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ประกาศสำนกังาน ก.พ. 

เรือ่ง  รบัสมคัรสอบแข่งขนัเพือ่รบัทุนรฐับาลตามความตอ้งการของ 
ศูนยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประจำป ี256๖  

(ทนุบุคคลทัว่ไประดบัปรญิญา : บรรจุกอ่นไปศึกษา) 
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 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 25๖๖ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุน
ของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน 
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ  จำนวน  ๑ หน่วย  รวม  ๑  ทุน   
 (รายละเอียดของทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย 1) 
 

 ๒.   ประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษา     
  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) เห็นชอบ 
 

 3.   ข้อผูกพันในการรับทุน     
  3.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการที่ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล 
  ๓.๒   กรณีท่ีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา 
ที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า 
ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 

 ๔.   เงือ่นไขของการรบัทนุ     
  4.1 ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด  
ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม 256๖ 
  4.2   ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ได ้ ร ับท ุนต ้องผ ่านการประเม ินผลการทดลองปฏ ิบ ัติหน ้ าที่ ราชการ 
จากส่วนราชการต้นสังกัด ยกเว้นกรณีที ่ส่วนราชการไม่อาจจัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และมีการขยายเวลา  
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
  4.3  ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากส่วนราชการ
ต้นสังกัด และผ่านการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. แล้วจะเข้าสู่ช่วงการเตรียมความพร้อม 
(Preparatory Period) ซึ ่งผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม (Preparatory Period)  
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ตามเกณฑ์ ที ่สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจะสามารถเดินทางไปศึกษาด้วยทุนรัฐบาล (Educational Period)  
ได้โดยจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. อีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความพร้อมในการไปศึกษา  
ณ ต่างประเทศ  
  ๔.๔  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องเดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
หรือประเทศที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นชอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ                  
ต้นสังกัดและสำนักงาน ก.พ. ก่อน 
  4.๕  สำน ักงาน ก.พ. จะสน ับสน ุนให ้ผู้ ได้ ร ับท ุนเข ้าฝ ึกงาน (Experience Period)  
ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในต่างประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  
  ๔.๖   ไม่รับโอนข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 

 

 5.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  5.1  ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    5.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1) 
    5.1.2 เป็นผู ้ที ่กำลังศึกษาอยู ่ ในชั ้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในหน่วยทุน แล้วแต่กรณี และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 
จะต ้อง ได ้ คะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต ่ำกว่า 3.00 แล้วแต่กรณีเช ่นกัน (รายละเอียด                   
ตามเอกสารแนบท้าย 1) (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 75.00 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที ่๓๐ มกราคม 256๖) หรือ 
    ๕.๑.๓ เป็นผู ้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในหน่วยทุน (ในระบบ 
การวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 75.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที ่๓๐ มกราคม 256๖) 
  5.2  ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ ตามข้อ 5.1.2 และ 5.1.๓ ต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษา  มาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียน
มาแสดง จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี ้
  5.3  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
และวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา 
  5.4 ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้   
  5.5 เป็นผู้ที่มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
  5.6  สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน  
เพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 25๖๔ 
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 6.   การรับสมัครสอบ 
  6.1  ผ ู ้ ป ร ะ ส ง ค ์ จ ะ ส ม ั ค ร ส อบ  ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ไ ด ้ ท ี ่ เว ็บไซต์ของสำนักงาน ก .พ.  
ที่ http://scholar.ocsc.go.th, http://www.ocsc.go.th/scholarship พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้
ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว 
  6.2  กำหนดวนัรับสมัครสอบ และวธิกีารสมคัร 
    6.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม 256๕ – ๓๐ มกราคม 256๖ 
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
      (1) เปิดเว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      (2)   กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั ้นตอน 
ที่กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ 
       (3)   พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น  
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  

                                    ในกรณีท่ีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ 
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื ่อบันทึกข้อมูลได้ แต่จะแก้ไขข้อมูล  
ที่ได้กรอกใบสมัครไว้แล้วไม่ได้ 
     6.2.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.”  
ตั้งแตว่ันที่ ๒๑ ธันวาคม 256๕ – ๓๑ มกราคม 256๖ ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
     6.2.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
                     (1) ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
           (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
       ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
     6.2.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ 
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงิน 
ได้ภายหลังการชำระเงิน 7 วัน  
     6.2.5 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
     6.2.6 การสมัครสอบตามขั ้นตอนข้างต้น ถือว่าผู ้สมัครสอบเป็นผู ้ลงลายมือชื่อ  
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม ดังนั ้น หากผู ้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
  6.3  เอกสาร หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน 
     (1)   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
     (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พร้อมทั้งสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี ให้นำสำเนาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาท่ีผ่านมา  
     (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน    
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๔ 
 

     (4)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
     สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ 
กำกับไว้มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยให้บรรจุเอกสารดังกล่าวใส่ในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล 
และเลขประจำตัวสอบไว้ที ่หน้าซอง หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 
       6.4  ในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ   
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ 
 6.๕  ผู้ที่ได้สมัครสอบไว้แล้ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยทุนที่สมัครสอบไว้ไม่ได้ 
   6.๖  การสอบข้อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน จะดำเนินการสอบ 
ที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล    
   6.๗  ผู้สมัครสอบที่เป็นผู้พิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว 
หรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ 
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ 
ในวันสอบตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร 
 

 7. การแตง่ตั้งกรรมการเกีย่วกบัการสอบ 

  7.1  ก.พ. จะแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื ่อรับ 
ทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  

   7.2   คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ
ประจำวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 
   7.3   คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
กำหนดระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใน 
การดำเนินการสอบแข่งขันที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู้ได้รับทุนแทน  

   7.4   คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน   
   

  8.  การประกาศรายชือ่ผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบและวธิกีารสอบ 
      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 256๖ ทางเว็บไซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวข้อการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ 
 

 9.  การสอบและเกณฑ์การตัดสิน 
      9.1  ผู้สมัครสอบต้องสอบตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
     9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
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๕ 
 

     9.1.2 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถในการวิ เคราะห์และการใช้ เหตุผล โดยการให้        
แปลความ ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็นจากข้อความ หรือบทความ แก้ปัญหาข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์      
หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูล เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม 
     9.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 
             จะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร เพื่อพิจารณา  
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พ้ืนความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อ 
ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
และการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม   
เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ /หรือ โดยการพิจารณาประเมิน  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
   9.2  ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนต้องสอบผ่านข้อเขียน
ตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
    9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของผู้เข้าสอบทุนบุคคล
ทั่วไประดับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งหมด 
    9.2.2  วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) ของผู้เข้าสอบทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งหมด 
    9.2.3  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนต้องได้คะแนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการตามที่กำหนดในข้อ 9.2.1 และ 9.2.2 สูงสุด ทั้งนี้  
จะเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับไว้จำนวนไม่เกิน 5 เท่าต่อ 1 ทุน  

  9.3  ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละหน่วยทุนต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการประเมินความเหมาะสม 
ของบุคคลเพื่อรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7๐ โดยผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดมีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้สอบแข่งขันได้ 
ที่ได้คะแนนต่ำกว่าลงมาตามลำดับ 

   9.๔  ในกรณีท่ีผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเท่ากัน 
ให้ผู ้ที ่ได้คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการสูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน  
ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง และให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษสูงกว่า
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน 

   9.๕  คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนเท่านั้น 
  9.๖ ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมิได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การรับทุน 

  9.๗  ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน 
ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาก่อนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง (ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม 256๖) คณะกรรมการดำเนินการ
สอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปของทุนหน่วยนั้น และยังมิได้รับทุน
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน  
  9.๘  กรณีผู้ได้รับทุนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
และภายหลังได้ออกจากราชการแต่ไม่เกินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ  
จะพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปของทุนหน่วยนั้น และยังมิได้รับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน โดยให้คงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศตามประกาศรับสมัครที่ผู้นั้นได้รับทุนแทน 



๖ 
 

  ๙.๙ กรณีท่ีทุนหน่วยใดไม่มีผู้สมัครสอบหรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน คณะกรรมการดำเนินการสอบ 
แข่งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันได้จากทุนหน่วยอ่ืน หรือทุนอ่ืนเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 
 

 10. การรายงานตวัและการอบรม 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 11. การบรรจุและแตง่ตัง้ 
     ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องรายงานตัว และบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ณ ศูนย์อำนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม 256๖ 
 

 12. การตรวจสุขภาพและอนามยั 
     ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก .พ.  
ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด 
 

 13. การทำสญัญา 
        ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก .พ. กำหนด ทั้งนี้ จะทำสัญญาได้ 
ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ 
 

 14. การรบัเงนิทนุ 
  ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัว
ก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
 

 15. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา 
  ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สำนักงาน ก .พ. กำหนด ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษา   
ในสถานศึกษาท่ีมิได้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา 
 

 16. การสมัครสถานศึกษาและการเดนิทาง 
       ผู้ได้รับทุนต้องสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแล้ว จึงจะเดินทางไปศึกษาได ้
 

 17. การเพิกถอนการให้ทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 
  17.๑   กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ซึ่งไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ และ/หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 3.00  
  17.๒  ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจากส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัด หรือไม่ผ่านการประเมินความเหมาะสมภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยคณะกรรมการ  
ที่แต่งตั้งโดยส่วนราชการเจ้าของทุน แล้วแต่กรณี 
  17.๓   ไม ่ผ ่านการประเมินการเตร ียมความพร้อม (Preparatory Period) ตามเกณฑ์ 
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
  17.๔  ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
 



๗ 
 

  17.๕  หลีกเลี่ยงการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  17.๖   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได้คะแนนต่ำกว่า 550 (Paper–based)   
หรือต่ำกว่า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบได้ต่ำกว่านี้ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที ่ยอมรับของสถานศึกษาที ่จะไปศึกษาต่อ  
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิได้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา)  
      17.๗  ไม่ได้ร ับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศ/สถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และเดินทางไปศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการ 
  17.๘  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแล้ว 

  17.๙  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

  17.๑๐ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน 
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 

      17.๑๑  ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน 1 ปี 
  17.12  อ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
  

๑๘. ฐานข้อมูลคลังคนคุณภาพ 
  ๑๘.๑ สำนักงาน ก.พ. จะจัดเก็บข้อมูลผู ้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
เพื่อรับทุน ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และยังไม่ได้รับทุน
ประเภทใด เข้าสู่คลังคนคุณภาพเป็นระยะเวลา ๓ ปีนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  
  ๑๘.๒  สำนักงาน ก.พ. จะออกใบรับรองให้กับผู้ที่มีรายชื่อในคลังคนคุณภาพ ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๑๘.๓  สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชื่อตามข้อ ๑๘.๑ ออกจากคลังคนคุณภาพ เมื่อผู้นั้นได้รับ 
ทุนรัฐบาลแล้ว หรือรายชื่อดังกล่าวอยู่ในคลังคนคุณภาพเกิน ๓ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๑๘.๔  สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดเลือกผู้ที ่มีรายชื่อในคลังคนคุณภาพที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามท่ี ก.พ. กำหนด เพื่อรับทุนแทนทุนว่างสำหรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ลงชื่อ)              สุลักขณา  ธรรมานุสติ 

 (นางสาวสุลักขณา  ธรรมานุสติ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  

เลขาธิการ ก.พ. 
      

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 



เอกสารหมายเลข ๑  
 

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประจำปี ๒๕๖๖ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) 

 
 

หน่วยที ่ สาขาวิชา ระดับ 
จำนวน 
(ทุน) 

ประเทศ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
ตำแหน่งท่ีจะบรรจุ 

๐๑๙๓๐๐๑ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(ความสัมพันธ์ทางการเมือง 
และการปกครองระหว่าง
ประเทศ) 

- ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมเชิงพื้นที่หรือพัฒนศึกษา 
(Development Studies) 

ปริญญาโท ๑ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร
หรือประเทศท่ี 

ศอ.บต. เห็นชอบ  

- กำลังศึกษาในช้ันปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
   สาขาวชิารัฐศาสตร์ ทางความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 
   สะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ำกว่า ๓.๐๐ หรือเทียบได้ไมต่่ำกว่านี ้
-  ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน ๕ จังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)  
   โดยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันท่ี 
   ปิดรับสมัคร (วันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๖) หรือ 
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน 
   การศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี  
   นราธิวาส ยะลา และสตูล) 
-  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร (วันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๖)  
   

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 



   
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 ผู ้ที ่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั ่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม      
ดังต่อไปนี้ 

ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
      (๑)   มีสัญชาติไทย 
      (๒)    มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
      (๓)    เป็นผู้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต้องห้าม 
      (๑)    เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง    
  (๒)    เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
      (๓)    เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๔)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
      (๕)    เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
       (๖)    เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๗)    เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๙)    เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้   
หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๑๑)  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ 
 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)   
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
                                               
 

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

 เอกสารแนบท้าย ๒ 

 


