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หลักเกณฑการสมัครเขารวมโครงการ ”ออมเพิ่มเสริมทักษะ” 
 

กบข. เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถออมเงินเพิ่มกับ กบข.ไดโดยสะสมเงินเพิ่มกับ กบข.จาก 3% 

ของเงินเดือนทุกเดือน  โดยรวมแลวตองไมเกิน 15 % ของเงินเดือน ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให

สมาชิกมีการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและม่ันคงหลังเกษียณอายุราชการ  

เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับสมาชิก กบข.ออมเงินเพิ่มเพื่อเปนเงินออมระยะยาวควบคูกับการพัฒนา

ศักยภาพ เสริมสรางความรูและทักษะในการทํางานของสมาชิก  กบข.จึงรวมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

จัดหลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร ใหกับสมาชิกที่สมัครออมเงินเพิ่มกับ กบข. ใน

อัตรา 12% ต้ังแตเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2555 
 

1. หลักเกณฑ และเงื่อนไขการสมัครเขารวมโครงการ 
1.1 ผูสมัครเขารับการอบรมจะตองเปนสมาชิก กบข.และสมัครออมเงินเพิ่มกับ กบข.ในอัตรา12% 

ต้ังแตเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2555 

1.2 ผูสมัครและเขารับการอบรมจะตองเปนสมาชิกเทานั้นไมสามารถใหผูอ่ืนใชสิทธิแทนได 
1.3  สมาชิก 1 ทาน สามารถใชสิทธิอบรมได 1 หลักสูตรเทานั้น 

1.4  ปดรับสมัครเม่ือเต็มจํานวน (สมัครกอนมีสิทธิกอน) 

1.5  สมาชิกตองออมเงินเพิ่มกับ กบข. ในอัตรา 12% เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

1.6  สมาชิกที่เขารับการอบรมจะตองอบรมตามระยะเวลาที่แตละหลักสูตรกําหนดและจะไดรับ 

ประกาศนียบัตร  จากสถาบันที่เขารับการอบรม 

1.7 ผูเขาอบรม ตองปฎิบัติตามตามระเบียบที่สถาบันกําหนด 

1.9 กบข. สงวนสิทธิ์พิจารณา เฉพาะสมาชิกที่ออมเงินเพิ่มกับกบข.ตามกําหนด และแสดงหลักฐาน

พรอมกรอกในสมัคร ครบถวนเทานั้น 
 

2. วิธีการสมัคร 
2.1 ดาวนโหลดใบสมัครหลักสูตรที่ตองการเขาอบรมจากเว็บไซด กบข. www.gpf.or.th  หรือ ขอรับ

จากมหาวิทยาลัยโดยตรง 

2.2 กรอกใบสมัคร พรอมแนบเอกสารตามที่ กบข.กําหนด  

2.3 สงเอกสารการสมัครผานทางแฟกซ (เบอรแฟกซจะระบุอยูในใบสมัครของแตละมหาวิทยาลัย) 

หรือ สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย (walk in) ยกเวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     ติดตอ ฝายสวัสดิการสมาชิก กบข. โทร.0-2636-1000 ตอ 256  

/ 530 / 533 แฟกซ 0-2636-1000 ตอ 203   

2.4 กบข. สงวนสิทธิ์พจิารณา เฉพาะสมาชกิที่ออมเงนิเพิ่มกับกบข. และแสดงหลักฐาน พรอมกรอกใน

สมัคร ครบถวนเทานั้น   
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3. สถาบันที่เปดอบรม  
3.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จ.กรุงเทพ 

3.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จ.กรุงเทพ 

3.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.กรุงเทพ 

3.4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง จ.กรุงเทพ 

3.5 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

3.6 มหาวิทยาลัยขอนแกน  จ.ขอนแกน 

3.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

3.8 มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 

3.9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 

3.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา 

3.11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.สุราษฎรธานี 

3.12 มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 
 

4. เอกสารการสมัคร 
4.1 สําเนาบัตรสมาชิก กบข. หรือสําเนาบัตรขาราชการ 

4.2 สําเนาแบบแจงความประสงคในการสงเงินสะสมสวนเพิ่ม (กบข. อพ-001)  

4.3 ใบสมัครเขารับการอบรม  
 

5. กําหนดการรับสมัคร 
5.1 เปดรับสมัครต้ังแตวันที่  20 มิถุนายน 2555 เปนตนไป 

5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการอบรม ที่เว็บไซด กบข. www.gpf.or.th  กอนการอบรมในแตละ

หลักสูตร 5 วัน 

 

หมายเหตุ   หลักสูตรภาษาอังกฤษบางหลักสูตรผูเรียนจะตองเขารับการทดสอบเพื่อจัดระดับการเรียน

กอน โดยกําหนดการทดสอบข้ึนอยูกับมหาวิทยาลัยกําหนด) 



มหาวิทยาลัย หลักสูตร
ระยะเวลา 

(ช.ม.) กําหนดการอบรม รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ(การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล Effective 
Communication) 24  28 ก.ค. - 8 ก.ย. เสาร์ (8.30-12.30น.)

คอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word /Excel/Power 
i t

18 18/25 ส.ค. /1 ก.ย. เสาร์ (9.00-16.00น.)

2. ธรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์  Microsoft Office 2010 Word /
Excel/Power point 18  28 ก.ค. - 11 ส.ค. เสาร์ (9.00-16.00น.)

3. เกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Basic English Conversation 24  28 ก.ค. - 18 ส.ค. เสาร์ (9.00-16.00น.)

4. รามคําแหง การใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน ( Microsoft Office  word,
 excel ,power Point , Internet ) 36 28/29 กค. /4/5/18/19 ก.ค. เสาร์ อาทิตย์ เสาร์(9.00-16.00น.)

ภาษาอังกฤษ การสนทนาทางธุรกิจ 30 7 ส.ค. - 11 ก.ย. อังคาร ศุกร์ (16.00 -18.30น.)

คอมพิวเตอร์  Microsoft Office 2010 Word /
Excel/Power point 18 4/11/18 ส.ค. เสาร์ (9.00-16.00น.)

ภาษาอังกฤษ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 30 18 ส.ค. - 20 ต.ค. เสาร์ (9.00-12.00น.)

คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2007 Word /
Excel/Power point

24 28-29 ก.ค. / 4-5 ส.ค. เสาร์-อาทิตย์ (9.00-16.10น.)

7. อุบลราชธานี คอมพิวเตอร์  Microsoft Office 2010 Word /
Excel/Power point 18 28-29 กค. / 4 ส.ค. เสาร์ (9.00-16.00น.)

ตารางอบรม

1. จุฬาลงกรณ์

5. บูรพา

6. ขอนแก่น



มหาวิทยาลัย หลักสูตร
ระยะเวลา 

(ช.ม.) กําหนดการอบรม รายละเอียด

ตารางอบรม

8. นเรศวร(พิษณุโลก) คอมพิวเตอร์  Microsoft Office 2010 Word /
Excel/Power point 12 28 - 29  ก.ค. เสาร์ อาทิตย์ (9.00 -16.00น.)

15 ส.ค.-17 ก.ย.(ระดับ1/3) จ/พ/ศ ระดับ 2/4   (17.30 - 19.30)

18 ส.ค. - 6 ต.ค.  (ระดับ2/4) เสาร์ - อาทิตย์ ระดับ1/3 (13.00 - 15.00)

จาก Offline สู่ Online (  Online Business & 
E-Commerce) 12 1-2 ก.ย. เสาร์ (9.00-16.00น.)

ภาษาอังกฤษ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 30 18/25 ส.ค. /1/8/15 ก.ย. เสาร์ (9.00-16.00น.)

โปรแกรมชุด Microsoft office 2010 ช่วยในสํานักงาน 18 6/7 / 13 /14 ต.ค. เสาร์ อาทิตย์ (9.00-16.00น.)

ภาษาอังกฤษ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 18 8/9/15/16 ก.ย. เสาร์ อาทิตย์ (9.00-16.00น.)

คอมพิวเตอร์  Microsoft Office 2010 Word /
Excel/Power point 18 18/19/25 ส.ค. เสาร์ อาทิตย์ (9.00-16.00น.)

12. ทักษิณ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Word, Excel ,Power Point) 24 1/2/8/9 ก.ย. เสาร์ อาทิตย์ (9.00 -16.00น.)

11. วลัยลักษณ์        
(สุราษฎร์ธานี)

10. สงขลา

9. เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเบื้องต้น ระดับ1/2/3/4 30


