
 
 

 
 
 
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 

ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
ประจำปี 256๔ 
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 ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 256๔ 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551  
และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตร 
และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ  จำนวน  1  หน่วย  รวม  ๑  ทุน  
  (รายละเอียดของทุนตามเอกสารแนบท้าย 1)   

 

 2. กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน   แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
  2.1  ระยะที่ 1 ให้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี 
  2.2   ระยะที่ 2 ให้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ 
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 

 3.  ข้อผูกพันในการรับทุน  

  3.1  เมื ่อสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 และ 2 ผู ้ได้รับทุนจะต้อง
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนงานทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน  
  3.2  กรณีท่ีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานในส่วนงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคาร
แห่งประเทศไทย นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่าของจำนวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
     
 

 4. เงื่อนไขการใหทุ้นระยะท่ี 2 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
4.1    ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  4.2  ผู้ได้รับทุนต้องรับทุนระยะที่ 2 เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถัดจากปีที่เริ่มปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องมี
ผลประเมินการปฏิบัติงานดี – ดีมาก และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรณี ๆ ไป  
  ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้ได้รับทุน
ในการศึกษาต่อต่างประเทศ 
  4.๓   รายละเอียดภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสำเร็จการศึกษาสำหรับ
หน่วยทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2) 
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 5.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  5.1   ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    5.1.1 เป ็นผ ู ้ม ีค ุณสมบัต ิท ั ่วไปและไม ่ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามมาตรา 36   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายะเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3) และเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกำหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1) 
    5.1.2  เป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ       ใน
ปีการศึกษา 256๔ ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ   แต่
ละหน่วยทุน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 
และเมื ่อสำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว  ต้องได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี  
ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุนตามเอกสารแนบท้าย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน
ให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี 
นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2๘ ธันวาคม 256๔) 
    ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่า        
เป็นผู้มีผลการเรียนเทียบได้กับผลการเรียนที่กำหนดไวใ้นแต่ละหน่วยทุน หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
  5.2   ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนใด ๆ ของหน่วยงานอื่น ไม่ว่าทุนดังกล่าวจะมีข้อผูกพันให้ 
ต้องชดใช้หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของทุนให้สมัครสอบได้ และได้ส่งหนังสืออนุญาต
ดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
  5.3  เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติด ี
  5.4  สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน 
เพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
  ๕.๕   สำหรับผู้สมัครสอบซึ่งเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์
ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร[ธต1] 
 

 6.  การรับสมัครสอบ 
            6.1  ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก .พ . ที่  
http://www.ocsc.go.th/scholarship หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั ้งสามารถพิมพ์แบบฟอร ์มที่  
ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าวได ้ 

       6.2  กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
    6.2.1 ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั ้งแต่ว ันที ่ ๔ – 2๘ ธันวาคม 256๓  
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
      (1)   เปิดเว็บไซต์  http://uis.ocsc.go.th 
      (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน  
ที่กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ 
      (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น 
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

http://www.ocsc.go.th/
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                                  ในกรณีที ่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ 
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก          
แต่จะแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกใบสมัครในครั้งแรกไว้แล้วไม่ได้   
                                 6.2.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๙ ธันวาคม 256๓ ภายใน
เวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
    6.2.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
                      (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
      (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
      ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    6.2.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ 
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงิน 
ได้ภายหลังการชำระเงิน 7 วัน  
    6.2.5 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
    6.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ     
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2544        
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ดังนั ้น หากผู ้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

  6.3  เอกสาร หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบข้อเขียน 
    (1)  ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
    (2)   หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับใช้ในการสมัครสอบเพื่อรับทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยใช้แบบฟอร์ม 
สนง.ก.พ. 5 
    (3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษา
ที่ผ่านมาถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีก่อนชั้นปีสุดท้ายตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 
    (4)  หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์ม   
ที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
    (5)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
    (๖)  หลักฐานว่าได้ผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) 
    (๗)  เอกสารอื ่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี ่ยนชื ่อ-นามสกุล หนังสือ
รับรองผลการเรียน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
        สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ 
กำกับไว้มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ ให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ นามสกุล  
และเลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง 
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      6.4  ในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏ 
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ 
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       6.5  ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน  
  6.6  ผู้ที่ได้สมัครสอบไว้แล้ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยทุนที่สมัครสอบไว้ไม่ได้ 
       6.7 การสอบข้อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน จะดำเนินการสอบ 
ที่สนามสอบกรุงเทพมหานครและ/หรือปริมณฑล    

       6.8 ผู ้สมัครสอบที่เป็นผู ้พิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือการสื ่อความหมาย 
ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวย 
ความสะดวกให้ในวันสอบตามที่แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร 
 

 7.  การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบ 

  7.1  ก .พ . จะแต่งตั ้ งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  

  7.2   คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ
ประจำวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
  7.3  คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
วางระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ
สอบแข่งขันที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู้ได้รับทุนแทน 
  7.4  คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบแข่งขันฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน   
  7.5   ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกงาน 
  7.6   คณะกรรมการประเมินผลการฝึกงาน จะประเมินผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกงาน 
และส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.พ. เพ่ือใช้ประกอบการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
    

 8.   การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ 
  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ 
ในวันที่ 1๙ มกราคม 256๔ ทางเว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th หัวข้อการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา 
สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ   
 

 9.  การสอบและเกณฑ์การตัดสิน 
       9.1  ผู้สมัครสอบต้องสอบตามหลักสตูร โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
    9.1.1  วิชาภาษาอังกฤษ   
       - Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
 

http://uis.ocsc.go.th/
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    9.1.2  วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 
              ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล โดยการให้แปลความ 
ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็นจากข้อความ หรือบทความ แก้ปัญหาข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์หาแนวโน้ม
หรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูล เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม 

 9.1.3  การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 
       จะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลการประเมินการฝึกงาน 
ของผู้สมัครเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื ้นความรู ้ที ่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที ่สมัครสอบ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และการรับทุน ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์และ/หรือโดยการพิจารณาประเมิน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
  9.2  ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนแต่ละหน่วยทุน ต้องสอบ
ผ่านข้อเขียน ตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
    9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 
    9.2.2 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมด 
         9.2.3  ผู ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื ่อรับทุนต้องได้
คะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการตามที่กำหนดในข้อ 9.2.1 และ 9.2.2 สูงสุด 
ทั้งนี้ จะเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับไว้จำนวนไม่เกิน 3 เท่าต่อ 1 ทุน  
  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ต้องเข้ารับการฝึกงานใน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ระยะที่ 1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และระยะที่ 2 เป็นเวลา  
5 สัปดาห์) และจะได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามองค์ประกอบที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยกำหนด 
  9.3  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนแต่ละหน่วยทุนต้อง 
มีระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาถึงภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปี
ก่อนชั้นปีสุดท้ายตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเข้ารับการฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงาน หากผู้ใดไม่เข้ารับการฝึกงานหรือฝึกงานไม่ครบ 
ตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนในครั้งนี้ 

  กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนมีสิทธิเข้ารับการฝึกงาน
หลายหน่วยทุนจะต้องพิจารณาเลือกหน่วยทุนที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกงานระยะที่ 2 (5 สัปดาห์) 
ภายหลังจากได้เข้าฝึกงานระยะที่ 1 กับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือส่วนราชการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเลือก
หน่วยทุนที่จะฝึกงานในระยะที่ 2 แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการฝึกงานและเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนของหน่วยทุนที่เหลือ 

 

 



- ๖ - 
 

  9.4  ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละหน่วยทุนจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

  9.5  ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนสูงสุด     
มีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าลงมาตามลำดับ 
  9.6  ในกรณีที่ผู ้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคล       
เพ่ือรับทุนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการสูงกว่า 
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง และให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ 
เป็นภาษาอังกฤษสูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน   
  9.7  คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิ 
ได้รับทุนเท่านั้น 

  9.8  ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยมิได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน 
  9.9  ถ้าผู ้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือปรากฏ
ภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับทุน คณะกรรมการดำเนินสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะพิจารณาให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไป
ของทุนหน่วยนั้น และยังไม่ได้รับทุนใดในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 

  9.10 กรณีที ่ทุนหน่วยใดไม่มีผู ้สมัครสอบหรือไม่มีผู ้มีสิทธิได้รับทุน  คณะกรรมการ
ดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันได้จากทุนหน่วยอื่นที่มีคุณวุฒิอย่างเดียวกัน 
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 
 

 10.  การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู ้ม ีส ิทธ ิได ้ร ับทุนต ้องไปรายงานตัวและเข ้าร ับการอบรมตามที ่สำน ักงาน ก .พ .  
และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
 

 11.   การทำสัญญา 

         ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  
 

 12.   การรับเงินทุน 
   ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากภายหลังผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์
การรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่า
ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  
เป็นตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  
 

 13.   แนวทางการพัฒนาที่สำคัญระหว่างการรับทุนรัฐบาล และระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
   ผู้ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาที่สำคัญ เช่น การฝึกงานในส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือสร้างความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การจัดทำแผน 
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น  
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 14.   การเพิกถอนการให้ทุน 
      ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณใีด ดังนี้ 

   14.1 การเพิกถอนทุนระยะท่ี ๑ 
   1) หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก .พ. 
และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
   2)  เป็นผู ้ม ีความประพฤติเส ื ่อมเสีย  หรือไม่อยู ่ ในมาตรฐาน หรือไม่ เหมาะสม  
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

       ๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนใด ๆ ของหน่วยงานอื่น หรือประเภททุนอื่นของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ไม่ว่าทุนดังกล่าวจะมีข้อผูกพันให้ต้องชดใช้หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นกรณีรับทุนซ้ำซ้อน    
                             ๔) เจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ตน
ได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

   14.2 การเพิกถอนทุนระยะท่ี ๒ 
   1) ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในปีการศึกษา 256๔ หรือเมื่อสำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตร ีได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 3.00  
    2) หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. 
และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
       3) เป็นผู ้มีความประพฤติ เสื ่อมเสีย  หรือไม่อยู ่ ในมาตรฐาน หรือไม่ เหมาะสม  
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

       ๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนใด ๆ ของหน่วยงานอื่น หรือประเภททุนอื่นของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ไม่ว่าทุนดังกล่าวจะมีข้อผูกพันให้ต้องชดใช้หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นกรณีรับทุนซ้ำซ้อน    
                            ๕) เจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หร ือปกปิดข้อความจร ิงซึ่ งควรบอกให้แจ้ง  
เพ่ือให้ตนได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
       6) ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน 1 ปี 
   7) ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  
         8) มีผลประเมินการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
   9) หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว 
         10) ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา ๒ ปี 
นับถัดจากปีที่เริ่มปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

๑๕. ฐานข้อมูลคลังคนคุณภาพ 
  ๑๕.๑ สำนักงาน ก.พ. จะจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
เพ่ือรับทุนฯ ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และยังไม่ได้รับทุน
ประเภทใด เข้าสู่คลังคนคุณภาพเป็นระยะเวลา ๓ ปีนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  
  ๑๕.๒ สำนักงาน ก.พ. จะออกใบรับรองให้กับผู้ที่มีรายชื่อในคลังคนคุณภาพ ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๑๕.๓ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชื่อตามข้อ ๑๕.๑ ออกจากคลังคนคุณภาพ เมื่อผู้นั้นได้รับ
ทุนรัฐบาลแล้ว หรือรายชื่อดังกล่าวอยู่ในคลังคนคุณภาพเกิน ๓ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
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  ๑๕.๔ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อในคลังคนคุณภาพที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด เพ่ือรับทุนทดแทนทุนว่างสำหรับทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศและทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)                พัชรภากร  เทวกุล 
 

 (นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  

เลขาธิการ ก.พ. 
      



เอกสารแนบท้าย ๑ 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดดูผู้มีศกัยภาพสูงทีก่ำลงัศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร จำนวนทุน 
๕๓๐๐๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกร ๑. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. เป็นผู้ที่ศึกษาใน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน                 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางวิทยาการข้อมูล 

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
 

๑ 

หมายเหตุ ทุนที่จะให้ไปศึกษาระยะที่ ๒ : ปริญญาโท ด้าน Economics ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ สหราชอาณาจักร หรือ ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
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เอกสารแนบท้าย ๒ 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรฐับาลเพื่อดงึดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตำแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสำเร็จการศึกษา 
๕๓๐๐๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกร ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินไทยด้านอุปสงค์ภายในประเทศ  

การลงทุน ภาคการคลัง ดุลการชำระเงิน ภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ หนี้ต่างประเทศ 
สินทรัพย์ต่างประเทศและฐานะเงินลงทุนและเงินสำรองระหว่างประเทศ เพ่ือเสนอแนะการดำเนิน
นโยบายการเงิน   

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินไทยทางด้านอุปทานทั้งในภาพรวม 
และในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจภูมิภาค และด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก 

๓. ประเมิน วิเคราะห์ภาวะการเงิน สภาพคล่อง การกำหนดกรอบนโยบายการเงินและกรอบเป้าหมาย 
เงินเฟ้อ ศึกษาวิเคราะห์ประมาณการเงินเฟ้อระยะสั้น รวมทั้งเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์นโยบายการเงิน ทางเลือกนโยบายการเงิน และประเมินผลการดำเนินนโยบายการเงิน 
รวมถึงประเมินการส่งผ่านของนโยบายการเงินในช่องทางต่าง ๆ 
  

หมายเหตุ ตำแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังสำเร็จการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเหมาะสม 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้าย ๓ 

 

มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม      
ดังต่อไปนี้ 
 ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
      (๑)   มีสัญชาติไทย 
      (๒)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
      (๓)    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต้องห้าม 
      (๑)    เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง    
  (๒)    เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
      (๓)    เป ็นผู้ อย ู ่ ในระหว ่างถ ูกส ั ่ งพ ั กราชการหร ือถ ูกส ั ่ งให ้ออกจากราชการไว ้ ก ่ อน 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๔)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
      (๕)    เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
       (๖)    เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๗)    เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (๙)    เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๑๑)  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)   
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ 
เพราะทุจริตต่อหน้าที ่                                         
 

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


