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ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จดั สรรให้ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับบุคคลในต่ างประเทศ)
--------------------------ด้ วยสํานักงาน ก.พ. ร่ วมกับกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
รับทุนรัฐบาลที่จดั สรรให้ กระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับบุคคลในต่างประเทศ) ฉะนัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 และ
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้ วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้ อมทังกํ
้ าหนดวิธีการ
คัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี ้
1. ทุนที่รับสมัคร จํานวน 2 หน่ วย รวม 2 ทุน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ าย)
2. ข้ อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู้ได้ รับทุนที่สาํ เร็ จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้ องกลับมาปฏิบตั ริ าชการชดใช้ ทนุ
ที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้ รับทุนในสายงานการทูต
2.2 กรณี ผ้ ูได้ รับทุนไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการชดใช้ ทุนตามสัญญาที่ได้ ทําไว้ กับ
กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะต้ องชดใช้ เงินทุนที่ได้ จ่ายไปแล้ วทังสิ
้ ้น ยังจะต้ องชดใช้ เงินอีก 2 เท่า
ของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้ เป็ นเบี ้ยปรับอีกด้ วย
3. ลักษณะงานของนักการทูตปฏิบัตกิ าร
ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่น ติดตามและรวบรวมข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านการทูตและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์และใช้ ประกอบการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาลในด้ าน
การทูตและต่างประเทศ จัดทําข้ อมูลภูมหิ ลัง ประเด็นการหารื อ ประเด็นการประชุม จดบันทึกการสนทนา
การประชุม และประสานงานสําหรับการเยือน การประชุมระหว่างประเทศ ปฏิบตั ิงานด้ านกงสุล เช่น
งานด้ านสัญชาติและนิตกิ ร และการช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ งานด้ านพิธีการทูต เช่น การ
อํานวยความสะดวกด้ านเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูตแก่คณะทูตานุทตู กงสุลในประเทศไทย และ
งานเกี่ยวกับระเบียบพิธีการทูต รวมทังงานด้
้
านสารนิเทศ เช่น เผยแพร่ขา่ วสารเพื่อสร้ างบรรยากาศที่
เอื ้ออํานวยแก่การดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทังติ
้ ดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ประเทศไทย และงานการทูตเพื่อวัฒนธรรม เป็ นต้ น และปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นที่ได้ รับมอบหมายหรื อเกี่ยวข้ อง

-24. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครรั บทุน
ผู้มีสทิ ธิสมัครรับทุนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
4.1 เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไปและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้
ก. คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุขด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้ องห้ าม
(1) เป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ คนวิกลจริต
หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็ นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักราชการหรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการ
ไว้ ก่อนตามพระราชบัญญัติ หรื อตามกฎหมายอื่น
(4) เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็ นกรรมการหรื อผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(7) เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(8) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก หรื อปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อตามกฎหมายอื่น
(10) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
หรื อตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ ารับราชการ หรื อเข้ าปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงานของรัฐ

-3ผู้ที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรื อ (11) ก.พ. อาจพิจารณา
ยกเว้ นให้ เข้ ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็ นกรณีมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม (8) หรื อ (9) ผู้นนต้
ั ้ องออกจากงานหรื อ
ออกจากราชการไปเกินสองปี แล้ ว และในกรณีมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม (10) ผู้นนต้
ั ้ องออกจากงานหรื อ
ออกจากราชการไปเกินสามปี แล้ ว และต้ องมิใช่เป็ นกรณีออกจากงานหรื อออกจากราชการเพราะทุจริต
ต่อหน้ าที่
4.2 ไม่เป็ นข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
4.3 เป็ นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบตั ริ าชการชดใช้ ทนุ และจะต้ องไม่อยูร่ ะหว่าง
การรับทุนใดๆ ทังสิ
้ ้น
4.4 เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ ดังนี ้
4.4.1 เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
และได้ รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาชันนํ
้ าที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศให้ ศกึ ษาระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาและประเทศตามที่ทนุ กําหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยจะต้ องเริ่มการศึกษาในปี 2554
4.4.2 เป็ นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร
5. การรั บสมัคร
5.1 ผู้สมัครรับทุนมีสทิ ธิสมัครรับทุนได้ คนละ 1 หน่วยทุน
5.2 รับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ 1 – 15 สิงหาคม 2554 โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนสอบถาม
รายละเอียดและขอใบสมัครได้ ที่
- สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรี อยุธยา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ + 66 2203 5000 ต่อ 15407, 15410, 15411 หรื อ 15530
- สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะทูตถาวรฯ ของไทยประจํา
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมทังสํ
้ านักงานการค้ าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
นอกจากนี ้ ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพร้ อม
ทัง้ download ใบสมัครและแบบฟอร์ มที่ใช้ ในการสมัครรับทุนได้ ที่ website ของกระทรวงการต่างประเทศที่
www.mfa.go.th และ website ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ได้ ด้วย
5.3 การยื่นใบสมัคร
5.3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน ให้ ยื่นใบสมัครและหลักฐานการศึกษา
(ตามข้ อ 5.4 (2)) ทาง e-mail ไปยังสํานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ที่
permsec0208@mfa.go.th โดยระบุใน Subject ว่า “สมัครรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ (ทุนสําหรับ
บุคคลในต่างประเทศ)” โดยผู้สมัครรับทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถกู ต้ อง

-45.3.2 ผู้สมัครรับทุนต้ องส่ งใบสมัครซึ่งลงลายมือชื่อด้ วยตนเองพร้ อม
เอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ ตามข้ อ 5.4 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 พร้ อมทัง้ วงเล็บมุมซองว่ า
“สมัครรับทุนกระทรวงการต่ างประเทศ (ทุนสําหรับบุคคลในต่ างประเทศ)” โดยส่ งผ่ านช่ องทาง
ดังนี ้
(1) ทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียนไปยังสํานักบริหารบุคคล
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรี อยุธยา กรุงเทพฯ 10400 หรือ
(2) ยื่นด้ วยตนเองที่สํานักบริหารบุคคล ชัน้ 5 กระทรวงการต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง (สําหรับผู้ที่สง่ ทางไปรษณีย์) หรื อ
วันที่กระทรวงการต่างประเทศประทับตรารับจดหมาย (สําหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครด้ วยตนเอง) ของผู้สมัคร
รับทุนเป็ นสําคัญ สําหรับใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่สง่ หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2554 จะไม่รับ
พิจารณา
อนึ่ง กระทรวงการต่ างประเทศจะตอบรั บการสมัครทาง e-mail ภายใน
2 วันทําการหลังจากวันสมัคร กรณีท่ ไี ม่ ได้ รับการตอบรับภายในกําหนด ขอให้ ตดิ ต่ อโดยตรง
ทางโทรศัพท์ +66 2203 5000 ต่ อ 15407, 15410, 15411 หรือ 15530
5.4 เอกสารและหลักฐาน ที่จะต้ องยื่นในการสมัคร
(1) ใบสมัครพร้ อมติดรูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา
ขนาด 1 x 1.5 นิ ้ว จํานวน 1 รูป ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร
(2) หลักฐานการศึกษา
กรณีสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้ รับการตอบรับ
ให้ เข้ าศึกษาระดับปริญญาโท
• สําเนาปริญญาบัตรระดับปริ ญญาตรี หรื อหนังสือจากสถาบันการศึกษาที่
รับรองว่าสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ในกรณีที่ยงั ไม่ได้ รับปริญญาบัตร) จํานวน 1 ฉบับ
• สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ตลอดหลักสูตร ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 ชุด
• สําเนาหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้ เข้ าศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชา และประเทศที่สมัครรับทุน แบบไม่มีเงื่อนไข จํานวน 1 ฉบับ
กรณีกาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
• สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
• สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตลอด
หลักสูตรในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 ชุด
• สําเนาหนังสือรับรองสถานภาพความเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท
ในสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาอยูใ่ นสาขาวิชา และประเทศที่สมัครรับทุนแบบไม่มีเงื่อนไข จํานวน
1 ฉบับ

-5• สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ทุกภาค
การศึกษาที่ผา่ นมาในระดับปริญญาโท จํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรื อ IELTS) ที่ใช้ ในการสมัคร
เข้ าศึกษาต่อในสถานศึกษา (ถ้ ามี)
(4) สําเนาผลการสอบ GRE หรื อ GMAT (ถ้ ามี)
(5) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรื ออาจารย์ผ้ เู คยสอนจํานวน 2 ท่าน
รวม 2 ฉบับ โดยให้ ใช้ แบบฟอร์ มตามที่กําหนด
(6) เรี ยงความทางวิชาการเป็ นภาษาไทยจํานวน 2 หน้ ากระดาษภายใต้ หวั ข้ อ
“สาขาวิชาที่ทา่ นศึกษา จะช่วยสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ
อย่างไร” และจะต้ องลงนามด้ วยลายมือรับรองว่าเป็ นผู้จดั ทําเรี ยงความทางวิชาการดังกล่าวด้ วยตนเอง
(7) เอกสารซึง่ เป็ นผลงาน/ รายงานทางวิชาการที่ทําระหว่างศึกษา (หากมี)
และจะต้ องลงนามด้ วยลายมือรับรองว่าเป็ นผู้จดั ทําผลงาน / รายงาน ดังกล่าวด้ วยตนเอง
(8) เอกสารรับรองเกียรติประวัตสิ ว่ นตัว กิจกรรมทางการศึกษา / กิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม ความสามารถพิเศษ (ถ้ ามี)
(9) ประวัตสิ ว่ นตัว (Resume) ของผู้สมัครรับทุน เขียนเป็ นภาษาไทย
(10) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางไทย
(Passport) อย่างใดอย่างหนึง่ และสําเนาทะเบียนบ้ าน จํานวนอย่างละ 1 ชุด
สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ ผ้ สู มัครรับทุนเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้ อง” และ
ลงชื่อกํากับไว้ ด้วย
5.5 ผู้สมัครรับทุนจะต้ องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคณ
ุ สมบัตติ รงตามประกาศ
รับสมัครจริ ง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกได้ ตรวจสอบคุณสมบัตจิ ากเอกสารและหลักฐานแล้ ว
ถ้ าปรากฏภายหลังว่ า ผู้ใดมีคุณสมบัตไิ ม่ ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่ า ผู้นัน้ เป็ นผู้ขาด
คุณสมบัตทิ นั ที
5.6 สําหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้ ว จะขอเปลี่ยนหน่วยทุนที่สมัครไว้ อีกไม่ได้
5.7 สําหรับผู้พิการ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ทางการ
มองเห็น ทางการได้ ยินหรื อการสื่อความหมาย ทางกายหรื อการเคลื่อนไหว กระทรวงการต่างประเทศ
จะพยายามจัดหาสิง่ อํานวยความสะดวกให้ ในวันคัดเลือกตามที่แจ้ งมา
5.8 สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้ เข้ ารับการคัดเลือก
เพื่อรับทุนรัฐบาลได้ ทังนี
้ ้ ตามความในข้ อ 6 ของคําสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

-66. การแต่ งตัง้ คณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
6.1 ก.พ. จะแต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการคัดเลือก
6.2 คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะกําหนดวัน เวลา สถานที่คดั เลือก
วางระเบียบและวิธีการคัดเลือก ตัดสินปั ญหาเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้สมัครรับทุนและปั ญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ ้น
ในการดําเนินการคัดเลือกที่ไม่ขดั กับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนแทน รวมทังแต่
้ งตัง้
คณะกรรมการกลัน่ กรองเอกสารการสมัครรับทุน และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลใน
การรับทุน
6.3 คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลในการรับทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ
ได้ รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนแทน
7. การคัดเลือกและเกณฑ์ การตัดสิน
การคัดเลือกจะใช้ วิธีการ ดังนี ้
7.1 กลัน่ กรองเอกสารการสมัครรับทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยจะพิจารณา
พื ้นความรู้ทางวิชาการ (GPA วิชาหลักที่ศกึ ษา เรี ยงความทางวิชาการภายใต้ หวั ข้ อที่กําหนด ผลงาน /
รายงานทางวิชาการที่ทําระหว่างศึกษา (หากมี) อันดับของมหาวิทยาลัย ฯลฯ) พิจารณาเกียรติประวัตสิ ว่ นตัว
กิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และความสามารถพิเศษ (รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้ รับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้ าร่วม ความสามารถพิเศษ) รวมทังพิ
้ จารณาหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้ วย
และจะกลัน่ กรองเอกสารการสมัครรับทุน ไม่วา่ จะมีจํานวนผู้สมัครรับทุนในหน่วยทุนเกินกว่าหรื อเท่ากับ
หรื อน้ อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ เป็ นหลักเกณฑ์
7.2 ประเมินความเหมาะสมของบุคคลในรูปของคณะกรรมการ โดยจะสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้ านต่างๆ ได้ แก่ พื ้นความรู้และศักยภาพที่เกี่ยวข้ องกับเรี ยงความทาง
วิชาการในหัวข้ อที่กําหนด หรื อผลงาน / รายงานทางวิชาการที่ทําระหว่างศึกษา (หากมี) ความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศ ความตังใจจริ
้
งและทัศนคติในการรับทุน รวมทังการมี
้
จิตสํานึกสาธารณะในการ
รับราชการเพื่อรับใช้ ชาติ บุคลิกภาพทัว่ ไป การปรับตัว วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความเหมาะสมที่จะ
เป็ นข้ าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็ นต้ น และจะดําเนินการสัมภาษณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ ผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการสัมภาษณ์จะต้ องเป็ นผู้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองเอกสาร
การสมัครรับทุนจากคณะกรรมการกลัน่ กรองเอกสารการสมัครรับทุนโดยจะต้ องได้ คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ
70 และเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับจํานวนไม่เกิน 5 เท่า ต่อ 1 หน่วยทุน โดยจะต้ องไปเข้ ารับ
การสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด

-77.3 ผู้ผา่ นการคัดเลือกในแต่ละหน่วยทุนจะต้ องได้ คะแนนสัมภาษณ์ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 70
7.4 ผู้ผา่ นการคัดเลือกที่ได้ คะแนนสัมภาษณ์สงู สุดมีสทิ ธิที่จะได้ รับทุนก่อนผู้ผา่ นการ
คัดเลือกที่ได้ คะแนนตํา่ กว่าลงมาตามลําดับ
7.5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับทุน และมีการขึ ้นบัญชีสํารองผู้มีสทิ ธิได้ รับทุน
ในหน่วยเดียวกัน
7.6 ถ้ าผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนสละสิทธิการรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ ทนุ หรื อขาดคุณสมบัติ
้ นผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนแทน ทังนี
้ ้
ที่จะรับทุน จะพิจารณาให้ ผ้ ทู ี่ได้ คะแนนในลําดับถัดไปของทุนหน่วยนันเป็
ต้ องภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับทุน
8. การประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการประเมินความเหมาะสม พร้ อมกําหนด วัน เวลา สถานที่ประเมิน
ความเหมาะสม ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนสํารองที่กระทรวง
การต่างประเทศ ถ.ศรี อยุธยา กรุงเทพฯ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวรฯ ของไทย
ประจําประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก สํานักงานการค้ าและเศรษฐกิจไทยไทเป รวมทังที
้ ่เว็บไซต์ของกระทรวง
การต่างประเทศ ที่ www.mfa.go.th และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th
9. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนจะต้ องเข้ ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรื อจากแพทย์อื่นที่ทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยู่
รับรอง โดยใช้ แบบฟอร์ มการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ในที่นี ้ ให้ ถือเป็ น
ที่สดุ โดยผู้เข้ ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสทิ ธิขอให้ ทบทวนแต่ประการใด
10. การทําสัญญา
10.1 ผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนจะต้ องทําสัญญาตามแบบที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนด
10.2 ให้ ผ้ มู ีสทิ ธิได้ รับทุนทําสัญญาการรับทุน ณ สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวรฯ ของไทยประจําประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมทังสํ
้ านักงานการค้ าและเศรษฐกิจ
ไทย ไทเป ซึง่ เป็ นประเทศที่ผ้ มู ีสทิ ธิได้ รับทุนกําลังศึกษาอยู่ หรื อที่กระทรวงการต่างประเทศ
10.3 เอกสารที่ต้องนําไปในการทําสัญญา คือ บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
ของผู้มีสทิ ธิได้ รับทุน พร้ อมสําเนา จํานวน 3 ชุด

-810.4 ในกรณีที่ผ้ มู ีสทิ ธิได้ รับทุนอยูต่ า่ งประเทศ ให้ ผ้ มู ีสทิ ธิได้ รับทุนแจ้ งชื่อพร้ อมที่อยู่
ของผู้คํ ้าประกันในประเทศไทยให้ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวรฯ ของไทยประจํา
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก รวมทังสํ
้ านักงานการค้ าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ซึง่ เป็ นประเทศที่ผ้ มู ีสทิ ธิได้ รับทุน
กําลังศึกษาอยูท่ ราบด้ วย
11. เงื่อนไขการรับทุน
11.1 ผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนจะต้ องส่งหนังสือของสถานศึกษาซึง่ ยืนยันว่าผู้มีสทิ ธิได้ รับทุน
กําลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานัน้ ๆ โดยระบุระดับการศึกษา สาขาวิชา และประเทศตามที่ทนุ กําหนด
หรื อหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาให้ เข้ าศึกษาซึง่ ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชา และประเทศ ตามที่
ทุนกําหนด รวมทังระบุ
้ วนั เปิ ดภาคการศึกษาให้ กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ ก่อนการ
ทําสัญญาการรับทุน
11.2 กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้ งการอนุมตั ใิ ห้ รับทุนไปยังสถานเอกอัครราชทูต
้ านักงานการค้ าและเศรษฐกิจ
สถานกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวรฯ ของไทยประจําประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมทังสํ
ไทย ไทเป เพื่อดําเนินการต่อไป และผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนจะต้ องทําสัญญา การรับทุน และสัญญาคํ ้าประกันให้
เสร็จเรี ยบร้ อย
้ วนั ที่
ทังนี
้ ้ จะเริ่มจ่ายค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ด้ วยทุนรัฐบาลให้ แก่ผ้ มู ีสทิ ธิได้ รับทุนตังแต่
ประกาศว่าเป็ นผู้มีสทิ ธิได้ รับทุนและได้ ทําสัญญารับทุนกับกระทรวงการต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว
11.3 ผู้ได้ รับทุนไม่สามารถกระทําการใดๆ ที่สง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของ
ระดับการศึกษา สาขาวิชาและประเทศที่ศกึ ษา ซึง่ ทําให้ ไม่ตรงกับทุนการศึกษาที่ได้ รับ (ยกเว้ นกรณีมีเหตุ
จําเป็ นและกระทรวงการต่างประเทศได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ วเท่านัน)
้
12. การเพิกถอนการให้ ทนุ
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ ทนุ แก่ผ้ ไู ด้ รับทุนหากเข้ ากรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
12.1 ไม่ผา่ นการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรื อ
แพทย์อื่นที่ทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยูร่ ับรอง
12.2 ไม่มีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ หรื อไม่มีหนังสือตอบรับ
ให้ เข้ าศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซึง่ ระบุระดับการศึกษา สาขาวิชา และประเทศตามที่ทนุ กําหนด รวมทังวั
้ น
เปิ ดภาคการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.1
12.3 หลีกเลี่ยง ละเลยการเข้ ารายงานตัว การอบรม และการทําสัญญา ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศกําหนด
12.4 เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
12.5 เป็ นผู้มีภาระผูกพันในการชดใช้ ทนุ / เป็ นผู้อยูร่ ะหว่างการรับทุน

-912.6 หลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้ าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศ ตามที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบสมัคร
12.7 เป็ นผู้ไม่มีคณ
ุ สมบัตขิ องผู้มีสทิ ธิสมัครรับทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

บุษบา กรัยวิเชียร
(นางบุษบา กรัยวิเชียร)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบตั ริ าชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกต้ อง
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ั น์ เพ็ญสุภา
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ั น์ เพ็ญสุภา)
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