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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง  รบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อรบัทนุไทยพฒัน์ ประจําปี 2556 
(ทนุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

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

 ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พระราชทานช่ือทุน “ไทยพัฒน์” สําหรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให้นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั่วทุกภาคได้มีโอกาสรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
 

 ทุนไทยพัฒน์ ซึ่งหมายถึง พัฒนาชาติไทย นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรทุนรัฐบาลตามโครงการ
เตรียมกําลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2541 เป็นทุนที่จัดสรรขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 

              1.   เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีพระราชดําริ
มุ่งมั่นในการกระจายโอกาสและความเจริญให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และสายพระเนตรอันยาวไกลในการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ 
              2.   เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
              3.   เพ่ือกระจายโอกาสการรับทุนรัฐบาลให้นักเรียนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง 
              4.   เพ่ือเตรียมกําลังคนที่มีศักยภาพเข้ารับราชการในอนาคต 
 ผู้รับทุนไทยพัฒน์จะต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามกรอบสาขาวิชา ระดับการศึกษาและ
ประเทศที่กําหนด 
 

              ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบ 
แข่งขันเพื่อรับทุนไทยพัฒน์ ประจําปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) พร้อมทั้งกําหนดหลักสูตรและ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
 

 1.   ทนุที่รบัสมัครสอบ มี 3 กลุม่ จํานวน 25 หน่วย รวม 25 ทุน โดยจัดสรรใหแ้ต่ละภาคตามพ้ืนที่
ที่ต้ังสถานศึกษาของผู้สมัครทีใ่ช้ในการสมคัรสอบ และกําหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ณ ต่างประเทศ 
 

  รายละเอียดจํานวนทุนแต่ละกลุ่ม ให้ดูตามเอกสารหมายเลข 1 และรายช่ือจังหวัดในแต่ละภาค 
ให้ดูตามเอกสารหมายเลข 2 
 
  ทั้งน้ี  สํานักงาน ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการได้ 
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 2.   ข้อผูกพันในการรับทุน 
                        2.1   ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง 
กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
                        2.2  กรณีที่ผู ้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตาม
สัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 
เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าว ให้เป็นเบ้ียปรับอีกด้วย 
  2.3  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 - 2 ปี ก่อนที่จะ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

 3.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 น้ี 
ผู้สมัครมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ได้ 
  3.2  มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 
  3.3  กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 
2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตร
อื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคเดียวกับภูมิภาคท่ีได้รับ
การจัดสรรทุน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 
3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) 
  3.4   ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่า
กับผลการเรียนที่กําหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งน้ี  
                    3.5   มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
  3.6   ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 
  3.7   ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน 
 

 4.   การรับสมัครสอบ 
                        4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้
ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th 
 

  4.2  กําหนดวันรับสมัครสอบและวิธีการสมัคร 
 

         4.2.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กันยายน 2555 ทาง
อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังน้ี  
                  (1)  เปิดเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th 

    (2)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
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    (3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ 
จํานวน 3 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น 
Diskette เป็นต้น 
            ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้  
     4.2.2  นําแบบฟอร์มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย   
ทุกสาขาทั่วประเทศ ช่ือบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 กันยายน 2555 ภายในเวลา
ทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
   4.2.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด้วย 
           (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
            (2)   ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
    ค่าธรรมเนียมฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   4.2.4  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
   4.2.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 
ดังน้ันหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137      

  4.3   เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบข้อเขียน 
 

         (1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   (2)   สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 1 ชุด      
         (3)  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)  
   (4)  สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหน่ึง
จํานวน 1 ชุด  
 

              สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสารขนาด A๔ เขียน ช่ือ - นามสกุล 
เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง 
  4.4  ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ     
รับสมัครสอบจริง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว    
ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
  4.5  ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้คนละ 1 หน่วย 
  4.6   ในการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนฯ ประจําปี 2556 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ 
ไม่เกิน 2 ประเภททุน ในแต่ละประเภททุนสามารถสมัครได้ประเภททุนละ 1 หน่วย 
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  4.7   ผู้ที่ได้สมัครสอบไว้แล้ว จะขอถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยที่สมัครสอบไว้ไม่ได้ และ
หากผู้สมัครสอบระบุช่ือประเภททุนกับหน่วยทุนไม่ตรงกันจะถือหน่วยทุนเป็นสําคัญ 
  4.8   ผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้
ในวันสอบตามท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ 
 

 5.  การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบ 
   5.1   ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล่าเรียนหลวง 
และทุนรัฐบาล 
       5.2   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ
ประจําวิชาและกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
  5.3   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กําหนด
ระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการสอบ 
แข่งขันที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนแทน 
กรณีที่มีทุนที่ไม่มีผู้สมัคร หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือมีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจํานวน 
       5.4   ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขัน 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยให้
ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการที่ประธานมอบหมายเป็นผู้ประกาศให้
ผู้สมัครสอบทราบ 
 

 6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน   
    รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันตามเอกสารหมายเลข 3 
 

              7.   เกณฑ์การตัดสิน 
  7.1  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ข้อเขียน ดังน้ี 
   -  วิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   -  คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม่เกิน 5 เท่า ต่อ 1 ทุน  
  

       ในการสอบครั้งน้ี คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดก่อน แล้วจึงตรวจข้อสอบวิชาอ่ืน ๆ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมด 
  7.2   ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละหน่วย จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
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  7.3   ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนข้อเขียน และคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
รวมสูงสุดมีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้ได้รับคะแนนรวมตํ่ากว่าลงมาตามลําดับ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้  
ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมใน
การรับทุนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันอีก 
ให้สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน) เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงกว่ามีสิทธิ
ได้รับทุนก่อน 
  7.4  ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิได้รับทุนหลายประเภท จะได้รับทุนที่ได้เลือกไว้เป็นลําดับก่อน      
ในใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเมื่อมีสิทธิได้รับทุนประเภทใด หรือหน่วยใดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ
การรับทุนที่เหลือทั้งหมด 
  7.5   จะประกาศรายช่ือเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่าน้ัน 
  7.6   ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน 
  7.7   ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือไม่สามารถรับทุนได้ 
หรือปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน จะพิจารณาให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลําดับถัดไปของทุนหน่วยน้ัน และยังมิได้รับทุนใดใน
การสอบคร้ังเดียวกันน้ี เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 
 

 8. การรายงานตัวและการอบรม 
                  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 

 9.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                      ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ในที่น้ี
ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด 
 

                10. การทําสัญญา 
   ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งน้ีจะทําสัญญาได้ต่อเมื่อ
มีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ 
 

               11. การรับเงินทุน 
    ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้วโดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าต๋ัวโดยสาร
เครื่องบินไป – กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์
การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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               12.  การเพิกถอนการให้ทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
  12.1   ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
  12.2   หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพ่ือรับทุน หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา 
ณ ต่างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  12.3   เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน 
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
 

 
 

                                               (ลงช่ือ) 
            (ลงช่ือ) 
 
                                                        

          ( 

ประกาศ ณ วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2555 
 

วิสูตร  ประสิทธ์ิศิริวงศ์ 
ริวงศ ์

 (นายวิสูตร   ประสิทธ์ิศิริวงศ์) 
รองเลขาธิการ ก.พ.                        

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

สําเนาถูกต้อง 

 

(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



 

รายละเอยีดทนุไทยพฒัน์ ประจําป ี2556 (ทุนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย) 
 
กลุ่มที่ 1  จํานวนรวม  5  ทุน   

หน่วย/ภาค ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ ประเทศ 

หน่วยที่  0120301     
กรุงเทพมหานคร         
จํานวน  1  ทุน 

กรมสรรพากร Computer Science Mobile Applications หรือ Wireless 
Technology หรือ Multimedia 
Technology 

ตรี 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย 
แคนาดา นิวซีแลนด์, 

ออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ 

Computer Science Mobile Applications หรือ Wireless 
Technology หรือ Multimedia 
Technology 

โท 

หน่วยที่  0120311      
ภาคกลาง         

จํานวน  1  ทุน 

กรมปศุสัตว์ Plant Breeding Science หรือ 
Biotechnology หรือ Crop and Soil 
Science  หรือ Bioresource Research  

Plant or Forage Breeding หรือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Plant Breeding 
and Genetics หรือ Genomics 

ตรี 

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
 

Plant Breeding, Biotechnology หรือ 
Agricultural Biology หรือ Agricultural 
and Biological Engineering 

Plant Breeding หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือ Plant Production หรือ Plant 
Genetic and Breeding หรือ Genetic 
and Genomics หรือ Plant Molecular 
and Cellular Biology 

โท 

หน่วยที่  0120331      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

จํานวน  1  ทุน 

กรมปศุสัตว์ Veterinary Veterinary หรือ Veterinary public 
Health 

ตรี 
สหราชอาณาจักร 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
Science Toxicology โท 

 

เงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 – 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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กลุ่มที่ 1  (ต่อ)    

หน่วย/ภาค ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ ประเทศ 

หน่วยที่  0120341   
ภาคใต้              

จํานวน  1  ทุน 
 

กรมปศุสัตว์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) Microbiological and Molecular 
biology  

ตรี 

สหรัฐอเมริกา         
Biochemistry and Biotechnology (ชีวเคมี 
และ เทคโนโลยีชีวภาพ) 

Plant Breeding หรือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Plant 
Production หรือ Plant Genetic and 
Breeding/Genetic and Genomics 
หรือ Plant Molecular and Cellular 
Biology 

โท 

หน่วยที่  0120332 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Construction Engineering and 
Management 

- 
 

 ตรี 

สหราชอาณาจักร 
Construction Engineering and 
Management  

- 
 

โท 

  

เงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 – 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
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กลุ่มที่ 2 จํานวนรวม  10  ทุน 

หน่วย/ภาค ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ ประเทศ 

หน่วยที่  0120342 
ภาคใต้ 

 จํานวน  1  ทุน 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ตรี 
มาเลเซีย 

ภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โท 

หน่วยที่  0120343 
ภาคใต้    

 จํานวน  1  ทุน 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ภาษาจีน การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีน 
 

ตรี 

มาเลเซีย 
ภาษาจีน การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีน 

 
โท 

หน่วยที่  0120344 
ภาคใต้ 

 จํานวน  1  ทุน 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ภาษาอาหรับ การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอาหรบั ตรี 
มาเลเซีย 

ภาษาอาหรับ การพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอาหรบั โท 
หน่วยที่  0120312    

ภาคกลาง            
จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั International Development Policy  - 
 

ตรี   สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น  

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส        

International Development Policy  - 
 

โท 

หน่วยที่  0120313    
ภาคกลาง            

จํานวน  1  ทุน 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Child and 
Adolescent psychology) 

ตรี 

สหรัฐอเมริกา 
จิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (Child and 

Adolescent psychology) 
โท 

 

เงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 – 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
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กลุ่มที่ 2  (ต่อ)  

หน่วย/ภาค ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ ประเทศ 
หน่วยที่  0120302 

กรุงเทพมหานคร        
จํานวน  1  ทุน 

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Family Social Science - ตรี 

แคนาดา 
Family Social Science - โท 

หน่วยที่  0120333 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน  1  ทุน 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาชญาวิทยา (Criminology) หรือ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) 

กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
(Juvenile Justice) ตรี 

สหรัฐอเมริกา อาชญาวิทยา (Criminology) หรือ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) 

เด็กและเยาวชน (Juveniler) โท 

หน่วยที่  0120321 
ภาคเหนือ 

จํานวน  1  ทุน 
 

กรมสุขภาพจิต Psychology 
 

- 
 

ตรี สหรัฐอเมริกา        

Clinical Psychology - 
 

โท 
ออสเตรเลีย 

หน่วยที่  0120322 
ภาคเหนือ 

จํานวน  1  ทุน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Development Education Education Policies and Strategies 
for Development 

ตรี 

สหรัฐอเมริกา 
Development Education Education Policies and Strategies 

for Development 
โท 

หน่วยที่  0120303 
กรุงเทพมหานคร 
จํานวน  1  ทุน 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Curriculum Instruction and 
Educational Technology 

- ตรี 

สหรัฐอเมริกา 
Curriculum Instruction and 
Educational Technology 

- โท 

 

เงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 – 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
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กลุ่มที่ 3 จํานวนรวม  10  ทุน 

หน่วย/ภาค ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ ประเทศ 
หน่วยที่  0120314 

ภาคกลาง   
จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
(Financial Economics / Finance and 
Economics) 

เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial 
Economics) 
 

ตรี 
สหรัฐอเมริกา  

สหราชอาณาจักร  
ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

ออสเตรเลีย 
เศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
(Financial Economics / Finance and 
Economics) 

เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial 
Economics) 
 

โท 

หน่วยที่  0120323 
ภาคเหนือ 

จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง Finance Financial Instruments 
 

ตรี สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น  

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

Finance Financial Instruments โท 

หน่วยที่  0120334 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง Public Finance หรือ 
 Public Policy 

- ตรี สหรัฐอเมริกา           
สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น     

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส        

Public Finance หรือ 
 Public Policy 

- โท 

หน่วยที่  0120345 
ภาคใต้ 

จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง Economics - 
 

ตรี สหรัฐอเมริกา           
สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น     

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส        

Economics  - 
 

โท 

 

เงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 – 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
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- กลุ่มที่ 3  (ต่อ) 

หน่วย/ภาค ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ ประเทศ 
หน่วยที่  0120315 

ภาคกลาง   
จํานวน  1  ทุน 

กรมการค้าต่างประเทศ การบัญชี บัญชีต้นทุน หรือ การตรวจสอบบัญชี    
หรือระบบสารสนเทศทางบัญชี 

ตรี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การบัญชี บัญชีต้นทุน หรือบัญชีบริหาร โท 
หน่วยที่  0120324 

ภาคเหนือ 
จํานวน  1  ทุน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics) ตรี 
สหรัฐอเมริกา  

เศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics) โท 

หน่วยที่  0120325 
ภาคเหนือ 

จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานประกนัสังคม บริหารธุรกิจ (Business Administration) 
หรือเศรษฐศาสตร์ (Economics) หรือการเงิน 
(Finance) หรือบัญชี (Accounting) หรือ
อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

เศรษฐศาสตร์ (Economics) หรือการ
บริหารการลงทุน(Investment 
Management) หรือบัญชี (Accounting) 
หรืออสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

ตรี สหรัฐอเมริกา         
ประเทศในภูมิภาคยุโรป  

ออสเตรเลีย 

บริหารธุรกิจ (Business Administration) 
หรือเศรษฐศาสตร์ (Economics) หรือการเงิน 
(Finance) หรือบัญชี (Accounting) หรือ
อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

การบริหารการลงทุน(Investment 
Management) หรือ วิศวกรรมทางการเงิน 
(Financial Engineering)หรือบัญชี 
(Accounting) หรืออสังหาริมทรัพย์ (Real 
Estate) 

โท 

สหรัฐอเมริกา         
ประเทศในภูมิภาคยุโรป   

หน่วยที่  0120304 
กรุงเทพมหานคร 
จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานประกนัสังคม คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) 
หรือสถิติ (Statistics) หรือคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) หรือเศรษฐศาสตร์ 
(Economics) 

คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial 
Science) หรือสถิติ (Statistics) หรือ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ
เศรษฐศาสตร ์(Economics) 

ตรี 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

ออสเตรเลีย คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) 
หรือสถิติ (Statistics) หรือคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) หรือเศรษฐศาสตร์ 
(Economics)  

คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial 
Science) หรือสถิติ (Statistics) หรือ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ
เศรษฐศาสตร์ (Economics) 

โท 

 

 

เงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 – 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
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- กลุ่มที่ 3  (ต่อ) 

หน่วย/ภาค ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับ ประเทศ 
หน่วยที่  0120305 

กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  1  ทุน 

กรมบังคับคดี บัญชี หรือบริหารธุรกิจ การธนาคารและการเงิน 
 

ตรี 

สหรัฐอเมริกา  
บัญชี หรือบริหารธุรกิจ การธนาคารและการเงิน โท 

หน่วยที่  0120335 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน  1  ทุน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Media Science เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น ตรี ญี่ปุ่น  
 

Multimedia Technology Interactive and Digital Multimedia โท ออสเตรเลีย 
 

เงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการต้นสังกัด 1 – 2 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 



   
 

 
 
 
 

รายชื่อจังหวดัในแต่ละภาค 
 

  

 
ภาคกลาง 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
เพชรบุรี ราชบุรี สมทุรสงคราม  สุพรรณบุรี ชัยนาท 

(26 จังหวัด) พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง  อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
 ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สระบุรี 
  

ภาคเหนือ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ์สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
(16 จังหวัด) เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร ่แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน พะเยา 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(20 จังหวัด) 

ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธ์ุ นครพนม 
มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ศรสีะเกษ สุรินทร์ ยโสธร บึงกาฬ 
 

ภาคใต้ 
(14 จังหวัด) 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
สุราษฎร์ธานี กระบ่ี  ตรัง  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 



   
 

เอกสารหมายเลข 3 
 

หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทนุไทยพฒัน์ ประจําปี 2556 

(ทนุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  

กลุ่มที่ 1  ทกุหน่วย  

1.  การสอบขอ้เขียน   วิชาทีส่อบ  มี 4 วิชา ดงันี ้
 

วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 

1.   ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ช่ัวโมง 

2. สังคมศึกษาและ     
     ภาษาไทย 

 

-  สังคมศึกษา (ศาสนา 
และวัฒนธรรม) 

 
  

   
 

  -  ภาษาไทย 

 
 
 
-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูใ่นหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   

   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   (60 คะแนน) 
-  ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจน 
   ความสามารถในการประมวลและเรียบเรยีงความคิด      
   และเขียนตามหัวข้อที่กําหนด  
   (40 คะแนน) 

100 3 ช่ัวโมง 

3.   คณิตศาสตร์ 
 

-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูใ่นหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   

   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระที่ 6 (มาตรฐาน ค 6.1) 

100 3 ช่ัวโมง 
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วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 

4.   วิทยาศาสตร์ 

 

 

-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
  ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง 
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี     
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระที่ 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระที่ 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระที่ 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ช่ัวโมง 

 
2.  การประเมินความเหมาะสมในการรบัทนุ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู ้สมัครรวมทั ้ง             
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมารับราชการ เช่น พ้ืนความรู้ที่
จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไป
ศึกษาต่อต่างประเทศและการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วย
วิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 

 

------------------------------------------ 
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หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทนุไทยพฒัน์ ประจําปี 2556 

(ทนุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

กลุ่มที่ 2  ทุกหน่วย  

1. การสอบขอ้เขียน   วิชาทีส่อบ  มี 2 วิชา ดงันี ้
 

วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 

1.   ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ช่ัวโมง 

2.   สังคมศึกษาและ
ภาษาไทย 

 

 -  สังคมศึกษา (ศาสนา 
 และวัฒนธรรม) 
 
  

   

 
   -  ภาษาไทย 

 
 
 
-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง 
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   (60 คะแนน) 
-  ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจน    
   ความสามารถในการประมวลและเรียบเรยีงความคิด  
   และเขียนตามหัวข้อที่กําหนด (40 คะแนน) 

100 3 ช่ัวโมง 

 
2.  การประเมินความเหมาะสมในการรบัทนุ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู ้สมัครรวมทั ้ง       
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมารับราชการ เช่น พ้ืนความรู้ที่
จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไป
ศึกษาต่อต่างประเทศและการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ โดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 

 
--------------------------------------- 
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หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
ทนุไทยพฒัน์ ประจําปี 2556 

(ทนุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

กลุ่มที่ 3  ทกุหน่วย 

1. การสอบขอ้เขียน  วิชาทีส่อบมี 3 วิชาดงันี ้
 

วิชาที่สอบ หลกัสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 

1.   ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ช่ัวโมง 

2. สังคมศึกษาและ     
     ภาษาไทย 

 

  -  สังคมศึกษา (ศาสนา 
และวัฒนธรรม) 

 
  

 

 

 
 

   -  ภาษาไทย 

 
 
 
-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุก 
   มาตรฐานและทุกสาระอยูใ่นหลักสูตรแกนกลาง 
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   (60 คะแนน) 
-  ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจน 
   ความสามารถในการประมวลและเรียบเรยีงความคิด              
   และเขียนตามหัวข้อที่กําหนด  
   (40 คะแนน) 

100 3 ช่ัวโมง 

3. คณิตศาสตร์ 
 

-  เน้ือหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง 
   การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังน้ี   
   สาระที่ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระที่ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระที่ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระที่ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระที่ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระที่ 6 (มาตรฐาน ค 6.1) 

100 3 ช่ัวโมง 
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2.  การประเมินความเหมาะสมในการรบัทนุ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู ้สมัครรวมทั ้ง       
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมารับราชการ เช่น พ้ืนความรู้ที่
จําเป็นสําหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไป
ศึกษาต่อต่างประเทศและการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ โดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 

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

 




