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  ด-วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจําป% 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) แห8ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว8าด-วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551          
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร-อมท้ังกําหนดวิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ<การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต8อไปนี้ 
 

 1.   ทุนทีร่บัสมคัร  จํานวน  1  หน8วย  รวม  2  ทุน   
(รายละเอียดของทุนแต8ละหน8วยตามเอกสารแนบท-าย 1) 

 

 2. เงื่อนไขการรับทุน 
  กรณีท่ีผู-ได-รับทุนเป?นข-าราชการพลเรือนหรือบุคลากรภาครัฐ ให-ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน  
ของทางราชการชดใช-ทุน ณ ส8วนราชการ/หน8วยงานท่ีเป?นต-นสังกัด   
 

 3.   ข-อผูกพันในการรับทุน 
  3.1  ผู-ได-รับทุนจะต-องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในส8วนราชการ 
หรือหน8วยงานท่ีเป?นต-นสังกัด เป?นระยะเวลาไม8น-อยกว8า 2 เท8าของระยะเวลาท่ีได-รับทุน 
  3.2  กรณีท่ีผู-ได-รับทุนไม8เข-าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช-ทุนตาม
สัญญาท่ีได-ทําไว-กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต-องชดใช-เงินทุนท่ีได-จ8ายไปแล-วท้ังสิ้น ยังจะต-องชดใช-เงินอีก 2 เท8า
ของจํานวนเงินทุนดังกล8าวให-เป?นเบ้ียปรับอีกด-วย 

 

 4. คุณสมบตัขิองผู-มสีทิธสิมคัรคดัเลือก 

   4.1  ผู-มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต-องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     4.1.1 เป?นผู-มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกําหนดไว-ในหน8วยทุนตามเอกสารแนบท-าย 1  

   4.1.2 เป?นบุคลากรภาครัฐสังกัดส8วนราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือหน8วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข-อง ได-แก8 สถาบันวิจัยดาราศาสตร<แห8งชาติ สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ศูนย<เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส<และคอมพิวเตอร<แห8งชาติ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ศูนย<นาโนเทคโนโลยีแห8งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยีแห8งชาติ ปฏิบัติงานมาแล-วไม8น-อยกว8า 1 ป% นับถึงวันที่ปGดรับสมัคร (วันที่ 1๕ สิงหาคม 255๙)     
แต8จะเดินทางไปศึกษาต8อได-เม่ืออายุราชการ/อายุงานครบ 2 ป% แล-ว 
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   4.1.๓ ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก 
    -  เป?นผู-สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม8ตํ่ากว8า 2.75 (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให- A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ 
F=0) หรือร-อยละ 70 หรือเทียบได-ไม8ต่ํากว8านี้ หรือ  
    -  เป?นผู-ได-รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย8างอื่นที่เทียบได-ในระดับเดียวกัน
และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม8ตํ่ากว8า 3.50 (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให- A=4, B=3, 
C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร-อยละ 85.00 หรือเทียบได-ไม8ตํ่ากว8านี้ และมีอายุไม8เกิน 40 ป% นับถึงวันท่ี       
ปGดรับสมัคร (วันท่ี 15 สิงหาคม 2559) 
  4.2  ผู-สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม8เป?นไปตาม
หลักเกณฑ<ท่ีกําหนดไว- ตามข-อ 4.1.3 จะต-องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว8าเป?นผู-มี 
ผลการเรียนเทียบเท8ากับผลการเรียนที่กําหนดไว-ในหน8วยทุนตามเอกสารแนบท-าย 1 หากผู-ใดไม8มีหนังสือ
รับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว8าไม8มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  
  4.3  เป?นผู-ท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย8างใดอย8างหนึ่ง ดังต8อไปนี้ 
    (1) คะแนน TOEFL ไม8ตํ่ากว8า 61 คะแนน (Internet-based) หรือ 
    (2) คะแนน IELTS ไม8น-อยกว8า 5.0 
ท้ังนี้ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต-องสามารถใช-ได-ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม ๒559     
                           4.4  เป?นผู-ท่ีมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
                           4.5  เป?นผู-ปฏิบัติงานในหน-าท่ีด-วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
                           4.6  ผู -สมัครคัดเลือกที่เป?นข-าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐจะต-องมีหนังสือ
รับรองจากหัวหน-าส8วนราชการ/หน8วยงานต-นสังกัด ว8าเป?นผู-ท่ีปฏิบัติภารกิจประจําท่ีรับผิดชอบ หรือจะได-รับ
มอบหมายภารกิจประจํา ให-รับผิดชอบท่ีเก่ียวข-องกับสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา 
 

 5.  การสมัครเข-ารบัการคดัเลือก 
   5.1  รับสมัครคัดเลือกต้ังแต8บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยผู-ประสงค<จะสมัคร
เข-ารับการคัดเลือก สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครคัดเลือกได-ท่ีศูนย<สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 
47/111 ถนนติวานนท< ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท< 0 2547 1911  
            5.2  ผู-ประสงค<จะสมัครเข-ารับการคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครพร-อมแบบฟอร<ม
ท่ีใช-ในการสมัครคัดเลือกได-ทางอินเทอร<เน็ตในเว็บไซต<ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข-อ 
“ทุนศึกษาต8อ/ฝqกอบรม” หัวข-อย8อย “ทุนสําหรับข-าราชการ/บุคลากรภาครัฐ” 
  5.3  การยืน่ใบสมัครคัดเลือก 
   ผู-ประสงค<จะสมัครคัดเลือก ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด ให-ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย<
ลงทะเบียนด8วนพิเศษ (EMS) โดยส8งใบสมัครคัดเลือกพร-อมเอกสารและหลักฐานต8าง ๆ ไปยังกลุ8มงานบริหารการสอบทุน 
ศูนย<สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท< ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว-ท่ีมุมซองให-ชัดเจนว8า “ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ” ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ๒๕๕9 
โดยสํานักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย<ต-นทางประทับตรารับเอกสารเป?นสําคัญ ท้ังนี้ เอกสาร หลักฐานท่ีส8ง
หลังวันท่ี 15 สิงหาคม ๒๕๕9 จะไม8ได-รับการพิจารณา  
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   5.4  เอกสาร หลกัฐาน ทีผู่-สมัครคดัเลือกจะต-องยืน่ในการสมัครคัดเลือก 
     (1)   ใบสมัคร ติดรูปถ8ายหน-าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม8สวมหมวก ไม8สวมแว8นตาดํา 
ถ8ายไว-ไม8เกิน 1 ป% ลงลายมือชื่อในใบสมัครให-ครบถ-วน 
    (2) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
    (3)   สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับ
ปริญญาโท  
    (4)   สําเนาบัตรประจําตัวเจ-าหน-าท่ีของรัฐ และสําเนาทะเบียนบ-าน 
    (5)  หนังสืออนุญาตและรับรองจากหัวหน-าส8วนราชการ/หน8วยงานต-นสังกัด ว8าเป?น   
ผู-ท่ีปฏิบัติภารกิจประจําท่ีรับผิดชอบ หรือจะได-รับมอบหมายภารกิจประจําให-รับผิดชอบท่ีเก่ียวข-องกับสาขาวิชาท่ี      
จะไปศึกษา ตามแบบฟอร<ม สนง. ก.พ. 5 ภายในวันปGดรับสมัคร (วันท่ี 15 สิงหาคม 2559) 
    (6)  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามท่ีกําหนดในข-อ 4.3  
    สําเนาเอกสารทุกฉบับให-ผู-สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว8า “สําเนาถูกต-อง” และลงชื่อ
กํากับไว-ด-วย 
     5.5  ในการสมัครคัดเลือก ผู-สมัครคัดเลือกต-องตรวจสอบและรับรองตนเองว8ามีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และต-องกรอกรายละเอียดต8าง ๆ ให-ถูกต-องครบถ-วน ตรงตามความเป?นจริง 
หากปรากฏภายหลังว8าผู-สมัครคัดเลือกผู-ใดมีคุณสมบัติไม8ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือมีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผู-สมัครคัดเลือก จะถือว8าผู-นั้นเป?นผู-ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาต้ังแต8ต-น และในกรณีท่ี
ผู-สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกเป?นเท็จ สํานักงาน ก.พ. จะแจ-งให-ส8วนราชการเจ-าสังกัด/
หน8วยงานต-นสังกัด พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก8กรณีต8อไป  

 

 6.  การแต8งตั้งกรรมการเกีย่วกบัการคัดเลือก 

   6.1  ก.พ. แต8งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ตามความต-องการของกระทรวง กรม หรือหน8วยงานของรัฐ 

   6.2  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ จะแต8งต้ังคณะกรรมการประเมินความเหมาะสม 
ของบุคคลเพ่ือรับทุน 
   6.3  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ จะตัดสินป~ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู-สมัครคัดเลือก 
และป~ญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการคัดเลือกท่ีไม8ขัดกับประกาศรับสมัครคัดเลือก  

   6.4  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู-สมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู-มี
สิทธิเข-ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุน และประกาศรายชื่อผู-มี
สิทธิได-รับทุนแทน โดยให-ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ หรือรองประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ
เป?นผู-ประกาศให-ผู-สมัครคัดเลือกทราบ 
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 7.  วธิกีารคดัเลอืกและเกณฑ<การตัดสนิ  
   7.1  การคัดเลือกจะใช-วิธีการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมในด-านต8าง ๆ ที่จําเป?นสําหรับการไปศึกษาต8อต8างประเทศ เช8น พื้นความรู-ที่จําเป?นสําหรับการ     
ไปศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีสมัครคัดเลือก ความสามารถทางภาษาอังกฤษ การนําความรู-มาประยุกต<ใช-กับหน8วยงาน   
ความต้ังใจจริง ประสบการณ< ท8วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ< การปรับตัวเข-ากับสังคมและสิ่งแวดล-อม เชาวน<ป~ญญา 
และบุคลิกภาพอย8างอ่ืน เป?นต-น รวมท้ัง ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห< โดยวิธีการสัมภาษณ<และ/หรือ โดยการ
พิจารณาประเมินด-วยวิธีการต8าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers)     
  7.2  ผู- มีสิทธิเข-ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน คือผู- ท่ีได-คะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS สูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม8เกิน 2 เท8าของจํานวนทุน ท้ังนี้ จะเรียงลําดับ
คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ<การเทียบคะแนนตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด (ตามเอกสารแนบท-าย 2)  

   7.3  ผู-มีสิทธิได-รับทุน คือผู-ได-คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนไม8ตํ่ากว8า
ร-อยละ 70 โดยมีคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับเท8าจํานวนทุน และจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู-มีสิทธิได-รับทุนเท8านั้น  
   7.4  ผู-มีสิทธิได-รับทุนรายใดไม8มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี ก.พ. กําหนดไว-ใน
ประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุน โดยมิได-แจ-งให-สํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว8าสละสิทธิ์การรับทุน 
 7.5 ถ-าผู-มีสิทธิได-รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการให-ทุน หรือขาดคุณสมบัติ      
ท่ีจะรับทุน จะพิจารณาให-ผู-ท่ีได-คะแนนในลําดับถัดไปของทุนหน8วยนั้น เป?นผู-มีสิทธิได-รับทุนแทน ท้ังนี้ ต-องภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต8วันประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุน 
  

 8.  การประกาศรายชือ่ผู-มสีทิธิได-รบัทนุ 
       สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุนทางอินเทอร<เน็ตในเว็บไซต<ของสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี http://www.ocsc.go.th หัวข-อ “ทุนศึกษาต8อ/ฝqกอบรม” หัวข-อย8อย “ทุนสําหรับข-าราชการ/บุคลากรภาครัฐ” 
เฉพาะผู-มีสิทธิได-รับทุนตามหลักเกณฑ< ดังนี้ 
  8.1 ผู- ท่ีจะได-รับการประกาศรายชื่อว8าเป?นผู- มีสิทธิได-รับทุนนั้น มีเกณฑ<การพิจารณา 
ดังต8อไปนี้ 
    8.1.1 เป?นผู-ท่ีมี ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ีได-คะแนนไม8ต่ํากว8า 79 คะแนน 
(Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ท่ีได-คะแนนไม8ต่ํากว8า 6.0 หรือ 
    8.1.2 เป?นผู-ท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ีได-คะแนนไม8ต่ํากว8า 61 คะแนน 
(Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ท่ีได-คะแนนไม8ตํ่ากว8า 5.0 และมีสถานศึกษาตอบรับ
ให-เข-าศึกษาต8อ ณ ต8างประเทศ โดยไม8มีเง่ือนไข 
  8.2 ผู-ท่ีจะได-รับการประกาศรายชื่อว8าเป?นผู-มีสิทธิได-รับทุน โดยมีเง่ือนไข นั้น มีเกณฑ<การ
พิจารณา ดังต8อไปนี้ 
    8.2.1 เป?นผู-ท่ีมี ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ีได-คะแนนไม8ต่ํากว8า 61 คะแนน 
(Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ท่ีได-คะแนนไม8ต่ํากว8า 5.0 และ 
    8.2.2 ภายในระยะเวลา 1 ป% นับต้ังแต8วันท่ีประกาศรายชื่อว8าเป?นผู-มีสิทธิได-รับทุน 
ต-องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ีได-คะแนนไม8ตํ่ากว8า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ท่ีได-คะแนนไม8ตํ่ากว8า 6.0 หรือมีสถานศึกษาตอบรับให-เข-าศึกษาต8อ ณ ต8างประเทศ 
โดยไม8มีเง่ือนไข ท้ังนี้ หากไม8เป?นไปตามเง่ือนไขดังกล8าว จะเพิกถอนการให-ทุน 
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 9.  การรายงานตวัและการอบรม 
   ผู-มีสิทธิได-รับทุนจะต-องไปรายงานตัวและเข-ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 

                    10. การตรวจสุขภาพและอนามยั 
     ผู-มีสิทธิได-รับทุนต-องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ. ตามวัน 

เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ.   
ให-ถือเป?นท่ีสุด ผู-เข-ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม8มีสิทธิขอให-ทบทวนแต8ประการใด 

 

 11. การทําสญัญา 
       ผู-มีสิทธิได-รับทุนต-องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ท้ังนี้ จะทําสัญญาได-
ต8อเม่ือมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ. ท่ีระบุว8าพร-อมท่ีจะไปศึกษาต8อต8างประเทศได- 

 

 12. การรบัเงนิทนุ 
      ผู-ได-รับทุนจะได-รับเงินทุน เม่ือทําสัญญาเรียบร-อยแล-ว และได-รับค8าใช-จ8าย เช8น ค8าต๋ัวโดยสาร

เครื่องบินไป - กลับ ค8าใช-จ8ายเตรียมตัวก8อนเดินทาง ค8าใช-จ8ายประจําเดือน ค8าเล8าเรียน ค8าหนังสือและค8าอุปกรณ<
การศึกษา ค8าคอมพิวเตอร< เป?นต-น   
 

 13. การสมัครสถานศึกษาและการเดนิทาง 
       ผู-ได-รับทุนต-องสมัครเข-าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาท่ีได-กําหนดไว- และเม่ือสถานศึกษา
ตอบรับแล-ว จึงจะให-ผู-ได-รับทุนเดินทางไปศึกษา 

 

 14. การเพกิถอนการให-ทนุ 
      ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให-ทุนแก8ผู-ได-รับทุน หากเข-ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  1๔.1   ไม8ผ8านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย<ของ ก.พ.   
  1๔.2 ไม8มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกในการรับทุนจาก
หัวหน-าส8วนราชการ/หน8วยงานต-นสังกัด  
   1๔.3  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

      1๔.4  เป?นผู-มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

     1๔.5  ขาดการติดต8อกับเจ-าหน-าท่ีเกิน 1 ป% 
      1๔.6   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข-อใดข-อหนึ่ง ดังต8อไปนี้ 
    (1)  ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได-คะแนนตํ่ากว8า 79 คะแนน (Internet-based) 
หรือผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS ตํ่ากว8า 6.0 หรือ  
        (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษไม8เป?นท่ียอมรับของสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต8อ  
(ยกเว-น ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิได-ใช-ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข-าศึกษา)   
  1๔.7  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต8อเม่ือสถานศึกษาตอบรับแล-ว  
  
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน   พ.ศ. 2559 

 

(ลงชื่อ)               พัชรภากร  เทวกุล 
 

(หม8อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกตอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 



 

รายละเอยีดประเภททนุรฐับาลไปศกึษาในสาธารณรฐัประชาชนจนี ประจาํป� 2559 (ทนุพฒันาบคุลากรภาครฐั) 
 

หน)วยที ่ สาขาวชิา วิชาเอกหรอืเน/นทาง ระดับ สถานศกึษา/ประเทศ จาํนวนทนุ คุณสมบตัเิฉพาะของผู/สมัคร 

0161402  - Remote Sensing หรือ  
 - Space Technology หรือ  
 - Accelerator Physics (ฟRสิกสSเครือ่งเร)งอนุภาค) 
หรือ 
 - Synchrotron Light Technology 
(เทคโนโลยีที่เกี่ยวข/องกับแสงซินโครตรอน) หรือ 
 - Natural Language Processing, Machine  
   Translation หรือ   
 - Robot Automation หรือ  
 - Hydrological Model for Climate Change 
หรือ 
 - Astronomy (ดาราศาสตรS) หรือ  
 - Astrophysics หรือ 
 - Nanotechnology หรือ 
 - Cosmology   

- เอก University of Chinese Academy 
of Sciences (UCAS) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 ๑. สําเร็จการศึกษาปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
    - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรไม)ต่ํากว)า 2.75 
      หรือเทียบได)ไม*ต่ํากว*านี้ หรือ 
๒.  สําเรจ็การศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร1กายภาพ   
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร1 สาขาวิชาคณิตศาสตร1และสถิติ  
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร1 
   สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล)อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
    หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร1 
    - คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม*ต่ํากว*า ๓.๕๐  
      หรือเทียบได)ไม*ต่ํากว*านี้ 
๓. อายุไม*เกิน ๔๐ ป= นับถึงวันที่ป>ดรับสมัคร (วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๙) 

 

เอกสารแนบท/าย 1 



เอกสารแนบท�าย 2 

 

เกณฑ�การเทยีบคะแนน TOEFL , IELTS  ที่สาํนักงาน ก.พ. กาํหนด 

TOEFL 
IELTS 

Paper-based Total 
Computer-based 

Total 
Internet-based Total 

500 – 520  173 - 190 61 - 68 5.0 
523 – 547 193 -210 69 – 78 5.5 
550 – 573 213 – 230 79 – 89 6.0 
577 – 597 233 – 247 90 -99 6.5 
600 – 620 250 – 260 100 – 105 7.0 
623 – 647 263 – 277 106 – 113 7.5 
650 – 677 280 – 300 114 – 120 8.0 -9.0 

 
หมายเหต ุ   
     - รายละเอียดเก่ียวกับการสอบ TOEFL ดูได�ท่ี www.toefl.org 
     - รายละเอียดเก่ียวกับการสอบ IELTS ดูได�ท่ี www.ielts.org หรือ       
                 http://www.britishcouncil.org/th/thailand 

 

………………………………………. 


