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ประกาศส่านกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลตามความตຌองการของสวนราชการ 

หรือหนวยงานของรฐั ประจ่าป ี256๎  
(ทุนบุคคลทัไวเประดบัปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี 
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 ดຌวยส่านักงาน ก.พ. จะด่านินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ประจ่าปี 256๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี ฉะนัๅน อาศัยอ่านาจตาม
ความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุน
ของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงก่าหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน 
ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จ่านวน  ๏ หนวย  รวม  ๏  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 โ. ประทศทีไก่าหนด฿หຌเปศึกษา 
  ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะก่าหนดตามทีไส่านักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาลทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของ
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ ละ
ป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับ
การศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล 
 

 3.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ     
  ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง 
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. ก่าหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  ใ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌท่าเวຌกับส่านักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน  ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา  
ของจ่านวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
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 4.   งืไอนเขของการรบัทนุ     
  ไ.แ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองขຌารับการบรรจุละตงตัๅง ฿นสวนราชการทีไ ก.พ. ก่าหนด ฿หຌ
ลຌวสรใจภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๎ 
  ไ.โ   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ ิๆ ดือนี 
จากสวนราชการตຌนสังกัด ยกวຌน กรณีทีไสวนราชการเมอาจจัดอบรมขຌาราชการบรรจุ฿หม ละมีการขยายวลาการ
ทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ 
  4.3  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทีไผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ ิๆ ดือนี จาก 
สวนราชการตຌนสังกัด ละผานการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. จะขຌาสูชวงการตรียมความพรຌอม 
ิPreparatory Periodี  
  ไ.ไ  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทีไผานการประมินการตรียมความพรຌอม ิPreparatory Periodี  
ตามกณฑ ์ทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด จึงจะสามารถดินทางเปศึกษาดຌวยทุนรัฐบาล ิEducational Periodี 
  ไ.5  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทีไผานกระบวนการขຌาสูชวงการศึกษา ิEducational Periodี จะตຌอง
เดຌรับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. วามีความพรຌอม฿นการเปศึกษา ณ ตางประทศ ละจะตຌอง
ดินทางเปศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นตางประทศ ฿นประทศ/สถาบันทีไมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการทีไเดຌรับการ
ยอมรับ ละตຌองเดຌรับความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัด ละส่านักงาน ก.พ. กอน 
  ไ.ๆ  ส่านักงาน ก.พ. สนับสนุน฿หຌผูຌรับทุนเดຌขຌาฝຄกงาน ิExperience Periodี ฿นหนวยงาน
ภาครัฐ/อกชน฿นตางประทศ฿นระยะวลาเมกิน ๆ ดือน  

 

 5.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  5.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    5.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 
ตามทีไก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
    5.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท  
      (1)  ป็นผูຌที ไก่าลังศึกษาอยู ฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไ่ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณี ละมืไอส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว  จะตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน 
ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 
หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี หรือ 
      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿น 
ตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)  
หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี 
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  5.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไก่าหนดเวຌ ตามขຌอ 5.1.2 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษา  
มาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ หากผูຌ฿ดเมมี
หนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  5.3  ส่าหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึ ไงเมคย  
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
  5.4  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางด่านินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ         
  5.5 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  5.6  ส่าหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอ  
รับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของค่าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
 

 6.   การรับสมัครสอบ 
  6.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทีไศูนย์ ขาวส่านักงาน ก .พ . 47/111      
ถนนติวานนท์ ต่าบลตลาดขวัญ อ่าภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของส่านักงาน ก.พ. 
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว 
 

  ๆ.โ  ก่าหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    ๆ.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ้  พฤศจิกายน – โ  ็ธันวาคม โ5ๆ  ํ
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 
ทีไก่าหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการช่าระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จ่านวน แ ผน หรือ  
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  
                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล 
฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
     6.2.2 น่าบบฟอร์มการช่าระงินเปช่าระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  
ตัๅงตวันทีไ ้ พฤศจิกายน – โ่ ธันวาคม โ5ๆํ ภาย฿นวลาท่าการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอ
ช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     6.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จ่านวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
 
 

http://scholar.ocsc.go.th/
http://scholar.ocsc.go.th/
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     6.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ่าตัวสอบ 
ดยจะก่าหนดลขประจ่าตัวสอบตามล่าดับของการช่าระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการช่าระงิน 
เดຌภายหลังการช่าระงิน ็ วัน  
     6.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 
     6.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละ
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 

  6.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาด่า ถายเวຌเมกิน 1 ปี ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
     (2) ส่านาปริญญาบัตร หรือส่านาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรຌอมทัๅงส่านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไก่าลังศึกษาอยูชัๅนปีสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌน่าส่านาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมส่านาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา  
     ิใี  ส่านาบัตรประจ่าตัวประชาชน หรือส่านาทะบียนบຌาน    
     (4)  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน ส่านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บส่าคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     ส่านาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง ส่านาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจ่าตัวสอบ 
ก่ากับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล 
ละลขประจ่าตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
       6.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 6.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
1 หนวยทุน  
   6.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   6.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะด่านินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   6.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์  
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม ส่านักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอ่านวย ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไส่านักงาน ก.พ. หในสมควร 
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 7. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  7.1  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

   7.2   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจ่าวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
   7.3   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะก่าหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
ก่าหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการด่านินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  

   7.4   คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  8.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 
      ส่านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๗ มกราคม โ5ๆ๎ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 9.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      9.1  ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     9.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ        
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     9.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา  
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจ่าป็นส่าหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจ่าป็นส่าหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม   
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ /หรือ ดยการพิจารณาประมิน 
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
 
 
 
 
 
 

http://scholar.ocsc.go.th/
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   9.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    9.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ากวาคะนนฉลีไย (mean) 
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    9.2.2  สอบผานวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ากวา
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    9.2.3  เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
ตามทีไก่าหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามล่าดับ ดยคัดเวຌ จ่านวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน 
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจ่านวน โ-ไ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จ่านวนเมกิน ใ ทาของจ่านวนทุน  

  9.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไ่ากวารຌอยละ 70 

   9.4  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด 
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไ่ากวาลงมาตามล่าดับ 
   9.5  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   9.6  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นล่าดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

   9.7  คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
  9.8 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไส่านักงาน ก.พ. 
ก่าหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

  9.9  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นล่าดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลากอนขຌารับการบรรจุตงตัๅง ิภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๎ี  
  9.10  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการด่านินการสอบ 
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 10. การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
 

 11. การบรรจุละตงตัๅง 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัว ละบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ 

ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๎ 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

 12. การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

 13. การท่าสญัญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท่าสัญญาตามบบสัญญาทีไส่านักงาน ก .พ. ก่าหนด ทัๅงนีๅ จะท่าสัญญาเดຌ 
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

 14. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอท่าสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจ่าดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 
 

 15. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 
  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไส่านักงาน ก .พ. ก่าหนด ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
 

 16. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌก่าหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 

 17. การพิกถอนการ฿หຌทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  17.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  17.2   กรณีผูຌทีไก่าลังศึกษาอยู฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน ซึไงเมส่ารใจการศึกษา฿นปีการศึกษา 256ํ ละ/หรือมืไอส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไ่ากวา 3.00 ยกวຌน สาขาวิชา฿ด
สาขาวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ ทางทคนลยีสารสนทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอด
หลักสูตรตไ่ากวา 2.75 

  17.3  หลีกลีไยงการบรรจุละตงตัๅง฿นสวนราชการทีไ ก.พ. ก่าหนด ภาย฿นระยะวลาทีไก่าหนด 
  17.4  เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ/หนวยงาน
ของรัฐตຌนสังกัด หรือเมผานการประมินความหมาะสมภายหลังประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยคณะกรรมการทีไ
ตงตัๅงดยสวนราชการจຌาของทุน ลຌวตกรณี 
  17.5  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการท่าสัญญาตามทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 

  17.6   เมผานการประมินการตรียมความพรຌอม ิPreparatory Periodี ตามกณฑ์ทีไ
ส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
  แ็.็  ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. ก่าหนด 

      17.8   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ปี 
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      17.9   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไ่ากวา 550 (Paper–based)   
หรือตไ่ากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไ่ากวานีๅ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)  
  17.10 หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก่าหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

  17.11 เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษา฿นประทศ/สถาบันการศึกษา฿น
ตางประทศทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด ละดินทางเปศึกษาภาย฿นระยะวลา ใ ปี นับตัๅงตวันทีไบรรจุขຌารับราชการ
  แ .็แโ  อืไน โ ตามทีไ ก.พ. หรือส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 านากการพิศ  

 



 
รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญา : บรรจกุอนเปศกึษาี 

 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0151401 ส่านักงานคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปราม
การทุจริตหงชาติ 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการคอมพิวตอร ์

คอมพิวตอร์ คอมพิวตอร์นิติวช ิComputer 
Forensics) 

ท ป็นเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ หรือ
 ทางทคนลยสีารสนทศ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0151402 ส่านักงานคณะกรรมการ
ปງองกันละปราบปราม
การทุจริตหงชาติ 
 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการคอมพิวตอร ์

วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการ
สิไงวดลຌอมละ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ภูมิศาสตร ์

ภูมิสารสนทศศาสตร์ 
ิGeoinformatics) 

ท ป็นเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางภูมิสารสนทศ 
 ทางภูมิสารสนทศศาสตร์ ทางระบบสารสนทศภมูิศาสตร์   
 ทางภูมิศาสตร์ละภมูิสารสนทศหรือทางทคนลยีภมูิ
 สารสนทศ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0151403 กรมการปกครอง 
 

ตา่หนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการคอมพิวตอร ์

คอมพิวตอร์ หรือ Data 
Science 

วิทยาการคอมพิวตอร์ ละ IT หรือ 
Data Science หรือ Big Data 

ท ป็นเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์   
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 
หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะก่าหนดตามทีไส่านักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานป็นสากล 
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มาตรา 36 หงพระราชบญัญตัริะบยีบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ 
 
 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 
      (1)   มีสัญชาติเทย 
      (2)    มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี 
      (3)    ป็นผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 
 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 
      (1)    ป็นผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง    
  (2)    ป็นคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 
หรือป็นรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ. 
      (3)    ป็นผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 
     (4)   ป็นผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนป็นทีไรังกียจของสังคม 
      (5)    ป็นกรรมการหรือผูຌด่ารงต่าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (6)    ป็นบุคคลลຌมละลาย 
      (7)    ป็นผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา  
วຌนตป็นทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
      (8)  ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 
      (9)    ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 
     (10)  ป็นผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 
     (11)  ป็นผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาป็นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               

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