ร่าง

(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (Digital Transformation) :
ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)
---------------ด้ ว ยสำนั ก งาน ก.พ. จะดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาลในสาขาวิ ช าที่ ข าดแคลน
(Digital Transformation) : ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรที่จะเป็นกำลังคนคุณภาพ
ทีจ่ ะดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Transformation) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน ๑ หน่วย รวม ๕ ทุน
(รายละเอียดของทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๑)
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้ร ับทุนจะต้องปฏิบัติราชการในหน่วยงาน/โครงการ เป็นระยะเวลาตามที่ ก.พ.
กำหนด รวมแล้วเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒.๒ กรณีที่ผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด หรือปฏิบัติราชการ
ไม่ครบกำหนดเวลาตามที่สัญญา หรือไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุน
ที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. เงื่อนไขของการรับทุน
๓.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.
๓.๒ ก.พ. จะมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการตามระยะเวลาโครงการของหน่วยงานที่ ก.พ.
กำหนด ซึ่งอาจมากกว่า ๑ โครงการ ทั้งนี้ เป็นระยะเวลารวมแล้วไม่เกิน ๒ ปี
๓.๓ ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากส่วนราชการต้นสังกัด
ยกเว้นกรณีที่ส่วนราชการไม่อาจจัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ และมีการขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

๒
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ าย ๒) และเป็นผู้ มีคุณสมบัติเ ฉพาะ
ตามที่กำหนดไว้ในหน่วยทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)
๔.๑.๒ เป็ น ผู้ ที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
หลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่ เ ที ย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน จากสถาบัน การศึก ษาใน/ต่ างประเทศ มาแล้ ว ไม่เ กิน ๒ ปี นั บ ถึ ง วันปิ ด รับสมัคร
และต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
๔.๑.๓ ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
๔.๑.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
๔.๑.๕ ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ต้นสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว ก.พ. จะพิจารณาไม่ใ ห้
มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน ทั้งนี้ ไม่รับโอนข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
๔.๑.๖ เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๔.๑.๗ สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขั น
เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑
และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที ่ เ ว็ บ ไซต์ ข องสำนั ก งาน ก .พ. ที ่
https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal พร้ อ มทั้ ง สามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ ใ นการสมั ค รสอบ
จากเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครสอบทุนนี้แล้ว จะไม่ส ามารถสมัครสอบทุนนวัตกรรมดิจิทัลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เปิดรับสมัครในคราวเดียวกันนี้ได้
๕.๒ กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๕.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่ น
หรือหากไม่มเี ครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูล ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ใหม่ได้อีก แต่จะแก้ไขข้อมูล
ที่ได้กรอกใบสมัครในครั้งแรกไว้แล้วไม่ได้

๓
๕.๒.๒ นำแบบฟอร์ ม การชำระเงิ น ไปชำระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ
เฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.”
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน - ๑ มิถุน ายน ๒๕๖๕ ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
๕.๒.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ ๑๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๒.๔ ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงิน
ได้ภายหลังการชำระเงิน ๗ วัน
๕.๒.๕ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๕.๒.๖ การสมั ค รสอบตามขั้ น ตอนข้ า งต้ น ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบเป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๕.๓ เอกสาร หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ สำเนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
พร้อมทั้งสำเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั กสู ตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี
กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี ให้ยื่นสำเนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
(๔) หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ตามแบบฟอร์ ม สนง.ก.พ. ๕ ที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสำคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ
กำกับไว้มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยให้บรรจุเอกสารดังกล่าวใส่ในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล
และเลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

๔
๕.๔ ในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้
๕.๕ การสอบข้อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะดำเนินการสอบ
ที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล
๕.๖ ผู้ส มัครสอบที่เป็นผู้ พิ การทางการเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อ ความหมาย หรือ
ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้ในวันสอบตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร
๖. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบ
๖.๑ ก.พ. จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ
ทุ น เล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
๖.๒ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และคัดเลือกฯ จะแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ
ประจำวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๖.๓ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดระเบี ย บและวิ ธีก ารสอบ ตั ด สิ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รสอบ และปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในการดำเนินการสอบแข่งขันที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู้ได้รับทุนแทน
๖.๔ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ รับทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal หัวข้อการประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
๘. การสอบและเกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ ผู้สมัครสอบต้องสอบตามหลักสูตร ดังนี้
๘.๑.๑ การสอบข้อเขียน
๑) วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension

๕
๒) วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล โดยการให้แปลความ
ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็นจากข้อความ หรือบทความ แก้ปัญหาข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ หาแนวโน้ม
หรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูล เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม
๓) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา
ทดสอบความรู ้ ค วามสามารถในสาขาวิ ช าเฉพาะด้ า น โดยจะทดสอบ
องค์ ความรู ้ ในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ Foundational Statistics for Data Science/ Programming Logics/ Database/
Data Warehouse/ Extract Transform Load (ETL)/ System Administration/ Software Development
๘.๑.๒ การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
จะประเมินจากประวัติส่ว นตัว ประวัติการศึกษาของผู้ส มัคร เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็น ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุน
และการรับราชการ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา
และบุ ค ลิก ภาพอย่ างอื่ น เป็ น ต้น โดยวิธีก ารสัม ภาษณ์ และ/หรือ โดยการพิ จารณาประเมินด้ว ยวิธีก ารต่า ง ๆ
หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM)
๘.๒ ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น ต้องสอบผ่าน
ข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
๘.๒.๑ วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๘.๒.๒ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
๘.๒.๓ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
๘.๒.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนต้องได้ คะแนนรวม
วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา ตามที่กำหนดในข้อ ๘.๒.๒ และ ๘.๒.๓
โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ไว้จำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุน
๘.๓ ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ สอบได้คะแนนการประเมิน ความเหมาะสมของบุ ค คล
เพื่อรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนสูงสุด
มีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าลงมาตามลำดับ
๘.๔ ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาสูงกว่า
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความสามารถเฉพาะสาขาสูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน
๘.๕ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนเท่านั้น
๘.๖ ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ.
กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมิได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การรับทุน

๖
๘.๗ ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน
หรือออกจากราชการก่อนครบระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันประกาศรายชื่อ
ผู้มีส ิทธิได้ร ับ ทุน คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถั ดไป
ของทุนหน่วยนั้น และยังมิได้รับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
๙. การรายงานตัวและการอบรม
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ มีสิ ทธิ ได้รั บ ทุ น จะได้รับ การบรรจุ แ ละแต่งตั้ง เข้ารั บราชการ ณ สำนักงาน ก.พ. ภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๑. อัตราการจ่ายเงินทุน
อัตราการจ่ายเงินทุน คำนวณดังนี้ อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประจำปี X ระยะเวลาปกติของหลักสูตร
โดยอัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประจำปี แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ
๑๑.๑ กรณีกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
๑) หลักสูตรภาษาไทย อัตรา ๑๗๐,๗๐๐ บาทต่อปี
๒) หลักสูตรนานาชาติ อัตรา ๔๓๔,๒๐๐ บาทต่อปี
๑๑.๒ กรณีกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึก ษาในต่างประเทศ อัตรา
๔๓๔,๒๐๐ บาทต่อปี
๑๒. การทำสัญญาและการรับเงินทุน
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะได้รับ เงิน
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ สำนักงาน ก.พ. มอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่ว ยงาน/โครงการที่กำหนด
เงินส่วนที่เหลือกำหนดไว้สำหรับกรอบ ๒ ปี หากระยะเวลาดำเนินโครงการน้อยกว่า ๒ ปี จะคิดจำนวนเงินทุน
ตามสัดส่วนของเวลา โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด ตามสัดส่วนระยะเวลาการชดใช้ทุน โดยคำนึงถึงผลการดำเนินโครงการ
ตามที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้
ผลการประเมิน

สัดส่วนการจ่ายเงินทุนสำหรับแต่ละงวด

ได้ผลผลิตตามที่กำหนด

๑๐๐ %

ไม่ได้ผลผลิตตามที่กำหนด

๐%

๗
๑๓. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
๑) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒) ผู้ส มัครสอบที่เป็น ข้าราชการหรื อบุ คลากรภาครัฐ มิได้ยื่น หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
๓) หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญา ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๔) หลีกเลี่ยงการบรรจุแต่งตั้งในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด ภายในเวลาที่กำหนด
๕) ไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
๖) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
๗) อื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงชื่อ

ชุติมา หาญเผชิญ

ชุติมา หาญเผชิ

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

สำเนาถูกต้อง
00
(นางสาวกำไล อ่างแก้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร

๘
เอกสารแนบท้าย ๒

มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ ที่ จ ะเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ อ อก หรื อปลดออก เพราะกระทำผิดวินั ยตามพระราชบั ญญั ต ิ นี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
--------------------------------------

เอกสารแนบท้าย ๑

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (Digital Transformation)
ทุนนวัตกรรมดิจิทัล : ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)
หน่วยที่
01๙1401

ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.

จำนวนทุน
๕

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของปีการศึกษา ๒๕๖๔
หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี จากสถาบันการศึกษา
ใน/ต่างประเทศ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๕)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๕)

ส่วนราชการและโครงการที่จะมอบหมายให้ไปปฏิบัตริ าชการ
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

จำนวนทุน
๒

โครงการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลเปิดภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
(Digital Transformation for Service)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๓

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) เพื่อรองรับภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

หมายเหตุ : ผู้ได้รับทุนจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ณ สำนักงาน ก.พ. และจะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการข้างต้น ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

