ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนแข่งขัน)
เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจาปี 2562
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนแข่งขัน)
ประจาปี 2562 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ในต่างประเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อรับทุน พร้อมกาหนดหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้
1. จานวนทุนที่ให้ 2 ทุน ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท-เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ
1.2 ระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
ในสถานศึกษาที่ ธปท. กาหนด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือ
เครือรัฐออสเตรเลีย (ตามเอกสารแนบท้าย)
2. คุณสมบัติของผู้ทสี่ มัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับ จากสถานศึกษาที่ ธปท. กาหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
ทางด้านภาษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท (สาหรับทุนระดับปริญญาโท-เอก) หรือ
ปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย หรือ
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท (สาหรับทุนระดับปริญญาโท-เอก) หรือปริญญาเอก
ในสถานศึกษาที่ ธปท. กาหนด ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือ
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 สาหรับทุนที่ให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคย
ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา หรือคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึง
ที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
2.11 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็น
พนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

2

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียด
ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/
สมัครออนไลน์"
3.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ที่ต้องบันทึกผ่านระบบ ภายใน
วันปิดรับสมัคร มีดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(2) ประวัติย่อ (Resume) และ Statement of Purpose จานวน 1 ชุด
(3) สาเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ชุด
(4) สาเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผล
การเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา จานวนอย่างละ 1 ชุด
(5) กรณีระดับปริญญาเอก ให้ระบุหัวข้องานวิจัย/วิทยานิพนธ์ Research
Area of Interest แผนการศึกษาและหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย >>download แผนการศึกษา และหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัย
(6) ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากมี)
(7) ใบตอบรับจากสถานศึกษา ให้เข้าศึกษาในระดับ สาขาวิชา และประเทศ ที่
ธปท. กาหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคาอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ หรือ
กรณีที่กาลังศึกษาอยู่ ให้ส่งหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็น ผู้กาลัง
ศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ ธปท. กาหนด และมีระยะเวลาใน
การศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาพร้อมแนบรายชื่อวิชาและคาอธิบายประกอบของ
หลักสูตรที่กาลังศึกษา
(8) กรณีผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. ให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับทราบจาก
หัวหน้าส่วนงาน >>download แบบฟอร์ม
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
และวันที่ กากับไว้มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ
3.3 ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลัง
ว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
4. การสอบคัดเลือก
4.1 วิธีการคัดเลือก
(1) รอบที่ 1 : ผู้ทมี่ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ โดยคัดเลือกจาก ข้อมูล เอกสารต่าง ๆ รวมถึง Statement of Purpose ของผู้สมัคร
ประกอบการพิจารณา และ/หรือ อื่น ๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร ทั้งนี้ หากมีการสอบสัมภาษณ์
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ทางวิชาการ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ทางวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ ธปท. กาหนด
(2) รอบที่ 2 : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามวันเวลา และสถานที่ที่ ธปท. กาหนด
4.2 กาหนดการประกาศรายชื่อ
ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนมิถุนายน 2562
ที่เว็บไซต์ ธปท. http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/ สมัครออนไลน์"
ทั้งนี้ การตัดสิน ผู้รับทุนจะถือผลสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้าย และ
การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด
5. การประกาศผลสอบคัดเลือก
ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้ทุนภายในเดือนกรกฎาคม 2562
ทางเว็บไซต์ของ ธปท. ที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/ สมัครออนไลน์"
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุนหรือถูกเพิกถอน
การให้ทุน หรือ ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลา
ที่ ธปท. กาหนด ธปท. อาจจะพิจารณาให้ผู้สอบได้ในลาดับถัดไป และยังมิได้รับทุนใดในการสอบ
ครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน
6. การเพิกถอนการให้ทุน
ธปท. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
6.1 คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ
6.2 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือ
ตามที่ ธปท. กาหนด
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
6.3 ไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ธปท. วางไว้
6.4 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทาสัญญาตามที่ ธปท. กาหนด
7. การทาสัญญาทุนการศึกษา
ผู้ได้ทุนจะต้องทาสัญญากับ ธปท. ตามแบบสัญญาที่ ธปท. กาหนด และจะต้อง
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของ ธปท. เกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยเคร่งครัด
8. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน
8.1 ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด
8.2 ผู้ได้ทุนที่สาเร็จการศึกษาตามที่ ธปท. กาหนด ธปท. จะรับเข้าเป็นพนักงาน
ตามระเบียบของ ธปท. ทั้งนี้ ธปท. สงวนสิทธิ์ในการรับเข้าทางานหากเห็นว่าไม่เหมาะสม
8.3 ในกรณีที่ผู้ได้ทุนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ คู่มือวิธี
ปฏิบัติของ ธปท. และประพฤติตนในทางที่จะนามาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ ธปท. ไม่ว่าใน
ทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นกรณีร้ายแรง ธปท. สามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็นพนักงาน
โดยผู้ได้ทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ ธปท. ได้จ่ายคืนไปทั้งหมดคืน ธปท. และต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่ง
ซึ่งเท่ากับจานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท.
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8.4 ผู้ได้ทุนที่ ธปท. รับเข้าเป็นพนักงานของ ธปท. จะต้องทางานให้ ธปท.
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้ทุน และหากผู้ได้ทุนทางานให้ ธปท. ไม่ครบกาหนดผู้ได้ทุน
ต้องชดใช้เงินที่ ธปท. ได้จ่ายไปทั้งหมดหรือตามส่วน โดยคานวณจากระยะเวลาที่ไม่ได้ทางานให้ ธปท.
คืน ธปท. และต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจานวนที่ ธปท. เรียกคืนทั้งหมดหรือตามส่วน
ดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท.
8.5 ในกรณีที่ผู้ได้ทุนไม่อาจศึกษาได้ครบตามหลักสูตรในเวลาที่กาหนด หรือผู้ได้
ทุนนั้นศึกษาได้ผลไม่สมตามความมุ่งหมายของ ธปท. ธปท. สามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็น
พนักงาน นอกจากนี้ ธปท. อาจเรียกหรือไม่เรียกให้ผู้ได้ทุนชดใช้เงินที่ ธปท. ได้จ่ายไปทั้งหมดหรือ
บางส่วนคืน ธปท. ก็ได้ และอาจเรียกหรือไม่เรียกให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจานวนที่ ธปท.
เรียกคืนทั้งหมดหรือบางส่วนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท. ก็ได้
8.6 ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากที่ได้ศึกษาไปแล้ว หรือไม่
ศึกษาวิชาตามที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ หรือประพฤติตนในทางที่จะนามาซึ่งความเสียหายแก่ ธปท.
หรือทางานให้ไม่ครบกาหนดระยะเวลาด้วยประการใด ๆ ผู้ได้ทุนต้องชดใช้ทุนการศึกษาที่ ธปท. ได้จ่าย
ไปแล้วทั้งหมดและต้องจ่ายเงินอีกจานวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจานวนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท. ภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้ทุนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธปท. และผู้ได้ทุนต้องยินยอมให้ ธปท.
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่คงค้างชาระนับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดชาระ
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการและเงื่อนไขในการทา
สัญญาทุนการศึกษา หรือเงื่อนไข รายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง
ล่วงหน้า
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท.
ในวันที่รับทุน มีดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตามที่ ธปท. กาหนด แต่ไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
5. สามารถทางานให้แก่ ธปท. ได้เต็มเวลา
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยถึงต้องออกจากงานของ ธปท. ราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หรือองค์การสาธารณะอื่น
9. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ
โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ
และโรคพิษสุราเรื้อรัง
10. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
11. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา หรือคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น
13. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
14. เป็นผู้มีประวัติและพฤติการณ์ซึ่ง ธปท. ได้ตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมที่จะบรรจุเป็น
พนักงาน ธปท.
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รายชื่อสถานศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สาหรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนแข่งขัน)
สหรัฐอเมริกา
Harvard U.
Massachusetts Institute of
Technology
Princeton U.
Stanford U.
U. of California--Berkeley
Yale U.
Northwestern U.
U. of Chicago
Columbia U.
U. of Pennsylvania
New York U.
U. of California--Los Angeles
U. of California--San Diego
U. of Michigan--Ann Arbor
U. of Wisconsin--Madison
Cornell U.
Duke U.
U. of Minnesota--Twin Cities
Brown U.
Carnegie Mellon U. (Tepper)

สหราชอาณาจักร
LSE
U. of Oxford
U. of Cambridge

เครือรัฐออสเตรเลีย
U. of Melbourne
Australian National U.
U. of New South Wales –Sydney
Monash U.
U. of Sydney

