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ประกำศส่ำนกังำน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับำลเปศึกษำ฿นสำธำรณรฐัประชำชนจนี 

ประจำ่ป ี256๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญำ) 
 

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

 ดຌวยส่ำนักงำน ก.พ. จะด่ำนินกำรสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบำลเปศึกษำ฿นสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ประจ่ำปี 256๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญำ) ฉะนัๅน อำศัยอ่ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ 13 (9) หงพระรำชบัญญัติ 
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ .ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. 2551 จึงประกำศ 

รับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงก่ำหนดหลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จ่ำนวน  1  หนวย  รวม  ๑  ทุน   
 (รำยละอียดของทุนตละหนวยตำมอกสำรนบทຌำย แ) 

 

 2.   งืไอนเขกำรรบัทนุ 
  โ.แ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนป็นขຌำรำชกำรพลรือนหรือบุคลำกรภำครัฐ฿หຌปฏิบัติรำชกำร/ปฏิบัติงำน
ของทำงรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำร/หนวยงำนทีไป็นตຌนสังกัด 

  โ.โ   กรณีทีไผูຌ เดຌรับทุนเมเดຌป็นขຌำรำชกำรพลรือนหรือบุคลำกรภำครัฐ จะจัดสรร฿หຌ  
ปฏิบัติรำชกำร/ปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรชด฿ชຌทุน฿นหนวยงำน ดังตอเปนีๅ 
    ิแี  สวนรำชกำรทีไป็นกระทรวง กรมฝ่ำยพลรือน  
    ิโี  หนวยงำนของรัฐ 
    ิใี  สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
 

 3.   ขຌอผูกพนั฿นกำรรบัทนุ 
  ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำร หรือปฏิบัติงำนของทำงรำชกำร฿นกระทรวง 
กรม หนวยงำนของรัฐ หรือสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ทีไ ก.พ. ก่ำหนด ป็นระยะวลำเมนຌอยกวำ 2 ทำของระยะวลำ 
ทีไเดຌรับทุน 
  ใ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌำปฏิบัติรำชกำร หรือปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำ 
ทีไเดຌท่ำเวຌกับส่ำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก  2 ทำ 

ของจ่ำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย  
 

 4.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  4.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    4.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ 36 หงพระรำชบัญญัติ 
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. 2551 ิรำยละอียดตำมอกสำรนบทຌำย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพำะ 

ตำมทีไก่ำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตำมอกสำรนบทຌำย แ 
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    4.1.2 ทุนศึกษำระดับปริญญำอก 
      (1)  ป็นผูຌส่ำรใจกำรศึกษำปริญญำพทยศำสตรบัณฑิต ละมีผลกำรรียนฉลีไยสะสม 
ตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเมตไ่ำกวำ โ.็5 ิ฿นระบบกำรวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) 
หรือรຌอยละ ็เ หรือทียบเดຌเมตไ่ำกวำนีๅ ละมีอำยุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวำคม โ5๒ํี หรือ 
      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน
ละมีผลกำรรียนฉลีไยตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเมตไ่ำกวำ 3.50 (฿นระบบกำรวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, 
C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไ่ำกวำนีๅ ละมีอำยุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 2๓ ธันวำคม โ5๒ ีํ 
  ไ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลกำรรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเมป็นเปตำมหลักกณฑ์ 
ทีไก่ำหนดเวຌ ตำมขຌอ ไ.แ.แ หรือขຌอ ไ.แ.โ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลกำรรียนจำกสถำนศึกษำมำสดงวำป็นผูຌมี
ผลกำรรียนทียบทำกับผลกำรรียนทีไก่ำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตำมอกสำรนบทຌำย แ หำกผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรอง
ผลกำรรียนมำสดง จะถือวำขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  4.3  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบำลละอยูระหวำงด่ำนินกำรเปศึกษำวิชำ ณ ตำงประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ 
  4.4  ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบำลเปศึกษำวิชำ ณ ตำงประทศมำลຌว ตຌองป็นผูຌซึไง  
หมดภำระผูกพัน฿นกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไเดຌท่ำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนรำชกำรลຌว ภำย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร      
ิ2๓ ธันวำคม โ5๒ํี ละจะตຌองสดงหนังสืออนุญำต฿หຌสมัครสอบจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด หำกมิเดຌ
สดงหนังสือดังกลำว ก.พ. จะพิจำรณำเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนกำร฿หຌทุน  
    4.5  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษำวิชำ ณ ตำงประทศ หรือ฿นประทศ  ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญำต฿หຌสมัครสอบจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด   
หำกมิเดຌสดงหนังสือดังกลำว ก.พ. จะพิจำรณำเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนกำร฿หຌทุน 
  4.6  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌำรำชกำร ตຌองสดงหนังสืออนุญำต฿หຌสมัครสอบ จำกหัวหนຌำ  
สวนรำชกำรจຌำสังกัด หำกมิเดຌสดงหนังสือดังกลำว ก.พ. จะพิจำรณำเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนกำร฿หຌทุน 
    4.7  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌำรำชกำรพลรือน หรือบุคลำกรภำครัฐจะตຌองมีหนังสือรับรอง  
จำกหัวหนຌำสวนรำชกำรวำป็นผูຌที ไปฏิบัติภำรกิจประจ่ำทีไรับผิดชอบ หรือจะเดຌรับมอบหมำยภำรกิจประจ่ำ  
฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสำขำวิชำทีไจะเปศึกษำ 
  4.8 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละควำมประพฤติดี 
  4.9  ส่ำหรับภิกษุสำมณร ทำงรำชกำรเมรับสมัครสอบละเมอำจ฿หຌขຌำสอบขงขันพืไอ 
รับทุนรัฐบำลฯ ทัๅงนีๅ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนำยน 2501 
ละตำมควำม฿นขຌอ ๆ ของค่ำสัไงมหำถรสมำคม ลงวันทีไ 17 มีนำคม 2538 
 

 5.   กำรรับสมัครสอบ 
  5.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรำยละอียดเดຌทีไศูนย์ ขำวส่ำนักงำน ก .พ . 47/111      
ถนนติวำนนท์ ต่ำบลตลำดขวัญ อ่ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทำงอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของส่ำนักงำน ก.พ. 
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสำมำรถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นกำรสมัครสอบจำกวใบเซต์ดังกลำว 
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  5.โ  ก่ำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีำรสมคัร 
    5.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ 9 พฤศจิกำยน – โ๓ ธันวำคม โ5๒ํ 
ทำงอินทอร์นใตตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดรำชกำร ตำมขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอควำม฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตำมขัๅนตอน 
ทีไก่ำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มกำรช่ำระงินผำนคำน์ตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มกำรช่ำระงินลง฿นกระดำษขนำด A4 จ่ำนวน แ ผน หรือ  
หำกเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  
                                    ฿นกรณีทีไเมสำมำรถพิมพ์บบฟอร์มกำรช่ำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สำมำรถขຌำเปพิมพ์บบฟอร์มกำรช่ำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล  
฿นกำรกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
     5.2.2 น่ำบบฟอร์มกำรช่ำระงินเปช่ำระงินคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบ
ฉพำะทีไคำน์ตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทย ทุกสำขำทัไวประทศ ชืไอบัญชี คำธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  
ตัๅงตวันทีไ 9 พฤศจิกำยน – ๎๔ ธันวำคม โ5๒ํ ภำย฿นวลำท่ำกำรของธนำคำร กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอ
ช่ำระคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบลຌว 
     5.2.3 คำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คำธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บำท 
           (2)  คำธรรมนียมธนำคำรรวมคำบริกำรทำงอินทอร์นใต จ่ำนวน 30 บำท 
       คำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบจะเมจำยคืน฿หຌเมวำกรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 

     5.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไช่ำระคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ่ำตัวสอบ 
ดยจะก่ำหนดลขประจ่ำตัวสอบตำมล่ำดับของกำรช่ำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสำมำรถตรวจสอบสถำนะของกำรช่ำระงิน 
เดຌภำยหลังกำรช่ำระงิน ็ วัน  
     5.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทำนัๅน 
     5.2.6 กำรสมัครสอบตำมขัๅนตอนขຌำงตຌน ถือวำผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลำยมือชืไอ ละ
รับรองควำมถูกตຌองของขຌอมูลดังกลำว ตำมพระรำชบัญญัติวำดຌวยธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หำกผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อำจมีควำมผิดฐำนจຌงควำมทใจตอ
จຌำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 
 

  5.3  อกสำร หลักฐำนทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จำกอินทอร์นใต ติดรูปถำยหนຌำตรงขนำด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตำด่ำ ถำยเวຌเมกิน 1 ปี ลงลำยมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
     (2) ส่ำนำปริญญำบัตร หรือส่ำนำหนังสือรับรองฉบับสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ  
     (3)   ส่ำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของปริญญำพทยศำสตรบัณฑิต ส่ำหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญำท฿นกำรสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษำตอ฿นระดับปริญญำอก 
จะตຌองน่ำส่ำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญำตรีละ
ปริญญำทมำยืไนดຌวย 
     ิไี  ส่ำนำบัตรประจ่ำตัวประชำชน หรือส่ำนำทะบียนบຌำน 
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     (5)  หนังสืออนุญำต฿หຌสมัครสอบละยินยอมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด
ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไส่ำนักงำน ก.พ. ก่ำหนด ฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌำรำชกำร หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพัน 
กับสวนรำชกำร฿นกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ตຌองเดຌรับอนุญำตภำย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวำคม โ5๒ํี 
     ิๆี  หนังสือรับรองจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรวำป็นผูຌทีไปฏิบัติภำรกิจประจ่ำทีไรับผิดชอบ 
หรือจะเดຌรับมอบหมำยภำรกิจประจ่ำ฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสำขำวิชำทีไจะเปศึกษำ ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5.แ  
ทีไส่ำนักงำน ก.พ. ก่ำหนด ฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌำรำชกำรพลรือน หรือบุคลำกรภำครัฐ ตຌองเดຌรับกำรรับรอง
ภำย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวำคม โ5๒ํี 
     (7)  อกสำรอืไน โ (ถຌำมี) ชน ส่ำนำหลักฐำนกำรปลีไยนชืไอ - นำมสกุล ฿บส่ำคัญกำรสมรส 
หนังสือรับรองผลกำรรียน ผลกำรสอบภำษำอังกฤษ ป็นตຌน  
     ส่ำนำอกสำรทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง ส่ำนำถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจ่ำตัวสอบ 
ก่ำกับเวຌมุมดຌำนขวำของอกสำรทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสำรดังกลำว฿ส฿นซองอกสำรขนำด A4 ขียนชืไอ - นำมสกุล 
ละลขประจ่ำตัวสอบเวຌทีไหนຌำซอง 
       5.4  ฿นกำรสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำมีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรำยละอียดตำง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตำมควำมป็นจริง หำกปรำกฏ
ภำยหลังวำผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือมีควำมผิดพลำดอันกิดจำกผูຌสมัครสอบ   
จะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครสอบครัๅงนีๅมำตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบ฿หຌ 
 5.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
1 หนวยทุน  
   5.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   5.7  กำรสอบขຌอขียน ละกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะด่ำนินกำรสอบ 
ทีไสนำมสอบกรุงทพมหำนคร ละ/หรือปริมณฑล 
   5.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิกำรทำงกำรหใน ทำงกำรเดຌยินหรือกำรสืไอควำมหมำย ทำงกำรคลืไอนเหว 
หรือทำงรำงกำย ตำมประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์  
ควำมพิกำร พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม ส่ำนักงำน ก.พ. จะพยำยำมจัดหำสิไงอ่ำนวย ควำมสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตำมทีไจຌง฿หຌส่ำนักงำน ก.พ. ทรำบ฿นวันสมัครสอบ ละตำมทีไส่ำนักงำน ก.พ. หในสมควร 
 

 6. กำรตงตัๅงกรรมกำรกีไยวกบักำรสอบ 

  6.1  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด่ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 
ลำรียนหลวงละทุนรัฐบำล ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ  

   6.2   คณะกรรมกำรด่ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมกำรออกขຌอสอบ
ประจ่ำวิชำ ละกรรมกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
   6.3   คณะกรรมกำรด่ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะก่ำหนดวัน วลำ ละสถำนทีไสอบ 
ก่ำหนดระบียบละวิธีกำรสอบ ตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหำอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นกำรด่ำนินกำร
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกำศรับสมัครสอบ ละพิจำรณำผูຌเดຌรับทุนทน  

   6.4   คณะกรรมกำรด่ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
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  7.  กำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีำรสอบ 
      ส่ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบ
฿นวันทีไ แ๓ มกรำคม โ5ๆ๎ ทำงวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอกำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบ 
 

 8.  กำรสอบละกณฑ์กำรตัดสิน 
      8.1  ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตำมหลักสูตร ดยวิธีกำรสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     8.1.1 วิชำภำษำอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     8.1.2 วิชำควำมสำมำรถทัไวเปชิงวิชำกำร 
       ทดสอบควำมสำมำรถ฿นกำรวิครำะห์ละกำร฿ชຌหตุผล ดยกำร฿หຌ        
ปลควำม ตีควำม สรุปควำม อำนจับประดในจำกขຌอควำม หรือบทควำม กຌปัญหำขຌอมูลชิงปริมำณ ละวิครำะห์      
หำนวนຌมหรือกำรปลีไยนปลงทีไนำจะป็นเปเดຌจำกขຌอมูล หตุกำรณ์ทำงศรษฐกิจ กำรมือง หรือสังคม 
     8.1.3 กำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจำกประวัติสวนตัว ประวัติกำรศึกษำของผูຌสมัคร พืไอพิจำรณำ  
ควำมหมำะสม฿นดຌำนตำง โ ทีไจ่ำป็นส่ำหรับกำรเปศึกษำตอตำงประทศ ชน พืๅนควำมรูຌทีไจ่ำป็นส่ำหรับกำรเปศึกษำตอ 
฿นสำขำวิชำทีไสมัครสอบ ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ควำมตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอกำรรับทุนเปศึกษำตอตำงประทศ 
ละกำรกลับมำรับรำชกำร ประสบกำรณ์ ทวงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ กำรปรับตัวขຌำกับสังคมละสิไงวดลຌอม  
ชำวน์ปัญญำ ละบุคลิกภำพอยำงอืไน ป็นตຌน ดยวิธีกำรสัมภำษณ์  ละ/หรือ ดยกำรพิจำรณำประมิน  
ดຌวยวิธีกำรตำง โ หลำยวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
   8.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌำรับกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผำนขຌอขียนตำมกณฑ์กำรตัดสิน ดังนีๅ 
    8.2.1 สอบผำนวิชำภำษำอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ำกวำคะนนฉลีไย  (mean) 
ของผูຌขຌำสอบทัๅงหมด 
    8.2.2  สอบผำนวิชำควำมสำมำรถทัไวเปชิงวิชำกำร ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ำกวำ
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌำสอบทัๅงหมด 
    8.2.3  เดຌคะนนรวมวิชำภำษำอังกฤษ ละวิชำควำมสำมำรถทัไวเปชิงวิชำกำรตำมทีไ 
ก่ำหนด฿นขຌอ 8.2.1 ละ ่.2.2 รียงตำมคะนนสูงสุดลงมำตำมล่ำดับ ดยคัดเวຌ จ่ำนวนเมกิน ๎ ทำของจ่ำนวนทุน  

  8.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนกำรประมินควำมหมำะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไ่ำกวำรຌอยละ 70 

   8.4  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด 
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไ่ำกวำลงมำตำมล่ำดับ 
   8.5  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุนทำกัน 
฿หຌพิจำรณำผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชำภำษำอังกฤษละวิชำควำมสำมำรถทัไวเปชิงวิชำกำรสูงกวำป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
ถຌำเดຌคะนนทำกันอีก฿หຌสัมภำษณ์ป็นภำษำอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภำษณ์ป็นภำษำอังกฤษสูงกวำ
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   8.6  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลำยประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นล่ำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวำสละสิทธิ์กำรรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 
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   8.7  คณะกรรมกำรด่ำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทำนัๅน 
  8.8 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรำย฿ดเมมำรำยงำนตัวตำมวัน วลำ ละสถำนทีไทีไส่ำนักงำน ก.พ. 
ก่ำหนดเวຌ฿นประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌส่ำนักงำน ก.พ. ทรำบลวงหนຌำ จะถือวำสละสิทธิ์กำรรับทุน 

  8.9  ถຌำผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์กำรรับทุน ถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน หรือขำดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจำรณำ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นล่ำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นกำรสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภำย฿นระยะวลำ 6 ดือน นับตวันประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  8.10  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมกำรด่ำนินกำรสอบ 
ขงขันละคัดลือกฯ อำจพิจำรณำ฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจำกทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 9.  กำรรำยงำนตวัละกำรอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรำยงำนตัวละขຌำรับกำรอบรมตำมทีไส่ำนักงำน ก.พ. ก่ำหนด 
 

 10. กำรตรวจสุขภำพละอนำมยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภำพละอนำมัยกับคณะกรรมกำรพทย์ของ ก .พ.ตำมวัน 

วลำ ละสถำนทีไทีไส่ำนักงำน ก.พ. ก่ำหนด ผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยของคณะกรรมกำรพทย์ของ ก .พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌำรับกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประกำร฿ด 
 

 11. กำรท่ำสญัญำ 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท่ำสัญญำตำมบบสัญญำทีไส่ำนักงำน ก.พ. ก่ำหนด ทัๅงนีๅ จะท่ำสัญญำเดຌ
ตอมืไอมีผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวำพรຌอมทีไจะเปศึกษำตอตำงประทศเดຌ 
 

 12. กำรรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอท่ำสัญญำรียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคำ฿ชຌจำย ชน คำตั็วดยสำร
ครืไองบินเป-กลับ คำ฿ชຌจำยตรียมตัวกอนดินทำง คำ฿ชຌจำยประจ่ำดือน คำลำรียน คำหนังสือละคำอุปกรณ์
กำรศึกษำ คำคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 
 

 13. กำรทดสอบภำษำอังกฤษพืไอกำรสมัครสถำนศึกษำ 
  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌำทดสอบภำษำอังกฤษตำมทีไส่ำนักงำน ก .พ. ก่ำหนด  
 

 14. กำรสมัครสถำนศึกษำละกำรดนิทำง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌำรียน฿นสถำนศึกษำตำมนวกำรศึกษำทีไเดຌก่ำหนดเวຌ ละมืไอสถำนศึกษำ
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทำงเปศึกษำ 
 

 15. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน 
  ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  15.1 เมผำนกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. 
  15.2   กรณผีูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนรำชกำร฿นกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌ  มิเดຌยืไน
หนังสืออนุญำต฿หຌสมัครสอบจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัดตำมขຌอ 4.4, 4.5 หรือ 4.6   

   15.3  หลีกลีไยง ละลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม ละกำรท่ำสัญญำตำมทีไส่ำนักงำน ก.พ. ก่ำหนด  

  15.4   ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเมประพฤติตน 
ตำมนวทำงทีไ ก.พ. ก่ำหนด 
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      15.5   ขำดกำรติดตอกับจຌำหนຌำทีไกิน 1 ปี 
      15.6   มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ ตำมขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไ่ำกวำ 550 (Paper–based)   
หรือตไ่ำกวำ 79-80 (Internet-based) หรือผลกำรสอบภำษำอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไ่ำกวำนีๅ หรือ  
         (2)  ผลกำรสอบภำษำอังกฤษเมป็นทีไยอมรับของสถำนศึกษำทีไจะเปศึกษำตอ  
  15.7  หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงก่ำหนดกำรดินทำงเปศึกษำตอมืไอสถำนศึกษำ
ตอบรับลຌว 

  15.8  เมเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำศึกษำจำกสถำนศึกษำทีไจะเปศึกษำตอ ภำย฿นระยะวลำ 1 ปี 
นับตวันประกำศรำยชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 

ิลงชื่อี                พัชรภากร  ทวกุล 
 

 (หมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  
ลขาธิการ ก.พ. 

      ส านาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิศษ 

 



 

รำยละอยีดประภททนุรฐับำลเปศกึษำ฿นสำธำรณรฐัประชำชนจนี ประจำ่ป ี256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญำ) 
 

หนวยทีไ สำขำวชิำ วิชำอกหรอืนຌนทำง ระดับ สถำนศกึษำ/ประทศ จำ่นวนทนุ คุณสมบตัิฉพำะของผูຌสมัคร 

0161401  - Remote Sensing หรือ  
 - Space Technology หรือ  
 - Accelerator Physics หรือ 
 - Synchrotron Light Technology หรือ  
 - Natural Language Processing, Machine  
   Translation หรือ   
 - Robotics หรือ  
 - Hydrological Model for Climate Change หรือ 
 - Astronomy หรือ  
 - Astrophysics หรือ 
 - Nanotechnology หรือ 
 - Cosmology หรือ  
 - Nuclear Energy and Nuclear Technology 
   Engineering 

- อก University of Chinese Academy 
of Sciences  (UCAS) 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

๑ ํ. ส่ำรใจกำรศึกษำปรญิญำพทยศำสตรบัณฑิต 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ำกวำ โ.็5 
      หรือทียบเดຌเมตไ่ำกวำนีๅ หรอื 
๎.  ส่ำรใจกำรศึกษำปริญญำทสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ   
    สำขำวิชำคอมพิวตอร์ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ละสถิติ  
    สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำกษตรศำสตร ์
   สำขำวิชำวิทยำกำรสิไงวดลຌอมละทรัพยำกรธรรมชำติ  
    หรือสำขำวิชำภสัชศำสตร ์
    - คะนนฉลีไยตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญำท เมตไ่ำกวำ ๏.๑์   
      หรือทียบเดຌเมตไ่ำกวำนีๅ 
๏. อำยุเมกิน ๐์ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒ํี 
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มำตรำ 36 หงพระรำชบญัญตัริะบยีบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. โ55แ 
 
 ผู ຌที ไจะขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌำม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 
      (1)   มีสัญชำติเทย 
      (2)    มีอำยุเมตไ่ำกวำสิบปดปี 
      (3)    ป็นผูຌลืไอม฿ส฿นกำรปกครองระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุขดຌวย
ควำมบริสุทธิ์฿จ 
 ข.  ลักษณะตຌองหຌำม 
      (1)    ป็นผูຌด่ำรงต่ำหนงทำงกำรมือง    
  (2)    ป็นคนเรຌควำมสำมำรถ คนสมือนเรຌควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 
หรือป็นรคตำมทีไก่ำหนด฿นกฎ ก.พ. 
      (3)    ป็นผูຌอยู฿นระหวำงถูกสัไงพักรำชกำรหรือถูกสัไง฿หຌออกจำกรำชกำรเวຌกอนตำมพระรำชบัญญัตินีๅ
หรือตำมกฎหมำยอืไน 
     (4)   ป็นผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนป็นทีไรังกียจของสังคม 
      (5)    ป็นกรรมกำรหรือผูຌด่ำรงต่ำหนงทีไรับผิดชอบ฿นกำรบริหำรพรรคกำรมือง หรือจຌำหนຌำทีไ
฿นพรรคกำรมือง 
       (6)    ป็นบุคคลลຌมละลำย 
      (7)    ป็นผูຌคยตຌองรับทษจ่ำคุกดยค่ำพิพำกษำถึงทีไสุด฿หຌจ่ำคุกพรำะกระท่ำควำมผิดทำงอำญำ  
วຌนตป็นทษส่ำหรับควำมผิดทีไเดຌกระท่ำดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ 
      (8)  ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือ หนวยงำนอืไนของรัฐ 
      (9)    ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พรำะกระท่ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ หรือ
ตำมกฎหมำยอืไน 
     (10)  ป็นผูຌคยถูกลงทษเลออก พรำะกระท่ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินีๅ หรือตำมกฎหมำยอืไน 
     (11)  ป็นผูຌคยกระท่ำกำรทุจริต฿นกำรสอบขຌำรับรำชกำร หรือขຌำปฏิบัติงำน฿น หนวยงำนของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌำรับรำชกำรป็นขຌำรำชกำรพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌำมตำม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อำจพิจำรณำยกวຌน฿หຌขຌำรับรำชกำรเดຌ ตถຌำป็นกรณีมีลักษณะตຌองหຌำมตำม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌำมตำม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจำกงำน
หรือออกจำกรำชกำรเปกินสำมปีลຌว ละตຌองมิ฿ชป็นกรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรพรำะทุจริตตอหนຌำทีไ 
                                               

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