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โครงการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุนอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงาน 
ส าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ 

   

หลักการเหตุผล 

 ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาจีนจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร อีกท้ัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นชาติเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่  อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารทางราชการ และการประกอบธุรกิจ  และจากการที่จีนขยายบทบาทสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน  โดย
การริเริ่มนโยบายหนึ่งแถบและเส้นทาง (belt and road initiatives)   การปรับตัวให้ทันต่อการขยายตัวดังกล่าวจึง
มีความส าคัญขึ้นอย่างมาก   

 ส านักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ สถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย  และสถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเตรียมบุคลากรให้ทันต่อการ
ขยายบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือรับทุนอบรมภาษาจีนและ
ศึกษาดูงาน  ส าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ เพ่ือเข้ารับการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 – 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ 
ผ่านการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 สรุปข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือรับทุนอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงานส าหรับข้าราชการและ
พนักงานของรัฐ 

2. ก าหนดการ : ตั้งแต่วันที่ 9 เดือนกันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
3. เนื้อหาของการอบรม : เพ่ือศึกษาด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  ไวยากรณ์  การออกเสียง  การเขียน    

เครื่องดนตรีชนเผ่า  ศิลปะการต่อสู้  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  วัฒนธรรมตัวอักษร  เศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ  

4. ก าหนดรับสมัคร วันที่ 10  มิถุนายน –  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 
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รายละเอียดประกอบการรับสมัคร 

1. หลักเกณฑ์ของผูส้มัคร: 

1.1 เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ  สัญชาติไทย   
1.2 ผู้ที่สนใจสมัครรับคัดเลือก  ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่สมัคร 
1.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามทีส่ถาบันการศึกษาในก ากับของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือก.พ.รับรอง  
1.4 สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคติดต่อ  ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่ตั้งครรภ์ และมี

สติสัมปชัญญะครบถ้วน   
1.5 ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครคัดเลือกเข้ารับทุนได้ และสามารถลาเพ่ือการ

อบรมตามเวลาที่ก าหนดได้ 

2. ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจีนจะเป็นผู้สนับสนุน มีดังนี้ 

      2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      2.2 ค่าท่ีพัก 
      2.3 ค่าอาหารบางมื้อ 
      2.4 ค่าเดินทางทัศนศึกษาภายในประเทศจีน 
      2.5 ค่าประกันสุขภาพ 

3. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

      3.1 ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศ 
      3.2 ค่าอาหารบางมื้อ 
      3.3 ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
      3.4 น าหนังสือตอบรับจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิงเพ่ือไปท าวีซ่าด้วยตนเอง 

    4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

4.1 สถาบันฯ จะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร  การตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

     4.2 การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้า 
 4.3 คณะกรรมการคัดเลือก เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม   และดุลยพินิจ 

นั้นให้ถือเป็นที่สุด  
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5. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 5.1 ใบสมัครของสถาบันพระปกเกล้า  (ใบสมัครส่วนที่ 1) 
 5.2 ได้รับการยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ให้สมัครทุนได้ (ใบสมัครส่วนที่ 2) 

5.3 ส าเนาบัตรประชาชน  
5.4 ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ 
5.5 ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 
5.6 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รปู (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 

* โดยเอกสารส าเนาจะต้องมีลายเซ็นพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องก ากับทุกฉบับ 

6.วิธีการสมัครและเงื่อนไข  

6.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร โดยการดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และ
แนบใบสมัครที่พิมพ์รายละเอียดแล้วมายังงานวิเทศสัมพันธ์ 

6.2 ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดจ านวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
ส่งทางไปรษณีย์ หรือน าส่งใบสมัครด้วยตนเอง มายังงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า 
(ตามที่อยู่ในข้อ 6.5)   ทัง้นี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสารหรืออีเมล์   และ
สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่ก าหนด 

6.3 สถาบันพระปกเกล้าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าไปยังแหล่งทุน 

6.4 ก าหนดรับสมัคร วันที่ 10   มิถุนายน –  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ  
6.5 ส่งใบสมัครได้ที่   งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 (โซนทิศใต้)  อาคารรัฐ

ประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

 โทร 02-141-9759  นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา, 02-141-9511 นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล  
 หรือส่งข้อความสอบถามที่ sirikamon@kpi.ac.th, nutnida@kpi.ac.th  
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