(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพือ่ รับทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมภิ าค (Area-based) ประจําป. 2560
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับทุนสนับสนุนความตองการสวนราชการในภูมิภาค
(Area-based) ประจําป. 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551
จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน พรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อรับทุน ดังตอไปนี้
1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 3 หนวย รวม 3 ทุน
(รายละเอียดของทุนแตละหนวยตามเอกสารแนบทาย 1 และรายชื่อจังหวัดในแตละภูมิภาค
ตามเอกสารแนบทาย 2)
ทั้งนี้ ก.พ. อาจปรับ เปลี่ยนประเทศที่กําหนดใหไปศึกษาตามที่เ ห็นสมควร เพื่อประโยชนE
ของทางราชการ
2. เงือ่ นไขการรับทุน
ผูไดรับ ทุ นจะตองปฏิ บั ติร าชการ หรือหมุน เวีย นปฏิ บั ติร าชการในสวนราชการที่อยู ในสวน
ภูมิภาคไมนอยกวาระยะเวลาที่ศึกษาดวยทุนรัฐบาล
3. ขอผูกพันในการรับทุน
3.1 ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เปHนระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน
3.2 กรณีที่ผูไดรับทุนไมเขาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใชทุนตามสัญญา
ที่ไดทําไวกับ สํา นักงาน ก.พ. นอกจากจะตองชดใชเงิน ทุน ที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงิน อีก 2 เทา
ของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเปHนเบี้ยปรับอีกดวย
4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูมีสิทธิสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1.1 เปHนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3) และเปHนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนด
ไวในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1 และรายชื่อจังหวัดในแตละภูมิภาคตามเอกสารแนบทาย 2
4.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
(1) เปHน ผู ที่กํา ลัง ศึก ษาอยู ในชั้น ป.สุด ทายของหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
หรือ หลักสูตรอื่ นที่เทียบไดในระดับเดี ยวกัน และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึ กษาที่ ผ านมาในระดั บ
ปริญ ญาตรีไ มต่ํา กวา 3.00 และเมื่อสํา เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีแ ลว จะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา 3.00 ตามที่ไดกําหนดไวในแตละหนวยทุน ตามเอกสารแนบทาย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิด
คะแนนให A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรอยละ 75.00 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และมีอายุไมเกิน 35 ป.
นับถึงวันที่ปTดรับสมัคร (วันที่ 29 ธันวาคม 2559) หรือ

-2(2) เปHน ผู ไดรับ ปริญ ญาตรีห รือคุณวุฒิอยางอื่น ที่เ ทีย บไดในระดับ เดีย วกัน
และตองไดคะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูต รการศึกษาไมต่ํา กวา 3.00 ตามที่ไ ดกํา หนดไวในแตละหนวยทุน
ตามเอกสารแนบทาย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรอยละ 75.00
หรื อเที ย บไดไมต่ํา กวานี้ และมี อายุ ไมเกิ น 35 ป. นั บ ถึ งวั น ที่ ปT ด รั บ สมั คร (วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
4.2 ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไมเปHนไปตามหลักเกณฑEที่กําหนดไว ตามขอ 3.1.2 จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามา
แสดงวาเปHนผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียนที่กําหนดไวในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1 หากผูใดไมมี
หนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
4.3 สํา หรั บ ทุ น ที่ ใ หไปศึ ก ษาตอในระดั บ ปริ ญ ญาโท ผู สมั ค รสอบตองเปH น ผู ซึ่ ง ไมเคย
ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเนนทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
4.4 ผูสมัครสอบซึ่งเปHนผูรับทุนรัฐบาลและอยูระหวางดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ
ไมมีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
4.5 ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศมาแลว ตองเปHน ผู ซึ่ง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับ ก.พ. หรือสวนราชการแลว ภายในวันที่ปTดรับสมัคร
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559) ยกเวน กรณีที่สมัครสอบในหนวยทุนที่จัดสรรใหแกสวนราชการเดียวกันกับที่ผูสมัครสอบนั้น
สัง กัด อยู จะตองแสดงหนัง สือ อนุญ าตใหสมัค รสอบจากหัว หนาสวนราชการเจาสัง กัด หากมิไ ดแสดงหนัง สือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
4.6 ผูสมัครสอบที่ไดรับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ หรือในประเทศ และยังมี
ขอผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุน ใหแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ และยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่ไดรับ ทุน จากหัว หนาสวนราชการเจาสังกัด หรือหัว หนาหนวยงานเจาของทุน หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว
ก.พ. จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
4.7 ผูสมัครสอบที่เปHนขาราชการ ตองแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ และยินยอมให
โอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับทุนจากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
ไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
4.8 เปHนผูที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
4.9 สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อรับ
ทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ]ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผู ประสงคE จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละเอี ย ดไดที่ ศู น ยE ข าวสํา นั ก งาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนทE ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอรEเน็ตในเว็บไซตEของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th พรอมทั้งสามารถพิมพEแบบฟอรEมที่ใชในการสมัครสอบ
จากเว็บไซตEดังกลาว

-๓5.2 กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธกี ารสมัคร
5.2.1 ผูประสงคEจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอรEเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปTดเว็บไซตE http://scholar.ocsc.go.th
(2) กรอกขอความในใบสมั ครใหถู กตองและครบถวน ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
ที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอรEมการชําระเงินผานเคานEเตอรE บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพEแบบฟอรEมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพEในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพEแบบฟอรEมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบ
สามารถเขาไปพิมพEแบบฟอรEมการชํา ระเงิน หรือบัน ทึกขอมูล ลงในสื่อบัน ทึกขอมูล ใหมไดอีก แตจะแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณEแลวไมได
5.2.2 นํ า แบบฟอรEม การชํ า ระเงิน ไปชํ า ระเงิน คาธรรมเนีย มในการสมัค รสอบ
เฉพาะที่เ คานEเ ตอรE บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ชื่อ บัญ ชี “คาธรรมเนีย มสอบทุน ของ ก.พ.”
ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณE
เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว
5.2.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรEเน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
5.2.4 ผูสมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงิน ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน
ไดภายหลังการชําระเงิน 7 วัน
5.2.5 ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปHนผูลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสE พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปHนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอ
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.3 เอกสาร หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบขอเขียน
(1) ใบสมัครที่พิมพEจากอินเทอรEเน็ต ติดรูปถายหนาตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป. ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สํา เนาปริญ ญาบัต ร หรือ สํา เนาหนัง สือ รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ
พรอมทั้งสํา เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั กสู ต ร (Transcript of Records) ของระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กรณีผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูชั้นป.สุดทายของระดับปริญญาตรี ใหนําสําเนาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ สําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา พรอมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ทุกภาคการศึกษาที่ผานมา
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

-4(4) สําเนาทะเบียนบาน ที่มีรายชื่อผูสมัครสอบอยูในทะเบียนบานในภูมิภาคเดียวกับ
หนวยทุนที่สมัครมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันที่ปTดรับสมัคร (วันที่ 29 ธันวาคม 2559) หรือสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกับสวนราชการในภูมิภาคที่กําหนด จํานวน 1 ชุด
(5) หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับทุน
จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือหัวหนาหนวยงานเจาของทุนตามแบบฟอรEม สนง. ก.พ. 5 ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ผูสมัครสอบเปHนขาราชการ หรือผูสมัครสอบที่มีขอผูกพันกับสวนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช ตองไดรับ
อนุญาตภายในวันที่ปTดรับสมัคร (วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
(6) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เปHนตน
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหเขียนรับรอง “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไวมุมดานขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยใหบรรจุเอกสารดังกลาวใสในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล
และเลขประจําตัวสอบไวที่หนาซอง
5.4 ในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปHนจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
จะถือวาผูนั้นเปHนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบให
5.5 ผูสมัครสอบมีสิทธิสมัครไดคนละ 2 ประเภททุน โดยแตละประเภททุนใหเลือกสมัครได
1 หนวยทุน
5.6 ผูที่ไดสมัครสอบไวแลว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหนวยทุนที่สมัครสอบไวไมได
5.7 การสอบขอเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะดําเนินการสอบ
ที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล
5.8 ผูสมัครสอบที่เปHนผูพิการทางการเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยE เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑE
ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวย ความสะดวกใหในวันสอบ
ตามที่แจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร
6. การแตงตั้งกรรมการเกีย่ วกับการสอบ
6.1 ก.พ. แตงตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น
เลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
6.2 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
6.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กําหนดระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปtญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครสอบและปtญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
สอบแขงขันที่ไมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผูไดรับทุนแทน
6.4 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน และ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนแทน

-57. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบและวิธกี ารสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ทางเว็บไซตE http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th หัวขอการประกาศ
รายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
8. การสอบและเกณฑEการตัดสิน
8.1 ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้
8.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
8.1.2 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถในการวิ เ คราะหE แ ละการใชเหตุ ผ ล โดยการให
แปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประเด็นจากขอความ หรือบทความ แกปtญหาขอมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะหE
หาแนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปHนไปไดจากขอมูล เหตุการณEทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม
8.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
จะประเมิน จากประวัติส วนตัว ประวัติการศึกษาของผู สมัคร เพื่อพิจ ารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ ที่จําเปHนสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ เชน พื้นความรูที่จําเปHนสําหรับการไปศึกษาตอ
ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตอการรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
และการกลับมารับราชการ ประสบการณE ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณE การปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม
เชาวนE ปt ญ ญา และบุ ค ลิ ก ภาพอยางอื่ น เปH น ตน โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณE และ/หรื อ โดยการพิ จ ารณาประเมิ น
ดวยวิธีการตาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)
8.2 ผู ที่มีสิท ธิเ ขารับ การประเมิน ความเหมาะสมของบุค คลเพื่อ รับ ทุน แตละหนวยทุน
ตองสอบผานขอเขียนตามเกณฑEการตัดสิน ดังนี้
8.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ โดยตองไดคะแนนไมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย (mean)
ของผูเขาสอบทั้งหมด
8.2.2 สอบผานวิ ช าความสามารถทั่ ว ไปเชิ ง วิ ช าการ โดยตองไดคะแนนไมต่ํ า กวา
คะแนนเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมด
8.2.3 ไดคะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการตามที่กําหนด
ในขอ 7.2.1 และ 7.2.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยคัดไวจํานวนไมเกิน 5 เทาตอ 1 ทุน
8.3 ผูสอบแขงขันไดในแตละหนวยทุนจะตองเปHนผูสอบไดคะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนไมต่ํากวารอยละ 70
8.4 ผูสอบแขงขั น ไดที่ ไดคะแนนการประเมิ น ความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรั บ ทุ น สู งสุ ด
มีสิทธิไดรับทุนกอนผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนต่ํากวาลงมาตามลําดับ
8.5 ในกรณีที่ผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเทากัน
ใหพิจารณาผูที่ไดคะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการสูงกวาเปHนผูมีสิทธิไดรับทุนกอน
ถาไดคะแนนเทากันอีกใหสัมภาษณEเปHนภาษาอังกฤษอีกครั้ง และใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณEเปHนภาษาอังกฤษสูงกวา
เปHนผูมีสิทธิไดรับทุนกอน

-68.6 ผูสอบแขงขันไดที่มีสิทธิไดรับทุนหลายประเภท จะไดรับทุนที่ไดเลือกไวเปHนลําดับแรก
ในใบสมัครสอบกอน และเมื่อมีสิทธิไดรับทุนประเภทใดหรือทุนหนวยใดแลว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนที่เหลือทั้งหมด
8.7 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิทธิ
ไดรับทุนเทานั้น
8.8 ผูมี สิ ทธิไดรั บ ทุน รายใดไมมารายงานตั ว ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่สํ านั กงาน ก.พ.
กําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
8.9 ถาผูมีสิทธิไดรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการใหทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน
จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปของทุนหนวยนั้น และยังมิไดรับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้เปHนผูมีสิทธิ
ไดรับทุนแทน ทั้งนี้ ตองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
8.10 กรณีที่ทุนหนวยใดไมมีผูสมัครสอบหรือไมมีผูมีสิทธิไดรับทุน คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แขงขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาใหผูสอบแขงขันไดจากทุนหนวยอื่น หรือทุนอื่นเปHนผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
9. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
10. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทยEของ ก.พ. ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยEของ ก.พ.
ใหถือเปHนที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด
11. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ จะทําสัญญาได
ตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยEของ ก.พ. ที่ระบุวาพรอมที่จะไปศึกษาตอตางประเทศได
12. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว และไดรับคาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป-กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือและคาอุปกรณE
การศึกษา คาคอมพิวเตอรE เปHนตน
13. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา
ผูไดรับทุนตองเขาทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ยกเวนทุนที่ไปศึกษา
ในสถานศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา
14. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง
ผูไดรับทุนตองสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ไดกําหนดไว และเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว จึงจะใหผูไดรับทุนเดินทางไปศึกษา

-715. การเพิกถอนการใหทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
15.1 ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยEของ ก.พ.
15.2 กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นป.สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน ไมสําเร็จการศึกษาในป.การศึกษา 2559 และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 3.00
15.3 กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับสวนราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น
หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับทุน จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด
หรือหัวหนาหนวยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5 3.6 หรือ 3.7
15.4 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
15.5 เปHนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
15.6 ขาดการติดตอกับเจาหนาที่เกิน 1 ป.
15.7 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากวา 550 (Paper–based)
หรือต่ํากวา 213 (Computer-based) หรือต่ํากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ
เทียบไดต่ํากวานี้ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอัง กฤษไมเปHน ที ่ย อมรับ ของสถานศึก ษาที ่จ ะไปศึก ษาตอ
(ยกเวน ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)
15.8 หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ย งกํา หนดการเดิน ทางไปศึกษาตอเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว
15.9 ไมไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ ภายในระยะเวลา 1 ป.
นับแตวันประกาศรายชื่อเปHนผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย 1
รายละเอียดประเภททุนสนับสนุนความตองการสวนราชการในภูมภิ าค (Area based) ประจําป* 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที/่ ภูมภิ าค

สวนราชการ

สาขาวิชา

กรมสรรพากร
Economics
(เศรษฐศาสตรH)
ปฏิบัติงาน ณ
สํานักงานสรรพากรภาค 5
ชลบุรี/
สํานักงานสรรพากรภาค 6
นครปฐม/
สํานักงานสรรพากรภาค 8
เชียงใหม/
สํานักงานสรรพากรภาค 10
อุดรธานี/
สํานักงานสรรพากรภาค 12
สงขลา
หนวยที่ 0180402 กรมสรรพากร
การบัญชี
ภาคกลาง
ปฏิบัติงาน ณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานสรรพากรภาค 5
ภาคเหนือ
ชลบุรี/
ภาคใต
สํานักงานสรรพากรภาค 6
จํานวน 1 ทุน
นครปฐม/
สํานักงานสรรพากรภาค 8
เชียงใหม/
สํานักงานสรรพากรภาค 10
อุดรธานี/
สํานักงานสรรพากรภาค 12
สงขลา
หนวยที่ 0180401
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต
จํานวน 1 ทุน

วิชาเอก / เนนทาง
Econometrics/
Economics and Finance/
Economics Mathematical
Analysis/
International Economics
and Business

การสืบสวนนิติเวชศาสตรH
ทางการบัญชี
(Forensic Accounting)

ระดับ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
โท
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
สหพันธHสาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรเนเธอรHแลนดH
สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรสวีเดน
เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนดH
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุUน
สาธารณรัฐสิงคโปรH
เขตบริหารพิเศษฮองกง
สหรัฐอเมริกา
โท
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
สหพันธHสาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรเนเธอรHแลนดH
สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรสวีเดน
เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนดH
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุUน
สาธารณรัฐสิงคโปรH
เขตบริหารพิเศษฮองกง

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
- กําลังศึกษาในชั้นป*สุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตรH
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ผูสมัครจะตองมีภูมิลําเนา (ตามทะเบียนบาน) อยูในภูมิภาคเดียว
กับหนวยทุนที่สมัคร มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันที่
ป^ดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59) หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากถาบัน
การศึกษาที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกับสวนราชการในภูมิภาค
ที่กําหนด
- อายุไมเกิน 35 ป* นับถึงวันที่ป^ดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
- กําลังศึกษาในชั้นป*สุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ผูสมัครจะตองมีภูมิลําเนา (ตามทะเบียนบาน) อยูในภูมิภาคเดียว
กับหนวยทุนที่สมัคร มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันที่
ป^ดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59) หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากถาบัน
การศึกษาที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกับสวนราชการในภูมิภาค
ที่กําหนด
- อายุไมเกิน 35 ป* นับถึงวันที่ป^ดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนสนับสนุนความตองการสวนราชการในภูมภิ าค (Area based) ประจําป* 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที/่ ภูมภิ าค
หนวยที่ 0180403
ภาคเหนือ
จํานวน 1 ทุน

สวนราชการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงพาณิชยH
ปฏิบัติงาน ณ
สํานักงานพาณิชยHจังหวัด
แมฮองสอน

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรH

วิชาเอก / เนนทาง
เศรษฐศาสตรH

ระดับ
โท

๒

ประเทศ
ตางประเทศ

คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
- กําลังศึกษาในชั้นป*สุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตรH หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ผูสมัครจะตองมีภูมิลําเนา (ตามทะเบียนบาน) อยูในภูมิภาคเดียว
กับหนวยทุนที่สมัคร มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันที่
ป^ดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59) หรือ
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากถาบัน
การศึกษาที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกับสวนราชการในภูมิภาค
ที่กําหนด
- อายุไมเกิน 35 ป* นับถึงวันที่ป^ดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

เอกสารแนบทาย 2

รายชือ่ จังหวัดในแตละภาค (ทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมภิ าค (Area-based))
ภาคกลาง
(26 จังหวัด)

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ3
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห3บุรี อางทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว สระบุรี

ภาคเหนือ
(16 จังหวัด)

กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค3 พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ3 สุโขทัย อุตรดิตถ3
เชียงราย เชียงใหม นาน แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(20 จังหวัด)
ภาคใต
(14 จังหวัด)

ขอนแกน เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธุ3 นครพนม
มหาสารคาม รอยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย3 ศรีสะเกษ สุรินทร3 ยโสธร บึงกาฬ
นราธิวาส ปDตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
สุราษฎร3ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
--------------------------
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มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผู ที ่จ ะเขารับ ราชการเป(น ขาราชการพลเรือ นตองมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไมมีล ัก ษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป5
(3) เป(นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป(นประมุขดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เป(นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เป(นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อน ไมสมประกอบ
หรือเป(นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป(นผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป(นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป(นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป(นกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) เป(นบุคคลลมละลาย
(7) เป(นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเป(นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(10) เป(นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป(นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเป(นขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเป(นกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป5แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป5แลว และตองมิใชเป(นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
--------------------------------------

