
 

 

 

(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให!กระทรวงการต$างประเทศ 

ประจําป% ๒๕๕๘ 
(ทุนสําหรับบุคคลท่ัวไปในต$างประเทศ หรือบุคคลท่ีมีสถาบันการศึกษาในต$างประเทศตอบรับ) 

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

  ด�วยสํานักงาน ก.พ. ร�วมกับกระทรวงการต�างประเทศจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุน
รัฐบาลท่ีจัดสรรให�กระทรวงการต�างประเทศ ประจําป% ๒๕๕๘ (ทุนสําหรับบุคคลท่ัวไปในต�างประเทศ หรือบุคคล
ท่ีมีสถาบันการศึกษาในต�างประเทศตอบรับ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห�งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศ     
รับสมัครคัดเลือกพร�อมท้ังกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ;การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต�อไปนี้ 
 

๑. ทุนท่ีรับสมัคร จํานวน ๒ หน$วย รวม ๒ ทุน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย) 

 
๒. ข!อผูกพันในการรับทุน 

 ๒.๑ ผู�ได�รับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนดจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน     
ในสายงานการทูตท่ีกระทรวงการต�างประเทศ เป@นระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๒ เท�า ของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
   ๒.๒ กรณีผู�ได�รับทุนไม�กลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุนตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับกระทรวง
การต�างประเทศ นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนท่ีได�จ�ายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท�า ของจํานวน
เงินทุนดังกล�าวให�เป@นเบ้ียปรับอีกด�วย 
 

๓. ลักษณะงานของนักการทูตปฏิบัติการ 
                        ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง เช�น ติดตามและรวบรวมข�อมูลข�าวสาร  
ด�านการทูตและต�างประเทศเพ่ือวิเคราะห;และใช�ประกอบการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาลในด�าน   
การทูตและต�างประเทศ จัดทําข�อมูลภูมิหลัง ประเด็นการหารือ ประเด็นการประชุม จดบันทึกการสนทนาการประชุม 
และประสานงานสําหรับการเยือน การประชุมระหว�างประเทศ ปฏิบัติงานด�านกงสุล เช�น งานด�านสัญชาติและ 
นิติกรณ; และการช�วยเหลือคุ�มครองคนไทยในต�างประเทศ งานด�านพิธีการทูต เช�น การอํานวยความสะดวก    
ด�านเอกสิทธิและความคุ�มกันทางการทูตแก�คณะทูตานุทูต กงสุลในประเทศไทยและงานเก่ียวกับระเบียบพิธีการ
ทูต รวมท้ังงานด�านสารนิเทศ เช�น เผยแพร�ข�าวสารเพ่ือสร�างบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยแก�การดําเนินความสัมพันธ;
ระหว�างประเทศ รวมท้ังติดตามข�าวสารท่ีเก่ียวกับภาพลักษณ;ประเทศไทย และงานการทูตเพ่ือวัฒนธรรม เป@นต�น 
และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีได�รับมอบหมายหรือเก่ียวข�อง 
 
 
 



 ๒
 

๔. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครรับทุน 
 ผู�มีสิทธิสมัครรับทุนต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๔.๑ เป@นผู� ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห�งพระราช 
บัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต�อไปนี้ 

 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
         (๑) มีสัญชาติไทย 
         (๒)  มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป% 
         (๓)  เป@นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;

ทรงเป@นประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะต!องห!าม 
         (๑) เป@นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
         (๒) เป@นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟHIนเฟJอน ไม�สมประกอบ หรือเป@นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
             (๓) เป@นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
             (๔)  เป@นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป@นท่ีรังเกียจของสังคม 
             (๕)  เป@นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  

หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
             (๖)  เป@นบุคคลล�มละลาย 
             (๗)  เป@นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว�นแต�เป@นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             (๘) เป@นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
             (๙)  เป@นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช 

บัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืนส 
             (๑๐) เป@นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
             (๑๑) เป@นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงาน 

ในหน�วยงานของรัฐ 
  ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป@นข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) 

(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต�ถ�าเป@นกรณีมีลักษณะต�องห�าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป%แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�าม
ตาม (๑๐) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามป%แล�ว และต�องมิใช�เป@นกรณีออกจากงานหรือ 
 
 



 ๓
 
ออกจากราชการเพราะทุจริตต�อหน�าท่ี สําหรับผู�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให�มีสิทธิสมัคร
สอบแข�งขันได� แต�จะมีสิทธิได�รับบรรจุเป@นข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข�งขันได�ต�อเม่ือพ�นจากการเป@น      
ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองแล�ว 

      สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครสอบและไม�อาจให�เข�าสอบแข�งขัน เพ่ือ
บรรจุบุคคลเข�ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝPายบริหารท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตามความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ๔.๒ ไม�เป@นข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

   ๔.๓  เป@นผู�ท่ีไม�อยู�ระหว�างการรับทุนใด ๆ รวมท้ัง ไม�มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการ 
ชดใช�ทุน 
                        ๔.๔  มีอายุไม�เกิน ๓๕ ป% (สําหรับศึกษาต�อระดับปริญญาโท) นับถึงวันท่ีท่ีลงนาม       
ในประกาศรับสมัคร   

  ๔.๕  เป@นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
   ๔.๕.๑  เป@นผู�ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใน 

สาขาวิชาและประเทศตามท่ีทุนกําหนด 
  ๔.๕.๒ เป@นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยหรือต�างประเทศ
และได�รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง ให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศ
ตามท่ีทุนกําหนดอย�างไม�มีเง่ือนไขในป%การศึกษา ๒๕๕๘ 
  ๔.๕.๓ เป@นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยหรือต�างประเทศ 
แต�ยังไม�ได�รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง ให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและ
ประเทศตามท่ีทุนกําหนดอย�างไม�มีเ ง่ือนไขในป%การศึกษา ๒๕๕๘ ท้ังนี้ จะต!องย่ืนหนังสือตอบรับจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง ให!เข!าศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศตามท่ีทุนกําหนด
อย$างไม$มีเง่ือนไขในป%การศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงจะมีสิทธิได!รับการพิจารณา
คัดเลือกให!รับทุน 
  ๔.๕.๔ เป@นผู� ท่ี กําลั งศึกษาระดับปริญญาตรีป%สุดท�ายในประเทศไทยหรือ
ต�างประเทศ แต�ยังไม�ได�รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง ให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาและประเทศตามท่ีทุนกําหนดอย�างไม�มีเง่ือนไขในป%การศึกษา ๒๕๕๘ ท้ังนี้ จะต!องย่ืนหนังสือตอบรับ
จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง ให!เข!าศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศตามท่ีทุนกําหนด
อย$างไม$มีเง่ือนไขในป%การศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงจะมีสิทธิได!รับการพิจารณา
คัดเลือกให!รับทุน 
 
 
 
 
 
 



 ๔
 
 ๕.   การรับสมัคร 
                         ๕.๑   ผู�สมัครรับทุนมีสิทธิสมัครรับทุนได�คนละ ๑ หน�วยทุน 
                        ๕.๒ รับสมัครต้ังแต�วันท่ี ๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยผู�ประสงค;จะสมัครรับทุน 
สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพร�อมท้ัง download ใบสมัครและแบบฟอร;มท่ีใช�ในการสมัคร     
รับทุนได�ท่ี website ของกระทรวงการต�างประเทศท่ี www.mfa.go.th และ website ของสํานักงาน ก.พ.      
ท่ี www.ocsc.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดพร�อมขอรับใบสมัครและแบบฟอร;มท่ีใช�ในการสมัคร   
รับทุนท่ีสํานักบริหารบุคคล กระทรวงการต�างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โทรศัพท; + ๖๖ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ 
ต�อ ๑๕๔๑๐, ๑๕๔๑๑ หรือ ๑๕๕๓๐ ได�ด�วย  
 ๕.๓ เอกสารและหลักฐาน ท่ีจะต�องยื่นในการสมัครรับทุน 
                                  (๑) ใบสมัครพร�อมติดรูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�สวมแว�นตาดําขนาด   
๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ถ�ายไว�ไม�เกิน ๑ ป% นับถึงวันท่ีท่ีลงนามในประกาศรับสมัครและลงลายมือชื่อด�วยตนเอง 
                                 (๒) หลักฐานการศึกษา 
    กรณีมีคุณสมบัติตามข!อ ๔.๕.๑  
   • สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร 
ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 
   • สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 
   • สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษา 
ท่ีผ�านมาในระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ชุด 
   • สําเนาหนังสือรับรองสถานภาพความเป@นนักศึกษาระดับปริญญาโท         
ในสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองท่ีกําลังศึกษาอยู�ในสาขาวิชา และประเทศตามท่ีทุนกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ 
        กรณีมีคุณสมบัติตามข!อ ๔.๕.๒  
   • สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร 
ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 
   • สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (กรณียังไม�ได�รับปริญญาบัตร) จํานวน ๑ ฉบับ 
   • สําเนาหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให�เข�าศึกษาใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชา และประเทศตามท่ีทุนกําหนดแบบไม�มีเง่ือนไข โดยเริ่มการศึกษาในป%การศึกษา 
๒๕๕๘ จํานวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕
 
        กรณีมีคุณสมบัติตามข!อ ๔.๕.๓ 
   • สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร 
ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 
   • สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (กรณียังไม�ได�รับปริญญาบัตร) จํานวน ๑ ฉบับ 
         • สําเนาหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�าศึกษาใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชา และประเทศตามท่ีทุนกําหนดแบบไม�มีเง่ือนไข โดยเริ่มการศึกษาในป%การศึกษา 
๒๕๕๘ จํานวน ๑ ฉบับ  
         กรณีมีคุณสมบัติตามข!อ ๔.๕.๔ 
   • สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษา 
ท่ีผ�านมาในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด 
   • สําเนาหนังสือรับรองสถานภาพความเป@นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
การศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู� จํานวน ๑ ฉบับ 
         • สําเนาหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�าศึกษาใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชา และประเทศตามท่ีทุนกําหนดแบบไม�มีเง่ือนไข โดยเริ่มการศึกษาในป%การศึกษา 
๒๕๕๘ จํานวน ๑ ฉบับ   

  (๓) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ท่ีใช�ในการสมัครเข�า
ศึกษาต�อในสถานศึกษา (ถ�ามี) 
   (๔)  สําเนาผลการสอบ GRE หรือ GMAT (ถ�ามี) 
   (๕)  หนังสือรับรองจากอาจารย;ท่ีปรึกษาหรืออาจารย;ผู�เคยสอนจํานวน ๒ ท�าน 
รวม ๒ ฉบับ โดยให�ใช�แบบฟอร;มตามท่ีกําหนด 
   (๖)  เรียงความทางวิชาการเป@นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอารบิก / บาฮาซา
มาเลเซีย / บาฮาซาอินโดนีเซียจํานวนภาษาละไม�เกิน ๒ หน�ากระดาษ โดยกระทรวงการต�างประเทศจะกําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือให�ผู�สมัครรับทุนมาเขียนเรียงความในหัวข�อท่ีกําหนดต�อไป  
   (๗)  เอกสารซ่ึงเป@นผลงาน/ รายงานทางวิชาการท่ีทําระหว�างศึกษา (หากมี) และ
จะต�องลงนามด�วยลายมือรับรองว�าเป@นผู�จัดทําผลงาน / รายงาน ดังกล�าวด�วยตนเอง 
   (๘)  เอกสารรับรองเกียรติประวัติส�วนตัว กิจกรรมทางการศึกษา / กิจกรรม
ช�วยเหลือสังคม ความสามารถพิเศษ (ถ�ามี)  
   (๙)  ประวัติส�วนตัว (Resume) ของผู�สมัครรับทุน เขียนเป@นภาษาไทย 
   (๑๐)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) 
อย�างใดอย�างหนึ่ง และสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวนอย�างละ ๑ ชุด 
 สําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครรับทุนเขียนรับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” และลงชื่อ
กํากับไว�ด�วย 
 
 



 ๖
 
 ๕.๔   การยื่นใบสมัคร 
      ๕.๔.๑  ให�ส�งเอกสารในข�อ ๕.๓ (๑) – (๒) ไปท่ี e-mail recruit.mfa@gmail.com 
โดยระบุใน Subject ว�า “สมัครรับทุนกระทรวงการต�างประเทศ (ทุนสําหรับบุคคลท่ัวไปในต�างประเทศ หรือบุคคล 
ท่ีมีสถาบันการศึกษาในต�างประเทศตอบรับ)” ท้ังนี้ ผู�สมัครรับทุนจะต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�อง
และครบถ�วน และกระทรวงการต�างประเทศจะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน ๒ วันทําการหลังจากวันสมัคร 
กรณีท่ีไม�ได�รับการตอบรับภายในกําหนด ขอให�ติดต�อโดยตรงทางโทรศัพท; +๖๖ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต�อ ๑๕๔๑๐, 
๑๕๔๑๑ หรือ ๑๕๕๓๐ 
 ๕.๔.๒ ผู�สมัครต�องส�งเอกสารตามข�อ ๕.๓ ยกเว�น (๖) มายังกระทรวงการต�างประเทศ 
ภายในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยใส�ในซองและวงเล็บมุมซองว�า “สมัครรับทุนกระทรวงการต�างประเทศ      
(ทุนสําหรับบุคคลท่ัวไปในต�างประเทศ หรือบุคคลท่ีมีสถาบันการศึกษาในต�างประเทศตอบรับ)” และให�ส�งโดย 
วิธีใดวิธีหนึ่งต�อไปนี้ 
    (๑) ส�งไปรษณียFด$วนลงทะเบียนไปยังสํานักบริหารบุคคล กระทรวง    
การต�างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  หรือ 
    (๒) ยื่นด�วยตนเองท่ีสํานักบริหารบุคคล ชั้น ๕ กระทรวงการต�างประเทศ 
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย;ต�นทาง (สําหรับผู�ที่ส�งทางไปรษณีย;) หรือวันที่ท่ี
กระทรวงการต�างประเทศประทับตรารับจดหมาย (สําหรับผู�ท่ียื่นใบสมัครด�วยตนเอง) ของผู�สมัครรับทุนเป@นสําคัญ 
สําหรับใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต�าง ๆ ท่ีส�งหลังวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จะไม�รับพิจารณา 
 ๕.๕ ผู�สมัครรับทุนจะต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว�ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกได�ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล�ว        
ถ!าปรากฏภายหลังว$า ผู!ใดมีคุณสมบัติไม$ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว$าผู!นั้นเปGนผู!ขาดคุณสมบัติทันที 
  ๕.๖ สําหรับผู�ท่ียื่นใบสมัครแล�ว จะขอเปลี่ยนหน�วยทุนท่ีสมัครไว�อีกไม�ได� 
  ๕.๗ สําหรับผู�พิการ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ทางการมองเห็น 
ทางการได�ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว กระทรวงการต�างประเทศจะพยายามจัดหา  
สิ่งอํานวยความสะดวกให�ในวันคัดเลือกตามท่ีแจ�งมา 
  ๕.๘ สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม�รับสมัคร และไม�อาจให�เข�ารับการคัดเลือกเพ่ือ
รับทุนรัฐบาลได� ท้ังนี้ ตามความในข�อ ๖ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๖.   การแต$งตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับการคัดเลือก 
  ๖.๑ ก.พ. จะแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
   ๖.๒ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก วางระเบียบ
และวิธีการคัดเลือก ตัดสินปHญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู�สมัครรับทุนและปHญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการ
คัดเลือกท่ีไม�ขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน รวมท้ังแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง
เอกสารการสมัครรับทุน และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลในการรับทุน 
   ๖.๓ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลในการรับทุน ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน 
และประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน 



 ๗
 
 ๗ การคัดเลือกและเกณฑFการตัดสิน 
   การคัดเลือกจะใช�วิธีการ ดังนี้ 
                ๗.๑ กลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยจะพิจารณาจาก
เกณฑ;พ้ืนความรู�ทางวิชาการ (GPA วิชาหลักท่ีศึกษา ผลงาน / รายงานทางวิชาการท่ีทําระหว�างศึกษา (หากมี) 
อันดับของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เรียงความทางวิชาการภายใต�หัวข�อท่ีกําหนด) คะแนน ๖๐ คะแนน และเกณฑ;
เกียรติประวัติส�วนตัว กิจกรรมทางการศึกษา/กิจกรรมช�วยเหลือสังคม และความสามารถพิเศษ (รางวัลเชิดชูเกียรติ 
ท่ีเคยได�รับ กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเคยเข�าร�วม ความสามารถพิเศษ ฯลฯ) คะแนน ๔๐ คะแนน รวมท้ังพิจารณา
หนังสือรับรองจากอาจารย;ท่ีปรึกษาด�วย และจะกลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุน ไม�ว�าจะมีจํานวนผู�สมัครรับ
ทุนในหน�วยทุนเกินกว�าหรือไม�เกินจํานวนท่ีกําหนดไว�เป@นหลักเกณฑ; 
  ๗.๒ ประเมินความเหมาะสมของบุคคลในรูปของคณะกรรมการ โดยจะสัมภาษณ;เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด�านต�าง ๆ ได�แก� พ้ืนความรู�และศักยภาพท่ีเก่ียวข�องกับเรียงความทางวิชาการใน
หัวข�อท่ีกําหนด หรือผลงาน / รายงานทางวิชาการท่ีทําระหว�างศึกษา (หากมี) ๒๐ คะแนน ความสามารถทาง
ภาษาต�างประเทศ ๒๐ คะแนน ความต้ังใจจริงและทัศนคติในการรับทุน รวมท้ัง การมีจิตสํานึกสาธารณะใน  
การรับราชการเพ่ือรับใช�ชาติ ๓๐ คะแนน และบุคลิกภาพท่ัวไป การปรับตัว วุฒิภาวะทางอารมณ; และความ
เหมาะสมท่ีจะเป@นข�าราชการกระทรวงการต�างประเทศ ๓๐ คะแนน เป@นต�น  
  ท้ังนี้ ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลโดยการสัมภาษณ; จะต�องเป@น  
ผู�ผ�านการพิจารณากลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุนจากคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการสมัครรับทุน    
โดยจะต�องได�คะแนนไม�ตํ่ากว�าร�อยละ ๗๐ และเป@นผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับจํานวนไม�เกิน ๕ เท�า 
ต�อ ๑ หน�วยทุน โดยจะต�องไปเข�ารับการสัมภาษณ;ท่ีกระทรวงการต�างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ตามวัน 
และเวลา ท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
                 ๗.๓ ผู�ผ�านการคัดเลือกในแต�ละหน�วยทุนจะต�องได�คะแนนสัมภาษณ;ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๗๐ 
                 ๗.๔ ผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีได�คะแนนสัมภาษณ;สูงสุดมีสิทธิท่ีจะได�รับทุนก�อน ผู�ผ�านการ
คัดเลือกท่ีได�คะแนนตํ่ากว�าลงมาตามลําดับ 
               ๗.๕ จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน และข้ึนบัญชีสํารองผู�มีสิทธิได�รับทุนในหน�วย
เดียวกัน 
                 ๗.๖ ถ�าผู�มีสิทธิได�รับทุนสละสิทธิการรับทุน ถูกเพิกถอนการให�ทุน หรือขาดคุณสมบัติ  
ท่ีจะรับทุน จะพิจารณาให�ผู�ท่ีได�คะแนนในลําดับถัดไปของทุนหน�วยนั้นเป@นผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน ท้ังนี้ ต�องภายใน 
ระยะเวลา ๓๐ วันนับแต�วันประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน 
 

 ๘.   การประกาศรายช่ือ 
                คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการกลั่นกรองเอกสาร
การสมัครรับทุน ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสม พร�อมกําหนด วัน เวลา สถานท่ี
ประเมินความเหมาะสม และประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน ท่ีกระทรวงการต�างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 
กรุงเทพฯ รวมท้ังท่ีเว็บไซต;ของกระทรวงการต�างประเทศ ท่ี www.mfa.go.th และเว็บไซต;ของสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี www.ocsc.go.th ท้ังนี้ จะประกาศรายชื่อผู�สมัครรับทุนและมีสิทธิเข�ารับการกลั่นกรองเอกสารการสมัคร   
รับทุนในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  



 ๘
 
                 
 ๙.   การตรวจสุขภาพและอนามัย 
      ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย;ของ 
ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด หรือจากแพทย;อ่ืนท่ีทางการของประเทศท่ีกําลังศึกษาอยู�รับรอง โดยใช�
แบบฟอร;มการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย;ของ ก.พ.  
      ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย;ของ ก.พ. ในท่ีนี้ ให�ถือเป@นท่ีสุด 
โดยผู�เข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม�มีสิทธิขอให�ทบทวนแต�ประการใด 
 

 ๑๐ การทําสัญญา 
       ๑๐.๑ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญาตามแบบท่ีกระทรวงการต�างประเทศกําหนด 
                ๑๐.๒ ให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนทําสัญญาการรับทุน ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ� 
รวมท้ังคณะผู�แทนถาวรฯ ของไทยประจําประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก และสํานักงานการค�าและเศรษฐกิจไทย ไทเป 
ซ่ึงเป@นประเทศท่ีผู�มีสิทธิได�รับทุนกําลังศึกษาอยู� หรือทําท่ีกระทรวงการต�างประเทศ 
                       ๑๐.๓ ให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนเตรียมเอกสารที่ต�องนํามาในวันทําสัญญาได�แก� บัตรประจําตัว
ประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ชุด 
             ๑๐.๔ ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิได�รับทุนอยู�ต�างประเทศ ให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนแจ�งชื่อพร�อมท่ีอยู�ของ
ผู�คํ้าประกันในประเทศไทยให�สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ� รวมท้ังคณะผู�แทนถาวรฯ ของไทยประจํา
ประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก และสํานักงานการค�าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ซ่ึงเป@นประเทศท่ีผู�มีสิทธิได�รับทุนกําลัง
ศึกษาอยู�ทราบด�วย 
 
 ๑๑. เง่ือนไขการรับทุน 
     ๑๑.๑ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส�งหนังสือของสถานศึกษาซ่ึงยืนยันว�าผู�มีสิทธิได�รับทุนกําลัง
ศึกษาอยู�ในสถานศึกษานั้น ๆ โดยระบุระดับการศึกษา สาขาวิชา และประเทศตามท่ีทุนกําหนด หรือหนังสือตอบรับ 
จากสถานศึกษาให�เข�าศึกษาซ่ึงระบุระดับการศึกษา สาขาวิชา และประเทศตามท่ีทุนกําหนด รวมท้ังระบุวันเป�ด
ภาคการศึกษาให�กระทรวงการต�างประเทศตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก�อนการทําสัญญาการรับทุน 
  ๑๑.๒ กระทรวงการต�างประเทศจะแจ�งการอนุมัติให�รับทุนไปยังสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ� รวมท้ังคณะผู�แทนถาวรฯ ของไทยประจําประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก และสํานักงานการค�าและ
เศรษฐกิจไทย ไทเป เพ่ือดําเนินการต�อไป และผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญาการรับทุน และสัญญาคํ้าประกัน
ให�เสร็จเรียบร�อย 
             ท้ังนี้ จะเริ่มจ�ายค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ด�วยทุนรัฐบาลให�แก�ผู�มีสิทธิได�รับทุนต้ังแต�วันท่ีประกาศ
ว�าเป@นผู�มีสิทธิได�รับทุนและได�ทําสัญญารับทุนกับกระทรวงการต�างประเทศเรียบร�อยแล�ว 
   ๑๑.๓ ผู�ได�รับทุนไม�สามารถกระทําการใด ๆ ท่ีส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ระดับการศึกษา สาขาวิชาและประเทศท่ีศึกษา ซ่ึงทําให�ไม�ตรงกับทุนการศึกษาท่ีได�รับ (ยกเว�นกรณีมีเหตุจําเป@น
และกระทรวงการต�างประเทศได�ให�ความเห็นชอบแล�วเท�านั้น) 
 
 
 



 ๙
  
 
 ๑๒. การเพิกถอนการให!ทุน 
     ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก�ผู�ได�รับทุนหากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
     ๑๒.๑ ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย;ของ ก.พ. หรือ  
แพทย;อ่ืนท่ีทางการของประเทศท่ีกําลังศึกษาอยู�รับรอง 
     ๑๒.๒ ไม�มีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาว�ากําลังศึกษาอยู� หรือไม�มีหนังสือตอบรับให�เข�า
ศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงระบุระดับการศึกษา สาขาวิชา และประเทศตามท่ีทุนกําหนด รวมท้ังวันเป�ดภาค
การศึกษาตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๑๑.๑ 
     ๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการเข�ารายงานตัว การอบรม และการทําสัญญา ตามท่ีกระทรวง
การต�างประเทศกําหนด 
     ๑๒.๔ เป@นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
     ๑๒.๕ เป@นผู�อยู�ระหว�างการรับทุน / มีภาระผูกพันในการชดใช�ทุน  
     ๑๒.๖ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม�เข�าศึกษาต�อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา 
และประเทศ ตามท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัคร 
      ๑๒.๗ เป@นผู�ไม�มีคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครรับทุนตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๔ 
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