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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ท่ีมีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ 
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษา 
ที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น 
ในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับทุนดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ทุนที่รับสมัครคัดเลือก   
     หน่วยที่ ๖๕๐๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ ทุน โดยการรับสมัครแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 

 รอบที่ ๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  จำนวน ๕ ทุน 
 รอบที ่๒ รับสมัครตั้งแตว่ันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ทุน 
 ทั้งนี้ หากการดำเนินการในรอบที่ ๑ มีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ 

ให้โอนจำนวนทุนที่เหลือไปดำเนินการเพ่ิมเติมในรอบที ่๒ ได้ 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 
 สาขาวิชาที่ศึกษา : สาขาวิชาหลักตามยุทธศาสตรช์าติ ๖ ด้าน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 
 สถาบันการศึกษา : เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่จะไปศึกษา 

โดยได้รับการจัดอันดับโลกอยู่ใน TOP ๒๐ ปีล่าสุดจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ 
และมีมาตรฐานเป็นสากล เช่น QS World University Ranking , Times Higher Education (THE) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ต้องเดินทางไปศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

๒.  ข้อผูกพันในการรับทุน 
                     ๒.๑ ผู้ ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติ ราชการ 
หรือปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน  



 ๒ 

                       ๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้
กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวน
เงนิทนุดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  
 ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
                       ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 
 ๓.๒ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top ๒๐ ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษา 
ที่ ได้ รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล ในระดับสากล (Global Ranking) ในสาขาวิชานั้น ๆ  
(by subject) ในอันดับที่ ๑ – ๒๐ (Top ๒๐) ในสาขาวิชาและระดับการศึกษาท่ี ก.พ. กำหนดตามข้อ ๑ ทั้งนี้  
ต้องระบุสาขาวิชา ระดบัการศึกษา พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษาด้วย 
 ๓.๓ กรณณีีพำนักในต่างประเทศ 
   ๑) ผู้มีสถานศึกษาตอบรับที่พำนักอยู่ ในต่างประเทศ จะต้องมีสัญชาติ ไทย  
และพำนักอาศัยชั่วคราวในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 
   ๒) ผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และพำนักอาศั ย
ชั่วคราวในตา่งประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวีซ่าประเภทนักเรียนของประเทศที่พำนักอาศัยชั่วคราว 
 ๓.๔ ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา  ณ ต่างประเทศ 
 ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีขอ้ผูกพันในการชดใช้ทุน 
 ๓.๖ เป็นผู้ที่มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
 ๓.๗  สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ๔.   การสมัครคัดเลือก 
                    ๔.๑  การรับสมัครแบ่งเป็น ๒ รอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของสถานศึกษา
ที่โดดเด่นทั่วโลก ดังนี้  

รอบที่ ๑ รับสมัครตั้งแตว่ันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  
รอบที่ ๒ รับสมัครตั้งแต่วันที ่๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  
โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์ม  

ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ 
“ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบ
รับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)” 

http://www.ocsc.go.th/scholarship


 ๓ 

 ๔.๒  ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิสมัครได้รอบละ ๑ ครั้งเท่านั้น และสามารถสมัครทุนสำหรับผู้
ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา 
ที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวเดียวกันได้ด้วย 
 ๔.๓ การยื่นใบสมัครคดัเลือก  
 ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.  
ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/user ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถ download ขั้นตอนการสมัคร 
ตัวอย่างการสมัคร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที ่ใช้ในการสมัครคัดเลือก ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.        
ที ่ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคคลทั่ วไป” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่ มี
สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี
ความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)” และพิมพ์ใบสมัครจากระบบเพ่ือนำไปยื่นต่อสำนักงาน ก.พ. โดยส่ง
ใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ วงเล็บมุมซองว่า  
“ทุนบุคคลทั่วไปสำหรับผู้มีสถาบันการศึกษาตอบรับโดดเด่นฯ” ภายในวันที่ทีป่ิดรับสมัครของแต่ละรอบ (รอบที ่๑ 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ / รอบที่ ๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)  
โดยสำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เอกสาร 
หลักฐาน ที่สง่หลังวันทีท่ีป่ิดรับสมัครดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 

 ๔.๔ เอกสารและหลักฐานทีต่้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
                    ๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 
๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
                       ๒)  หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional) โดยต้องระบุ
สาขาวิชา ระดับการศึกษา พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จำนวน ๑ ฉบับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโทในภาคการศึกษาแรกในสาขาวิชา และสถาบันการศกึษาทีก่ำหนดตามข้อ ๑  
                        ๓)  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้เคยสอน จำนวนไม่เกิน ๒ ฉบับ 
ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องระบุถึงความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพในการศึกษาต่อ ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์
ของผู้สมัครด้วย 

๔) เรียงความที่แสดงถึงความตั้งใจและข้อเสนอแนวทางการใช้ความรู้จาก
การศึกษาในการทำประโยชน์ในภาคราชการ พร้อมระบุส่วนราชการที่อาจนำความรู้และข้อเสนอไปใช้ประโยชน์ได้ 
ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ เว้นบรรทัด Single Space 

๕) สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาวีซ่าของประเทศที่พำนักอยู่ซึ่งยังไม่หมดอายุ
ที่เป็นปัจจุบัน (เฉพาะผู้ที่พำนักในต่างประเทศ) 
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 ๔ 

๖) หลักฐานการศกึษา  
  กรณเีป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 

• ส ำ เน า ร ะ เบ ีย น แ ส ด ง ผ ล ก า ร เร ีย น  (Transcript of Records)  
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด 

• สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (กรณยีังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน ๑ ฉบับ 

กรณเีป็นผู้กำลงัศกึษาชั้นปีสุดทา้ยของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

• ส ำ เน า ร ะ เบี ย น แ ส ด ง ผ ล ก า ร เรี ย น  (Transcript of Records)  
ทุกภาคการศึกษาท่ีผ่านมาในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด 

• สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๑ ฉบับ 

๗) เอกสาร หลักฐานทีแ่สดงถงึคณุสมบัติของสถานศึกษา ๓ ประการ ได้แก่ 
 (๑) World Ranking by Subject ของสถานศึกษาในสาขาวิชาทีไ่ด้รับการตอบรับ 
 (๒) ผลงานในด้านวิชาการของสถานศึกษาที่ เป็นที่ประจักษ์ที่ เกี่ยวข้อง 
เชื่อมโยง หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสาขาที่จะศึกษา/กำลังศึกษา การมีบุคลากรที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ได้รับรางวัล หรือมีงานตีพิมพ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภาควิชา/คณะมีงานวิจัยหรืองานเชิงนวัตกรรมที่
ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เป็นต้น 
 (๓) ผลงาน/โครงการที่สถานศึกษาทำเพ่ือส่วนรวม หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์  
หรือเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน 
(non-governmental organization) โดยอาจเลือกงาน/โครงการที่ สถาบันการศึกษา ทั้ งระดับสถาบัน คณะ  
หรือภาควิชา ร่วมทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งงานด้านวิชาการ เช่น การจัดประชุมนานาชาติ งานศึกษาวิจัย  
การประเมินผลโครงการ เป็นต้น รวมถึงงานภาคสนามต่าง ๆ  เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โครงการ
การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชน หรือสังคมโดยส่วนร่วม เป็นต้น 
 ๘) ประวัติส่วนตัว (Resume) ของผู้สมัครคัดเลือก เขียนเป็นภาษาไทย 
 ๙) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
 ๑๐)  สำเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น กรอบหลักสูตร (Curriculum) ของสาขาวิชาที่สมัคร 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น (ถ้ามี) 
                            

  สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย 

๔.๕  ผู้สมัครคัดเลือกที่ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครภายหลังวันปิดรับสมัคร  
จะไม่ได้รับพิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น  



 ๕ 

 ๔.๖ สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกแล้ว จะขอถอน หรือขอเปลี่ยนกลุ่มสาขาวิชา 
ตามยุทธศาสตร์ที่สมัครไว้ไม่ได้ 
   ๔.๗ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว  
หรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒  
เรื่ อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการ และที่ แก้ ไขเพ่ิ มเติม สำนั กงาน  ก .พ . จะพยายามจัดห า 
สิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสัมภาษณ์ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงาน ก.พ. หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. เหน็สมควร 

                   ๕. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
                      ๕.๑  ก .พ . แต่งตั ้งคณะกรรมการดำ เนินการสอบแข่งขัน และคัด เลือกบุคคล 
เพ่ือรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

  ๕.๒   คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะแต่งต้ังกรรมการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนฯ (กลั่นกรองเอกสารการสมัคร) และกรรมการประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลเพื่อรับทุนฯ (สัมภาษณ์) 
  ๕ .๓  คณะกรรมการดำเนิ นการสอบแข่ งขันและคัดเลื อกฯ จะกำหนดวัน เวลา  
สถานที่คัดเลือก กำหนดระเบียบและวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
และปัญหาอ่ืน  ๆที่เกิดขึน้ในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน  

 ๕.๔ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 

๖.  การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
                         การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ดังนี้ 
                     ๖.๑ การกลั ่นกรองเอกสารการสมัคร คณะกรรมการประเมินความเหมาะสม 
ของบุคคลเพื่อรับทุนฯ (กลั่นกรองเอกสารการสมัคร) จะพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสาร
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน หนังสือ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ เคยสอน และผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ  
หรือกิจกรรมทางการศึกษาซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เรียงความที่แสดงถึง
ความตัง้ใจและข้อเสนอแนวทางการใช้ความรู้จากการศึกษาในการทำประโยชน์ในภาคราชการ เป็นต้น                       
 ๖.๒ การสัมภาษณ์ คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ 
(สัมภาษณ์) จะสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น พ้ืนความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาที ่สมัคร ความตั ้งใจจริงและทัศนคติในการรับทุนเพื่อกลับมารับราชการ ความสามารถ 
ในการแสดงความคิดเห็น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 



 ๖ 

 ทั้งนี้   ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนฯ (กลั่นกรองเอกสารการสมัคร) และต้องเข้ารับ 
การสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กำหนด (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ ๓) 
             ๖.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คือ ผู้ที่ได้คะแนนการกลั่นกรองเอกสารการสมัครสูงสุด
เรียงลงมาตามลำดับจำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุน  
                     ๖.๔ ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยมีคะแนน
สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับเท่าจำนวนทุน และจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิไดร้ับทุนเท่านั้น 
 ๖.๕ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิได้รับทุนมากกว่า ๑ หน่วยในการสมัครรอบเดียวกัน  
จะได้รับทุนที่เลือกไว้เป็นลำดับแรกในใบสมัครก่อน โดยจะถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิการรับทุนอ่ืนทีเ่หลือทั้งหมด 
 ๖.๖ กรณี ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้ รับทุนในการดำเนินการรอบที่  ๑  
ให้โอนทุนที่เหลือไปใช้ในการดำเนินการรอบที่ ๒ ได้  
 ๖.๗ ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน ไม่สามารถรายงานตัวในระยะเวลาทีก่ำหนด 
ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิได้รับทุน คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนเป็นลำดับถัดไป
ของหน่วยทุนนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน   
 ๖.๘ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะ 
ผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น 

                    ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 
                    สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของ
สำนกังาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship  หวัขอ้ “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่มี
สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี
ความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)” 

 ๘.  การรายงานตัว  
 ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๙.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
       ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือจากแพทย์ อ่ืนที่ทางการของประเทศที่กำลังศึกษาอยู่รับรอง  
โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ผลการตรวจสุขภาพ 
และอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ในที่นี้ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัย 
จะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด                      
 ๑๐. การทำสัญญา 
                    ผู้มีสิทธิไดร้ับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  

http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training
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๑๑. เงื่อนไขการรับทุน 
                       ๑๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหนังสือยืนยันการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษา
โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และวันเปิดภาคการศึกษาให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบ 
อีกครั้งหนึ่งก่อนการทำสัญญาการรับทุน 
                       ๑๑.๒  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้าศึกษาในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา และประเทศที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัครคัดเลือก 
                  ๑๑.๓ ผู้มีสิทธิได้ รับทุนที่ พำนักในประเทศที่ ได้รับทุน  ต้องพำนักอย่ างถูกต้อง 
ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 
 ๑๑.๔ ไม่รับโอนข้าราชการ พนักงานหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท  

 ๑๒. การรับเงินทุน 
 ผู้ ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย 
ก่อนเดินทางไปศึกษา ระหว่างศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายให้ เป็นไปตามที่
สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                     ๑๓. การเพิกถอนการให้ทุน 
                    ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ไดร้ับทุนหากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ไมผ่่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
๑๓.๒  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม  

หรือไม่ประพฤตติน ตามแนวทางที ่ก.พ. กำหนด 
๑๓.๓ เป็นผู้มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน 
๑๓.๔  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
๑๓.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา

และประเทศตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก 
๑๓.๖ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ 
๑๓.๗ ไม่เดินทางไปศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
๑๓.๘ อ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่  ๙   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ลงชื่อ)               สุลักขณา  ธรรมานุสติ 

(นางสาวสุลักขณา  ธรรมานุสติ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


