
 
 
 
 

 

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

............................................................... 
  
                       ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ได้จัดสรรทุนพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ (ศึกษำ) ให้ กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร   
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๕๖ เรื่อง กำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบำลไป
ศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพื่อรับทุนรัฐบำลไปศึกษำวิชำ  
ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือกเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 

                      ๑.   ทุนที่รับสมัคร    จ านวน  ๑ หน่วย  รวม ๑ ทุน  ได้แก่ 

  ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร Function – based   
  ทุนระดับปริญญำเอกสำขำวิชำ Social Policy หรือ Public Policy หรือ Social 
Welfare หรือ Family Studies หรือ Family Law  
     วิชำเอก/เน้นทำง : นโยบำยทำงสังคม (Social Policy) หรือ Human development 
and Family Studies หรือ กำรจัดสวัสดิกำร หรือ Family Law 

(รายละเอียดของแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน 
                            ๒.๑  ผู ้ได้รับทุนจะต้องกลับมำปฏิบัติงำนในกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน  
                          ๒.๒ กรณีผู้ ได้รับทุนไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ ได้ท ำไว้กับ
ส ำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจ ำนวน
เงินทุนดังกล่ำวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ เปน็ผู้มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหนว่ยตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
  ๓.๒ เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
  ๓.๓ ปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ที่ปิดรับสมัคร แต่จะ
เดินทำงไปศึกษำวิชำในต่ำงประเทศได้เมื่ออำยุรำชกำร/อำยุงำนครบ ๒ ปีแล้ว 
 
 

/๓.๔ เป็นผู้... 



๒ 
 

         ๓.๔ เป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ ผลกำรเรียน และอำยุ ดังนี้ 
      ทุนศึกษำระดับปริญญำเอก 
    เป็นผู้ ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ ๓.5๐ ในสำขำวิชำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วย 
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ (ในระบบกำรวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) 
หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
                 ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภำคหรือตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ
ไม่ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลกำรเรียน   จำกสถำนศึกษำมำแสดงว่ำ 
เป็นผู้มีผลกำรเรียนเทียบเท่ำกับผลกำรเรียนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ หำกผู้ใดไม่มี
หนังสือรับรองผลกำรเรียนมำแสดง จะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรสมัครคัดเลือกครั้งนี้ 
  ๓.๕ มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศได้ 
     ๓.๖ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และควำมประพฤติดี 
                          ๓.๗ เป็นผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
  ๓.๘ เป็นผู้ที่ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพียงพอ สมควรจะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของ
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ 

 ๔.  การรับสมัครคดัเลือก 
                           ๔.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครคัดเลือกและ 
ขอใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ชั้น 2 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว หรือดูรำยละเอียดและพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในกำรสมัครได้ทำง Internet  
ในเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study 
  ๔.๒  วันเวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ 
       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนด ยื่นใบสมัครและ
หลักฐำนต่ำง ๆ ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ชั้น 2 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ตั้งแต่วันที่  ๑4 มกรำคม ๒๕๖2 ถึงวันที่  25 มกรำคม ๒๕๖2  
ในเวลำรำชกำร ภำคเช้ำ เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๒.๐๐ น. ภำคบ่ำยเวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. หรือ 
สมัครทำงไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและแนบหลักฐำนต่ำง ๆ ตำม ๔.๓ ทำงไปรษณีย์ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัคร 
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ  
 ๔.๓  เอกสำร หลักฐำน ที่ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นในกำรสมัครคัดเลือก  
   (๑)  ใบสมั คร ติ ดรูปถ่ ำยหน้ ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ส วมแว่นตำด ำ  
ขนำด ๑x๑.๕ นิ้ว  ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ลงนำมในประกำศรับสมัคร 
   (๒)  ส ำเนำปริญญำบัตรหรือประกำศนียบัตร พร้อมส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกำศนียบัตร ปริญญำตรี หรือปริญญำโท จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด 
 
 
 
 

 /(๓) หนังสือ... 



๓ 
 

                      (๓)  หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.๕ 
                    (๔)  ส ำ เน ำทะเบ ียนบ ้ำน  และส ำ เน ำบ ัตรประจ ำต ัว เจ ้ำหน ้ำที ่ของร ัฐ  
จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด 
   (๕)  ส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ำมี) 
   ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่ำ ส ำเนำถูกต้อง และลงชื่อ
ก ำกับไว้ด้วย 
  ๔.๔  ในกำรสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ 
มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร 
จะถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรำยละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ  
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจะพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป  

 ๕.   วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  ๕.๑ คณะกรรมกำรคัดเลือก จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธี กำรสอบสัมภำษณ์ และจะ
พิจำรณำกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ควำมเหมำะสม ควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของกรมกิจกำร
สตรีและสถำบันครอบครัว จำกใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ  
  ๕.๒ กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว จะประกำศรำยชื่อผู ้ผ่ำนกำรกลั่นกรอง 
ภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ทำงระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ในเว็บไซต์ของกรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัวที่ http://intranet.dwf.go.th/wofa/modules/intra/ โดยผู้ผ่ำนกำรกลั่นกรองต้องน ำ
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL (Internet-based) ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖๑ คะแนน หรือผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ โดยผลกำรทดสอบดังกล่ำว ต้องมีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร มำยื่นที่ กลุ่มบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 
  ๕.๓ กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนภำยใน 
8 มีนำคม ๒๕๖2 ทำงระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ในเว็บไซต์ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวที่ 
http://intranet.dwf.go.th/wofa/modules/intra/ 

  ๕.๔ กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  
ตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (๑)  ผู้ที่จะได้รับกำรประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑)  เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ  
๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖.๐ หรือ 
    (๑.๒)  เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ  
๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ แต่ไม่ถึง
ตำมหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑) และมีสถำนศึกษำตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 

/(๒) ผู้ที่จะ... 



๔ 

 (๒)  ผู้ที่จะได้รับกำรประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข 
มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) เป็นผู้มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ แต่ไม่ถึง
ตำมหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑)  และ 

(๒.๒) ภำยในระยะเวลำ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมี
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖.๐ หรือมีสถำนศึกษำตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อ 
โดยไม่มีเงื่อนไข 

ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตำมที่
ก ำหนด และผลกำรทดสอบที่มีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร สำมำรถใช้ผลกำรทดสอบนั้นได้ 

๖.   การรายงานตัวและการอบรม 
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรำยงำนตัวและเข้ำรับกำรอบรมตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

๗.   การตรวจสุขภาพและอนามัย 
 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปตรวจสุขภำพและอนำมัยกับคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ. 

ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยของคณะกรรมกำรแพทย์
ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประกำรใด 

๘.   การท าสัญญา 
 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ทั้งนี้ จะท ำ

สัญญำได้ต่อเมื่อมีผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่ำพร้อมที่จะไป
ศึกษำต่อต่ำงประเทศได ้  

๙.  การรับเงินทุน 
        ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อท ำสัญญำเรียบร้อยแล้ว และได้รับค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำตั๋ว

โดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ค่ำใช้จ่ำยเตรียมตัวก่อนเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน ค่ำเล่ำเรียน ค่ำหนังสือและ
อุปกรณ์กำรศึกษำ ค่ำคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๑๐.  การสมัครสถานศกึษาและการเดินทาง 
 ผู้ได้รับทุนจะต้องสมัครเข้ำเรียนในสถำนศึกษำตำมแนวกำรศึกษำที่ส่วนรำชกำร 

หรือหน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้  และเมื่อสถำนศึกษำตอบรับแล้ว  จึงจะให้ผู้ได้รับทุนเดินทำงไปศึกษำ  

๑๑.  การเพิกถอนการให้ทุน 
ก.พ. จะเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
๑๑.๑ ไม่ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ. 
๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. 

ก ำหนด 
๑๑.๓  เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
๑๑.๔  ขำดกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำทีข่องส ำนักงำน ก.พ. เกิน ๑ ปี 

/๑๑.๕  มีผล... 



๕ 

๑๑.๕  มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนต่ ำกว่ำ ๗๙ คะแนน 

(Internet – based) หรือผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ได้คะแนนต่ ำกว่ำ ๖.๐ หรือ 
 (๒) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถำนศึกษำที่จะไปศึกษำต่อ  

(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษำในสถำนศึกษำที่มิได้ใช้ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษในกำรตอบรับเข้ำศึกษำ) 
 ๑๑ .๖  หลี ก เลี่ ย ง หรือพยำยำมหลี ก เลี่ ย งก ำหนดกำรเดิ นทำงไปศึ กษำต่ อ 

เมื่อสถำนศึกษำตอบรับแล้ว 
๑๑.๗ ไม่ได้รับกำรตอบรับเข้ำศึกษำจำกสถำนศึกษำที่จะไปศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 

๒ ปี นับแต่วันที่ประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 

ประกำศ  ณ  วันที่        มกรำคม พ.ศ. 2562 

(นำยเลิศปัญญำ  บูรณบัณฑิต) 
 อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

(ส าเนา) 




