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ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รือไ ง รับสมัครสอบขงขันพือไ รับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ประจำป 256๐
(ทุนบุคคลทัวไ เประดับปริญญา : บรรจุกอ นเปศึกษาี
---------------ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ประจำป 25๒๐ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี ฉะนัๅน อาศัยอำนาจ
ตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุน
ของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน
ดังตอเปนีๅ
แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ๎ หนวย รวม ๎ ทุน
(รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ)
๎. ประทศทีไกำหนด฿หຌเปศึกษา
สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร
3. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌกำหนด เมนຌอยกวาระยะวลาที่ศึกษาดຌวยทุนรัฐบาล
ใ.โ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไ เ ดຌ ท ำเวຌ กั บ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ นอกจากจะตຌ อ งชด฿ชຌ งิ นทุ น ทีไเ ดຌ จา ยเปลຌว ทัๅ งสิๅน
ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทาของจำนวนงินทุน ดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย
๐. งือไ นเขของการรับทุน
ไ.แ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองขຌารับการบรรจุ ละตงตัๅง ฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด
ภาย฿นวันทีไ ๏์ กันยายน โ5ๆ๑
ไ.โ ผู ຌ ม ี ส ิ ท ธิ เ ดຌ ร ั บ ทุ น ตຌ อ งผ า นการประมิ น ผลการ ทดลองปฏิ บ ั ติ ห นຌ า ทีไ ร าชการ
จากสวนราชการตຌนสั งกัด ยกวຌนกรณีทีไส วนราชการเม อาจจัดอบรมขຌ าราชการบรรจุ฿หม ละมีการขยายวลา
การทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ
4.3 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทีไผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ จากสวนราชการ
ตຌนสังกัด ละผานการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ. ลຌวจะขຌาสูชวงการตรียมความพรຌอม
ิPreparatory Periodี ซึไง ผูຌ มีส ิทธิ เดຌ ร ับ ทุน ตຌองผานการประมิน การตรียมความพรຌอม ิPreparatory Periodี
ตามกณฑ์ ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจะสามารถดินทางเปศึกษาดຌวยทุน รัฐบาล ิEducational Periodี เดຌ

๎
ดยจะตຌองเดຌรับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ. อีกครัๅงหนึไง วามีความพรຌอม฿นการเปศึกษา
ณ ตางประทศ
๐.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองดินทางเปศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นตางประทศ ดยตຌองเดຌรับความ
หในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัดละสำนักงาน ก.พ. กอน
ไ.๑ สำนั ก งาน ก.พ. จะสนั บ สนุ น ฿หຌ ผูຌ เ ดຌ ร ั บ ทุ น ขຌ า ฝຄ ก งาน ิExperience Periodี
฿นหนวยงานภาครัฐ/อกชน฿นตางประทศ฿นระยะวลาเมกิน ๆ ดือน
๐.๒ เมรับอนขຌาราชการ พนักงานหรือจຌาหนຌาที่ของรัฐทุกประภท
5. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
5.1 ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
5.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ
ระบี ยบขຌาราชการพลรื อน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌ าย โี ละป็ นผูຌ มีคุณสมบั ติ ฉพาะ
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี
5.1.2 ป็ น ผูຌ ทีไ ก ำลั ง ศึ ก ษาอยู ฿ นชัๅ น ป สุ ด ทຌ า ยของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
หลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญ ญาตรี
เม ตไ ำ กว า 2.75 หรื อ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ลຌ ว ต ก รณี ละมืไ อ สำรใ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีชนกัน
ิรายละอี ยดตามอกสารนบทຌ าย แี (฿นระบบการวั ดผลที ไ ค ิ ดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรื อ F=0)
หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌ เม ตไ ำกว านีๅ ละตຌองมี อายุ เม กิ น 35 ป นับถึงวันปຂดรั บสมั คร
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี หรือ
๑.ํ.๏ ป็ น ผูຌ เ ดຌ ร ั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒ ิ อ ย า งอืไ น ทีไ  ที ย บเดຌ ฿ นระดั บ ดี ย วกั น
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน
ลຌวตกรณี ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,
E หรือ F=0) หรื อ รຌ อ ยละ 70.00 หรื อ ็5.เเ หรื อ ที ย บเดຌ เ ม ตไ ำ กว า นีๅ ละตຌ อ งมี อ ายุ เ ม  กิ น 35 ป นั บ ถึ ง
วัน ปຂ ดรั บ สมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี
5.โ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเม ป็น เปตามหลั ก กณฑ์ ที ไก ำหนดเวຌ ตามขຌอ 5.1.2 ละ 5.1.๏ ตຌองมีห นังสื อรั บ รองผลการรี ย น
จากสถานศึกษา มาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียด
ตามอกสารนบทຌาย แี หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
5.3 ผูຌ ส มั ค รสอบตຌ อ งป็ น ผูຌ ซึไ ง เม  คยเดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขา
ละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา
5.4 ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
5.5 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
5.6 สำหรั บ ภิ ก ษุ ส ามณร ทางราชการเม รั บ สมั ค รสอบละเม อ าจ฿หຌ  ขຌ า สอบข ง ขั น
พืไอรับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538

๏
6. การรับสมัครสอบ
6.1 ผู ຌ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร ส อ บ ดู ร า ย ล ะ  อี ย ด เ ดຌ ที ไ วใ บ เซต์ ข องสำนั ก งาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว
ๆ.โ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธกี ารสมัคร
ๆ.โ.แ ผู ຌ ป ระสงค์ จะสมั ครสอบ สมั ครเดຌ ต ั ๅ งต ว ั นที ไ ํ – โ๔ ธั นวาคม โ5ๆ๐
ทางอินทอร์นใตตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th
ิโี กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบ ัติตามขัๅนตอน
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
ิใี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน ลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผ น
หรือหากเมมี ครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบัน ทึกขຌอมูล ลง฿นสืไอบัน ทึกขຌอมูล ฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล
ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ
6.2.2 นำบบฟอร์ ม การชำระงิ น เปชำระงิ น ค า ธรรมนี ย ม฿นการสมั ค รสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.
ตั ๅ ง ต ว ั น ที ไ ํ – โ๕ ธั น วาคม โ5ๆ๐ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
6.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย
(1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท
คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน
6.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน
6.2.5 ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
6.2.6 การสมั ค รสอบตามขัๅ น ตอนขຌ า งตຌ น ถื อ ว า ผูຌ ส มั ค รสอบป็ น ผูຌ ล งลายมื อ ชืไอ
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิ ไ มติ ม ดั งนั ๅ น หากผู ຌ สมั ครสอบจง฿จกรอกขຌ อมู ลอั นป็ นทใ จ อาจมี ความผิ ดฐานจຌ งความทใ จต อจຌ าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.3 อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
(1) ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
(2) สำนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ สำนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
พรຌอมทัๅงสำนาระบี ยนสดงผลการรี ยนตลอดหลั กสู ตร (Transcript of Records) ของระดับ ปริ ญญาตรี
กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา
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ิใี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน ละสำนาทะบียนบຌาน
(4) อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียนชืไอ ู นามสกุล
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบตຌอง upload ฿บสมัครทีไมีลขประจำตัวสอบ ละอกสาร หลักฐาน
การสมัครสอบ ขຌอ ๆ.ใ ป็นเฟล์รูปบบ PDF ลง฿นระบบรับสมัครทีไ http://scholar.ocsc.go.th ภาย฿นดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆ๑
6.4 ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ
6.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือก
สมัครเดຌ 1 หนวยทุน
6.6 ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ
6.7 การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล
6.8 ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร
7. การตงตัๅงกรรมการกียไ วกับการสอบ
7.1 ก.พ. จะต ง ตั ๅ ง คณะกรรมการดำนิ น การสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ กบุ ค คลพื ไ อ รั บ
ทุนลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
7.2 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
7.3 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿น
การดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
7.4 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอ รับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌร ับ ทุน
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
8. การประกาศรายชือไ ผูสຌ มัครสอบ วัน วลา สถานทีสไ อบ ละระบียบละวิธกี ารสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวั น ที ไ ๎ํ มกราคม โ5ๆ๑ ทางวใ บ เซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
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9. การสอบละกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ
9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
9.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถ฿นการวิ  คราะห์  ละการ฿ชຌ  หตุ ผ ล ดยการ฿หຌ
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม
9.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิน จากประวัติสว นตัว ประวัติการศึกษาของผูຌส มัคร พืไอพิจารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุป นิสัย 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 Center Methods : ACM)
9.2 ผูຌ ทีไ มี สิ ท ธิ  ขຌ า รั บ การประมิ น ความหมาะสมของบุ ค คลพืไ อ รั บ ทุ น ต ล ะหน ว ย ทุน
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ
9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
9.2.2 วิช าความสามารถทัไว เปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
9.2.3 ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌ คะนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด ทัๅงนีๅ
จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุนยกวຌนทุนหนวย฿ดมีจำนวน โูไ ทุน จะรียง
คะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เวຌจำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน
9.3 ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 7์ ดยผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนสูงสุด มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌ
ทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ
9.๐ ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนก อน
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
9.๑ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็น ลำดับรก
฿น฿บสมัครสอบกอน ดยจะถือวาผูຌนัๅนเดຌสละสิทธิ่การรับทุนทีไหลืออยูทัๅงหมด
9.๒ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
9.๓ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ.
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาผูຌนัๅนสละสิทธิ่การรับทุน
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9.๔ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน
ซึไงยังอยู ภาย฿นระยะวลากอนขຌารับการบรรจุตงตัๅง ิภาย฿นวันทีไ ๏์ กันยายน โ5ๆ๑ี คณะกรรมการดำนินการ
สอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขัน ทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน
฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
9.๕ กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
10. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
11. การบรรจุละตงตังๅ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองรายงานตัว ละบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ภาย฿นวันทีไ ๏์ กันยายน โ5ๆ๑
12. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด
13. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ
14. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน ละคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสารครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัว
ก อ นดิ น ทาง ค า ฿ชຌ จา ยประจำดื อ น ค า ล ารี ยน ค า หนั ง สือ ละค าอุ ป กรณ์ การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว
15. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา
ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา
16. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง
ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะดินทางเปศึกษาเดຌ
17. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณี฿ด ดังนีๅ
17.ํ กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ
฿นระดับ ดียวกัน ซึไง เมส ำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256๐ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 3.00 วຌนตสาขาวิชา
ตามทีไระบุ฿นอกสารนบทຌาย ๏ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.๓๑

๓
17.๎ เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ/หนวยงาน
ของรัฐตຌนสังกัด หรือเมผานการประมินความหมาะสมภายหลังประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยคณะกรรมการ
ทีไตงตัๅงดยสวนราชการจຌาของทุน ลຌวตกรณี
17.๏ เม ผ  า นการประมิ น การตรี ย มความพรຌ อ ม ิPreparatory Periodี ตามกณฑ์ ทีไ
สำนักงาน ก.พ. กำหนด
17.๐ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
17.๑ หลีกลีไยงการบรรจุละตงตัๅง฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด ภาย฿นระยะวลาทีไกำหนด
17.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไำกวา 550 (Paper–based)
หรือตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอั ง กฤษเม  ป็ น ทีไ ย อมรั บ ของสถานศึ ก ษาทีไ จ ะเปศึ ก ษาต อ
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)
17.๓ เม เดຌ ร ั บ การตอบรั บ ฿หຌ  ขຌ าศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษา฿นประทศ/สถาบั น การศึ ก ษา
฿นตางประทศทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ละดินทางเปศึกษาภาย฿นระยะวลา ใ ป นับตัๅงตวันทีไบรรจุขຌารับราชการ
17.๔ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว
17.๕ หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
แ็.ํ์ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด
17.ํํ ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป
แ็.แโ อืไน โ ตามทีไ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด
ํ๔. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ
ํ๔.ํ สำนักงาน ก.พ. จะจัดกใบ ขຌอมูล ผูຌ ขຌารับ การประมิน ความหมาะสมของบุ ค คล
พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับทุน
ประภท฿ด ขຌาสูคลังคนคุณภาพป็นระยะวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ํ๔.๎ สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน
นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ํ๔.๏ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๔.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอผูຌนัๅนเดຌรับ
ทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ํ๔.๐ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมี รายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมี คุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทนทุนวางสำหรับทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา
ประกาศ ณ วันที่ ๎๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒๐
ิลงชื่อี
สำนาถูกตຌอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

ชุติมา หาญผชิญ

(นางชุติมา หาญผชิญ)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

อกสารหมายลข ํ
รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ประจำปี ๎๕๒๐ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี
หนวยที่
์ํ๕๏์์ํ

สาขา
ศรษฐศาสตร์ระหวางประทศ

ระดับ
ปริญญาท

จำนวน
ิทุนี
ํ

ประทศ

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร

สหรัฐอมริกา - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สหราชอาณาจักร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสม
ตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนาตามทะบียนบຌานอยู฿น ๑ จังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ ิสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ละสตูลี
ดยมีชืไอยู฿นทะบียนบຌานมา ลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี หรือ
ป็นผูຌสำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีไตัๅงอยู฿น ๑ จังหวัดชานดนภาค฿ตຌ ิสงขลา ปัตตานี
นราธิวาส ยะลา ละสตูลี
ู อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี

ตำหนงที่จะบรรจุ
นักวิคราะห์นยบาย
ละผน

หนวยที่
์ํ๕๏์์๎

สาขา
ความสัมพันธ์ระหวางประทศ

ระดับ
ปริญญาท

จำนวน
ิทุนี
ํ

ประทศ

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร

สหรัฐอมริกา - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สหราชอาณาจักร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ิความสัมพันธ์ระหวางประทศี มีคะนนฉลียไ
สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนาตามทะบียนบຌานอยู฿น ๑ จังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ ิสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ละสตูลี
ดยมีชืไอยู฿นทะบียนบຌานมา ลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี หรือ
ป็นผูຌสำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีไตัๅงอยู฿น ๑ จังหวัดชานดนภาค฿ตຌ ิสงขลา ปัตตานี
นราธิวาส ยะลา ละสตูลี
ู อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธ.ค. ๒๐ี

ตำหนงที่จะบรรจุ
นักวิคราะห์นยบาย
ละผน

อกสารนบทຌาย ๎

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ
ผู ຌที ไจ ะขຌา รับ ราชการปຓน ขຌา ราชการพลรือ นตຌอ งมีค ุณ สมบัต ิทั ไว เป ละเมมีล ัก ษณะตຌอ งหຌา ม
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 ๏
๏๏
ผูຌที่จะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังตอเปนีๅ
ตຌองเดຌคะนนฉลี่ยสะสมเมต่ำกวา ๎.๗๕
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ละสถิติ คอมพิวตอร์ สารสนทศศาสตร์
กษตรศาสตร์ วิทยาการสิไงวดล้อมละทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กายภาพบำบัด การพทย์ผนเทย ทันตพทย์ ทคนิคการพทย์ พยาบาลศาสตร์
พทย์ศาสตร์ ภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวพทย์ศาสตร์ กายอุปกรณ์ศาสตร์ การพทย์ผนเทยประยุกต์
ทคนลยีการผลิตพืช ทคนลยีการผลิตสัตว์ ทคนลยีการพิมพ์ ทคนลยีชีวภาพ ทคนลยีทรคมนาคม
ทคนลยี สิไ ง วดล้ อ ม ทคนลยี อิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์ สาขาวิ ช า฿ดวิ ช าห นึไ ง ทางทคนลยี อุ ต สาหกรรม
สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยาคลินิก
…………………………………………………….

