
 

(สำเนา) 
  

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลเปศึกษา฿นสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ประจำป 256๐ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) 
 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลเปศึกษา฿นสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจำป 256๐ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ .ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ .ศ. 2551 จึงประกาศ 

รับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จำนวน  1  หนวย  รวม  ๑  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

  

 ๎.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 
  ๎.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง 
กรม หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทีไ ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลา 
ทีไเดຌรับทุน 
  ๎.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา 

ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย  
 

 ๏.   งืไอนเขการรบัทนุ 
  ๏.แ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนป็นขຌาราชการพลรือนหรือบุคลากรภาครัฐ ฿หຌปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
ของทางราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการ/หนวยงานทีไป็นตຌนสังกัด 

  ๏.โ   กรณีทีไผูຌ เดຌรับทุนเมเดຌป็นขຌาราชการพลรือนหรือบุคลากรภาครัฐ จะจัดสรร฿หຌ  
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุน฿นหนวยงาน ดังตอเปนีๅ 
    ิแี  สวนราชการทีไป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลรือน  
    ิโี  หนวยงานของรัฐ 
    ิใี  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 4.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  4.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    4.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 

ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี 
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    4.1.2 ป็นผูຌสำรใจการศึกษา  
      -  ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต ละมีผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมตไำกวา โ.็5 หรือ 
      - ปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมีผลการรียน
ฉลีไยตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 3.50  
(฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ละตຌองมีอายุเมกิน 40 ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม โ5๒๏ี 
  ไ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ 
ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ ไ.แ.โ ตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผู ຌมีผลการรียน
ทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือ
รับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  4.3  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ  
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ   
  ๐.๐  ผูຌสมัครสอบซึไงอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน
฿หຌตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากหนวยงานจຌาของทุน฿หຌสมัครสอบเดຌ 
ละเดຌสงหนังสืออนุญาตดังกลาว฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับการประมินความหมาะสมของ
บุคคลพืไอรับทุน 

  4.๑  ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ตຌองป็นผูຌซึไงหมดภาระ
ผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก .พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร       
ิ2๔ ธันวาคม โ5๒๏ี ละตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดง
หนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน  
    4.๒  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ  ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการ 

จຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
  4.๓  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌา  
สวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
    4.๔  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการพลรือน หรือบุคลากรภาครัฐจะตຌองมีหนังสือรับรอง 

จากหัวหนຌาสวนราชการวาป็นผูຌที ไปฏิบัติภารกิจประจำทีไรับผิดชอบ หรือจะเดຌรับมอบหมายภารกิจปร ะจำ 

฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาทีไจะเปศึกษา 
  4.๕ ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  4.ํ์ สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌ ขຌาสอบขงขัน 

พืไอรับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
 

 5.   การรับสมัครสอบ 
  5.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.  
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว 
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  5.โ  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    5.โ.แ ผูຌ ประสงค์ จะสมั ครสอบ สมั ครเดຌ ตัๅ งต วันทีไ  ๐  – โ๔ ธันวาคม โ5๒๏  
ทางอินทอร์นใตตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 

ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอตันมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน  

หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล 

ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ 
     5.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.   
ตัๅ งตวันทีไ  ๐  – ๎๕ ธันวาคม โ5๒๏ 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 โ ทัๅงสิๅน 

     5.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงนิ ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน 
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
     5.2.5 ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

     5.2.6 การสมัครสอบตามขั ๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผู ຌสมัครสอบป็นผู ຌลงลายมือชื ไอ  
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
 

  5.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
     (2) สำนาปริญญาบัตร หรือสำนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
     (3)   สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก 
จะตຌองนำสำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
ละปริญญาทมายืไนดຌวย 
     ิไี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน 
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     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอมจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด
ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพัน 
กับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม โ5๒๏ี 
     ิๆี  หนังสือรับรองจากหัวหนຌาสวนราชการวาป็นผูຌทีไปฏิบัติภารกิจประจำทีไรับผิดชอบ 
หรือจะเดຌรับมอบหมายภารกิจประจำ฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสาขาวิชาทีไจะเปศึกษา ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5.แ  
ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการพลรือน หรือบุคลากรภาครัฐ ตຌองเดຌรับการรับรอง
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม โ5๒๏ี 
     (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 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือก
สมัครเดຌ 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. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  6.1  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 

ลารียนหลวง ละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

   6.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

   6.3   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  

   6.4   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
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  7.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๕ มกราคม โ5ๆ๐ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 8.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      8.1  ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     8.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     8.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ        
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     8.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิ จารณา 

ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม  
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือ ดยการพิจารณาประมิน 

ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
   8.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขยีนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    8.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด 
    8.2.2  วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) 
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    8.2.3  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌคะนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไ กำหนด฿นขຌอ 8.2.1 ละ ่.2.2 สูงสุด ทัๅงนีๅ  
จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน ๎ ทาของจำนวนทุน  

  8.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 ดยผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
สูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 
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  8.๐   ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสู งกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน  
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   8.๑  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ดยจะถือวาผูຌนัๅนสละสิทธิ่การรับทุนอืไนทีไหลืออยูทัๅงหมด 
   8.๒  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
       8.๓ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุน 

  8.๔  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๒ ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินสอบขงขัน 

ละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด฿นการสอบ
ครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
  8.๕  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ 

ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 9.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 10. การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

 11. การทำสญัญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

 12. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสารครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจาย
ตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์การศึกษา คาคอมพิวตอร์ 
ป็นตຌน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว  
 

 13. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  
 

 14. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะดินทางเปศึกษาเดຌ 
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 15. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพกิถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
  15.ํ   กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ  มิเดຌยืไน
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัดตามขຌอ 4.๑, 4.6 หรือ 4.๓ 
  15.๎ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.  
  15.๏   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอหนึไงขຌอ฿ด ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไำกวา 550 (Paper–based)   
หรือตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ  
        (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นทีไยอมรับของสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ  

  15.๐ เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ป 
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  15.๑ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

   15.๒  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  

  15.๓   ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 
      15.๔   ขาดการติดตอกบัจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
 

  ๑๖. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 

      ํ๒.ํ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนฯ ขຌาสูคลังกำลังคนคุณภาพป็นวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ทัๅงนีๅ ตຌองเดຌคะนน 

การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวยทุน฿ด 
  ํ๒.๎ สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน
นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๒.๏ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๒.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอเดຌรับ 

ทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

        ํ๒.๐ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไ มีคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทดทนทุนวางสำหรับทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ    ๐   ธันวาคม พ.ศ. 25๒๏ 
 

(ลงชืไอ)                 ชมนาด  ศรีสวาสดิ่ 
สิทธิ่ศิริวงศ์ 

(นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ่) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลเปศึกษา฿นสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๎๑๒๐ (ทุนบคุคลทั่วเประดับปริญญา) 
 

หนวยที่ สาขาวิชา วิชาอกหรือนຌนทาง ระดับ สถานศึกษา/ประทศ จำนวนทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 
์ํ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 

- อก University of Chinese Academy 

of Sciences (UCAS) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑ ํ. สำรใจการศึกษาปรญิญาพทยศาสตรบัณฑิต 

    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
เมตไำกวานีๅ หรือ 

๎.  สำรใจการศึกษาปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
    สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชากษตรศาสตร ์
   สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ  
    หรือสาขาวิชาภสัชศาสตร ์
    - คะนนฉลีไยตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไำกวา ๏.๑์   
      หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๏ี 

 

อกสารนบทຌาย ํ 



   

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (๑)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (๒)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)   
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               
 

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

อกสารนบทຌาย ๎ 



บบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5.1 
 

 

หนังสือรับรองการปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ  
หรือจะมอบหมายภารกิจประจำ฿หຌรับผิดชอบ 

 
 
 

         ขียนทีไ………………………………….…. 
       วันทีไ……….ดือน……………………….พ.ศ………………….. 
 

 ขຌาพจຌา (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตำหนง……………………………………………ระดับ………....................…….กรม……………………………………………………… 

กระทรวง………………………………………………….ขอรับรองวา (2) ……………………………………………………………………… 

ตำหนง……………………………………………ระดับ…………………………....ผนก/ฝ่าย…………………………………………….. 
กอง/สำนัก…………………………………………….กรม……………………………………………………………………….………………….. 

กระทรวง………………………………………………..…………………………………..…ป ็นผู ຌที ่ปฏ ิบ ัต ิภารก ิจประจำที ่
รับผิดชอบ หรือจะเดຌรับมอบหมายภารกิจประจำ฿หຌรับผิดชอบ ที่ กี่ยวขຌองกับสาขาวิชาที่จะเปศึกษา฿นการ
สอบขงขันพื่อรับทุนรัฐบาลเปศึกษา฿นประทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 256๔ (ทุนบุคคล
ทั่วเประดับปริญญา)  ทุนหนวยที่ .............................................................  
 

 

       (ลงชืไอ)…………………………………………………………… 

                (.……………………………………………………….) 
               ตำหนง……………………………………………………………. 
 

 

หมายหตุ  :   (1)   ชืไอผูຌรับรอง จะตຌองป็นหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด ซึไงมีตำหนงทียบเดຌเมตไำกวาปลัดกระทรวง  
   อธิบดี หรืออธิการบดี หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติราชการทนทานัๅน 

                (2)  ชืไอขຌาราชการ ทีไสมัครสอบขงขัน  
 


