(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป$โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ประจําป+ ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ดวยบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ขอความร&วมมือจากสํา นักงาน ก.พ.
ใหดําเนินการสอบแข&งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประจําป- ๒๕๕๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห&งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว&าดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบ
แข&งขันพรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข&งขันเพื่อรับทุนดังกล&าว ดังต&อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน ๒ หนวย รวม ๔ ทุน
รายละเอียดของทุนในแต&ละหน&วยตามเอกสารหมายเลข ๑
๒. ข3อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) เป>นระยะเวลาไม&นอยกว&าระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีที่ผูไดรับทุนไม&เขาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับบริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) นอกจากจะชดใชเงินทุนที่ไดจ&ายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก ๒ เท&า
ของจํานวนเงินทุนดังกล&าวใหเป>นเบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผู3มีสิทธิสมัครสอบ
ผูมีสิทธิสมัครสอบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม&มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แห&งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเวนในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผูสมัครมี
อายุต่ํากว&า ๑๘ ป- ได
๓.๒ มีอายุไม&เกิน ๒๐ ป- นับถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
๓.๓ กําลังศึกษาอยู&ในป-สุดทายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป-การศึกษา ๒๕๕๗
ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่ น
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว&าเทียบเท&า โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ที่ผ&านมาไม&ต่ํากว&า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)

-๒ผูสมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ&านมาไม&เป>นไปตามหลักเกณฑO
ที่กําหนดไว จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว&าเป>นผูมีผลการเรียนเทียบเท&ากับผลการเรียน
ที่กําหนดไว หากผูใดไม&มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว&าไม&มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
๓.๔ มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๓.๕ ไม&อยู&ในระหว&างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใชทุนใด ๆ
๓.๖ ผูสมัครสอบผูใดไม&มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ไม&มีสิทธิเขาสอบหรือไดรับทุน
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู ประสงคO จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละเอี ย ดไดที่ ศู น ยO ข& า วสํ า นั ก งาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑
ถนนติวานนทO ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอรOเน็ตในเว็บไซตOของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th,http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซตOของกระทรวงวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี
ที่ http://stscholar.nstda.or.th พรอมทั้งสามารถพิมพOแบบฟอรOมที่ใชในการสมัครสอบไดในเว็บไซตOดังกล&าว
๔.๒ กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๔.๒.๑ ผูประสงคOจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแต&วันที่ ๒ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทางอินเทอรOเน็ต
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม&เวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปดเว็บไซตO http://scholar2.ocsc.go.th
(๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอรOมการชําระเงินผ&านเคานOเตอรO บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพOใบสมัครและแบบฟอรOมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน
๓ แผ&น หรือ หากไม&มีเครื่องพิมพOในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่ไม&สามารถพิมพOใบสมัครหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบสามารถเขาไป
พิมพOใบสมัคร หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหม&ไดอีก แต&จะไม&สามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณOแลวได
๔.๒.๒ นําแบบฟอรOมการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานJเตอรJ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค&าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต&วันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณO เมื่อชําระค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว
๔.๒.๓ ค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบดวย
(๑) ค&าธรรมเนียมสอบ หน&วยละ ๑๐๐ บาท
(๒) ค&าธรรมเนียมธนาคารรวมค&าบริการทางอินเตอรOเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมฯ จะไมจายคืนให3ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๒.๔ ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเท&านั้น

-๓๔.๒.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถื อว&าผูสมัครสอบเป>นผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกล&าว ตามพระราชบัญญัติว&าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติว&า
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเป>นเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจงความเท็จต&อเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบขอเขียน
๔.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพOจากอินเทอรOเน็ต ติดรูปถ&ายหนาตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม&สวมหมวก
ไม&สวมแว&นตาดํา ถ&ายไวไม&เกิน ๑ ป- นับถึงวันปดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
๔.๓.๒ สํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ผ& า นมาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด
๔.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ&
อาจารยOใหญ& หรือผูอํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอรOม สนง. ก.พ. ๑)
๔.๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย&างใดอย&างหนึ่ง
จํานวน ๑ ชุด
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหเขียนรับรอง “สําเนาถูกต3อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไวที่มุมดานขวาของเอกสารทุกฉบับ และใหบรรจุเอกสารดังกล&าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียน ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัวสอบไวที่หนาซอง
๔.๔ ในการสมั ครสอบ ผู สมั ครสอบตองตรวจสอบและรั บรองตนเองว& ามี คุ ณสมบั ติ ตรงตาม
ประกาศรั บสมั ครสอบจริ ง รวมทั้ งกรอกรายละเอี ยดต& าง ๆ ใหถู กตองครบถวน ตรงตามความเป> นจริ ง หากปรากฏ
ภายหลังว&าผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไม&ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
จะถือว&าผูนั้นเป>นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต&ตน และจะไม&คืนค&าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔.๕ ในการสมัครสอบแข&งขันเพื่อรับทุนฯ ประจําป- ๒๕๕๘
๔.๕.๑ ผู3สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได3ไมเกิน ๒ ประเภททุน
๔.๕.๒ ในแตละประเภททุนผู3สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได3ประเภททุนละ ๑ หนวยทุน
๔.๖ ผูสมัครสอบไวแลว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน&วยที่สมัครสอบไวไม&ได หากผูสมัครสอบ
ระบุชื่อประเภททุนและหน&วยทุนไม&ตรงกัน จะถือหน&วยทุนเป>นสําคัญ
๔.๗ ผูสมัครสอบที่เป>นผูพิการทางการมองเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกใหในวันสอบตามที่แจงไวในใบสมัครสอบ และตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร

-๔๕. การแตงตั้งกรรมการเกี่ยวกับการสอบ
๕.๑ ก.พ. จะแต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล&าเรียนหลวง
และทุนรัฐบาล
๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ จะแต&งตั้งกรรมการออกขอสอบประจําวิชา
และกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กําหนด
ระเบียบและวิธีการสอบแข&งขัน ตัดสินป`ญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครสอบและป`ญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการสอบแข&งขันที่ไม&ขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผูไดรับทุนแทน
๕.๔ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแข&งขันฯ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน และประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนแทน โดยใหประธานกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการที่ประธาน
มอบหมายเป>นผูประกาศใหผูสมัครสอบทราบ
๖. การประกาศรายชื่อผู3สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข&งขัน
ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซตOของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ
เว็ บไซตO ของกระทรวงวิ ทยาศาสตรO และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th หั วข3 อ การประกาศรายชื่ อ
ผู3สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข&งขันตามเอกสารหมายเลข ๒
๘. เกณฑJการตัดสิน
๘.๑ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะตองเป>นผูสอบไดคะแนนขอเขียน
ดังนี้
- วิชาภาษาอังกฤษไม&ต่ํากว&าค&าเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม&เกิน ๕ เท&าต&อ ๑ ทุน
ยกเวน ทุนหน&วยใดมีจํานวน ๒ - ๔ ทุน ใหผูที่ไดคะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวน
ไม&เกิน ๓ เท&า ของจํานวนทุน
ในการสอบครั้ ง นี้ คณะกรรมการจะตรวจขอสอบวิ ช าภาษาอั ง กฤษของผู สมั ค รสอบ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดก&อนแลวจึงตรวจขอสอบวิชาอื่น ๆ เฉพาะผูที่ไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ไม&ต่ํากว&าค&าเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมด
๘.๒ ผู สอบแข&ง ขัน ไดในแต&ล ะหน&ว ยจะตองไดคะแนนประเมิน ความเหมาะสมในการรับ ทุน
ไม&ต่ํากว&ารอยละ ๗๐

-๕๘.๓ ผู สอบแข& งขั น ไดที่ ไดคะแนนขอเขี ย นและคะแนนประเมิ น ความเหมาะสมในการรั บ ทุ น
รวมกันสูงสุดมีสิทธิไดรับทุนก&อนผูไดคะแนนรวมต่ํากว&าลงมาตามลําดับ ถาผูสอบแข&งขันไดไดคะแนนรวมเท&ากัน
ใหผูไดคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกว&ามีสิทธิไดรับทุนก&อน ถาไดคะแนนประเมินความเหมาะสม
ในการรับทุนเท&ากัน ใหผูไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว&ามีสิทธิไดรับทุนก&อน ถาไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท&ากันอีก
ใหสัมภาษณO (เฉพาะผูไดคะแนนรวมเท&ากัน) เป>นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และผูไดคะแนนสัมภาษณOสูงกว&ามีสิทธิ
ไดรับทุนก&อน
๘.๔ ผู สอบแข& งขั น ไดที่ มีสิ ท ธิ ไดรั บ ทุ น หลายประเภทจะไดรั บ ทุ น ที่ ไดเลื อกไวเป> น ลํ า ดั บ ก& อ น
ในใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเมื่อมีสิทธิไดรับทุนประเภทใด หรือหน&วยใดแลว จะถือว&าสละสิทธิ
การรับทุนที่เหลือทั้งหมด
๘.๕ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิทธิไดรับทุนเท&านั้น
๘.๖ ผูมีสิทธิไดรับทุนรายใดไม&มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
จะถือว&าสละสิทธิการรับทุน
๘.๗ ถาผูมีสิทธิไดรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการใหทุน หรือไม&สามารถรับทุนได
หรือปรากฏภายหลังว&าขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยู&ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต&วันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน จะพิจารณาใหผูที่สอบแข&งขันไดที่อยู&ในลําดับถัดไปของทุนหน&วยนั้น และยังไม&ไดรับทุนใด
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ เป>นผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
๘.๘ กรณีทุนหน&วยใดไม&มีผูสมัคร หรือไม&มีผูมีสิทธิไดรับทุน หรือมีผูมีสิทธิไดรับทุนไม&ครบตามจํานวน
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข&งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาใหผูสอบแข&งขันไดจากทุนหน&วยอื่นเป>นผูมีสิทธิ
ไดรับทุนแทน
๙. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. และบริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กําหนด
๑๐. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ.
ในที่นี้ใหถือเป>นที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม&มีสิทธิขอใหทบทวนแต&ประการใด
๑๑. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) กําหนด ทั้งนี้ จะทําสัญญาได ต&อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ.
ที่ระบุว&าพรอมที่จะไปศึกษาต&อต&างประเทศได

-๖๑๒. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุนเมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว โดยจะไดรับค&าใชจ&าย เช&น ค&าตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ค&าใชจ&ายเตรียมตัวก&อนเดินทาง ค&าใชจ&ายประจําเดือน ค&าเล&าเรียน ค&าหนังสือและอุปกรณO
การศึกษา ค&าคอมพิวเตอรO เป>นตน
๑๓. การเพิกถอนการให3ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก&ผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๓.๑ ไม&ผ&านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ.
๑๓.๒ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม&เดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ต&างประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๓.๓ เป>นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม&อยู&ในมาตรฐาน หรือไม&เหมาะสม หรือไม&ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
สําเนาถูกตอง
(นางจิราพร วิโรจนOชีวัน)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
(นายสมชาย การดี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดของทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประจําป% 255๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
---------------------------หนวยที่ 1522801

ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเลียม (Petroleum Engineering)
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา
จํานวน 1 ทุน

หนวยที่ 1522802

ไปศึกษาในสาขาวิชาธรณีศาสตรAปโตรเลียม (Petroleum Geoscience) ประกอบดEวย
สาขาธรณีวิทยาปโตรเลียม (Petroleum Geology) และ
สาขาธรณีฟสิกสAปโตรเลียม (Petroleum Geophysics)
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา
จํานวน 3 ทุน
……………………………………..

เอกสารหมายเลข 2
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ทุนบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป#โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประจําป) 255๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. สอบข/อเขียน วิชาที่สอบ มี 4 วิชา ดังนี้
วิชาที่สอบ

หลักสูตรการสอบ

คะแนน

เวลาทําตอบ

1. ภาษาอังกฤษ

- Structure, Vocabulary and Reading Comprehension

100

3 ชั่วโมง

- เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูDชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูJในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
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)
- ทดสอบความสามารถในการใชDภาษาไทย ตลอดจน
ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด และเขียน
ตามหัวขDอที่กําหนด
(40 คะแนน)
- เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูDชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูJในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
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 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

2. สังคมศึกษา
และภาษาไทย
- สังคมศึกษา
(ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

- ภาษาไทย

3. คณิตศาสตรV

-2วิชาที่สอบ
หลักสูตรการสอบ
4. วิทยาศาสตรV - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูDชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูJในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
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)

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง

2. การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมิน ความเหมาะสมในการรับ ทุน จากประวัติสJว นตัว ประวัติก ารศึกษาของผูDส มัค ร รวมทั้ง
ความเหมาะสมในดDา นตJา ง ๆ ที่จํา เป\น สํา หรับ การไปศึกษาตJอตJา งประเทศ และการกลับ มาปฏิบัติงานในบริษัท
ปตท. สํารวจและผลิตป^โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เชJน พื้นความรูDที่จําเป\นสําหรับการไปศึกษาตJอในสาขาวิชาที่ส มัคร
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้ง ใจจริง ทัศ นคติตJอการรับ ทุน ไปศึกษาตJ อตJ างประเทศ และการกลับ มา
ปฏิบัติงานในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตป^โตรเลียม จํา กัด (มหาชน) ประสบการณV ทJวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณV
การปรับตัวเขDากับสังคมและสิ่งแวดลDอม เชาวนVป_ญญาและบุคลิกภาพอยJางอื่น เป\นตDน โดยวิธีการสัมภาษณV และ/หรือ
โดยการพิจารณาประเมินดDวยวิธีการตJาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers)
----------------

