
 

ติดรูปถายขนาด      
ํ X ํ.๑ นิๅว 

ถายเวຌเมกิน ํ ป 

                      ลขประจ ำตัวผูຌสมัคร  …...………...……… 

 

 

฿บสมัครคัดลือกทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำป ๒๕๕๙ 

(ทุนส ำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ)  
- - - - - - - - - - - 

 

รียน  ประธานกรรมการด านินการคัดลือก 
 

ขຌาพจຌามีความประสงค์สมัครคัดลือกพืไอรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๙  
ิทุนส าหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษี จึงขอจຌงรายละอียดประกอบการพิจารณา ดังตอเปนีๅ 
 

ํ. ประวัติสวนตัว 

ชืไอ           นาย     นาง     นางสาว ………………………………นามสกุล………………………………………………..… 

Name      Mr.      Mrs.    Miss………………………………...… Surname…………………..………...……................. 
ลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................................................... ...............................     
กิดวันทีไ…………….ดือน……………………………..พ.ศ. ……………….อายุ……………ป………………..ดือน  
สถานภาพปัจจุบัน   สด   สมรส   หมຌาย    ยกกันอยู    หยารຌาง 
 

๒. สังกัดของผูຌสมัคร 

กระทรวง …………………………………………….............…กรม …………………………………..………………………….………………… 

ผนก / ฝ่าย / กอง…………………..………………………..ต าหนง……………………...………………………………………….………..
ระดับ…………….….......................................................ทรศัพท…์………………………………..……….………………………………
ทรสาร………………………………………………………………ทรศัพท์มือถือ........................................................................... 
E-mail address: ิขียนป็นตัวพิมพ์฿หญี……………………………………........................................................ .................. 
 

๏.  ที่อยูปัจจุบันที่สำมำรถติดตอเดຌสะดวกที่สุด  
     บຌานลขทีไ…………………....หมูทีไ…….…….ตรอก/ซอย……….............………………..ถนน……………..................……..………… 

     ต าบล/ขวง……………………………….........….……….......อ าภอ/ขต……………….…………………….....................……........... 
     จังหวัด………………………........…..……………..................รหัสเปรษณีย…์..........……….......................…………………………… 

     ทรศัพท์……………………..........................………...........ทรศัพท์มือถือ…………………………………………………….……………. 
     E-mail address: ิขียนป็นตัวพิมพ์฿หญี……………………………………............................................................................ 
 



๎ 

 

๐.  ฿นกรณีรงดวนที่เมสำมำรถติดตอขຌำพจຌำเดຌ฿หຌติดตอผำนทำง 

     ชืไอ – นามสกุล …………………………………………………....กีไยวขຌองกับขຌาพจຌาดยป็น………………………........................... 
     บຌานลขทีไ…………………....หมูทีไ…….…….ตรอก/ซอย………………………..……..ถนน……………..........................……..………… 

     ต าบล/ขวง………………………..........………….……….......อ าภอ/ขต…………......................…….…………………………........... 
     จังหวัด…………………………..……………............................รหัสเปรษณีย์…..........…….......................……………………………… 

     ทรศัพท์………………………………....................................ทรศัพท์มือถือ…………………………………………….……………………. 
      E-mail address: ิขียนป็นตัวพิมพ์฿หญี……………………………………............................................................................ 
 

๕.  ประวัติกำรศึกษำ 

 

ระดับ ชื่อสถำนศึกษำ 
ระหวำง วุฒิท่ีเดຌรับ คะนน 

พ.ศ. – พ.ศ. ผนกำรรียน/สำขำวิชำอก ฉลี่ย 

ปริญญำตรี  
   

 

ปริญญำท 
 

 

   

ปริญญำอก 
 

 

   

 

๒.  ประวัติกำรรับรำชกำร 
 

ต ำหนง / ระดับ / สังกัด หนຌำที่ควำมรับผิดชอบ ระยะวลำปฏิบัติงำน 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



๏ 

 

๓.  ควำมรูຌควำมสำมำรถ฿นดຌำนภำษำตำงประทศ 
 

ภำษำ 
ระดับควำมรูຌควำมสำมำรถ 

(฿หຌระบุวำ฿ชຌเดຌ฿นระดับดีมำก ดี หรือพอ฿ชຌ) ศึกษำดยวิธี 
ขียน อำน พูด 

     

     

     

 

๔.  ขຌำพจຌำ    เมคย     คย  เดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษา / ฝຄกอบรม ณ ตางประทศ 

 

หลักสูตร ประทศ ทุน ระยะวลำ * 

    

    

    

    

    

    
 

  ระยะวลำ *  หมายถึง  วันทีไริไมตຌนละสิๅนสุดของระยะวลาทีไเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษา / ฝຄกอบรม  
 

๙.  ควำมส ำคัญของสมรรถนะตอกำรปฏิบัติงำน ิปรด฿หຌขຌอมูลลง฿นกระดาษยกตางหากดย฿ชຌบบฟอร์มตามอกสารนบี 
 

ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครป็นความจริงทุกประการ ละขຌาพจຌาป็นผูຌมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดลือก หากปรากฏภายหลังวาขຌาพจຌามีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครคัดลือก฿หຌถือวาขຌาพจຌาป็น
ผูຌขาดคุณสมบัติทันที 
 

       (ลงลายมือชืไอ)…….…………………………………………ผูຌสมัครคัดลือก  

                       ิ………………………………………………..ี 
             วันทีไ……………….ดือน…………………………….พ.ศ. ……………. 
 

 

 

 



๐ 

 

อกสำรนบ 

ควำมส ำคัญของสมรรถนะตอกำรปฏิบัติงำน 

ของขຌำรำชกำรต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

ค ำชีๅจง ขียนบรรยายดย฿ชຌบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ ความยาวเมกิน ๎ หนຌากระดาษ A๐ ฿นหัวขຌอตอเปนีๅ 

ชื่อ ...................................................................... ...........ต ำหนง................................................................................................. 
กรม............................................................................ ....กระทรวง .............................................................................................. 

ํ. หนຌำที่ควำมรับผิดชอบ 
........................................................................................................................................................ ...............................................
.................................................................................... ...................................................................................................................
....................................................................................................................... ........................................................................... ..... 

๒. ควำมส ำคัญของสมรรถนะตอกำรปฏิบัติงำน 

 ทักษะ฿นกำรสื่อสำร (ทักษะละศิลปะ฿นกำรรับรูຌ จับประดใน ถำยทอดควำมคิด กำรนຌมนຌำว) 
............................................................................................................................. ..........................................................................
......................................................... ............................................................................................ ................................................. 

 กำรตัดสิน฿จ (กำร฿ชຌขຌอมูล อกำส ปัญหำ ประมินทำงลือกละผลลัพธ์พื่อกำรตัดสิน฿จที่ดีที่สุด฿นสถำนกำรณ์
นัๅน โ) 

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

......................................................... ............................................................................................ .................................................. 
 กำรประสำนสัมพันธ์ (กำรท ำงำนรวมกับผูຌอ่ืน฿นองค์กรเดຌอยำงรำบรื่น ฿หຌควำมคำรพ ละขຌำ฿จซึ่งกันละกัน) 

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

...................................................................................................................... ................................................................................. 
 ภำวะผูຌน ำ (ควำมสำมำรถ หรือควำมตัๅง฿จที่จะรับบท฿นกำรป็นผูຌน ำของกลุม฿นกำรท ำงำนพื่อ฿หຌบรรลุป้ำหมำย) 

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

............................................................................................................................. .......................................................................... 
 กำรสอนงำน (กำรชวยหลือ กำร฿หຌค ำนะน ำ กำรสงสรมิกำรรียนรูຌละพัฒนำ รวมทัๅงกำร฿หຌก ำลัง฿จผูຌอ่ืน฿น

กำรปฏิบัติงำน) 
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................ ........................................................................... 
 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

 



บบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 

(ทุนส ำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ)  
 

หนังสืออนุญำต฿หຌสดงควำมจ ำนงสมัครคัดลือกพื่อรับทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ 
ประจ ำป ๒๕๕๙ (ทุนส ำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ) 

 

ขียนทีไ................................................................... 
วันทีไ...........ดือน........................พ.ศ..................... 

 

  ขຌาพจຌา ิํี............................................................................................................................ ........... 
ต าหนง..................................................................................กรม..................................................................... ........... 
กระทรวง...................................................................อนุญาต฿หຌ ิ๎ี............................................................................. 
ต าหนง...................................................ระดับ...................................................กอง/ส านัก....................................... 
กรม............................................................ ..............กระทรวง...................................................................................... 
สมัครคัดลือกพืไอรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๙ ิทุนส าหรับขຌาราชการ
ประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษี 
 ขຌาพจຌา ขอรับรองวาขຌาราชการผูຌนีๅป็นผูຌมีความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือกพืไอรับทุนฯ ดังนีๅ 
 ํ.  ป็นผูຌมีศีลธรรม  วัฒนธรรม  ละความประพฤติดี 
 ๎.  ป็นผูຌปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ อุทิศละสียสละ 

 ๏.  ป็นผูຌมีความรูຌความสามารถพียงพอสมควรจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะ
กลับมาป็นก าลังส าคัญของสวนราชการ 

 ๐.  ความหในอืไน โ ิถຌามีี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………..............................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

 

      ิลงชืไอี............................................................. ....................... 
                          ิ..............................................................................ี 
      ต าหนง................................................................................... 
 

หมำยหตุ :  ิํี  ชืไอผูຌอนุญาตละ฿หຌความยินยอม จะตຌองป็นหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด ซึไงมีต าหนงทียบเดຌ 
   เมตไ ากวาปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติราชการทนทานัๅน 

      ิ๎ี  ชืไอขຌาราชการทีไขออนุญาต฿หຌสดงความจ านงสมัครคัดลือกพืไอรับทุน 


