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ประกาศสํานกังาน ก.พ. 
เรื่อง  รบัสมัครสอบแข�งขนัเพือ่รับทุนสาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!  

และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาต ิประจาํป& 25๖๐  
(ทุนบุคคลทั่วไประดบัปริญญา) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -    
 

 ด2วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ  
ขอความร�วมมือจากสํานักงาน ก.พ. ให2ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ ประจําป& 25๖๐ (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 13 (9) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว�าด2วยทุน
ของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขัน พร2อมท้ังกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือรับทุน
ดังต�อไปนี้ 
 

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ  จํานวน  4 หน�วย  รวม  4  ทุน   
 (รายละเอียดของทุนแต�ละหน�วยตามเอกสารแนบท2าย 1) 
ท้ังนี้ ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศท่ีกําหนดให2ไปศึกษาตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน!ของ

ทางราชการ 
 

 2.   ข2อผูกพนัในการรบัทนุ 
  2.1 ผู2ได2รับทุนจะต2องกลับมาปฏิบัติงานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เปBนระยะเวลาไม�น2อยกว�า 2 เท�าของระยะเวลาท่ีได2รับทุน 
  2.2   กรณีท่ีผู2 ได2รับทุนไม� เข2 าปฏิ บั ติงานชดใช2 ทุนตามสัญญาท่ีได2 ทําไว2 กับสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ นอกจากจะต2องชดใช2เงินทุน 
ท่ีได2จ�ายไปแล2วท้ังสิ้น ยังจะต2องชดใช2เงินอีก 2 เท�า ของจํานวนเงินทุนดังกล�าวให2เปBนเบ้ียปรับอีกด2วย 

 

 3.   คุณสมบัติของผู2มีสิทธิสมัครสอบ 

  3.1  ผู2มีสิทธิสมัครสอบจะต2องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    3.1.1 เปBนผู2มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต2องห2ามตามมาตรา 36 แห�งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข2าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท2าย 2) และเปBนผู2มีคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามท่ีกําหนดไว2ในแต�ละหน�วยทุนตามเอกสารแนบท2าย 1 
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    3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท 
      (1)  เปBนผู2ที่กําลังศึกษาอยู �ในชั้นป&สุดท2ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได2ในระดับเดียวกัน และต2องได2คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมาในระดับ
ปริญญาตรีไม�ตํ่ากว�า 3.00 และเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล2ว จะต2องได2คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรการศึกษาไม�ต่ํากว�า 3.00 ตามท่ีได2กําหนดไว2ในแต�ละหน�วยทุน ตามเอกสารแนบท2าย 1 (ในระบบการวัดผลท่ีคิด
คะแนนให2 A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือ 75.00 หรือเทียบได2ไม�ตํ่ากว�านี้ และมีอายุไม�เกิน 35 ป&  
นับถึงวันท่ีปPดรับสมัคร (วันท่ี 2๗ ธันวาคม 25๖๐) หรือ 
      (2) เปBนผู2ได2รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอื่นที่เทียบได2ในระดับเดียวกัน 
และต2องได2คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม�ตํ่ากว�า 3.00 ตามที่ได2กําหนดไว2ในแต�ละหน�วยทุน
ตามเอกสารแนบท2าย 1 (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให2 A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือ 75.00 
หรือเทียบได2ไม�ตํ่ากว�านี้ และมีอายุไม�เกิน 35 ป& นับถึงวันท่ีปPดรับสมัคร (วันท่ี 2๗ ธันวาคม 25๖๐) 
  3.2  ผู2สมัครสอบท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาไม�เปBนไปตามหลักเกณฑ!ท่ีกําหนดไว2 ตามข2อ 3.1.2 จะต2องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามา
แสดงว�าเปBนผู2มีผลการเรียนเทียบเท�ากับผลการเรียนท่ีกําหนดไว2ในแต�ละหน�วยทุนตามเอกสารแนบท2าย 1 หากผู2ใดไม�มี
หนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว�าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
  3.3  สําหรับทุนที่ให2ไปศึกษาต�อในระดับปริญญาโท ผู2สมัครสอบต2องเปBนผู2ซึ ่งไม�เคย
ได2รับปริญญาโท หรือเทียบได2ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน2นทางเดียวกับทุนท่ีจะไปศึกษา 
  3.4  ผู2สมัครสอบซ่ึงเปBนผู2รับทุนรัฐบาลและอยู�ระหว�างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ 
ไม�มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้  
    3.5  ผู2สมัครสอบท่ีเคยได2รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศมาแล2ว ต2องเปBนผู2ซ่ึง 
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช2ทุนตามสัญญาท่ีได2ทําไว2กับ ก.พ. หรือส�วนราชการแล2ว ภายในวันท่ีปPดรับสมัคร 
(วันท่ี 2๗ ธันวาคม 25๖๐)  
  3.6  ผู2สมัครสอบท่ีได2รับทุนอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ หรือในประเทศ และยังมี  
ข2อผูกพันในการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช2ทุน ให2แสดงหนังสืออนุญาตให2สมัครสอบ และยินยอมให2ไป
ปฏิบัติงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ หากมิได2
แสดงหนังสือดังกล�าว ก.พ. จะพิจารณาไม�ให2มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให2ทุน 
    3.7  ผู2สมัครสอบท่ีเปBนข2าราชการ ต2องแสดงหนังสืออนุญาตให2สมัครสอบ และยินยอมให2 
ไปปฏิบัติงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ จากหัวหน2า 
ส�วนราชการเจ2าสังกัด หรือหัวหน2าหน�วยงานเจ2าของทุน หากมิได2แสดงหนังสือดังกล�าว ก.พ. จะพิจารณาไม�ให2มีสิทธิสมัครสอบ 
หรือเพิกถอนการให2ทุน 
  3.8 เปBนผู2ท่ีมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
  3.9  สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครสอบและไม�อาจให2เข2าสอบแข�งขันเพื่อ 
รับทุนรัฐบาลฯ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ[ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในข2อ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
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 4.   การรับสมัครสอบ 
  4.1  ผู2ประสงค!จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได2 ท่ีศูนย!ข�าวสํานักงาน ก.พ. 47/111      
ถนนติวานนท! ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร!เน็ตในเว็บไซต!ของสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พร2อมท้ังสามารถพิมพ!แบบฟอร!มท่ีใช2
ในการสมัครสอบจากเว็บไซต!ดังกล�าว 
  4.2  กําหนดวนัรับสมัครสอบ และวธิกีารสมคัร 
    4.2.1 ผู2ประสงค!จะสมัครสอบ สมัครได2ต้ังแต�วันท่ี 9 พฤศจิกายน – 2๗ ธันวาคม 25๖๐ 
ทางอินเทอร!เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม�เว2นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
      (1) เปPดเว็บไซต! http://scholar.ocsc.go.th 
      (2)   กรอกข2อความในใบสมัครให2ถูกต2องและครบถ2วน ปฏิบัติตามข้ันตอน 
ท่ีกําหนด ระบบจะออกแบบฟอร!มการชําระเงินผ�านเคาน!เตอร! บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให2โดยอัตโนมัติ 
       (3)   พิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ�น หรือ  

หากไม�มีเครื่องพิมพ!ในขณะนั้น ให2บันทึกข2อมูลเก็บไว2ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข2อมูล  
                                    ในกรณีท่ีไม�สามารถพิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงินหรือบันทึกข2อมูลได2 ผู2สมัครสอบ 
สามารถเข2าไปพิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงิน หรือบันทึกข2อมูลลงในสื่อบันทึกข2อมูลใหม�ได2อีก แต�จะแก2ไขข2อมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ!แล2วไม�ได2 
     4.2.2 นําแบบฟอร!มการชําระเงินไปชําระเงินค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เฉพาะที่เคาน!เตอร! บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค�าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.”  
ต้ังแต�วันท่ี 9 พฤศจิกายน – ๒๘ ธันวาคม 25๖๐ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ!เมื่อ
ชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล2ว 
     4.2.3 ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด2วย 
                     (1) ค�าธรรมเนียมสอบ หน�วยละ 100 บาท 
           (2)  ค�าธรรมเนียมธนาคารรวมค�าบริการทางอินเทอร!เน็ต จํานวน 30 บาท 
       ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม�จ�ายคืนให2ไม�ว�ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

     4.2.4 ผู2สมัครสอบท่ีชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล2ว จะได2รับเลขประจําตัวสอบ 
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงิน ท้ังนี้ ผู2สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน 
ได2ภายหลังการชําระเงิน 7 วัน  
     4.2.5 ผู2สมัครสอบสมัครได2เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
     4.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข2างต2น ถือว�าผู2สมัครสอบเปBนผู2ลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกต2องของข2อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด2วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. 2544 และท่ีแก2ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู2สมัครสอบจงใจกรอกข2อมูลอันเปBนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ2งความเท็จต�อ
เจ2าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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  4.3  เอกสาร หลักฐานที่ต2องยื่นในวันสอบข2อเขียน 
     (1)   ใบสมัครท่ีพิมพ!จากอินเทอร!เน็ต ติดรูปถ�ายหน2าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม�สวมหมวก 
ไม�สวมแว�นตาดํา ถ�ายไว2ไม�เกิน 1 ป& ลงลายมือชื่อในใบสมัครให2ครบถ2วน 
     (2) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
พร2อมท้ังสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผู2สมัครท่ีกําลังศึกษาอยู�ชั้นป&สุดท2ายของระดับปริญญาตรี ให2นําสําเนาหนังสือ 
รับรองคุณวุฒิ สําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา พร2อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมา 
     (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ2าน 
     (4)  หนังสืออนุญาตให2สมัครสอบและยินยอมให2ไปปฏิบัติงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ ตามแบบฟอร!ม สนง. ก.พ. 5 ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
ภายในวันปPดรับสมัคร (วันท่ี 2๗ ธันวาคม 25๖๐) 
     (5)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ2ามี) เช�น สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เปBนต2น  
     สําเนาเอกสารทุกฉบับให2เขียนรับรอง “สําเนาถูกต2อง” ลงชื่อ วันท่ี ระบุเลขประจําตัวสอบ 
กํากับไว2มุมด2านขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยให2บรรจุเอกสารดังกล�าวใส�ในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล 
และเลขประจําตัวสอบไว2ท่ีหน2าซอง 
       4.4  ในการสมัครสอบ ผู2สมัครสอบต2องตรวจสอบและรับรองตนเองว�ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมท้ังต2องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให2ถูกต2องครบถ2วน ตรงตามความเปBนจริง หากปรากฏ
ภายหลังว�าผู2สมัครสอบผู2ใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู2สมัครสอบ   
จะถือว�าผู2นั้นเปBนผู2ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต2น และจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบให2 
 4.5 ผู2สมัครสอบมีสิทธิสมัครได2คนละ 2 ประเภททุน โดยแต�ละประเภททุนให2เลือกสมัครได2 
1 หน�วยทุน  
   4.6  ผู2ท่ีได2สมัครสอบไว2แล2ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน�วยทุนท่ีสมัครสอบไว2ไม�ได2 
   4.7  การสอบข2อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน จะดําเนินการสอบ 
ท่ีสนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล    
   4.8  ผู2สมัครสอบท่ีเปBนผู2พิการทางการเห็น ทางการได2ยินหรือการสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว 
หรือทางร�างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ! 
ความพิการ พ.ศ. 2552 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวย ความสะดวกให2ในวันสอบ
ตามท่ีแจ2งให2สํานักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร 
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 5. การแต�งตั้งกรรมการเกีย่วกบัการสอบ 

  5.1  ก.พ. แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน 
เล�าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล 

   5.2   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะแต�งตั้งกรรมการออกข2อสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
   5.3   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
กําหนดระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปwญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู2สมัครสอบและปwญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการ
สอบแข�งขันท่ีไม�ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู2ได2รับทุนแทน  

   5.4   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู2สมัครสอบแข�งขัน 
ประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิเข2ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิได2รับทุน และ
ประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิได2รับทุนแทน   
   

  6.  การประกาศรายชื่อผู2สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบและวธิกีารสอบ 
      สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู2สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 1๗ มกราคม 256๑ ทางเว็บไซต!  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวข2อการประกาศรายชื่อผู2สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ  
 

 7.  การสอบและเกณฑ!การตัดสิน 
      7.1  ผู2สมัครสอบจะต2องสอบตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบข2อเขียน ดังนี้ 
     7.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     7.1.2 วิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห!และการใช2เหตุผล โดยการให2       
แปลความ ตีความ สรุปความ อ�านจับประเด็นจากข2อความ หรือบทความ แก2ปwญหาข2อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห!      
หาแนวโน2มหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีน�าจะเปBนไปได2จากข2อมูล เหตุการณ!ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม 
     7.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
             จะประเมินจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษาของผู2สมัคร เพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมในด2านต�าง ๆ ท่ีจําเปBนสําหรับการไปศึกษาต�อต�างประเทศ เช�น พ้ืนความรู2ท่ีจําเปBนสําหรับการไปศึกษาต�อ 
ในสาขาวิชาท่ีสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติต�อการรับทุนไปศึกษาต�อต�างประเทศ 
และการกลับมารับราชการ ประสบการณ! ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ! การปรับตัวเข2ากับสังคมและสิ่งแวดล2อม  
เชาวน!ปwญญา และบุคลิกภาพอย�างอื่น เปBนต2น โดยวิธีการสัมภาษณ! และ/หรือ โดยการพิจารณาประเมิน 
ด2วยวิธีการต�าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
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   7.2  ผู2ที่มีสิทธิเข2ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนแต�ละหน�วยทุน  
ต2องสอบผ�านข2อเขียนตามเกณฑ!การตัดสิน ดังนี้ 
    7.2.1 สอบผ�านวิชาภาษาอังกฤษ โดยต2องได2คะแนนไม�ตํ่ากว�าคะแนนเฉลี่ย (mean) 
ของผู2เข2าสอบท้ังหมด 
    7.2.2  สอบผ�านวิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการ โดยต2องได2คะแนนไม�ตํ่ากว�า
คะแนนเฉลี่ย (mean) ของผู2เข2าสอบท้ังหมด 
    7.2.3  ได2คะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 
ตามท่ีกําหนดในข2อ 7.2.1 และ 7.2.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยคัดไว2จํานวนไม�เกิน 5 เท�าต�อ 1 ทุน  

  7.3  ผู2สอบแข�งขันได2ในแต�ละหน�วยทุนจะต2องเปBนผู2สอบได2คะแนนการประเมินความเหมาะสม 
ของบุคคลเพ่ือรับทุนไม�ต่ํากว�าร2อยละ 70 

   7.4  ผู2สอบแข�งขันได2ท่ีได2คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนสูงสุด 
มีสิทธิได2รับทุนก�อนผู2สอบแข�งขันได2ท่ีได2คะแนนตํ่ากว�าลงมาตามลําดับ 
   7.5  ในกรณีท่ีผู2สอบแข�งขันได2ท่ีได2คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเท�ากัน 
ให2พิจารณาผู2ท่ีได2คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการสูงกว�าเปBนผู2มีสิทธิได2รับทุนก�อน 
ถ2าได2คะแนนเท�ากันอีกให2สัมภาษณ!เปBนภาษาอังกฤษอีกครั้ง และให2ผู2ท่ีได2คะแนนสัมภาษณ!เปBนภาษาอังกฤษสูงกว�า
เปBนผู2มีสิทธิได2รับทุนก�อน 

   7.6  ผู2สอบแข�งขันได2ท่ีมีสิทธิได2รับทุนหลายประเภท จะได2รับทุนท่ีได2เลือกไว2เปBนลําดับแรก   
ในใบสมัครสอบก�อน และเม่ือมีสิทธิได2รับทุนประเภทใดหรือทุนหน�วยใดแล2ว จะถือว�าสละสิทธิ์การรับทุนท่ีเหลือท้ังหมด 

   7.7  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู2มีสิทธิ
ได2รับทุนเท�านั้น 

  7.8 ผู2มีสิทธิได2รับทุนรายใดไม�มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนดไว2ในประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิได2รับทุน โดยมิได2แจ2งให2สํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว�าสละสิทธิ์การรับทุน 

  7.9  ถ2าผู2มีสิทธิได2รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการให2ทุน หรือขาดคุณสมบัติท่ีจะรับทุน 
จะพิจารณาให2ผู2ท่ีได2คะแนนในลําดับถัดไปของทุนหน�วยนั้น และยังมิได2รับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้เปBนผู2มีสิทธิ
ได2รับทุนแทน ท้ังนี้ ต2องภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต�วันประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิได2รับทุน 
  7.10  กรณีท่ีทุนหน�วยใดไม�มีผู2สมัครสอบหรือไม�มีผู2มีสิทธิได2รับทุน คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แข�งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให2ผู2สอบแข�งขันได2จากทุนหน�วยอ่ืน หรือทุนอ่ืนเปBนผู2มีสิทธิได2รับทุนแทน 
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 8.  การรายงานตวัและการอบรม 
  ผู2มีสิทธิได2รับทุนจะต2องไปรายงานตัวและเข2ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติกําหนด 
 

 9.  การตรวจสุขภาพและอนามยั 
     ผู2มีสิทธิได2รับทุนต2องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย!ของ ก.พ. ตามวัน 

เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย!ของ ก.พ.  
ให2ถือเปBนท่ีสุด ผู2เข2ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม�มีสิทธิขอให2ทบทวนแต�ประการใด 
 

 10. การทําสญัญา 
        ผู2มีสิทธิได2รับทุนต2องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ กําหนด ท้ังนี้ จะทําสัญญาได2 ต�อเม่ือมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัย
จากคณะกรรมการแพทย!ของ ก.พ. ท่ีระบุว�าพร2อมท่ีจะไปศึกษาต�อต�างประเทศได2 
 

 11. การรบัเงนิทนุ 
  ผู2ได2รับทุนจะได2รับเงินทุน เม่ือทําสัญญาเรียบร2อยแล2ว และได2รับค�าใช2จ�าย เช�น ค�าตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป-กลับ ค�าใช2จ�ายเตรียมตัวก�อนเดินทาง ค�าใช2จ�ายประจําเดือน ค�าเล�าเรียน ค�าหนังสือและค�าอุปกรณ!
การศึกษา ค�าคอมพิวเตอร! เปBนต2น 
 

 12. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา 
  ผู2ได2รับทุนต2องเข2าทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ยกเว2นทุนท่ีไปศึกษา   
ในสถานศึกษาท่ีมิได2ใช2ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข2าศึกษา 
 

 13. การสมัครสถานศึกษาและการเดนิทาง 
       ผู2ได2รับทุนต2องสมัครเข2าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ ได2กําหนดไว2 และเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล2ว 
จึงจะให2ผู2ได2รับทุนเดินทางไปศึกษา 
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 14. การเพิกถอนการให2ทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให2ทุนแก�ผู2ได2รับทุน หากเข2ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  14.1 ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย!ของ ก.พ. 
  14.2   กรณีผู2ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในชั้นป&สุดท2ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได2 
ในระดับเดียวกัน ไม�สําเร็จการศึกษาในป&การศึกษา 25๖๐ และ/หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได2ในระดับเดียวกันได2คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว�า 3.00  

  14.3   กรณีผู2สมัครสอบซ่ึงมีข2อผูกพันกับส�วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช2 มิได2ยื่น
หนังสืออนุญาตให2สมัครสอบและยินยอมให2โอนไปปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีได2รับทุน จากหัวหน2าส�วนราชการเจ2าสังกัด 
หรือหัวหน2าหน�วยงานเจ2าของทุน ตามข2อ 3.6 หรือ 3.7 

   14.4  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ กําหนด 

  14.5   เปBนผู2มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม�อยู�ในมาตรฐาน หรือไม�เหมาะสม หรือไม�ประพฤติตน 
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 

      14.6   ขาดการติดต�อกับเจ2าหน2าท่ีเกิน 1 ป& 
      14.7   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข2อใดข2อหนึ่ง ดังต�อไปนี้    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได2คะแนนตํ่ากว�า 550 (Paper–based)   
หรือตํ่ากว�า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบได2ต่ํากว�านี้ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษไม�เปBนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต�อ 
(ยกเว2น ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิได2ใช2ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข2าศึกษา)  
  14.8  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต�อเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแล2ว 

  14.9  ไม�ได2รับการตอบรับให2เข2าศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อ ภายในระยะเวลา 1 ป& 
นับแต�วันประกาศรายชื่อเปBนผู2มีสิทธิได2รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    9   พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๐ 
 
(ลงชื่อ)                 พัชรภากร  เทวกุล 
 

(หม�อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต2อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 



 
รายละเอยีดประเภททนุสาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาต ิประจาํป"  25๖๐ (ทุนบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 

 

หน�วยที ่ หน�วยงาน สาขาวชิา วิชาเอก / เน0นทาง ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู0สมคัร 

6100001 สํานักงาน กสทช. วิศวกรรมโทรคมนาคม/
ไฟฟ:า/สื่อสาร 

- Telecommunications 
- Telecommunications   
  Management 
โดยต0องมีวิชาเกี่ยวกับ Wire & 
Wireless Communication, 
Mobile Communication, 
Satellite Communication, 
Spectrum Management 
and Policy, Broadcasting 
System & Multi-media  
เปWนต0น 

โท สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร    

 

1 - กําลังศึกษาในชั้นป"สุดท0ายหรือสาํเร็จการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�  
  ทางวิศวกรรมไฟฟ:า หรือทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม�ต่ํากว�า  3.00   
  หรือเทียบได0ไม�ต่ํากว�านี้ 
- อายุไม�เกิน 35 ป" นับถึงวันที่ป̀ดรับสมัคร (วันที่ 2๗ ธ.ค. ๖๐) 

6100002 สํานักงาน กสทช. เศรษฐศาสตร�โทรคมนาคม - เศรษฐศาสตร�อุตสาหกรรม  
  (Industrial Organization) 
- ปริมาณวิเคราะห� หรือ 
  เศรษฐมิติ (Quantitative) 
- นโยบายกํากับดูแล  
  (Regulatory Policy) หรือ 
  นโยบายการแข�งขัน   
  (Competition Policy) 

โท สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร    

 

1 - กําลังศึกษาในชั้นป"สุดท0ายหรือสาํเร็จการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาเศรษฐศาสตร�  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�    
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม�ต่ํากว�า  3.00   
  หรือเทียบได0ไม�ต่ํากว�านี้ 
- อายุไม�เกิน 35 ป" นับถึงวันที่ป̀ดรับสมัคร (วันที่ 2๗ ธ.ค. ๖๐) 
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รายละเอยีดประเภททนุสาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาต ิประจาํป"  25๖๐ (ทุนบคุคลทัว่ไประดบัปรญิญา) 
 

หน�วยที ่ หน�วยงาน สาขาวชิา วิชาเอก / เน0นทาง ระดบั ประเทศ 
จาํนวน

ทนุ 
คณุสมบตัเิฉพาะของผู0สมคัร 

6100003 สํานักงาน กสทช. กฎหมาย - กฎหมายโทรคมนาคม 
- กฎหมายการกํากับดูแลสื่อ 
- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายแข�งขันทางการค0า 
  เน0นกิจการ Broadcasting  
  หรือ Telecommunications 

โท สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร    

 

1 - กําลังศึกษาในชั้นป"สุดท0ายหรือสาํเร็จการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร� 
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม�ต่ํากว�า 3.00  
  หรือเทียบได0ไม�ต่ํากว�านี้ 
- อายุไม�เกิน 35 ป" นับถึงวันที่ป̀ดรับสมัคร (วันที่ 2๗ ธ.ค. ๖๐) 

6100004 สํานักงาน กสทช. นิเทศศาสตร�/ 
วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน� 

- Broadcasting Regulations  

- New Media Regulations 

โท สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร    

 

1 - กําลังศึกษาในชั้นป"สุดท0ายหรือสาํเร็จการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชานิเทศศาสตร� ทางวารสารศาสตร�   
  ทางสื่อสารมวลชน หรือทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�  
  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� ทางวิศวกรรมไฟฟ:า  
  หรือทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หรือสาขาวิชานิติศาสตร�    
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม�ต่ํากว�า 3.00   
  หรือเทียบได0ไม�ต่ํากว�านี้ 
- อายุไม�เกิน 35 ป" นับถึงวันที่ป̀ดรับสมัคร (วันที่ 2๗ ธ.ค. ๖๐) 

 
หมายเหต ุ  การกําหนดให0ศึกษาในสถาบันการศึกษาใด ขึ้นอยู�กับการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 



   

มาตรา 36 แห
งพระราชบญัญตัริะเบยีบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
 ผู �ที ่จะเข�ารับราชการเป(นข�าราชการพลเรือนต�องมีคุณสมบัติทั ่วไป และไม
มีลักษณะต�องห�าม     
ดังต
อไปนี้ 
 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
      (1)   มีสัญชาติไทย 
      (2)    มีอายุไม
ต่ํากว
าสิบแปดป5 
      (3)    เป(นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป(นประมุขด�วย
ความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต�องห�าม 
      (1)    เป(นผู�ดํารงตําแหน
งทางการเมือง    
  (2)    เป(นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อน ไม
สมประกอบ 
หรือเป(นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
      (3)    เป(นผู�อยู
ในระหว
างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก
อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (4)   เป(นผู�บกพร
องในศีลธรรมอันดีจนเป(นท่ีรังเกียจของสังคม 
      (5)    เป(นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน
งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี
ในพรรคการเมือง 
       (6)    เป(นบุคคลล�มละลาย 
      (7)    เป(นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว�นแต
เป(นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (8)  เป(นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล
ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน
วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (9)    เป(นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
     (10)  เป(นผู�เคยถูกลงโทษไล
ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (11)  เป(นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน หน
วยงานของรัฐ 
 

 ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป(นข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต
ถ�าเป(นกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (8) หรือ (9) ผู�นั้น
ต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป5แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (10) ผู�นั้นต�องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป5แล�ว และต�องมิใช
เป(นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต
อหน�าท่ี 
                                               

-------------------------------------- 
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