(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบ แข่งขันพร้อมทั้ งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน ๒ หน่วย รวม ๒ ทุน
รายละเอียดของทุนในแต่ละหน่วยและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารหมายเลข ๑
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติ ราชการหรือปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา
ทีไ่ ด้ทำไว้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้อง
ชดใช้เงินอีก ๒ เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้นคุณสมบัติทั่วไปในเรื่องอายุตามมาตรา ๓๖ ก. (๒) ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า
๑๘ ปี ได้ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามทีก่ ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)
๓.๒ มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี นับถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.๓ กำลังศึกษาอยู่ ในปี สุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๑ และฉบั บ ปรั บ ปรุง พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓,
C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)

-๒ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียน
ที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
๓.๔ มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๓.๕ ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือตอบแทนทุนใด ๆ
ยกเว้น จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของทุนให้สมัครสอบได้ และได้ส่งหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.
ภายในวันสอบข้อเขียน
๓.๖ ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จ ะสมัครสอบ ดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th พร้ อ มทั้ ง สามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ ใ น
การสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
๔.๒ กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๔.๒.๑ ผู้ ประสงค์จะสมั ครสอบ สมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
จะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน
๓ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
ใบสมัค ร หรือบัน ทึกข้อมูล ลงในสื่อบัน ทึก ข้อ มูล ใหม่ได้อีก แต่จะไม่ส ามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัค ร
ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒.๒ นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่ เคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกั ด
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
๔.๒.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ ๑๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
๔.๒.๔ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครัง้ เดียวเท่านั้น

-๓๔.๒.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
๔.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๔.๓.๒ สำเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑)
๔.๓.๔ หนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบจากหน่วยงานเจ้าของทุน กรณีผู้สมัครตามข้อ ๓.๖
๔.๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๔.๓.๖ สูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ชุด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ
กำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A๔ เขียนชื่อ – นามสกุล
เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง
๔.๔ ในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนีม้ าตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔.๕ ในการสมัครสอบแข่งขันเพือ่ รับทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๕
๔.๕.๑ ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน ๒ ประเภททุน
๔.๕.๒ ในแต่ละประเภททุนผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภททุนละ ๑ หน่วยทุน
๔.๖ ผู้สมัครสอบไว้แล้ว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยที่สมัครสอบไว้ไม่ได้ หากผู้สมัครสอบ
ระบุชื่อประเภททุนและหน่วยทุนไม่ตรงกัน จะถือหน่วยทุนเป็นสำคัญ
๔.๗ ผู้ ส มั ค รสอบที่ เป็ น ผู้ พิ ก ารทางการมองเห็ น ทางการได้ ยิ น หรื อ การสื่ อ ความหมาย
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

-๔๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบ
๕.๑ ก.พ. จะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการดำเนิน การสอบแข่ง ขัน และคัด เลือ กบุค คลเพื ่อ รับ
ทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
๕.๒ คณะกรรมการดำเนิน การสอบแข่งขันและคัดเลื อกฯ จะแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ
ประจำวิชาและกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๕.๓ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนด
ระเบี ยบและวิธีการสอบแข่งขัน ตัดสิ นปั ญหาเกี่ยวกั บคุ ณสมบั ติ ของผู้ สมั ครสอบและปั ญหาอื่ น ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในการ
ดำเนินการสอบแข่งขันที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผู้ได้รบั ทุนแทน
๕.๔ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับทุน
และประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ทุ น แทน โดยให้ ป ระธานกรรมการดำเนิน การสอบแข่ง ขัน และคัด เลือ กฯ
หรือกรรมการที่ประธานมอบหมายเป็นผู้ประกาศให้ผู้สมัครสอบทราบ
๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน
สำนั กงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้ สมั ครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการ
สอบแข่งขันในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
หัวข้อการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตามเอกสารหมายเลข ๒
๘. เกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ ผู้ มี สิ ทธิ เข้ารั บการประเมิ นความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรับทุ น จะต้ องเข้ าสอบทุ ก วิช า
ในหน่วยทุนที่ส มัครสอบและเป็นผู้สอบได้คะแนนข้อเขียน ดังนี้
- วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ จำนวนไม่เกิน ๕ เท่าต่อ ๑ ทุน
ยกเว้น ทุนหน่วยใดมีจำนวน ๒ - ๔ ทุน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับจำนวน
ไม่เกิน ๓ เท่า ของจำนวนทุน
ในการสอบครั้ ง นี ้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะตรวจข้อ สอบ
วิช าภาษาอังกฤษของผู้ส มัครสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดก่อนแล้วจึงตรวจข้อสอบวิชาอื่น ๆ เฉพาะ
ผู้สมัครสอบที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

-๕๘.๒ ผู้ส อบแข่งขัน ได้ในแต่ล ะหน่ว ยจะต้อ งได้ค ะแนนประเมิน ความเหมาะสมของบุค คล
เพื่อรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
๘.๓ ผู้ส อบแข่งขัน ได้ที่ได้ค ะแนนข้อ เขีย นและคะแนนประเมิน ความเหมาะสมของบุค คล
เพื่อรับทุนรวมสูงสุดมีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้ได้รับคะแนนรวมต่ำกว่าลงมาตามลำดับ ถ้าผู้ สอบแข่งขันได้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ ทุน เท่า กัน ให้ผู้ได้ค ะแนนวิช าภาษาอัง กฤษสูง กว่ามีสิท ธิได้รับ ทุน ก่อ น ถ้า ได้
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันอีก ให้สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ) เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง
และผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ สูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน
๘.๔ สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิได้รับทุนหลายประเภทจะได้รับทุนที่ได้เลือกไว้ในใบสมัครรับทุน
เป็นลำดับแรกก่อน และเมื่อมีสิทธิได้รับทุนประเภทใด หรือหน่วยใดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนที่เหลือทั้งหมด
๘.๕ คณะกรรมการดำเนิ นการสอบแข่งขันและคั ดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิท ธิ
ได้รับทุนเท่านั้น
๘.๖ ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน
๘.๗ ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือไม่สามารถรับทุนได้
หรือปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบั ติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะพิจารณาให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับ
ถัดไปของทุนหน่วยนั้น และยังมิได้รับทุนใด ในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
๘.๘ กรณีทุนหน่วยใดไม่มีผู้สมัคร หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวน
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือ กฯ อาจพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันได้จากทุนหน่วยอื่นเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนแทน
๙. การรายงานตัวและการอบรม
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๑๐. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้ มีสิ ท ธิได้ รับ ทุ น ต้ องไปรั บ การตรวจสุ ขภาพและอนามั ยจากคณะกรรมการแพทย์ข อง ก.พ.
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ ของ
ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด
๑๑. การทำสัญญา
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด ทั้งนี้ จะทำ
สัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศได้

-๖๑๒. การรับเงินทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสื อและอุปกรณ์
การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๑๓. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
๑๓.๒ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๑๓.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)

ชุติมา หาญเผชิญ

(นางชุติมา หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดประเภททุนทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หน่วยที่

สาขา

ระดับ

จำนวน (ทุน)

๐๑๙๐๔๐๑

รัฐประศาสนศาสตร์
หรือบริหารรัฐกิจ หรือนโยบาย
สาธารณะ (การวิเคราะห์
และวางแผนนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ)

ปริญญาตรี

๑

๐๑๙๐๔๐๒

สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
หรือสังคมวิทยาและมานุษวิทยา

ปริญญาตรี

๑

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) อยู่ใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)
โดยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมา แล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) หรือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาที่ตั้งอยู่ใน ๕ จังหวัดชานแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี
นราธิวาส ยะลา และสตูล)

เอกสารหมายเลข ๒
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๑. การสอบข้อเขียน วิชาที่สอบ มี ๒ วิชา ดังนี้
วิชาที่สอบ
๑. ภาษาอังกฤษ
๒. สังคมศึกษา
และภาษาไทย
- สังคมศึกษา
(ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

- ภาษาไทย

หลักสูตรการสอบ

คะแนน

เวลาทำตอบ

- Structure, Vocabulary and Reading Comprehension

๑๐๐

๓ ชั่วโมง

๑๐๐

๓ ชั่วโมง

- เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้
สาระที่ ๑ (มาตรฐาน ส ๑.๑, ส ๑.๒)
สาระที่ ๒ (มาตรฐาน ส ๒.๑, ส ๒.๒)
สาระที่ ๓ (มาตรฐาน ส ๓.๑, ส ๓.๒)
สาระที่ ๔ (มาตรฐาน ส ๔.๑, ส ๔.๒, ส ๔.๓)
สาระที่ ๕ (มาตรฐาน ส ๕.๑, ส ๕.๒)
(๖๐ คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจน
ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด
และเขียนตามหัวข้อที่กำหนด
(๔๐ คะแนน)

๒. การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้ส มั คร
รวมทั้ง ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จ ำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่กำหนด เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ความตั้ งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กำหนด
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers)
------------------------------------------

