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ประกาศสำนกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนธนาคารหงประทศเทยพืไอดึงดดูผูຌมศีักยภาพสงู 

ทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบนัการศึกษา฿นประทศ 

ประจำป 256๐ 

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

 ดຌวยธนาคารหงประทศเทยขอความรวมมือจากสำนักงาน ก.พ. ฿หຌดำนินการสอบขงขัน
พืไอรับทุนธนาคารหงประทศเทยพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศ ประจำป 256๐ 
ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ .ศ. 2551  
ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตร 
ละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรบัสมคัรสอบ  จำนวน  แ  หนวย  รวม  ํ  ทุน  
  (รายละอียดของทุนตามอกสารนบทຌาย แ)   

 

 โ. กำหนดชวงวลาการ฿หຌทุน   บงป็น โ ระยะ คือ 
  โ.แ  ระยะทีไ แ ฿หຌทุนธนาคารหงประทศเทยพืไอศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายจนสำรใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามครงสรຌางหลักสูตร ทัๅงนีๅ ตຌอง฿ชຌระยะวลาศึกษาเมกิน แ ป 
  โ.โ   ระยะทีไ โ ฿หຌทุนธนาคารหงประทศเทยพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทตางประทศ 
ตามงืไอนเขทีไธนาคารหงประทศเทยกำหนด ดยภายหลังสำรใจการศึกษาตຌองกลับมาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนทีไธนาคาร
หงประทศเทย 
 

 ใ.  ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ  

  ใ.แ  มื ไอสำรใจการศึกษาตามระยะวลา฿หຌทุนระยะทีไ แ ละ โ ผู ຌเดຌรับทุนจะตຌอง
ปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน฿นสวนงานทีไธนาคารหงประทศเทยกำหนด ป็นวลา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน  
  ใ.โ  กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงาน฿นสวนงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับธนาคาร
หงประทศเทย นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 1 ทาของจำนวน
งินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
     
 

 ไ. งืไอนเขการ฿หຌทุนระยะทีไ โ พืไอศึกษาตอระดบัปรญิญาท   
4.1    ผูຌเดຌรับทุนตຌองมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกณฑ์ทีไกำหนด 

  ไ.โ  ผูຌเดຌรับทุนตຌองรับทุนระยะทีไ โ พืไอเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาทตามทีไธนาคารหง
ประทศเทยกำหนด ภาย฿นระยะวลาเมกิน โ ป นับถัดจากปทีไริไมปฏิบัติงานทีไธนาคารหงประทศเทย ดยตຌองมี
ผลประมินการปฏิบัติงานดี – ดีมาก ละเดຌรับความหในชอบจากธนาคารหงประทศเทยป็นกรณี โ เป  
  ทัๅงนีๅ ธนาคารหงประทศเทย จะป็นผูຌประมินศักยภาพละความหมาะสมของผูຌเดຌรับทุน
฿นการศึกษาตอตางประทศ 
  ไ.๏   รายละอียดภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษาสำหรับ
หนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี 
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 5.  คุณสมบตัขิองผูຌมสีทิธสิมคัรสอบ 

  5.1   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    5.1.1 ป ็นผ ู ຌม ีค ุณสมบัต ิท ั ไวเปละเม ม ีล ักษณะตຌองห ຌามตามมาตรา 36   
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายะอียดตามอกสารนบทຌาย ใี ละป็นผูຌมี
คุณสมบัติฉพาะตามทีไกำหนดเวຌ฿นทุนตละหนวย ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี 
    5.1.2  ป็นผูຌทีไศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายของสถาบันการศึกษา฿นประทศ       ฿น
ปการศึกษา โ5ๆ๐ ตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฿นสาขาวิชาตามทีไกำหนด฿นคุณสมบัติฉพาะ   ต
ละหนวยทุน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญญาตรีเมตไำกวา 3.00 
ละม ื ไอสำร ใจการศ ึกษาระดับปร ิญญาตร ีล ຌว  ต ຌองเด ຌคะนนฉลี ไยสะสมตลอดหลักส ูตรปร ิญญาตรี  
เมตไำกวา 3.00 ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน
฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 75 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 25 ป 
นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธันวาคม โ5ๆ๐ี 
    ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวา        
ป็นผูຌมีผลการรียนทียบเดຌกับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง
จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  5.2   เมอยู฿นระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน฿หຌ 
ตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม วຌนต จะเดຌรับอนุญาตจากหนวยงานจຌาของทุน฿หຌสมัครสอบเดຌ ละเดຌสงหนังสืออนุญาต
ดังกลาว฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
  5.ใ  ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติด ี

  5.ไ  สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขัน 

พืไอรับทุนธนาคารหงประทศเทย ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501  
ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
  ๑.๑   สำหรับผูຌสมัครสอบซึไงปຓนพศชาย ตຌองผานการรับราชการทหาร หรือพຌนการกณฑ์
ทหารลຌว หรือมีหลักฐานสดงวาเมตຌองรับราชการทหาร 
 

 6.  การรบัสมคัรสอบ 
            6.1  ผู ຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌ ฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก .พ . ทีไ  
http://www.ocsc.go.th/scholarship หร ือ  http://uis.ocsc.go.th พร ຌอมท ั ๅ งสามารถพ ิมพ ์บบฟอร ์มทีไ  
฿ชຌ฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาวเดຌ  

       6.2  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    ๆ.โ.แ ผู ຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตั ๅงตว ันที ไ ๐ – โ๔ ธันวาคม โ5ๆ๏  
ทางอินทอร์นใตตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี   ปຂดวใบเซต์  http://uis.ocsc.go.th 
      ิโี กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน  
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ 
      ิใี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน 
หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล 

http://www.ocsc.go.th/
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                                  ฿นกรณีที ไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ 
ผูຌสมัครสอบสามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก          
ตจะกຌเขขຌอมูลทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ   
                                 6.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ตัๅงตวันทีไ ๐ – ๎๕ ธันวาคม โ5ๆ๏ ภาย฿น
วลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
    ๆ.โ.ใ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                      (1)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
      ิ2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท 
      คาธรรมนยีม฿นการสมัครสอบจะเมจายคนื฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
    6.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน 
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
    6.2.5 ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

    6.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ     
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ .ศ. 2544        
ละทีไกຌเขพิ ไมติม ดังนั ๅน หากผู ຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ 

จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

  ๆ.3  อกสาร หลกัฐานทีไตຌองยืไน฿นวนัสอบขຌอขยีน 

    (1)  ฿บสมัคร ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก เมสวมวนตาดำ 
ถายเวຌเมกิน 1 ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
    (2)   หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับ฿ชຌ฿นการสมัครสอบพืไอรับทุน
ธนาคารหงประทศเทยพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศ ดย฿ชຌบบฟอร์ม 
สนง.ก.พ. 5 
    ิใี สำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษา
ทีไผานมาถึงภาคการศึกษาทีไ แ ของชัๅนปกอนชัๅนปสุดทຌายตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน แ ชุด 

    ิไี  หนังสือรับรองความประพฤติละกิจกรรมจากอาจารย์ทีไปรึกษา ตามบบฟอร์ม   
ทีไ ก.พ. กำหนด จำนวน แ ฉบับ 

    ิ5ี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน แ ฉบับ 
    ิ๒ี  หลักฐานวาเดຌผานการรับราชการทหาร หรือพຌนการกณฑ์ทหารลຌว 
หรือมีหลักฐานสดงวาเมตຌองรับราชการทหาร ิฉพาะผูຌสมัครสอบพศชายี 
    ิ๓ี  อกสารอื ไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลี ไยนชื ไอ-นามสกุล หนังสือ
รับรองผลการรียน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
        สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ นามสกุล  
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
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      6.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง ละตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ 
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ 
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 
       6.5  ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ โ ประภททุน  
  ๆ.ๆ  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
       6.7 การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานครละ/หรือปริมณฑล    

       6.8 ผู ຌสมัครสอบทีไป็นผู ຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสื ไอความหมาย 
ทางการคลืไอนเหว หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั ไนคงของมนุษย์  
รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวย 
ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 ็.  การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  ็.1  ก .พ . จะตงตั ๅ งคณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกบุคคล 

พืไอรับทุนลารียนหลวง ละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

  ็.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

  ็.3  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
วางระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 
  ็.4  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัคร
สอบขงขันฯ ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
  ็.5   ธนาคารหงประทศเทย จะตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการฝຄกงาน 
  7.6   คณะกรรมการประมินผลการฝຄกงาน จะประมินผลการฝຄกงานของผูຌขຌารับการฝຄกงาน 
ละสงผลการประมิน฿หຌสำนักงาน ก.พ. พืไอ฿ชຌประกอบการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
    

 ่.   การประกาศรายชืไอผูຌสมคัรสอบ วนั วลา สถานทีไสอบ ระบยีบละวธิกีารสอบ 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ระบียบละวิธีการสอบ 
฿นวันทีไ แ๕ มกราคม โ5ๆ๐ ทางวใบเซต์ http://uis.ocsc.go.th หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา 
สถานทีไสอบ ระบียบละวิธีการสอบ  
 

 ้.  การสอบละกณฑก์ารตดัสนิ 
       ้.1  ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสตูร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
    ้.1.1  วิชาภาษาอังกฤษ   
       - Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
 

http://uis.ocsc.go.th/
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    ้.1.2  วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
              ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌปลความ 
ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์หานวนຌม
หรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 

 ้.1.3  การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
       จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ผลการประมินการฝຄกงาน 
ของผูຌสมัครพืไอพิจารณาความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นตอการปฏิบัติงานทีไ ธนาคารหงประทศเทย ละเป
ศึกษาตอตางประทศ ชน พื ๅนความรู ຌที ไจำป็นตอการปฏิบัติงาน฿นตำหนงที ไสมัครสอบ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการปฏิบัติงานทีไธนาคารหงประทศเทย ละการรับทุน ประสบการณ์ 
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม การบำพใญประยชน์ตอสังคม ความคิดริริไม
สรຌางสรรค์ ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ละ/หรือดยการพิจารณาประมิน
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
  9.2  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน ตຌองสอบ
ผานขຌอขียน ตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด 
    9.2.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย 
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
         9.2.3  ผู ຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพื ไอรับทุนตຌองเดຌ
คะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด 
ทัๅงนีๅ จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 3 ทาตอ 1 ทุน  
  ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ตຌองขຌารับการฝຄกงาน฿น 
ธนาคารหงประทศเทย ป็นระยะวลา ๆ สัปดาห์ ิระยะทีไ แ ป็นวลา แ สัปดาห์ ละระยะทีไ โ ป็นวลา  
5 สัปดาห์ี ละจะเดຌรับการประมินผลการฝຄกงานจากธนาคารหงประทศเทยตามองค์ประกอบทีไธนาคาร 
หงประทศเทยกำหนด 

  ้.ใ  ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุนตຌอง 

มีระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมาถึงภาคการศึกษาทีไ ํ ของชัๅนป
กอนชัๅนปสุดทຌายตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ละขຌารับการฝຄกงาน฿นธนาคารหงประทศเทย 
ป็นระยะวลาเมตไำกวารຌอยละ ่เ ของระยะวลาการฝຄกงาน หากผูຌ฿ดเมขຌารับการฝຄกงานหรือฝຄกงานเมครบ 

ตามทีไกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์การขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน฿นครัๅงนีๅ 
  กรณีผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนมีสิทธิขຌารับการฝຄกงาน
หลายหนวยทุนจะตຌองพิจารณาลือกหนวยทุนทีไมีความประสงค์ทีไจะขຌารับการฝຄกงานระยะทีไ โ ิ5 สัปดาห์ี 
ภายหลังจากเดຌขຌาฝຄกงานระยะทีไ แ กับธนาคารหงประทศเทย หรือสวนราชการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ลຌว พืไอประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตอเป ทัๅงนีๅ มืไอลือก
หนวยทุนทีไจะฝຄกงาน฿นระยะทีไ โ ลຌว จะถือวาสละสิทธิ์การขຌารับการฝຄกงานละขຌารับการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนของหนวยทุนทีไหลือ 
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  9.4  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 

  9.5  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด     
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

  9.6  ฿นกรณีทีไผู ຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคล       
พืไอรับทุนทากัน ฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวา 
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ 
ป็นภาษาอังกฤษสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน   

  9.7  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ 
เดຌรับทุนทานัๅน 

  ้.่  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไกำหนดเวຌ฿นประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

  9.9  ถຌาผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือปรากฏ
ภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเป
ของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

  9.10 กรณีที ไทุนหนวย฿ดเมมีผู ຌสมัครสอบหรือเมมีผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุน  คณะกรรมการ
ดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไนทีไมีคุณวุฒิอยางดียวกัน 

ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 10.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผู ຌม ีส ิทธ ิเด ຌร ับทุนต ຌองเปรายงานตัวละข ຌาร ับการอบรมตามที ไสำน ักงาน ก .พ .  
ละธนาคารหงประทศเทยกำหนด 
 

 11.   การทำสญัญา 

         ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไธนาคารหงประทศเทยกำหนด  
 

 12.   การรบังนิทนุ 
   ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว หากภายหลังผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิ์
การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน จะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ละยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 1 ทา
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย รายละอียดคา฿ชຌจายของนักรียนทุนธนาคารหงประทศเทย  
ป็นตามกณฑ์ทีไธนาคารหงประทศเทยกำหนด  
 

 13.   นวทางการพัฒนาทีไสำคัญระหวางการรับทุนรัฐบาล ละระหวางการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน 
   ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับการพัฒนาทีไสำคัญ ชน การฝຄกงาน฿นสวนราชการ ละ/หรือ หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง การพัฒนาความรูຌ ทักษะละสมรรถนะ พืไอสรຌางความพรຌอม฿นการทำงานมืไอสำรใจการศึกษา การจัดทำผน 
การพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ป็นตຌน  
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 14.   การพกิถอนการ฿หຌทนุ 

      ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
   แไ.แ การพิกถอนทุนระยะทีไ ํ 
   แี หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก .พ. 
ละธนาคารหงประทศเทยกำหนด 
   โ  ี ป็นผู ຌม ีความประพฤติส ื ไอมสีย  หรือเมอยู  ฿นมาตรฐาน หรือเม หมาะสม  
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. ละธนาคารหงประทศเทยกำหนด 

       ๏ี  ปຓนผูຌอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน หรือประภททุนอืไนของธนาคาร 
หงประทศเทย เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน฿หຌตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม ถือปຓนกรณีรับทุนซๅำซຌอน    
                             ๐ี จตนาสดงขຌอความอันปຓนทใจ หรือปกปຂดขຌอความจริงซึไงควรบอก฿หຌจຌง พืไอ฿หຌตน
เดຌรับทุนจากธนาคารหงประทศเทย 

   แไ.โ การพิกถอนทุนระยะทีไ ๎ 
   แี เมสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีภาย฿นปการศึกษา 256๐ หรือมืไอสำรใจ 

การศึกษาระดับปริญญาตร ีเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 3.00  
    2ี หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. 
ละธนาคารหงประทศเทยกำหนด 
       3ี ป็นผู ຌมีความประพฤติ สื ไอมสีย  หรือเมอยู  ฿นมาตรฐาน หรือเม หมาะสม  
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. ละธนาคารหงประทศเทยกำหนด 

       ๐ี ปຓนผูຌอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน หรือประภททุนอืไนของธนาคาร 
หงประทศเทย เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน฿หຌตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม ถือปຓนกรณีรับทุนซๅำซຌอน    
                            ๑ี จตนาสดงขຌอความอันปຓนทใจ หร ือปกปຂดขຌอความจร ิงซึไ งควรบอก฿หຌจຌง  
พืไอ฿หຌตนเดຌรับทุนจากธนาคารหงประทศเทย 

       6ี ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
   7ี เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติงานของธนาคารหงประทศเทย  
         ่ี มีผลประมินการปฏิบัติงานเมป็นเปตามกณฑ์ทีไกำหนด 
   ้ี หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว 
         แเี เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา ๎ ป 
นับถัดจากปทีไริไมปฏิบัติงานทีไธนาคารหงประทศเทย  
 

ํ๑. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 
  ํ๑.ํ สำนักงาน ก.พ. จะจัดกใบขຌอมูลผูຌขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับทุน
ประภท฿ด ขຌาสูคลังคนคุณภาพป็นระยะวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
  ํ๑.๎ สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน 

นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๑.๏ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๑.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอผูຌนัๅนเดຌรับ
ทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 



- ๔ - 

 

  ํ๑.๐ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมีคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทดทนทุนวางสำหรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿น
สถาบันการศึกษา฿นประทศละทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๎๑๒๏ 
 

ิลงชืไอี                ชมนาด  ศรีสวาสดิ์ 
 

 (นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  

ลขาธิการ ก.พ. 

      

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



อกสารนบทຌาย ํ 

รายละอียดทุนรัฐบาลพืไอดึงดดูผูຌมีศกัยภาพสูงทีไกำลงัศึกษาในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐ 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑๏์์ํ ธนาคารหงประทศเทย ศรษฐกร ํ. ปຓนผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ปຓนผูຌทีไศึกษา฿น สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน                 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวตอร์                 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางวิทยาการขຌอมูล 

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์ 
 

ํ 

หมายหตุ ทุนทีไจะ฿หຌเปศึกษาระยะทีไ ๎ : ปริญญาท ดຌาน Economics ทีไประทศสหรัฐอมริกา หรือ สหราชอาณาจักร หรือ ประทศ฿นภูมิภาคยุรป 
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อกสารนบทຌาย ๎ 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรฐับาลพืไอดงึดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐ 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑๏์์ํ ธนาคารหงประทศเทย ศรษฐกร ํ. ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ติดตามภาพรวมสถานการณ์ศรษฐกิจการงินเทยดຌานอุปสงค์ภาย฿นประทศ  
การลงทุน ภาคการคลัง ดุลการชำระงิน ภาวะงินทุนคลืไอนยຌายระหวางประทศ หนีๅตางประทศ 
สินทรัพย์ตางประทศละฐานะงินลงทุนละงินสำรองระหวางประทศ พืไอสนอนะการดำนิน
นยบายการงิน   

๎. ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ติดตามสถานการณ์ศรษฐกิจการงินเทยทางดຌานอุปทานทัๅง฿นภาพรวม 

ละ฿นสาขาศรษฐกิจทีไสำคัญ ดຌานศรษฐกิจภูมิภาค ละดຌานการปลีไยนปลงชิงครงสรຌาง 
ของศรษฐกิจเทยทามกลางกระสการปลีไยนปลงทีไสำคัญของลก 

๏. ประมิน วิคราะห์ภาวะการงิน สภาพคลอง การกำหนดกรอบนยบายการงินละกรอบป้าหมาย 

งินฟ้อ ศึกษาวิคราะห์ประมาณการงินฟ้อระยะสัๅน รวมทัๅงครืไองมือทางการงินตาง โ 

พืไอสนอนะกลยุทธ์นยบายการงิน ทางลือกนยบายการงิน ละประมินผลการดำนินนยบายการงิน 
รวมถึงประมินการสงผานของนยบายการงิน฿นชองทางตาง โ 
  

หมายหตุ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังสำรใจการศึกษา อาจมีการปลีไยนปลงตามทีไธนาคารหงประทศเทยหในวาหมาะสม 

 

 

 



 

อกสารนบทຌาย ๏ 
 

มาตรา ๏๒ หงพระราชบญัญัติระบยีบขຌาราชการพลรอืน พ.ศ. ๎๑๑ํ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทัไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดป 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข
ดຌวยความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ป ຓนผูຌ อย ู  ฿นระหว างถ ูกส ั ไ งพ ั กราชการหร ือถ ูกส ั ไ ง฿ห ຌออกจากราชการเว ຌ ก  อน 

ตามพระราชบัญญัตินีๅหรือตามกฎหมายอืไน 

     (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  
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)   
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕)  

ผูຌนัๅนตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออก
จากงานหรือออกจากราชการเปกินสามปลຌว  ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ 

พราะทุจริตตอหนຌาทีไ                                          
 

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


