(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลเปศึกษา฿นสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา)
---------------ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลเปศึกษา฿นสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำป 2563 (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติ
ระบีย บขຌาราชการพลรือ น พ.ศ. 2551 ละระบีย บ ก.พ. วา ดຌว ยทุน ของรัฐ บาล พ.ศ. 2551 จึง ประกาศ
รับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน 1 หนวย รวม ๑ ทุน
(รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ)
2. งืไอนเขการรับทุน
โ.แ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนป็นขຌาราชการพลรือนหรือบุคลากรภาครัฐ฿หຌปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
ของทางราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการ/หนวยงานทีไป็นตຌนสังกัด
โ.โ กรณี ทีไ ผูຌ เ ดຌ รั บ ทุ น เม เ ดຌ  ป็ น ขຌ า ราชการพลรื อ นหรื อ บุ ค ลากรภาครั ฐ จะจั ด สรร฿หຌ
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุน฿นหนวยงาน ดังตอเปนีๅ
ิแี สวนราชการทีไป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลรือน
ิโี หนวยงานของรัฐ
ิใี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง
กรม หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทีไ ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลา
ทีไเดຌรับทุน
ใ.โ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไเดຌทำเวຌกับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌอ งชด฿ชຌงิน ทุน ทีไเดຌ จ ายเปลຌว ทัๅงสิๅ น ยังจะตຌอ งชด฿ชຌงินอีก 2 ท า
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย
4. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
4.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌา ราชการพลรื อ น พ.ศ. 2551 ิรายละอีย ดตามอกสารนบทຌา ย โี ละป็ น ผูຌ มีคุณ สมบัติฉพาะ
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ

-24.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก
(1) ป็นผูຌสำรใจการศึกษาปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต ละมีผลการรียนฉลีไยสะสม
ตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา โ.็5 ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)
หรือรຌอยละ ็เ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม โ5๒โี หรือ
(2) ป็น ผูຌเดຌรับ ปริญ ญาทหรือ คุณ วุฒิอยางอืไน ทีไทีย บเดຌ฿นระดับ ดียวกัน
ละมีผลการรียนฉลีไยตลอดหลักสูตรการศึ กษาเมตไำกวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3,
C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร
ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม โ5๒โี
ไ.โ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์
ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ ไ.แ.แ หรือขຌอ ไ.แ.โ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมี
ผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรอง
ผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
4.3 ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
4.4 ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไง
หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร
ิ2๓ ธันวาคม โ5๒โี ละจะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌ
สดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
4.5 ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ ละยังมี
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌ าสังกัด
หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
4.6 ผูຌส มัค รสอบทีไป็น ขຌา ราชการ ตຌอ งสดงหนัง สืออนุญ าต฿หຌส มัค รสอบ จากหัว หนຌา
สวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
4.7 ผูຌส มัครสอบทีไป็น ขຌาราชการพลรือน หรือ บุค ลากรภาครัฐ จะตຌองมีห นังสือรับ รอง
จากหัว หนຌา สว นราชการวา ป็น ผูຌทีไป ฏิบัติภ ารกิจ ประจำทีไรับ ผิด ชอบ หรือ จะเดຌรับ มอบหมายภารกิจ ประจำ
฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาทีไจะเปศึกษา
4.8 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
4.9 สำหรับ ภิกษุสามณร ทางราชการเมรับ สมัครสอบละเมอาจ฿หຌ ขຌาสอบขงขันพืไ อ
รับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538
5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌ ทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ
฿ชຌ฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว

-35.2 กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร
5.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ แ พฤศจิกายน – โ๓ ธันวาคม โ5๒โ
ทางอินทอร์นใตตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th
ิโี กรอกขຌ อ ความ฿น฿บสมั ค ร฿หຌ ถูก ตຌ อ งละครบถຌ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขัๅน ตอน
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ
ิใี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน หรือ
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบัน ทึก ขຌอมูล ลง฿นสืไอ บัน ทึกขຌอ มูล ฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล
฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ
5.2.2 นำบบฟอร์ม การชำระงิน เปชำระงิน คา ธรรมนี ย ม฿นการสมัค รสอบ
ฉพาะทีไ คาน์ ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุง เทย ทุก สาขาทัไ ว ประทศ ชืไอ บัญ ชี คา ธรรมนีย มสอบทุน ของ ก.พ.
ตัๅงตวันทีไ แ พฤศจิกายน – ๎๔ ธันวาคม โ5๒โ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
5.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย
(1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท
คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน
5.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน
5.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
5.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละ
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.3 อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
(1) ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
(2) สำนาปริญญาบัตร หรือสำนาหนังสื อรับ รองฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(3) สำนาระบีย นสดงผลการรีย นตลอดหลัก สูต ร (Transcript of Records)
ของปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก
จะตຌอ งนำสำนาระบีย นสดงผลการรีย นตลอดหลัก สูต ร (Transcript of Records) ของระดับ ปริญ ญาตรี
ละปริญญาทมายืไนดຌวย
ิไี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน

-4(5) หนัง สือ อนุญ าต฿หຌส มัค รสอบละยิน ยอมจากหัว หนຌา สว นราชการจຌา สัง กัด
ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพัน
กับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม โ5๒โี
ิๆี หนังสือรับรองจากหัวหนຌาสวนราชการวาป็นผูຌทีไปฏิบัติภารกิจประจำทีไรับผิดชอบ
หรือจะเดຌรับมอบหมายภารกิจประจำ฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาทีไจะเปศึกษา ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5.แ
ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการพลรือน หรือบุคลากรภาครัฐ ตຌองเดຌรับการรับรอง
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม โ5๒โี
(7) อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
5.4 ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ
5.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ
1 หนวยทุน
5.6 ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ
5.7 การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล
5.8 ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลัก กณฑ์
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวย ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร
6. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ
6.1 ก.พ. ต ง ตัๅ ง คณะกรรมการดำนิ น การสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ กบุ ค คลพืไ อ รั บ ทุ น
ลารียนหลวง ละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
6.2 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
6.3 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
6.4 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน

-57. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๗ มกราคม 256ใ ทางวใบเซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
8. การสอบละกณฑ์การตัดสิน
8.1 ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ
8.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
8.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถ฿นการวิ คราะห์ ละการ฿ชຌ หตุผ ล ดยการ฿หຌ
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม
8.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิน จากประวัติสว นตัว ประวัติก ารศึกษาของผูຌส มัคร พืไอพิ จารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม
ชาวน์ ปั ญ ญา ละบุ ค ลิ ก ภาพอย า งอืไ น ป็ น ตຌ น ดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ละ/หรื อ ดยการพิ จ ารณาประมิ น
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)
8.2 ผูຌทีไมีสิท ธิขຌา รับ การประมิน ความหมาะสมของบุค คลพืไอ รับ ทุน ตล ะหนว ยทุน
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ
8.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (mean)
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
8.2.2 สอบผ านวิ ช าความสามารถทัไ ว เปชิ งวิช าการ ดยตຌ อ งเดຌ ค ะนนเม ตไ ำกว า
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
8.2.3 เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไ
กำหนด฿นขຌอ 8.2.1 ละ ่.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดยคัดเวຌ จำนวนเมกิน ๎ ทาของจำนวนทุน
8.3 ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70
8.4 ผูຌ ส อบขงขัน เดຌทีไ เดຌ คะนนการประมิน ความหมาะสมของบุ คคลพืไ อรับ ทุ นสู งสุ ด
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ

-68.5 ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌ คะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
8.6 ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็น ลำดับรก
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
8.7 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
8.8 ผูຌ มีสิ ท ธิเดຌรั บ ทุ น ราย฿ดเมม ารายงานตัว ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไ ส ำนั กงาน ก.พ.
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุน
8.9 ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิท ธิเดຌรับทุน
8.10 กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
9. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
10. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับ ทุน ตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับ คณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.ตามวัน
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด
11. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไ สำนักงาน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีรไ ะบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ
12. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
13. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา
ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
14. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง
ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา

-715. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
15.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
15.2 กรณีผูຌส มัครสอบซึไงมีขຌอผูกพัน กับสว นราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ มิเดຌยืไ น
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัดตามขຌอ 4.4, 4.5 หรือ 4.6
15.3 หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
15.4 ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด
15.5 ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป
15.6 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌค ะนนตไำกวา 550 (Paper–based)
หรือตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นทีไยอมรับของสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ
15.7 หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดิน ทางเปศึ กษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว
15.8 เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ป
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ประกาศ ณ วันทีไ ํ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ิลงชืไอ)

สำเนาถูกต้อง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปຂยวัฒน์ ศิวรักษ์
(นายปຂยวัฒน์ ศิวรักษ์)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.
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รายละอียดประภททุนรัฐบาลเปศึกษา฿นสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญา)
หนวยที่

สาขาวิชา

์ํ๒ํ๐์ํ - 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

วิชาอกหรือนຌนทาง ระดับ

-

สถานศึกษา/ประทศ

อก University of Chinese Academy
of Sciences (UCAS)
สาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวนทุน

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร

๑

ํ. สำรใจการศึกษาปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ
๎. สำรใจการศึกษาปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชากษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาภสัชศาสตร์
- คะนนฉลีไยตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไำกวา ๏.๑์
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
๏. อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒๎ี
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มาตรา 36 หงพระราชบัญญัตริ ะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
ดังตอเปนีๅ

ผู ຌที ไจ ะขຌา รับ ราชการปຓน ขຌา ราชการพลรือ นตຌอ งมีค ุณ สมบัต ิทั ไว เป ละเมมีล ัก ษณะตຌอ งหຌา ม

ก. คุณสมบัติทัไวเป
(1) มีสัญชาติเทย
(2) มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี
(3) ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ
ข. ลักษณะตຌองหຌาม
(1) ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง
(2) ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ
หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ.
(3) ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน
(4) ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม
(5) ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง
(6) ปຓนบุคคลลຌมละลาย
(7) ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา
วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
(8) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ
(9) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน
(10) ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน
(11) ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ
--------------------------------------

