(สำเนา)
(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รือไ ง รับสมัครสอบขงขันพือไ รับทุนสนับสนุนความตຌองการของสวนราชการ฿นภูมภิ าค (Area - based)
ประจำป 256๐
(ทุนบุคคลทัวไ เประดับปริญญา : บรรจุกอ นเปศึกษาี
---------------ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนสนับสนุนความตຌองการของสวนราชการ฿น
ภูมิภาค ิArea – basedี ประจำป 25๒๐ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี ฉะนัๅน อาศัยอำนาจ
ตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวย
ทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน
ดังตอเปนีๅ
แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ๐ หนวย รวม ๐ ทุน
(รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ)
โ. ประทศทีไกำหนด฿หຌเปศึกษา
ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/
หนว ยงานของรัฐ หใน ชอบรว มกัน ฿หຌน ัก รีย นทุน รัฐ บาลทีไเ ดຌรับ การคัด ลือ ก฿หຌเ ดຌรับ ทุน ตามความตຌอ งการ
ของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ
ละป็นสถาบัน การศึกษาทีไเดຌรับการจัดอัน ดับอยู฿นลำดับ ตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา ห รือจากสถาบันการจัด
อันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล
3. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน
ใ.โ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไเดຌท ำเวຌกับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌอ งชด฿ชຌงิน ทุน ทีไเดຌจายเปลຌว ทัๅงสิๅน ยังจะตຌอ งชด฿ชຌงิน อีก 2 ทา
ของจำนวนงินทุน ดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย

-24. งือไ นเขของการรับทุน
ไ.แ ผูຌมี สิท ธิเดຌรับ ทุน จะตຌองขຌารับ การบรรจุ ละตงตัๅง ฿นส ว นราชการทีไ ก.พ. กำหนด
ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๐
ไ.โ ผูຌ มี สิ ทธิ เ ดຌ รั บ ทุ นตຌ องผ า นการประมิ นผลการทดลองปฏิ บั ติ หนຌ าทีไ ราชการ
จากส วนราชการตຌ น สั งกั ด ยกวຌ น กรณี ทีไ ส วนราชการเม อาจจั ดอบรมขຌ าราชการบรรจุ ฿หม ละมี การขยายวลา
การทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ
4.3 ผูຌ มี สิ ท ธิ เดຌ รั บ ทุ น ทีไ ผ าน การป ระมิ น ผลการ ท ดลองป ฏิ บั ติ ห นຌ าทีไ ราชการ
จากส วนราชการตຌนสังกัด ละผ านการตรวจสุ ขภาพจากคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ. ลຌ วจะขຌาสู ชวงการตรียม
ความพรຌอม ิPreparatory Periodี ซึไงผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองผานการประมินการตรียมความพรຌอม ิPreparatory Periodี
ตามกณฑ์ ทีไ ส ำนั ก งาน ก.พ. กำหนด จึ งจะสามารถดิน ทางเปศึ กษาดຌ ว ยทุ น รั ฐ บาล ิEducational Periodี เดຌ
ดยจะตຌองเดຌรับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ. อีกครัๅงหนึไ ง วามีความพรຌอม฿นการเปศึกษา
ณ ตางประทศ
๐.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองดินทางเปศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นตางประทศ ฿นประทศ/สถาบัน
ทีไ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานทางวิ ช าการทีไ เดຌ รั บ การยอมรั บ ดยตຌ อ งเดຌ รั บ ความหใ น ชอบจากส ว นราชการตຌ น สั งกั ด
ละสำนักงาน ก.พ. กอน
ไ.๑ สำนั ก งาน ก.พ . จะสนั บสนุ น ฿หຌ ผูຌ เ ดຌ รั บ ทุ น ขຌ า ฝຄ ก งาน ิExperience Periodี
฿นหนวยงานภาครัฐ/อกชน฿นตางประทศ฿นระยะวลาเมกิน ๆ ดือน
5. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
5.1 ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
5.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌา ราชการพลรื อ น พ.ศ. 2551 ิรายละอีย ดตามอกสารนบทຌา ย โี ละป็ น ผูຌ มีคุณสมบัติฉพาะ
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี
5.1.2 ป็น ผูຌทีไก ำลัง ศึก ษาอยู฿ นชัๅน ปสุด ทຌา ยของหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
หลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริ ญญาตรี
เมตไำ กวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ลຌว ตก รณี ละมืไอ สำรใจ การศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี ลຌว จะตຌอ งเดຌ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีชนกัน
ิรายละอี ยดตามอกสารนบทຌ าย แี (฿นระบบการวั ดผลทีไ คิ ด คะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรื อ F=0)
หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันปຂ ดรับสมัคร ิวันทีไ
2๔ ธันวาคม 256๏ี หรือ
๑.ํ.๏ ป็น ผู ຌเ ดຌร ับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ ิอ ยา งอื ไน ที ไ ทีย บเดຌ฿ นระดับ ดีย วกัน
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) หรือรຌอ ยละ 70.00 หรื อ ็5.เเ หรื อ ทีย บเดຌเ มตไำกวา นีๅ ละตຌอ งมีอายุ เ ม กิน 35 ป นั บ ถึ งวั น
ปຂ ดรั บ สมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๏ี

-35.โ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึ ก ษาเม ป็ น เปตามหลั ก กณฑ์ ทีไ ก ำหนดเวຌ ตามขຌ อ 5.1.2 ละ 5.1.๏ ตຌ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองผลการรี ย น
จากสถานศึกษา มาสดงวาป็ นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียด
ตามอกสารนบทຌาย แี หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
5.3 ผูຌส มัค รสอบตຌอ งป็น ผูຌซึไง เมคยเดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขา
ละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา
5.4 ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
5.5 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
5.6 สำหรับ ภิก ษุส ามณร ทางราชการเมรับ สมัค รสอบละเมอ าจ฿หຌ ขຌา สอบขง ขัน
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 งค์ จ ะ ส มั ค ร ส อ บ ดู ร า ย ล ะ อี ย ด เดຌ ที ไ วใ บ เซต์ ข องสำนั ก งาน ก.พ. ที ไ
http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿น
การสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว
ๆ.โ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธกี ารสมัคร
ๆ.โ.แ ผูຌ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สมั ค รเดຌ ตัๅ ง ต วั น ทีไ ๐ – โ๔ ธั น วาคม โ5ๆ๏
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th
ิโี กรอกขຌ อ ความ฿น฿บสมั ค ร฿หຌ ถูก ตຌ อ งละครบถຌ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขัๅน ตอน
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
ิใี พิ ม พ์ บบฟอร์ม การชำระงิน ลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผ น
หรือหากเมมี ครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบัน ทึกขຌอมูล ลง฿นสืไอ บัน ทึกขຌอ มูล ฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล
ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ
6.2.2 นำบบฟอร์ม การชำระงิน เปชำระงิน คา ธรรมนีย ม฿นการสมัค รสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบั ญชี คาธรรมนี ยมสอบทุนของ ก.พ.
ตัๅ ง ต วั น ทีไ ๐ – โ๕ ธั น วาคม โ5ๆ๏ 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

-46.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน
6.2.5 ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
6.2.6 การสมัค รสอบตามขั ๅน ตอนขຌา งตຌน ถือ วา ผู ຌส มัค รสอบป็น ผู ຌล งลายมือ ชื ไอ
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไ มติ ม ดั งนัๅ น หากผูຌ ส มั ครสอบจง฿จกรอกขຌ อมู ล อั น ป็ น ทใ 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) สำนาปริญ ญาบัต ร หรือ สำนาหนัง สือ รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ
พรຌอมทัๅงสำนาระบี ยนสดงผลการรี ยนตลอดหลั กสู ตร (Transcript of Records) ของระดับ ปริ ญญาตรี
กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา
ิใี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน
(4) อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
6.4 ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ
6.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิส มัครสอบเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌ ลือก
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

-57. การตงตัๅงกรรมการกียไ วกับการสอบ
7.1 ก.พ. จะต งตัๅ ง คณะกรรมการดำนิ น การสอบข งขั น ละคั ด ลื อ กบุ ค คลพืไ อ รั บ
ทุนลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
7.2 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
7.3 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ
กำหนดระบี ยบละวิธีการสอบ ตัด สิ น ปั ญ หากีไยวกับ คุ ณ สมบั ติของผูຌ ส มัครสอบ ละปั ญ หาอืไน โ ทีไ กิดขึๅน ฿น
การดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
7.4 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับ การประมิน ความหมาะสมของบุ คคลพืไอ รับ ทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับ ทุน
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
8. การประกาศรายชือไ ผูสຌ มัครสอบ วัน วลา สถานทีสไ อบ ละระบียบละวิธกี ารสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวั น ทีไ แ๕ มกราคม โ5ๆ๐ ทางวใบ เซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
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 หตุผ ล ดยการ฿หຌ
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม
9.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิน จากประวัติสว นตัว ประวัติก ารศึกษาของผูຌส มัคร พืไอพิจารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 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)

-69.2 ผูຌทีไมีสิท ธิขຌา รับ การประมิน ความหมาะสมของบุค คลพืไอ รับ ทุน ตล ะหนว ย ทุน
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ
9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเม ตไำกวาคะนนฉลีไ ย (Mean) ของผูຌ ขຌาสอบ
ทัๅงหมด
9.2.2 วิช าความสามารถทัไ ว เปชิ งวิช าการ ตຌ อ งเดຌ ค ะนนเม ตไ ำกวาคะนนฉลีไ ย
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
9.2.3 ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌ คะนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด ทัๅงนีๅ จะ
รียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุนยกวຌน ทุน หนว ย฿ดมีจ ำนวน โ-ไ ทุน จะรีย ง
คะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เวຌจำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน
9.3 ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 7์ ดยผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนสูงสุด มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌ
ทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ
9.๐ ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌ ผูຌ ทีไ เดຌ คะนนรวมของวิชาภาษาอั งกฤษละวิชาความสามารถทัไ วเปชิ งวิ ชาการสู งกว าป็ นผูຌ มี สิ ทธิเดຌ รั บทุ นก อน
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
9.๑ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็น ลำดับรก
฿น฿บสมัครสอบกอน ดยจะถือวาผูຌนัๅนเดຌสละสิทธิ่การรับทุนทีไหลืออยูทัๅงหมด
9.๒ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
9.๓ ผูຌ มีสิ ท ธิเดຌรั บ ทุ น ราย฿ดเมม ารายงานตัว ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไ ส ำนั กงาน ก.พ.
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาผูຌนัๅนสละสิทธิ่การรับทุน
9.๔ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน
ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลากอนขຌารับการบรรจุตงตัๅง ิภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๐ี คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน
ละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขัน ทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบ
ครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
9.๕ กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
10. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
11. การบรรจุละตงตังๅ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองรายงานตัว ละบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๐

-712. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับ คณะกรรมการพทย์ของ 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
กอ นดิน ทาง คา฿ชຌจา ยประจำดือ น คา ลา รีย น คา หนัง สือ ละคาอุป 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 256๏ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
หรือ คุณวุฒิ อยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลัก สูตรตไำกวา 3.00 วຌนตสาขาวิชา
ตามทีไระบุ฿นอกสารนบทຌาย ๏ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.๓๑
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) ผลการสอบภาษาอัง กฤษเมป็น ที ไย อมรับ ของสถานศึก ษาที ไจ ะเปศึก ษาตอ
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)

-817.๓ เม เดຌ รั บ การตอบรั บ ฿หຌ ขຌ า ศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษา฿นประทศ/สถาบั น การศึ ก ษา
฿นตางประทศทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ละดินทางเปศึกษาภาย฿นระยะวลา ใ ป นับตัๅงตวันทีไบรรจุขຌารับราชการ
17.๔ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดิน ทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
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.ํ สำนั ก งาน ก.พ. จะจั ด กใ บ ขຌ อ มู ล ผูຌ ขຌ า รั บ การประมิ น ความหมาะสมของบุ ค คล
พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌ คะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ 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 สำนั กงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลื อกผูຌ ทีไมี รายชืไอ฿นคลังคนคุณ ภาพทีไมี คุณ สมบั ติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทดทนทุนวางสำหรับทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา
ประกาศ ณ วันที่ ๐ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๒๏
ิลงชื่อี

ชมนาด ศรีสวาสดิ์
(นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

สำนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

อกสารนบทຌาย ๑

รายละเอียดประเภททุนสนับสนุนความตຌองการสวนราชการ฿นภูมิภาค ิArea - basedี ประจำปี ๒๑๒๐ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี
หนวยที่
หนวยทีไ ์ํ๘์๐์ํ
ภาคตะวันออกฉียงหนือ
จำนวน ํ ทุน

สวนราชการ
กรมการปกครอง
ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดขอนกน
ตำหนงที่จะบรรจุ
จຌาพนักงานปกครอง

ยุทธศาสตร์/กลุมสาขาทีจ่ ะ฿หຌเป
ระดับ
ประทศ
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร
ศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีไ ๐| กลุม ทีไ ๏ นยบายตาง โ ท ป็นเปตามประกาศ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา
รับสมัคร ฯ ขຌอ ๎
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขานิติศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร
เมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตำไ กวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว
กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี หรือ
สำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาค
ทีไกำหนด
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี

๎
หนวยที่

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์/กลุมสาขาทีจ่ ะ฿หຌเป
ศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีไ ๐| กลุม ทีไ ๎ กฎหมาย
ฉพาะดຌาน

หนวยทีไ ์ํ๘์๐์๎
ภาค฿ตຌ
จำนวน ํ ทุน

กรมการปกครอง
ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดภูกใต
ตำหนงที่จะบรรจุ
จຌาพนักงานปกครอง

หนวยทีไ ์ํ๘์๐์๏
ภาค฿ตຌ
จำนวน ํ ทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุม ทีไ ๎ กฎหมาย
ฉพาะดຌาน
ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดภูกใต
ตำหนงที่จะบรรจุ
นิติกร

ระดับ
ท

ท

ประทศ

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร

ป็นเปตามประกาศ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา
รับสมัคร ฯ ขຌอ ๎
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว
กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี หรือ
สำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาค
ทีไกำหนด
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี
ป็นเปตามประกาศ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา
รับสมัคร ฯ ขຌอ ๎ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิตศิ าสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว
กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี หรือ
สำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาค
ทีไกำหนด
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี

๏
หนวยที่
หนวยทีไ ์ํ๘์๐์๐
ภาคตะวันออกฉียงหนือ
จำนวน ํ ทุน

สวนราชการ
กรมประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน ณ อุบลราชธานี
ตำหนงที่จะบรรจุ
นักสืไอสารมวลชน

ยุทธศาสตร์/กลุมสาขาทีจ่ ะ฿หຌเป
ระดับ
ประทศ
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร
ศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุม ทีไ ๏ นยบายตาง โ ท ป็นเปตามประกาศ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา
รับสมัคร ฯ ขຌอ ๎
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์
หรือทียบเดຌเมตำไ กวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว
กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี หรือ
สำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีตไ ัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาค
ทีไกำหนด
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๘ ธ.ค. ๒๏ี

หมายหตุ
ํี สำหรั บ ประทศทีไ จ ะ฿หຌ เปศึ ก ษากำหนดตามกรอบประทศทีไ ก.พ. กำหนด กรณี ป ระสงค์ จ ะเปศึ ก ษา ณ สหรั ฐ อมริ ก า สหราชอาณาจั ก ร จะตຌ อ งป็ น
สถาบันการศึกษาทีเไ ดຌรับการจัดอันดับอยู฿น Top ๎์ ของสถาบันการติดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล ทัๅงนีๅกรณีประทศทีไจะ฿หຌเป
ศึกษานอกหนือจากทีไกำหนด จะตຌองป็นประทศทีไสถาบันการศึกษามีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน
๎ี ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองจัดทำรายละอียดสาขาวิชา ละประทศทีไจะเปศึกษา ทีไผานความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัด฿หຌ สำนักงาน ก.พ. พิจารณากอนดินทางเปศึกษา
๏ี การปรับงินดือนมืไอสำรใจการศึกษา ป็นเปตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินดือน พ.ศ. ๎๕๕ํ

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 ๏
๏๏
ผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังตอเปนีๅ
ตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมเมตไำกวา ๎.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
…………………………………………………….

