(สาเนา)

ประกาศสานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
(ทุนสาหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)

-------------------------ด้วยสำนักงำน ก.พ. จะดำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบำล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำ
จำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ) ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศ
รับสมัครคัดเลือก และกำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร
ระดับปริญญำ
โท
ณ ต่ำงประเทศ จานวน ๑๒ ทุน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมำปฏิบัติรำชกำร/ปฏิบัติงำน ณ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ
ที่เป็นต้นสังกัดเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีผู้รับทุนไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำร/ปฏิบัติงำนให้แก่รำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ
ตำมสัญญำที่ได้ทำไว้กับ สำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้
เงินอีก ๒ เท่ำของจำนวนเงินทุนดังกล่ำวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรที่สังกัดส่วนรำชกำร
ที่กำหนด หรือ
๓.๑.๒ ข้ำรำชกำรตำรวจสังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือ
๓.๑.๓ ข้ ำรำชกำรหรือเจ้ำ หน้ำที่ของรัฐ สั งกัดหน่ว ยงำนของรัฐ ตำมที่กำหนด
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ประจำ และมิได้หมำยรวมถึงพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว หรือ พนักงำนประจำ

-๒๓.๒ มีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันทีป่ ิดรับสมัคร (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๓.๓ เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
๓.๔ ปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำน ณ ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐตำมที่กำหนด
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๓.๕ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และควำมประพฤติดี
๓.๖ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
๓.๗ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรตอบรั บ ให้ เ ข้ ำ ศึ ก ษำโดยไม่ มี เ งื่ อ นไขในระดั บ ปริ ญ ญำโท
ในสถำบัน กำรศึก ษำในต่ำ งประเทศ ที่ ก.พ. รับ รองคุณ วุฒิใ ห้บ รรจุเ ข้ำ รับ รำชกำรได้ ในสำขำวิช ำตำม
กรอบสำขำวิช ำที่กำหนด และจะต้องเดินทำงไปศึกษำภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑
๓.๘ กรณีผู้ส มัค รคัด เลือ กอยู่ร ะหว่ำ งรับ ทุน รัฐ บำลไปศึก ษำวิช ำ ณ ต่ำ งประเทศ
ไม่มีสิ ทธิส มัครคัดเลื อกในครั้ งนี้
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิคัดเลือกสามารถสมัครได้เฉพาะหน่วยทุนมีรายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดปรากฏอยู่ ตามเอกสารแนบ ๑ เท่านั้น
๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รำยละเอียดกำหนด
กำรคัดเลือก ตามเอกสารแนบ ๒
๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่ำว ต้องสมัครไปยังสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ
ในสำขำวิชำตำมกรอบสำขำวิชำที่กำหนด และได้รับการตอบรับจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศให้เข้ำ
ศึกษำโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงกรอกใบสมัครและ download แบบฟอร์มอื่น ๆ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.พ.
ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษำต่อ”หั วข้อย่อย
“ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)”
๔.๓ กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนด ให้ยื่นแบบใบสมัคร
ซึ่งพิมพ์ออกจำกระบบ พร้อมเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งไปยัง
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่ำ
“ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ” ภำยในวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ สำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำร
ของผู้สมัครคัดเลือกเป็นสำคัญ และหำกผู้สมัครคัดเลือกยื่นเอกสำรด้วยตนเอง สำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่
ที่ก ลุ่ม งำนสำรบรรณ สำนัก งำน ก.พ. ประทับ ตรำรับ เอกสำรเป็น สำคัญ สาหรับ เอกสารที่ส่ง หลัง วัน ที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะไม่ได้รับการพิจารณา

-๓๔.๔ เอกสำร และหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร มีดังนี้
(๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่ส วมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ
ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้วจำนวน ๑ รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(๒) หนัง สือตอบรับ ให้เข้ำ ศึกษำในสถำบัน กำรศึกษำในต่ำงประเทศโดยไม่มี
เงื่อนไข ตำมข้อ ๓.๗ โดยจะต้องระบุสำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ พร้ อมทั้งวันเปิดภำคกำรศึกษำไว้ด้วย
(๓) หลักสูตรกำรศึกษำพร้อมเกณฑ์กำรวัดผลของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรตอบรับ
ให้เข้ำศึกษำ
(๔) ในกรณีที่กำหนดให้มีกำรทำวิจัย ให้ยื่นหลักฐำนหัวข้อวิจัยหรือโครงวิทยำนิพนธ์
จำนวน ๑ ชุด (ถ้ำมี)
(๕) สำเนำผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่ใช้ในกำรสมัครเข้ำ
ศึกษำต่อในสถำนศึกษำ หรือภำษำอื่น (ถ้ำมี)
(๖) สำเนำผลกำรสอบ GRE หรือ GMAT (ถ้ำมี)
(๗) หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหรืออำจำรย์ผู้เคยสอน จำนวน ๒ ท่ำน
รวม ๒ ฉบับ (ให้ใช้แบบฟอร์ม OCSC ๑)
(๘) เอกสำรซึ่งเป็นผลงำนทำงวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำ (ถ้ำมี)
(๙) เรีย งควำมในหัว ข้อ “เหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ นและประโยชน์ ที่ จะได้ รั บจำก
กำรศึกษำในสำขำวิชำที่จะไปศึกษำต่อ รวมทั้งข้อเสนอในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส่วนรำชกำร” เป็นภำษำไทย จำนวนไม่เกิน ๓ หน้ำกระดำษ A4 (แบบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ๑๖
ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด Single space) และจะต้องลงนำมด้วยลำยมือรับรองว่ำเป็นผู้จัดทำเรียงควำม
ดังกล่ำวด้วยตนเอง
(๑๐) ส ำเนำปริ ญ ญำบั ต รหรื อ ประกำศนี ย บั ต ร พร้ อ มส ำเนำระเบี ย นแสดง
ผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญำตรี และ/หรือปริญญำโท ที่ผู้สมัคร
สำเร็จกำรศึกษำ จำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด
(๑๑) ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume) เป็นภำษำไทย
(๑๒) สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำงไทย (Passport) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จำนวน ๑ ชุด
(๑๓) สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จำนวน ๑ ชุด
(๑๔) หนังสืออนุญำตให้สมัครคัดเลือกจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ
ตำมแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๖
(๑๕) หนังสือรับรองจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ ตำมแบบฟอร์ม
สนง. ก.พ. ๖.๑ ว่ำ
- สำขำวิชำที่ผู้สมัครไปศึกษำเป็นสำขำวิชำที่มีควำมสำคัญ เป็นควำมต้องกำร
และเป็นประโยชน์ต่อภำรกิจของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ

-๔- สำขำวิ ช ำที่จ ะไปศึ กษำเป็น สำขำวิช ำที่ กำหนดไว้เ ป็น คุณ สมบัติ เฉพำะ
สำหรับตำแหน่งของผู้ที่สมัครรับทุน
- ผู้สมัครเป็นผู้ที่ปฏิบัติภำรกิจประจำที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมำยภำรกิจ
ประจำให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่จะไปศึกษำ
เห็นชอบกับข้อเสนอในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนของผู้สมัคร
สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงชื่อกากับไว้ด้วย
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กจะต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ ำ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตำม
ประกำศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจำกเอกสำรและหลักฐำนแล้ว
ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที
สำหรับผู้สมัครคัดเลือกที่มีควำมพิกำรทำงกำรเห็น ทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย
ทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย ตำมประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
ประเภทและหลักเกณฑ์ควำมพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงำน ก.พ. จะพยำยำมจัดหำสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกให้ในวันสัมภำษณ์ตำมที่ได้แจ้งให้สำนักงำน ก.พ. ทรำบ และตำมที่สำนักงำน ก.พ. เห็นสมควร
๕. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพื่อรับทุนรัฐบำล
ตำมควำมต้องกำรของกระทรวง กรม หรือหน่วยงำนของรัฐ
๕.๒ คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกจำก
เอกสำรหลักฐำน และตัดสินปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกและปัญหำอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินกำร
คัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกำศรับ สมัคร ประกำศรำยชื่อผู้ส มัคร ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
๕.๓ คณะกรรมกำรด ำเนิน กำรคัด เลือ กฯ แต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรประเมิน ควำม
เหมำะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๖. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
กำรคัดเลือกจะใช้วิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดังนี้
๖.๑ การกลั่นกรองเอกสารการสมัคร จะพิจำรณำจำกข้อมูลที่ปรำกฏในแบบแสดง
ควำมจำนงสมัครคัดเลือก และเอกสำรประกอบกำรสมัคร ได้แก่ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติส่วนตัว หนังสือ
รับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรืออำจำรย์ผู้ เคยสอน เรียงควำมที่แสดงถึงเหตุผลควำมจำเป็นและประโยชน์ที่
จะได้รับจำกกำรศึกษำในสำขำวิชำที่จะไปศึกษำต่อ รวมทั้งข้อเสนอในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนซึ่งได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส่วนรำชกำร และผลงำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) ซึ่งเป็นผลงำนทำงวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
ซึ่งแสดงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้สมัคร

-๕๖.๒ การสัมภาษณ์ จะสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น พื้นควำมรู้
ที่จำเป็นสำหรับกำรศึกษำต่อในสำขำวิชำที่สมัคร ควำมตั้งใจจริง และและทัศนคติในกำรรับทุนเพื่อกลับมำ
ทำประโยชน์ในภำครำชกำร ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็น ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ กำรปรับตัว
เข้ำกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชำวน์ปัญญำ และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำก
คณะกรรมกำรกลั่นกรองเอกสำรกำรสมัคร และจะต้องไปเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่
ทีค่ ณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ กาหนด
๖.๓ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ คือ ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนกำรกลั่นกรองเอกสำรกำรสมัคร
สูงสุดลงมำตำมลำดับจำนวนไม่เกิน ๓ เท่ำของจำนวนทุน
๖.๔ ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ ได้คะแนนสัมภำษณ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐ โดยมีคะแนน
สูงสุดลงมำตำมลำดับเท่ำจำนวนทุน
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
สำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่ำนั้น ทำง website ของ
สำนักงำน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลำกรภำครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษำต่อ”
หัวข้อย่อย “ทุน สำหรับ ผู้ที่ไ ด้รับ กำรตอบรับ ให้เ ข้ำ ศึก ษำจำกสถำบัน กำรศึก ษำในต่ำ งประเทศ ประจำปี
๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)” และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน ทรำบโดยตรง พร้อมทั้งมีห นังสือแจ้งไปยังส่ว นรำชกำร
ของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย
๘. การรายงานตัวและการอบรม
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรำยงำนตัวและเข้ำรับกำรอบรมตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
กรณีมีผู้สละสิทธิรับทุน ไม่สำมำรถรำยงำนตัวในระยะเวลำที่กำหนด ถูกเพิกถอนกำรให้ทุน
หรือขำดคุณสมบัติที่จะรับทุน จะมีกำรเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองที่อยู่ในลำดับถัดไปเพื่อรับทุนแทนภำยใน
๑ เดือน นับแต่วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
๑๐. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสิทธิได้รับ ทุน ต้องไปตรวจสุขภำพและอนำมัยกับคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยของคณะกรรมกำร
แพทย์ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประกำรใด
๑๑. การทาสัญญา
ผู้มีสิท ธิไ ด้รับ ทุน ต้องทำสัญ ญำตำมแบบสัญ ญำที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะทำสัญญำได้
ต่อเมื่อมีผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่ำพร้อมที่จะไปศึกษำต่อ
ต่ำงประเทศได้

-๖๑๒. การรับเงินทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญำเรียบร้อยแล้ว และได้รับค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำตั๋ว
โดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ค่ำใช้จ่ำยเตรียมตัวก่อนเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยประจำเดือน ค่ำเล่ำเรียน ค่ำหนังสือและ
อุปกรณ์กำรศึกษำ ค่ำคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๑๓. เงื่อนไขการรับทุน
๑๓.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้ล ำศึกษำจำกหัว หน้ำ
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนต้นสังกัดให้สำนักงำน ก.พ. ก่อนเดินทำงไปศึกษำ
๑๓.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเดินทำงไปศึกษำในระดับ สำขำวิชำ สถำบันกำรศึกษำและ
ประเทศที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือกภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนกำรให้ทุน
๑๔. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๔.๑ ไม่ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.
๑๔.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรทำสัญญำตำมที่สำนักงำน ก.พ.
กำหนด
๑๔.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่อยู่ในมำตรฐำน หรือไม่เหมำะสม หรือไม่
ประพฤติตนตำมแนวทำงที่ ก.พ. กำหนด
๑๔.๔ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๓
๑๔.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงไม่เข้ำศึกษำต่อในระดับ สำขำวิชำ สถำนศึกษำ
และประเทศ ตำมที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
๑๔.๖ ไม่สำมำรถเดินทำงไปศึกษำ ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑
ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ

พัชรภำกร เทวกุล
(หม่อมหลวงพัชรภำกร เทวกุล)
รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำร ก.พ.

เอกสำรแนบ ๑
รายละเอียดทุนสาหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
หน่วย
ทุนที่
๑

๒
๓

๔

กลุ่ม

กรอบสำขำวิชำ

ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนของรัฐ
ของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๑. ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
มั่นคง คอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม
ที่เกี่ยวกับ
๒. สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
ควำมปลอดภัย
๓. สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
ไซเบอร์
๔. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๕. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๖. สำนักงำน กสทช.
๗. สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน)
๘. สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
เศรษฐกิจ เกษตรศำสตร์ หรือ ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวง ดังนี้
สิ่งแวดล้อม พลังงำน - กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
หรือ กำรจัดกำรภัย - กระทรวงพลังงำน
พิบัติ หรือนโยบำยที่
เกี่ยวข้อง
สังคม กำรดูแลและพัฒนำ ๑. ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวง ดังนี้
คุณภำพชีวิต
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ครอบครัว
ของมนุษย์
และสังคมผู้สูงอำยุ
- กระทรวงสำธำรณสุข
หรือนโยบำยที่
- กระทรวงแรงงำน
เกี่ยวข้อง
- กระทรวงมหำดไทย
๒. สำนักงำน ก.พ.
(ลงชื่อ)

ระดับปริญญำ/
จำนวนทุน
โท ๔ ทุน

โท ๒ ทุน
โท ๒ ทุน

โท ๔ ทุน

เอกสำรแนบ ๒
กาหนดการคัดเลือก
ทุนสาหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

--------------------------กิจกรรม
๑. รับสมัคร

๒. ประกำศรำยชื่อผู้สมัคร
คัดเลือกเพื่อรับทุนฯ
๓. พิจำรณำกลั่นกรอง
เอกสำรกำรสมัคร
๔. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
และกำหนดวัน เวลำ
สถำนที่เข้ำรับกำร
สัมภำษณ์
๕. สัมภำษณ์
๖. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน
๗. รำยงำนตัว และ
ปฐมนิเทศ
๘. เดินทำงไปศึกษำ

สถานที่
๑. ผู้สนใจ ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
กรอกใบสมัครผ่ำนระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่
www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study หัวข้อ
“ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ”
๒. พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสำร
กำรสมัครถึงสำนักงำน ก.พ. ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ด่วนพิเศษ (EMS) ภำยในวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑
www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study
หัวข้อ “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ”
สำนักงำน ก.พ.
www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study
หัวข้อ “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ”

สำนักงำน ก.พ.
www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study
หัวข้อ “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ”
สำนักงำน ก.พ.
ต่ำงประเทศ

หมายเหตุ ทัง้ นี้ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัน เดือน ปี
๑ มีนำคม - ๑๘ พฤษภำคม
๒๕๖๑

๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑

ต้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๑
ภำยใน
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑

ภำยใน ๒๕ – ๒๙ มิถุนำยน
๒๕๖๑
ภำยใน
๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑
จะแจ้งให้ทรำบในวันประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
ภำยใน
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑

