(สำเนา)
(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
---------------------------------ด้ วย สำนั กงาน ก.พ. จะดำเนิ นการคัดเลื อกบุ คคลเพื่ อรับทุ นสำหรับผู้ ที่ มี สถาบั นการศึ กษา
ที่ มี ความโดดเด่ น ในต่ างประเทศตอบรั บ ให้ เข้ าศึ กษา/ผู้ ที่ กำลั งศึ กษาในสถาบั นการศึ กษาที่ มี ความโดดเด่ น
ในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบี ย บ ก.พ. ว่ าด้ ว ยทุ น ของรั ฐ บาล
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก จำนวน ๑๐ ทุน โดยการรับสมัครแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ทุน
รอบที่ ๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ทุน
ทัง้ นี้ หากการดำเนินการในรอบที่ ๑ มีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ให้โอน
จำนวนทุนที่เหลือไปดำเนินการเพิ่มเติมในรอบที่ ๒ ได้
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ศึกษา : สาขาวิชาหลักตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
สถาบั น การศึ กษา : เป็ น สถาบั นการศึ กษาที่ มี ความโดดเด่ นในสาขาวิ ช าที่ จะไปศึ กษา
โดยได้รับการจัดอันดับโลกอยู่ใน TOP ๒๐ จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐาน
เป็นสากล เช่น Times Higher Education (THE) , QS World University Ranking เป็นต้น
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามที่ ก ำหนดจะต้ อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการ
หรือปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้
กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้ เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

๒
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)
๓.๒ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข หรือ กำลังศึกษาในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสถาบั นการศึกษาที่ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top ๒๐ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รั บ
การยอมรับ และมีม าตรฐานเป็ น สากล ในระดั บ สากล (Global Ranking) ในสาขาวิช านั้ น ๆ (by subject)
ในอันดับที่ ๑ – ๒๐ (Top ๒๐) ในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่ ก.พ. กำหนดตามข้อ ๑ ทั้งนี้ ต้องระบุสาขาวิชา
ระดับการศึกษา พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษาด้วย
๓.๓ ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
๓.๕ เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๓.๖ สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๖ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ การรับสมัครแบ่งเป็น ๒ รอบ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของสถานศึกษา
ที่โดดเด่นทั่วโลก ดังนี้
รอบที่ ๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
โดยผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กสามารถ download ใบสมั ค ร
พร้ อ มแบบฟอร์ ม ที่ ใช้ ในการสมั ครคั ดเลื อกได้ ทางอิ นเทอร์ เน็ ตในเว็ บ ไซต์ ของสำนั กงาน ก.พ.
ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุน สำหรับบุค คลทั่วไป” หั วข้ อย่อย “ทุน อื่น ๆ” และเลือ ก
“ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษา
ในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิสมัครคัดเลือกได้รอบละ ๑ ครั้งเท่านั้น
๔.๓ การยื่นใบสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/user ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถ download ขั้นตอนการสมัคร
ตัว อย่า งการสมัค ร และแบบฟอร์ม ต่า ง ๆ ที่ใ ช้ใ นการสมัค รคัด เลือ ก ในเว็บ ไซต์ ข องสำนัก งาน ก.พ.
ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หั วข้ อ “ทุน สำหรับ บุคคลทั่ว ไป” หั วข้ อย่อย “ทุ นอื่น ๆ” และเลื อก
“ทุ น สำหรั บ ผู้ ที่ มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ค วามโดดเด่ น ในต่ างประเทศตอบรั บ ให้ เข้ าศึ ก ษา/ผู้ ที่ ก ำลั งศึ ก ษา
ในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

๓
และพิมพ์ใบสมัครจากระบบเพื่อนำไปยื่นต่อสำนักงาน ก.พ. โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ วงเล็บมุมซองว่า “ทุนบุคคลทั่วไป สำหรับผู้มีสถาบันการศึกษาตอบรับ
โดดเด่น/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาโดดเด่น” ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครของแต่ละรอบ (รอบที่ ๑ วันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ / รอบที่ ๒ วั นที่ ๒๔ มิ ถุ นายน ๒๕๖๕) ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ยนด่ วนพิ เศษ (EMS)
โดยสำนั กงาน ก.พ. จะถื อวั นที่ ที่ ทำการไปรษณี ย์ ต้ นทางประทั บตรารั บเอกสารเป็ นสำคั ญ ทั้ งนี้ เอกสาร
หลักฐาน ที่สง่ หลังวันทีท่ ปี่ ิดรับสมัครดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา
๔.๔ เอกสารและหลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) ใบสมั ค ร พร้ อ มติ ด รูป ถ่ ายหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่น ตาดำ
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๒) หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional) โดยต้องระบุ
สาขาวิชา ระดับการศึกษา พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นนักศึกษาใน
สถาบั น การศึกษาที่กำลั งศึกษาอยู่ ในระดับ ปริญ ญาโท จำนวน ๑ ฉบั บ สำหรับผู้ ที่ กำลั งศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโทในภาคการศึกษาแรกในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาทีก่ ำหนดตามข้อ ๑
๓) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้เคยสอน จำนวนไม่เกิน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องระบุถึงความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพในการศึกษาต่อ ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์
ของผู้สมัครด้วย
๔) เรี ย งความที่ แ สดงถึ งความตั้ งใจและข้ อ เสนอแนวทางการใช้ ค วามรู้ จ าก
การศึ ก ษาในการทำประโยชน์ ในภาคราชการ พร้อ มระบุ ส่ ว นราชการที่ อ าจนำความรู้แ ละข้ อ เสนอไปใช้
ประโยชน์ ได้ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ เว้น บรรทั ด
Single Space
๕) หลักฐานการศึกษา
กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ส ำเน าร ะ เบี ย น แ ส ด งผ ล ก าร เรี ย น (Transcript of Records)
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด
• สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน ๑ ฉบับ
กรณีเป็นผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
• ส ำ เน า ร ะ เบี ย น แ ส ด ง ผ ล ก า ร เรี ย น (Transcript of Records)
ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด
• สำเนาหนั งสื อ รั บ รองสถานภาพความเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๑ ฉบับ

๔
๖) เอกสาร หลักฐานทีแ่ สดงถึงคุณสมบัติของสถานศึกษา ๓ ประการ ได้แก่
(๑) World Ranking by Subject ของสถานศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับ
(๒) ผลงานในด้ านวิ ช าการของสถานศึ ก ษาที่ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เชื่อมโยง หรือสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ห รือสาขาที่ จะศึกษา/กำลังศึกษา การมีบุ คลากรที่มีผลงานเป็ นที่
ประจักษ์ ได้รับรางวัล หรือมีงานตีพิมพ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภาควิชา/คณะมีงานวิจัยหรืองานเชิงนวัตกรรมที่
ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เป็นต้น
(๓) ผลงาน/โครงการที่สถานศึกษาทำเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์
หรือเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน
(non-governmental organization) โดยอาจเลื อกงาน/โครงการที่ สถาบั นการศึ กษา ทั้ งระดั บสถาบั น คณะ
หรื อภาควิชา ร่วมทำงานในรู ปแบบต่ าง ๆ ทั้ งงานด้ า นวิชาการ เช่ น การจัดประชุ มนานาชาติ งานศึ กษาวิ จั ย
การประเมินผลโครงการ เป็นต้น รวมถึงงานภาคสนามต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โครงการ
การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชน หรือสังคมโดยส่วนร่วม เป็นต้น
๗) ประวัติส่วนตัว (Resume) ของผู้สมัคร เขียนเป็นภาษาไทย
๘) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๙) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น (หากมี)
สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย
๔.๕ ผู้สมัครที่ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครภายหลังวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับ
พิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น
๔.๖ สำหรั บ ผู้ ที่ยื่ น ใบสมัค รคั ดเลื อกแล้ ว จะขอถอน หรือขอเปลี่ ยนกลุ่ มสาขาวิช า
ตามยุทธศาสตร์ที่สมัครไว้ไม่ได้
๔.๗ สำหรับผู้พิ การทางการมองเห็ น ทางการได้ยินหรือการสื่ อความหมาย ทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง ประเภทและหลั ก เกณฑ์ ค วามพิ ก าร และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สำนั ก งาน ก.พ. จะพยายามจั ด ห า
สิ่ งอำนวยความสะดวกให้ ในวั น สั มภาษณ์ ตามที่ แจ้ งให้ สำนั กงาน ก.พ. ทราบ หรื อตามที่ สำนั กงาน ก.พ.
เห็นสมควร
๕. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕.๑ ก.พ. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่ อ รั บ ทุ น เล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

๕
๕.๒ คณะกรรมการดำเนิน การสอบแข่ง ขัน และคัด เลือ กฯ จะแต่ง ตั ้ง กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ (กลั่นกรองเอกสารการสมัคร) และกรรมการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนฯ (สัมภาษณ์)
๕.๓ คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กฯ จะกำหนดวั น เวลา
สถานที่คัดเลือก กำหนดระเบียบและวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและปัญหาอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
๕.๔ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
๖. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ดังนี้
๖.๑ การกลั ่น กรองเอกสารการสมัค ร คณะกรรมการประเมิน ความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับ ทุน (กลั่นกรองเอกสารการสมัคร) จะพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสาร
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน หนังสือ
รั บ รองจากอาจารย์ ที่ ป รึ กษา หรื ออาจารย์ ผู้ เคยสอน และผลงานอื่ น ๆ (ถ้ ามี ) ซึ่ งเป็ น ผลงานทางวิ ช าการ
หรือกิจกรรมทางการศึกษาซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เรียงความที่แสดงถึง
ความตัง้ ใจและข้อเสนอแนวทางการใช้ความรู้จากการศึกษาในการทำประโยชน์ในภาคราชการ เป็นต้น
๖.๒ การสั มภาษณ์ คณะกรรมการประเมิน ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ ทุน ฯ
(สัมภาษณ์) จะสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นความรู้ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา
ต่อ ในสาขาวิช าที่ส มัค ร ความตั ้งใจจริ งและทัศ นคติในการรับ ทุน เพื ่อ กลั บ มารับ ราชการ ความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้ งนี้ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารั บการสั มภาษณ์ ต้ องเป็ น ผู้ ผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการประเมิ นความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรับทุ น (กลั่ นกรองเอกสารการสมัคร) และต้ องเข้ารับ
การสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กำหนด (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๓)
๖.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คือ ผู้ที่ได้คะแนนการกลั่นกรองเอกสารการสมัครสูงสุด
เรียงลงมาตามลำดับจำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุน
๖.๔ ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยมีคะแนน
สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับเท่าจำนวนทุน และจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น
๖.๕ กรณีไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุนในการดำเนินการ
รอบที่ ๑ ให้โอนทุนที่เหลือไปใช้ในการดำเนินการรอบที่ ๒ ได้
๖.๖ ถ้าผู้ มีสิ ทธิได้รับ ทุ น สละสิ ทธิก ารรับทุ น ไม่ ส ามารถรายงานตัว ในระยะเวลาที่
กำหนด ถู ก เพิ ก ถอนการให้ ทุ น หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะรั บ ทุ น คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น
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และคั ด เลื อ กฯ จะพิ จ ารณาให้ ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนเป็ น ลำดั บ ถั ด ไปของหน่ ว ยทุ น นั้ น เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิได้ รั บ ทุ น แทน
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
๖.๗ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิได้รับ ทุน ทางอิน เทอร์เน็ต ในเว็บ ไซต์ข อง
สำนั กงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หั วข้อ “ทุนสำหรับบุ คคลทั่ วไป” หั วข้ อย่อย “ทุ นอื่น ๆ”
และเลือก “ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่ นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลัง
ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
๘. การรายงานตัว
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๙. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก ำหนด หรื อ จากแพทย์ อื่ น ที่ ท างการของประเทศที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาอยู่ รั บ รอง
โดยใช้ แบบฟอร์ ม การตรวจสุ ข ภาพและอนามั ยของคณะกรรมการแพทย์ ข อง ก.พ. ผลการตรวจสุ ขภาพ
และอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ ของ ก.พ. ในที่นี้ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัย
จะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด
๑๐. การทำสัญญา
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๑๑. เงื่อนไขการรับทุน
๑๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหนังสือยืนยันการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษา
โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และวันเปิดภาคการศึกษาให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่งก่อนการทำสัญญาการรับทุน
๑๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้าศึกษาในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา และประเทศที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัครคัดเลือก
๑๑.๓ ไม่รับโอนข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
๑๒. การรับเงินทุน
กรณีเป็นผู้รับทุ นที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึ กษาที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศและกรณี เ ป็ น ผู้ ที่กำลั งศึกษาในสถาบั นการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)
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๑๓. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุนหากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
๑๓.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
๑๓.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่
ประพฤติตน ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
๑๓.๓ เป็นผู้มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน
๑๓.๔ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๑๓.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
๑๓.๖ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ
๑๓.๗ ไม่เดินทางไปศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๓.๘ อื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)

ชุติมา หาญเผชิญ
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง
สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

