนัๅน กำศัยก ำนำจตำมัวำม฿นมำตคำ ํ๏ (๕) หงพคะคำกบัญญัตนคะนบียบ้ຌำคำกกำคพืนคอกน พ .ศ. ๎๑๑ํ 
ืะคะนบียบ ก.พ. วำดຌวยทุน้กงคัฐบำื พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงปคะกำศคับสมััคััดนือกกพคຌกมทัๅงก ำหนดวนธีกำค
ััดนือกกืะนกณฑ์กำคตัดสนนนพอไกคับทุน ดังตกเปนีๅ 
 

 ํ. ทุนทีไรับสมัคร     
  จ ำนวน ํ๑ ทุน ิรายละอียดตามอกสารนบ ํี 

 ๎.  ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌคับทุนจะตຌกงกืับมำปฏนบัตนคำกกำค กด฿กຌทุนตำมสัญญำทีไ ก .พ.  ก ำหนด 
นป็นคะยะนวืำเมนຌกยกวำ ๎ นทำ้กงคะยะนวืำทีไเดຌคับทุน  
  ๎.๎ กคณีผูຌคับทุนเมกืับมำปฏนบัตนคำกกำคกด฿กຌทุนตำมสัญญำทีไเดຌท ำเวຌกับส ำนักงำน ก.พ. 

นกกจำกจะตຌกงกด฿กຌนงนนทุนทีไเดຌจำยเปืຌวทัๅงสนๅน ยังจะตຌกงกด฿กຌนงนนกีก ๎ นทำ้กงจ ำนวนนงนนทุนดังกืำว฿หຌนป็น
นบีๅยปคับกีกดຌวย 
 

 ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก   

  ๏.ํ นป็น้ຌำคำกกำคพืนคอกนสำมัญ ปคะนภทวนกำกำค คะดับก ำนำญกำค ซึไงมีอายุเมกิน ๐๑ ป 
นับถึงวันปຂดคับสมััค ิํ๑ มีนาคม ๎๑๑๕ี  
  ๏.๎ นป็นผูຌส ำนคใจกำคศึกษำเมตไ ำกวำคะดับปคนญญำตคี 
  ๏.๏ นป็นผูຌมีศีืธคคม วัฒนธคคมืะัวำมปคะพฤตนดี 
  ๏.๐ นป็นผูຌปฏนบัตนงำน฿นหนຌำทีไดຌวยัวำมคับผนดกกบ กุทนศ ืะนสียสืะ 

  ๏.๑ นป็นผูຌทีไสวนคำกกำคนหในวำมีัวำมสำมำคถนพียงพกสมัวคจะเดຌคับกำคพัฒนำ฿หຌมี
ัวำมคูຌนพนไม้ึๅน นพอไกทีไจะกืับมำนป็นก ำืังส ำััญ้กงสวนคำกกำค 
  ๏.๒ หำกผูຌสมััคนัยเปศึกษำหคอกฝຄกกบคมดຌวยทุนคัฐบำื (ก.พ.ี มำืຌว ตຌกงกืับมำ
ปฏนบัตนคำกกำคืຌวเมนຌกยกวำ ํ ป นับถึงวันปຂดคับสมััค ิํ๑ มีนาคม ๎๑๑๕ี 

 
 

ิส านาี 



๎ 

 

  ๏.๓ เมป็นผูຌนัยเดຌคับทุนส ำหคับ้ຌำคำกกำคต ำหนงปคะนภทวนกำกำค คะดับก ำนำญกำค
ทุนหืักสูตคกำคพัฒนำสมคคถนะดຌำนกำคบคนหำคืะัวำมนป็นผูຌน ำ (เดຌก ทุนส ำหคับผูຌบคนหำคคะดับกืำง 
หืักสูตคกำคพัฒนำสมคคถนะดຌำนกำคบคนหำคืะัวำมนป็นผูຌน ำ หืักสูตคดຌำนกำคบคนหำคกำคนปืีไยนปืงืะ
กำคบคนหำคัวำมนสีไยง หืักสูตคดຌำนกำควำงผนืะปคะนมนนผื (Planning and Monitoringี หืักสูตค
ดຌำนกำคบคนหำคส ำนักงำน (Office Managementี ทุนส ำหคับผูຌ น้ຌำควมัคงกำคคะบบ้ຌำคำกกำคผูຌมี
ผืสัมฤทธน์สูง ทุนส ำหคับผูຌน้ຌำควมัคงกำคพัฒนำผูຌน ำัือไนืูก฿หม฿นคำกกำคเทย ี ทุนฝຄกกบคมส ำหคับ 

ผูຌมีศักยภำพสูง (Talent Networkี ทีไส ำนักงำน ก.พ. จัดฝຄกกบคมนป็นกืุม฿นืะ/หคอกตำงปคะนทศ 

   ๏.๔ นป็นผูຌทีไมีคะยะนวืำส ำหคับกำคปฏนบัตนคำกกำคกด฿กຌทุนหืังสนๅนสุดกำคฝຄกกบคมนป็น
นวืำเมนຌกยกวำ ๎ นทำ ้กงคะยะนวืำทีไเดຌคับทุน 
 

 ๐.  การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌสวนคำกกำค ก ำหนดวัน นวืำ สถำนทีไคับสมััคััดนือกก ืะด ำนนนนกำคคับสมััค
ััดนือกก ຌ้ำคำกกำคทีไมีัุณสมบัตนตำมทีไก ำหนด  

  ๐.๎ นกกสำค หืักฐำนทีไจะตຌกงน ำเปยอไนสมััคััดนือกก 

   (ํ ) ฿บสมััค พคຌกมตนดคูปถำยหนຌำตคงเมสวมหมวก ืะเมสวมวนตำด ำ้นำด ํ  x ํ .๑ นนๅว
จ ำนวน ํ  คูป ถำยเวຌเมนกนน ํ ป 
   (๎)  ส ำนนำปคนญญำบัตค หคอกส ำนนำคะนบียนสดงผืกำคนคียนตืกดหืักสูตค
(Transcript of Records) ฿นคะดับปคนญญำตคี จ ำนวน ํ กุด 

   (๏)  หนังสอกกนุญำตืะคับคกงัวำมนหมำะสม฿นกำคสมััคััดนือกกนพอไกคับทุนจำก
หัวหนຌำสวนคำกกำคนจຌำสังกัด ดย฿กຌบบฟกค์ม สนง. ก.พ. ๑ 

   (๐)  ส ำนนำทะนบียนบຌำน ืะส ำนนำบัตคปคะจ ำตัวนจຌำหนຌำทีไ้กงคัฐ จ ำนวน       
กยำงืะ ํ กุด 

   (๑ี  ส ำนนำผืกำคทดสกบภำษำกังกฤษ CU-TEP 

  ส ำนนำหืักฐำนทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมััคััดนือกกน้ียนคับคกงวำ ส ำนนำถูกตຌกง พคຌกมทัๅงืงกอไก 
ืะวันทีไก ำกับเวຌดຌวย  
  ๐.๏  ฿นกำคสมััคััดนือกก ผูຌสมััคััดนือกกจะตຌกงตควจสกบืะคับคกงตนนกงวำมีัุณสมบัตน
ตคงตำมปคะกำศคับสมััคจคนง นมอไกัณะกคคมกำคด ำนนนนกำคััดนือกกเดຌตควจสกบัุณสมบัตนจำกนกกสำค ืะหืักฐำนืຌว 
ถຌำปคำกฏภำยหืังวำผูຌ฿ดมีัุณสมบัตนเมตคงตำมปคะกำศคับสมััค จะถอกวำผูຌนัๅนนป็นผูຌ้ำดัุณสมบัตนทันที 
 

 ๑.  การด านินการกีไยวกับการคัดลือก 

  ๑.ํ  ก.พ. ตงตัๅงัณะกคคมกำคด ำนนนนกำคััดนือกกบุัืำกคภำัคัฐนพอไกคับทุนคัฐบำื  
ตำมัวำมตຌกงกำค้กงกคะทควง กคม หคอกหนวยงำน้กงคัฐ 

  ๑.๎  ัณะกคคมกำคด ำนนนนกำคััดนือกกบุัืำกคภำัคัฐนพอไกคับทุนฯ ตควจสกบัุณสมบัตน
้กงผูຌสมััคััดนือกกจำกนกกสำคหืักฐำน ืะตัดสนนปัญหำนกีไยวกับัุณสมบัตน้กงผูຌสมััคััดนือกกืะปัญหำกอไน โ  



๏ 

 

ทีไนกนด้ึๅน฿นกำคด ำนนนนกำคััดนือกกทีไเม้ัดกับปคะกำศคับสมััค ถຌำปคำกฏภำยหืังวำผูຌสมััคััดนือกกผูຌ฿ด 

มีัุณสมบัตนเมตคงตำมปคะกำศคับสมััคจะถอกวำผูຌนัๅนนป็นผูຌ้ำดัุณสมบัตนทันที 
  ๑.๏  ัณะกคคมกำคด ำนนนนกำคััดนือกกบุัืำกคภำัคัฐนพอไกคับทุนฯ จะปคะกำศคำยกอไกผูຌมีสนทธน
เดຌคับทุน ดย฿หຌปคะธำนกคคมกำคด ำนนนนกำคััดนือกกบุัืำกคภำัคัฐนพอไกคับทุนฯ หคอกกคคมกำคทีไปคะธำนกคคมกำค
มกบหมำยนป็นผูຌปคะกำศ฿หຌผูຌสมััคััดนือกกทคำบ 

  ๑.๐  สวนคำกกำคตงตัๅงัณะกคคมกำคกืัไนกคกงผูຌสมััคนพอไกท ำหนຌำทีไพนจำคณำกืัไนกคกง
ััดนือกกผูຌสมััคััดนือกก 

 

 ๒.  วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๒.ํ  ฿หຌัณะกคคมกำคกืัไนกคกงผูຌสมััค ซึไงตงตัๅงดยสวนคำกกำคตำม้ຌก ๑.๐ ท ำหนຌำทีไ
พนจำคณำกืัไนกคกงััดนือกกผูຌสมััคััดนือกกทีไมีัุณสมบัตนตคงตำมปคะกำศคับสมััค มีัวำมคูຌัวำมสำมำคถืะ 

ัวำมนหมำะสม สมัวคทีไจะเดຌคับกำคพัฒนำ฿หຌมีัวำมคูຌนพนไม้ึๅนนพอไกทีไจะกืับมำนป็นก ำืังส ำััญ้กงสวนคำกกำค 
จำก฿บสมััค นกกสำค ืะหืักฐำนตำง โ ควมทัๅง กำจพนจำคณำทดสกบัวำมคูຌัวำมสำมำคถ ืะ/หคอกปคะนมนน
ัวำมนหมำะสม้กงผูຌสมััคััดนือกก ืะปคะกำศคำยกอไกผูຌผำนกำคััดนือกก฿หຌผูຌสมััคััดนือกกทคำบ 

  ๒.๎  ผูຌผำนกำคััดนือกกจะตຌกงเดຌัะนนภำษำกังกฤษ CU-TEP เมตไ ำกวำ ๑๓ ัะนน 
ส ำหคับผูຌผำนกำคััดนือกกทีไมีผืกำคทดสกบภำษำกังกฤษ CU-TEP ตำมนกณฑ์ทีไก ำหนดกยูืຌว ืะผลการทดสอบ
มีอายุเมกิน ๎ ป นับถึงวันทีไ ํ๑ มีนาคม ๎๑๑๕ สามารถ฿ชຌผลการทดสอบนัๅนเดຌ 
   ฿นกำคนีๅ ส ำนักงำน ก.พ. เดຌ้กัวำมกนุนัคำะห์ศูนย์ทดสกบทำงวนกำกำคห ง
จุฬำืงกคณ์มหำวนทยำืัย ฿นกำคจัดสกบ CU-TEP คกบพนนศษ (นกกนหนอกจำกปฏนทนนกำคจัดสกบ้กงศูนย์ทดสกบฯี 
จ ำนวน ํ ัคัๅง ฿นวันศุกค์ทีไ ํ๕ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๕ ดย฿หຌสวนคำกกำคจຌงคำยกอไก้ຌำคำกกำคทีไมีัวำมปคะสงั์จะ
สมััคััดนือกกนพอไกคับทุนฯ ืะมีัวำมปคะสงั์จะน้ຌำคับกำคทดสกบ฿นคกบพนนศษดังกืำวมำยังส ำนักงำน ก.พ. 
ภาย฿นวันศุกร์ทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๑๕ พคຌกมทัๅงนบัำธคคมนนียมกำคสมััคสกบ CU-TEP นป็นเปคษณีย์ธนำณัตน 
สัไงจำย ส ำนักงำน ก.พ. จ.นนทบุคี จ ำนวนนงนนคำยืะ ๕์์ บำท มำดຌวย ิรายละอียดตามอกสารนบ ๎ี 
ดย้ຌำคำกกำคทีไสวนคำกกำคจຌงคำยกอไก฿หຌนป็นผูຌสมััคสกบ CU-TEP คกบพนนศษ สำมำคถตควจสกบคำยกอไก นวืำ 
ืะสถำนทีไสกบ เดຌทีไนวใปเซต์ส ำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัว้ຌก ทุนศึกษำตก/ฝຄกกบคม หัว้ຌกยกย 

ทุนส ำหคับ้ຌำคำกกำค/บุัืำกคภำัคัฐ หัว้ຌกยกย ทุนฝຄกกบคม ภำย฿นวันพุธทีไ ํ์ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๕ ส ำหคับ
้ຌำคำกกำคทีไมีัวำมปคะสงั์จะน้ຌำสกบตำมปฏนทนนกำคจัดสกบ้กงศูนย์ทดสกบฯ ฿หຌด ำนนนนกำคสมััคตำม
้ัๅนตกนทีไศูนย์ทดสกบฯ ก ำหนด ทีไ website www.atc.chula.ac.th ดยเมตຌกงจຌงคำยกอไกมำยังส ำนักงำน ก.พ. 
  ๒.๏  ฿หຌสวนคำกกำคจຌงคำยกอไกผูຌผำนกำคััดนือกกตำมนกณฑ์ทีไก ำหนด฿น้ຌก ๒.๎ จ ำนวน
สวนคำกกำคืะ ํ คำย พคຌกมกับจัดสง฿บสมััค นกกสำค หืักฐำนตำง โ ืะส ำนนำผืกำคทดสกบภำษำกังกฤษ 
฿หຌ ก.พ. พนจำคณำ฿หຌัวำมนหในกกบ ดยสงเปยังกืุ มงำนบคนหำคกำคสกบทุน ศูนย์สคคหำืะนือกกสคค 
ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนตนวำนนท์ ต ำบืตืำด้วัญ ก ำนภกนมอกงนนทบุคี จังหวัดนนทบุคี ํํ์์์ ภาย฿น
วันทีไ  ํ๑ มีนาคม ๎๑๑๕ ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี ดยส านักงาน ก.พ. จะถือวันทีไ 
ทีไท าการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ ละหากสวนราชการน าสงอกสารอง ส านักงาน ก.พ. 

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


๐ 

 

จะถือวันทีไกลุมงานสารบรรณ ส านักงาน ก.พ. ประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ ทัๅงนีๅ อกสาร หลักฐานทีไสงหลัง
วันทีไ ํ๑ มีนาคม ๎๑๑๕ จะเมเดຌรับการพิจารณา 

  ๒.๐ ฿นกคณีทีไสวนคำกกำคจຌงคำยกอไกผูຌผำนกำคััดนือกกนกนนจ ำนวนทุน ฿หຌผูຌทีไเดຌัะนน
ภำษำกังกฤษสูงกวำนป็นผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนกกน ถຌำมีัะนนนทำกันกีก จะพนจำคณำ฿หຌผูຌทีไสวนคำกกำคสงมำ฿หຌ
ส ำนักงำน ก.พ. กกนมีสนทธนเดຌคับทุนกกน 

  ๒.๑ ฿นกคณีสคคหำผูຌคับทุนเดຌเมัคบตำมจ ำนวนทีไก ำหนด ฿หຌสำมำคถกนทุนเดຌตำม
นวทำงด ำนนนนกำค ดังนีๅ  
   ๒.๑.ํ กคณีสคคหำผูຌคับทุนเดຌเมัคบตำมจ ำนวนทีไก ำหนด ฿หຌกนทุนทีไนหือกเป฿หຌกับ
ทุนปคะนภทกอไน฿นกืุมนป้ำหมำยผูຌคับทุนนดียวกัน (กืุมต ำหนงปคะนภทวนกำกำคี  
   ๒.๑.๎ กคณีเมมีผูຌคับทุน (สืะสนทธนคับทุน/เมมำคำยงำนตัว฿นคะยะนวืำทีไก ำหนดี 
จะ฿หຌผูຌทีไกยู฿นบัญกีส ำคกง฿นื ำดับถัดเปนป็นผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนทนภำย฿น ๓ วันท ำกำค หำกด ำนนนนกำคืຌวยังมี
ทุนนหือกกยู ฿หຌกนทุนทีไนหือกเป฿หຌกับทุนปคะนภทกอไน฿นกืุมนป้ำหมำยผูຌคับทุนนดียวกัน (กืุมต ำหนงปคะนภท
วนกำกำค) 
  ๒.๒ ผูຌทีไเมสำมำคถน้ຌำคับกำคฝຄกกบคมตำมกืุมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด จะถอกวำ     
สละสิทธิการรับทุน 
 

 ๓.  การจัดการฝຄกอบรม    
  ส ำนักงำน ก.พ. จะปคะสำนงำนนพอไกจัดฝຄกกบคม฿นสถำบันกัๅนน ำทีไมีปคะสบกำคณ์ ืะ
ัวำมนกีไยวกำญ฿นนคอไกงตำง โ ดยจัดฝຄกกบคมนป็นกืุมภำย฿ตຌกคกบ ดังนีๅ 
  ๓.ํ กำคพัฒนำกงั์ัวำมคูຌ ดยนนຌนกำคศึกษำนยบำย/ทนศทำง/นวทำงกำคด ำนนนนกำค้กง
ภำัคัฐ฿นนกนงศึกษำนปคียบนทียบ้กงเทยกับตำงปคะนทศภำย฿ตຌนวนยบำยภำัคัฐ ํํ ดຌำน  
  ๓.๎ กำคพัฒนำสมคคถนะหืัก เดຌก กำคมุงผืสัมฤทธน์ กำคมีัวำมคูຌัวำมนกีไยวกำญ 

฿นืักษณะสหวนทยำกำค ืะกำคท ำงำนนป็นทีม 
     

 ๔.  การยืนยันการรับทุน 

      ผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนจะตຌกงเปคำยงำนตัวนพอไกยอนยันกำคคับทุนตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
 

 ๕.  การท าสัญญา 

  ๕.ํ  ผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนจะตຌกงท ำสัญญำตำมบบสัญญำทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

  ๕.๎  ผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนจะตຌกงจัดท ำ้ຌกตกืงกำคคับทุนคัฐบำืเปฝຄกกบคมตำมบบทีไ
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด   

 ํ์.  งืไอนเขการรับทุน 

  ํ์.ํ  ผูຌคับทุนจะตຌกงกืับมำปฏนบัตนคำกกำคกด฿กຌทุน ณ สวนคำกกำคนจຌำสังกัด 



๑ 

 

  ํ์.๎  ผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนจะตຌกงสงหืักฐำนกำคเดຌคับกนุญำต฿หຌืำฝຄกกบคมจำกหัวหนຌ ำ
สวนคำกกำคนจຌำสังกัด 

  ํ์.๏  กคณนีป็นผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนคัฐบำื ก.พ. (ทุนศึกษำหคอกทุนฝຄกกบคมี มำกกวำ ํ ทุน 
ผูຌคับทุนจะตຌกงนือกกคับทุน฿ดทุนหนึไง 

  ํ์.๐  ผูຌมีสนทธนเดຌคับทุนจะตຌกงคำยงำนตัวคับทุนภำย฿นคะยะนวืำทีไส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด หำกผูຌคับทุนสืะสนทธนคับทุนภำยหืังจำกกำคท ำสัญญำคับทุน ผูຌคับทุนจะตຌกงกด฿กຌทุนตำมทีไสัญญำ
ก ำหนด 

  ํ์.๑  ผูຌคับทุนจะตຌกงน้ียนบทัวำมนป็นภำษำเทยทีไกีๅ฿หຌนหในถึงกำคน ำัวำมคูຌ ืะ
ปคะสบกำคณ์ทีไเดຌคับจำกกำคฝຄกกบคมมำปคะยุกต์฿กຌนพอไกพัฒนำหคอกปคับปคุงงำนทีไคับผนดกกบ พคຌกม้ຌกนสนก  
กำคนปืีไยนปืงภำย฿น ๏์ วันหืังจำกสนๅนสุดกำคกบคม ิรายละอียดตามอกสารนบ ๏ี   

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

  ํ์.๓  หำกผูຌคับทุนมนเดຌด ำนนนนกำคตำม้ຌก ํ์.๑ – ํ์.๒ ส ำนักงำน ก.พ. จะน ำ้ຌกมูื
ดังกืำวเปปคะกกบกำคพนจำคณำจัดสคคทุน฿หຌกสวนคำกกำคทีไผูຌคับทุนสังกัด฿นปตกเป 
 

 ํํ.  การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพนจำคณำนพนกถกนกำค฿หຌทุนกผูຌคับทุน หำกน ຌ้ำกคณี฿ดกคณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํํ.ํ  เมมีหนังสอกกนุญำต฿หຌืำฝຄกกบคมจำกหัวหนຌำสวนคำกกำคนจຌำสังกัด 

  ํํ.๎  หืีกนืีไยง ืะนืยกำคยอนยันกำคคับทุน ืะกำคท ำสัญญำตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. 

ก ำหนด 

  ํํ.๏  หืีกนืีไยง หคอกพยำยำมหืีกนืีไยงก ำหนดกำคนดนนทำงเปฝຄกกบคม 

  ํํ.๐  นป็นผูຌมีัวำมปคะพฤตนนสอไกมนสีย 

 

                                                                      

 

 

 

 

ปคะกำศ  ณ  วันทีไ   ํ๑   มกคำัม  พ.ศ.  ๎๑๑๕ 

 

((ืงกอไกี            ภำณุ  สัง้ะวคกี 

(นำยภำณุ สัง้ะวค)                                     
ทีไปคึกษำคะบบคำกกำค ปฏนบัตนคำกกำคทน

นื้ำธนกำค ก.พ. 
 

ส ำนนำถูกตຌกง 

 
(นำงสำวสุภค  ปุคนสังัหะี 
นักทคัพยำกคบุััืก ำนำญกำคพนนศษ 



ทุนฝຄกอบรมส ำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  
ประจ ำป ๎๕๕๙ 

 

ชื่อสถำบัน
ฝຄกอบรม 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชวงวลำกำรอบรม ชวงดือนมษำยน  – พฤษภำคม  ๎๕๕๙ 

ชวงที่ ํ การฝึกอบรมละศึกษาดูงาน ณ ประทศเทย ิ๎๑ – ๎๕ มษายน ๎๑๑๕ี 
ชวงที่ ๎ การศึกษาดูงาน ณ ประทศญี่ปุ่น ิ๔ – ํ๐ พฤษภาคม ๎๑๑๕ี 
ชวงที่ ๏ การจัดท ารายงาน การน าสนอ ละสรุปผลการรียนรูຌ (๎๏ – ๎๓ พฤษภาคม 
๎๑๑๕ี  

คຌำครงหลักสูตร 

 

ํ. การพัฒนาสมรรถนะละการน าเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ิการสื่อสารละการประสานงาน 
การปรับตัวละความยืดหยุน฿นการท างาน การมีจิตมุงบริการ ละการบริหารทรัพยากรี 
๎. ภาวะผูຌน า 
๏. การศีกษาดูงาน ณ ประทศญี่ปุ่น 

ลักษณะกำรจัด 

กำรอบรม 

ํ. การบรรยาย 

๎. การประชุมชิงปฏิบัติการ/การประชุมระดมสมอง 
๏. การศึกษาจากกรณีศึกษา 

๐. การศึกษาดูงาน 

๑. การน าสนอผลการรียนรูຌรายบุคคล 

ึ หมายหตุ ก าหนดการอาจมีการปลี่ยนปลงตามความหมาะสม 

 

อกสำรนบ ํ  



          อกสารนบ ๎ 

 

บบฟอร์มจຌงรายชืไอขຌาราชการทีไประสงค์จะทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP รอบพิศษ  

฿นวันศุกร์ทีไ ํ๙ กุมภาพันธ์ ๎๕๕๙  
พืไอสมัครรับทุนรัฐบาลไปฝຄกอบรม฿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/


                                                                                      อกสารนบ ๏ 

 

รูปบบการขียนบทความ 

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

นืๅอหา 
 

  น ำสนอกีไยวกับนวคิด/มุมมองของตนองดยกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์จำก 

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

ความยาว หนຌำกระดำษ Aไ จ ำนวนเมนຌอยกวำ ๏ หนຌำตเมกิน ๑ หนຌำ 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ 
 

วຌนบรรทัด Single 
 

ก าหนดสง ภำย฿น ํ ดือน นับจำกวันสุดทຌำยของหลักสูตรฝึกอบรม 
 

การสงบทความ ํ. บทความตຌนฉบับจริง ิทางไปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ส ำนักงำน ก.พ. ๐๗/ํํํ ถนนติวำนนท์   
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์  
โดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการเจຌาสังกัด / หัวหนຌาหนวยงานที่เทียบเทา  

                       ละ 
๎. ไฟล์บทความ ิMsWordี ิทาง 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 ำนำญกำรี 
--------------------------- 

 
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. – ํ๑ มี.ค. ๑๕ www.ocsc.go.th  

โ. สงอกสำรกำรสมัครถึงส ำนักงำน ก.พ. ํ๑ มี.ค. ๑๕ ทำงเปรษณีย์ หรือสงทีไ 
สำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. 

ใ. ตรวจคุณสมบัติผูຌสมัคร  
 

๎ํ มี.ค. – ํ ม.ย. ๑๕ กลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน 
ศูนย์สรรหำละลือกสรร 

ส ำนักงำน ก.พ. 
ไ. ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
 

ภำย฿น ๔ ม.ย. ๑๕ www.ocsc.go.th  

5. รำยงำนตัว ละปฐมนิทศ  
 
 

จะจຌง฿หຌทรำบ฿นวัน
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ

เดຌรับทุน 

ส ำนักงำน ก.พ.  

๒. วันฝຄกอบรม ๎๑ ม.ย. – ๎๓ พ.ค. ๑๕ ประทศเทยละญีไปุ่น 
 

 

หมำยหต ุ ทัๅงนีๅ  ก ำหนดกำรอำจปลีไยนปลงเดຌตำมควำมหมำะสม 

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

