ราง
ิสำนาี

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาล฿นสาขาวิชาทีไขาดคลน ประจำป ๎๑๒๏
(ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุขຌารับราชการี
---------------ดຌ ว ยสำนั ก งาน ก.พ. จะดำนิ น การสอบข ง ขั น พืไ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาล฿นสาขาวิ ช าทีไ ข าดคลน
ประจำป ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุขຌารับราชการี ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ ดึงดูดคนรุ น฿หม
ทีไมีความรูຌความสามารถ฿นสาขาวิชาขาดคลนขຌาปฏิบัติงาน฿นหนวยงานภาครัฐ พืไอ฿หຌหนวยงานเดຌบุคลากรทีไจะปຓน
กำลังคนคุณภาพทีไจะดำนินครงการทีไปຓนประยชน์ตอบทบาท ภารกิจของหนวยงาน ละนำเปสูการปรับปลีไยน
ภาครัฐปຓนรัฐบาลดิจิทั ล ิDigital Government Transformationี ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕)
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ํ หนวย รวม ๎์ ทุน
(รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย ํ)
๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌร ับทุนจะตຌองปฏิบ ัติราชการ฿นหนวยงาน/ครงการ ปຓนระยะวลาตามทีไ ก.พ.
กำหนด รวมลຌวปຓนระยะวลา ๎ ป
๎.๎ กรณีทีไผูຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด หรือปฏิบัติราชการ
เมครบกำหนดวลาตามทีไสัญญา หรือเมผานการประมินทดลองปฏิบัติ หนຌาทีไราชการ นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุน
ทีไเดຌรับเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทา ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย
๏. งืไอนเขของการรับทุน
๏.ํ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองขຌารับการบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.
๏.๎ ก.พ. จะมอบหมาย฿หຌเปปฏิบัติราชการตามระยะวลาครงการของหนวยงานทีไ ก.พ.
กำหนด ซึไงอาจมากกวา ํ ครงการ ทัๅงนีๅ ปຓนระยะวลารวมลຌวเมกิน ๎ ป
๏.๏ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองผานการประมินทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ จากสวนราชการตຌนสังกัด
ยกวຌนกรณีทีไสวนราชการเมอาจจัดอบรมขຌาราชการบรรจุ฿หม ละมีการขยายวลาการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ
ดยเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ

๎
๐. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
๐.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๐.ํ.ํ ปຓนผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติ
ระบี ยบขຌาราชการพลรื อน พ.ศ. ๎๑๑ํ ิรายละอียดตามอกสารนบทຌ าย ๎ี ละปຓ นผูຌ มีคุณสมบั ติ ฉพาะ
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ํี
๐.ํ.๎ ปຓ น ผู ຌ ท ี ไ ก ำลั ง ศึ ก ษาอยู  ฿ นชั ๅ น ป ส ุ ด ทຌ า ยของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ของปการศึกษา ๎๑๒๏ หรือ ปຓนผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไน
ทีไ  ที ย บเดຌ฿ นระดับ ดีย วกัน จากสถาบัน การศึก ษา฿น/ต างประทศ มาลຌ ว เม กิน ๎ ป นั บ ถึ ง วันปຂด รับ สมัคร
ละตຌองมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ํ๑ มกราคม ๎๑๒๐ี
๐.ํ.๏ เมปຓนผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
๐.ํ.๐ เมปຓนผูຌทีไมีขຌอผูกพัน฿นการชด฿ชຌทุน
๐.ํ.๑ ผูຌทีไปຓนขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐ ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ
จากหัว หนຌา สว นราชการหรื อ หนว ยงานของรั ฐ ตຌน สั งกั ด หากมิเดຌ สดงหนั งสื อ ดั ง กล าว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌ
มีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน ทัๅงนีๅ เมรับอนขຌาราชการ หรือบุคลากรภาครัฐทุกประภท
๐.ํ.๒ ปຓนผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
๐.ํ.๓ สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบข ง ขั น
พืไอรับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ
ละตามความ฿นขຌอ ๒ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๏๔
๑. การรับสมัครสอบ
๑.ํ ผู ຌ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละอี ย ดเดຌ ท ี ไ วใ บ เซต์ ของสำนั กงาน ก.พ. ที ไ
https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal พรຌ อ มทัๅ ง สามารถพิ ม พ์  บบฟอร์ ม ทีไ ฿ ชຌ ฿ นการสมั ค รสอบ
จากวใบเซต์ดังกลาว
๑.๎ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร
๑.๎.ํ ผู ຌ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สมั ค รเดຌ ต ั ๅ ง ต ว ั น ที ไ ๎ํ ธั น วาคม ๎๑๒๏ ถึ ง
ํ๑ มกราคม ๎๑๒๐ ทางอินทอร์นใต ตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
ิํี ปຂดวใบเซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal
ิ๎ี กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบ ัติตามขัๅนตอน
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
ิ๏ี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน ลง฿นกระดาษขนาด Aไ จำนวน ํ ผ น
หรือหากเมมี ครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบัน ทึกขຌอมูล ลง฿นสืไอบัน ทึกขຌอมูล ฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล
ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ

๏
๑.๎.๎ นำบบฟอร์ ม การชำระงิ น เปชำระงิ น ค า ธรรมนี ย ม฿นการสมั ค รสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.
ตัๅงตว ัน ทีไ ๎ํ ธัน วาคม ๎๑๒๏ ู ํ๒ มกราคม ๎๑๒๐ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัค รสอบจะมี
ผลสมบูรณ์มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
๑.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย
(ํ) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท
(๎) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน ๏์ บาท
คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน
๑.๎.๐ ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน
เดຌภายหลังการชำระงิน ๓ วัน
๑.๎.๑ ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
๑.๎.๒ การสมั ค รสอบตามขัๅ น ตอนขຌ า งตຌ น ถื อ ว า ผูຌ ส มั ค รสอบปຓ น ผูຌ ล งลายมื อ ชืไอ
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเข
พิไมติม ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันปຓนทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓
๑.๏ อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
(ํ) ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน ํ ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
(๎) สำนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ สำนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
พรຌอมทัๅงสำนาระบี ยนสดงผลการรี ยนตลอดหลั กสู ตร (Transcript of Records) ของระดับ ปริ ญญาตรี
กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌยืไนสำนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา
ิ๏ี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน
ิ๐ี หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตຌนสังกัด
ตามบบฟอร์ ม สนง.ก.พ. ๑ ทีไ สำนักงาน ก.พ. กำหนด ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ํ๑ มกราคม ๎๑๒๐ี
ฉพาะกรณีทีไผูຌสมัครสอบปຓนขຌาราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
(๑) อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ปຓนตຌน
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียนชืไอ ู นามสกุล
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง หากอกสารเมถูกตຌองหรือเมครบถຌวน อาจพิจารณา฿หຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ

๐
๑.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความปຓนจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนปຓนผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ
๑.๑ การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล
๑.๒ ผูຌสมัครสอบทีไปຓนผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์
ความพิการ พ.ศ. ๎๑๑๎ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร
๒. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ
๒.ํ ก.พ. จะต ง ตัๅ ง คณะกรรมการดำนิ น การสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ กบุ ค คลพืไ อ รั บ
ทุ น ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
๒.๎ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๒.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ
กำหนดระบี ย บละวิ ธีก ารสอบ ตั ด สิ น ปั ญ หากีไ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผูຌ ส มั ค รสอบ ละปั ญ หาอืไ น โ ทีไ  กิ ด ขึๅ น
฿นการดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
๒.๐ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอ รับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌร ับ ทุน
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๓. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวั นที ไ ๎๒ มกราคม ๎๑๒๐ ทางวใ บเซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal หั วขຌ อการประกาศ
รายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
๔. การสอบละกณฑ์การตัดสิน
๔.ํ ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสูตร ดังนีๅ
๔.ํ.ํ การสอบขຌอขียน
ํี วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension

๑
๎ี วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถ฿นการวิ  คราะห์  ละการ฿ชຌ หตุผ ล ดยการ฿หຌปลความ
ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์ หานวนຌม
หรือการปลีไยนปลงทีไนาจะปຓนเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม
๏ี วิชาความรูຌความสามารถฉพาะสาขา
ทดสอบความรู ຌ ค วามสามารถ฿นสาขาวิ ช าฉพาะดຌ า น ดยจะทดสอบ
องค์ ความรู ຌ ฿นดຌ า นต า ง โ อาทิ Foundational Statistics for Data Science/ Programming Logics/ Database/
Data Warehouse/ Extract Transform Load (ETL)/ System Administration/ Software Development
๔.ํ.๎ การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิน จากประวัติสว นตัว ประวัติการศึกษาของผูຌส มัคร พืไอพิจารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำปຓนสำหรับการปฏิบัติราชการ ชน พืๅนความรูຌทีไจำปຓน ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุน
ละการรับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปั ญญา
ละบุ ค ลิ ก ภาพอย า งอืไ น ปຓ น ตຌ น ดยวิ ธี ก ารสัมภาษณ์ ละ/หรือ ดยการพิ จ ารณาประมิ น ดຌว ยวิธีการตาง โ
หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM)
๔.๎ ผูຌ ทีไ มี สิ ท ธิ  ขຌ า รั บ การประมิ น ความหมาะสมของบุ ค คลพืไ อ รั บ ทุ น ตຌองสอบผาน
ขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ
๔.๎.ํ วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวารຌอยละ ๑์
๔.๎.๎ วิช าความสามารถทัไว เปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
๔.๎.๏ วิชาความรูຌความสามารถฉพาะสาขา ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
๔.๎.๐ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌ คะนนรวม
วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการละวิชาความรูຌความสามารถฉพาะสาขา ตามทีไกำหนด฿นขຌอ ๔.๎.๎ ละ ๔.๎.๏
ดยรียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เวຌจำนวนเมกิน ํ.๑ ทาของจำนวนทุน
๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌ จะตຌองปຓนผูຌ สอบเดຌคะนนการประมิน ความหมาะสมของบุ ค คล
พืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ ๓์ ดยผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ
๔.๐ ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌ ผ ู ຌ ท ี ไ เดຌ คะนนรวมของวิ ชาความสามารถทั ไ วเปชิ งวิ ชาการละวิ ชาความรู ຌ ความสามารถฉพาะสาขาสู งกว า
ปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนทากัน฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนวิชาความสามารถฉพาะสาขาสูงกวาปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
๔.๑ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ.
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาผูຌนัๅนสละสิทธิ์การรับทุน

๒
๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน
หรือออกจากราชการกอนครบระยะวลาทีไ ก.พ. กำหนด ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ํ ดือน นับตวันประกาศรายชืไอ
ผูຌมีส ิทธิเดຌร ับ ทุน คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถั ดเป
ของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅปຓนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๕. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
ํ์. การบรรจุละตงตัๅง
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับการบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ สำนักงาน ก.พ. ภาย฿นระยะวลาทีไกำหนด
ํํ. อัตราการจายงินทุน
อัตราการจายงินทุน คำนวณดังนีๅ อัตราฉลีไยคา฿ชຌจายประจำป X ระยะวลาปกติของหลักสูตร
ดยอัตราฉลีไยคา฿ชຌจายประจำป บงปຓน ๎ กรณี คือ
ํํ.ํ กรณีกำลังศึกษาหรือสำรใจการศึกษาจากสถาบันการศึกษา฿นประทศเทย
ํี หลักสูตรภาษาเทย อัตรา ํ๓์,๓์์ บาทตอป
๎ี หลักสูตรนานาชาติ อัตรา ๐๏๐,๎์์ บาทตอป
ํํ.๎ กรณีกำลังศึกษาหรือสำรใจการศึกษาจากสถาบัน การศึก ษา฿นตางประทศ อัตรา
๐๏๐,๎์์ บาทตอป
ํ๎. การทำสัญญาละการรับงินทุน
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ละจะเดຌรับ งิน
จำนวน ๎์์,์์์ บาท มืไอ สำนักงาน ก.พ. มอบหมาย฿หຌเปปฏิบ ัติร าชการ฿นหนว ยงาน/ครงการทีไกำหนด
งินสวนทีไหลือกำหนดเวຌสำหรับกรอบ ๎ ป หากระยะวลาดำนินครงการนຌอยกวา ๎ ป จะคิดจำนวนงินทุน
ตามสัดสวนของวลา ดยบงจายปຓน ๎ งวด ตามสัดสวนระยะวลาการชด฿ชຌทุน ดยคำนึงถึงผลการดำนินครงการ
ตามทีไหนวยงานกำหนด ดังนีๅ
ผลการประมิน

สัดสวนการจายงินทุนสำหรับตละงวด

เดຌผลผลิตตามทีไกำหนด

ํ์์ %

เมเดຌผลผลิตตามทีไกำหนด

์%

๓
ํ๏. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณี฿ด ดังนีๅ
ํี ผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับ
ดียวกัน เมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา ๎๑๒๏
๎ี ผูຌส มัครสอบทีไปຓน ขຌาราชการหรื อบุ คลากรภาครัฐ มิเดຌยืไน หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ
จากหัวหนຌาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตຌนสังกัด
๏ี หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญา ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
๐ี หลีกลีไยงการบรรจุตงตัๅง฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด ภาย฿นวลาทีไกำหนด
๑ี เมผานการประมินทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ/หนวยงานของรัฐตຌนสังกัด
๒ี ปຓนผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด
๓ี อืไน โ ตามทีไ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันทีไ ํ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๒๏
ิลงชืไอี

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

สำนาถูกตຌอง
00
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

อกสารนบทຌาย ํ

รายละอียดประภททุนรัฐบาล฿นสาขาวิชาทีขไ าดคลน ประจำป 256๏
(ทุนบุคคลทัวไ เประดับปริญญา : บรรจุขຌารับราชการี
หนวยทีไ
01๙1401

สวนราชการ
สำนักงาน ก.พ.

จำนวนทุน
๎์

คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ู กำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของปการศึกษา ๎๑๒๏
หรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีมาลຌวเมกิน ๎ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร
ิวันทีไ ํ๑ ม.ค. 6๐ี
ู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ู อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ํ๑ ม.ค. 6๐ี

๔
อกสารนบทຌาย ๎

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ
ผูຌ ทีไ จ ะขຌ า รั บ ราชการปຓ น ขຌ า ราชการพลรื อ นตຌ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทัไ ว เป ละเม มี ล ั ก ษณะตຌ อ งหຌ า ม
ดังตอเปนีๅ
ก. คุณสมบัติทัไวเป
(ํ) มีสัญชาติเทย
(๎) มีอายุเมตไำกวาสิบปดป
(๏) 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฿น
พรรคการมือง
(๒) ปຓนบุคคลลຌมละลาย
(๓) ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ ำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา
วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
(๔) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ
(๕) ปຓน ผูຌคยถูกลงทษ฿หຌอ อก หรือปลดออก พราะกระทำผิ ดวินั ยตามพระราชบัญ ญั ต ิ นีๅ
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) ผูຌนัๅนตຌอง
ออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ
--------------------------------------

บบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบขงขันพือไ รับทุนรัฐบาล
฿นสาขาวิชาทีขไ าดคลน ประจำป ๎๑๒๏
ขียนที…ไ ……………………………….….
วันทีไ……….ดือน……………………….พ.ศ…………………..
ขຌาพจຌา (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………
ตำหนง……………………………………………ระดับ………....................…….กรม…………….…………………………………………
กระทรวง/หนวยงาน…………………………………………….อนุญาต฿หຌ (2) ……………………………………………………………..
ตำหนง……………………………………………ระดับ…………………………....ผนก/ฝ่าย………………..……………………………..
กอง/สำนัก…………………………………………….กรม……………………………………………………………………….…………………..
กระทรวง/หนวยงาน…………………………………………………………..……..…฿หຌมาสมัครสอบขงขัน พืไอรับทุนรัฐบาล
฿นสาขาวิชาทีขไ าดคลน ประจำป 2563 ิทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุขຌารับราชการี

(ลงชืไอ)……………………………………………………………
(.……………………………………………………….)
ตำหนง…………………………………………………………….
หมายหตุ : (1) ชืไอผูຌอนุญาต จะตຌองป็นหัวหนຌาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตຌนสังกัด ซึไงมีตำหนงทียบเดຌ
เมตไำกวาปลัดกระทรวง อธิบดี หรืออธิการบดี หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติราชการทนทานัๅน
(2) ชืไอขຌาราชการหรือบุคลากรของรัฐ ทีไขออนุญาตสมัครสอบขงขัน กรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นผูຌรับทุน
รัฐบาลซึไ งอยู ระหว างดำนิ น การเปศึ กษาวิช า ณ ต างประทศ เมมี สิ ทธิส มั ครสอบ฿นครัๅ งนีๅ
หรือผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ มาลຌว จะตຌองป็น ผูຌซึไง
หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว
ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ํ๑ มกราคม 25๒๐ี

