(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให$กระทรวงการตางประเทศ ประจําป' ๒๕๕๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงการตางประเทศ
ประจําป& ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบ
แขงขันพรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน ๕ หนวย รวม ๕ ทุน
รายละเอียดของทุนในแตละหนวยและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารหมายเลข ๑
๒. ข$อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด
เป<นระยะเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีที่ผูไดรับทุนไมเขาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใชทุนตามสัญญา
ที่ไดทําไวกับกระทรวงการตางประเทศ นอกจากจะชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก ๒ เทา
ของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเป<นเบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผู$มีสิทธิสมัครสอบ
ผูมีสิทธิสมัครสอบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเวนในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผูสมัคร
มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป& ได
๓.๒ มีอายุไมเกิน ๒๐ ป& นับถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
๓.๓ กําลังศึกษาอยูในป&สุดทายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป&การศึกษา
๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่น
ที ่กระทรวงศึ กษาธิ การรั บรองวาเที ยบเทา โดยไดคะแนนเฉลี่ ยสะสมในระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายรวมทุ กภาค
การศึกษาที่ผานมาไมต่ํากวา ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)

-๒ผูสมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมาไมเป<นไปตามหลักเกณฑN
ที่กําหนด จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงวาเป<นผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียน
ที่กําหนดไว หากผูใดไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาไมมีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
๓.๔ มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๓.๕ ไมอยูในระหวางการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใชทุนใด ๆ
๓.๖ ผูสมัครสอบผูใดไมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ไมมีสิทธิเขาสอบหรือไดรับทุน
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูประสงคNจะสมัครสอบ ดูรายละเอียดไดที่ศูนยNขาวสํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนทN
ตํ าบลตลาดขวั ญ อํ าเภอเมื องนนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี และทางอิ นเทอรN เ น็ ตในเว็ บไซตN ของสํ านั กงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บ ไซตNข องกระทรวงวิทยาศาสตรN
และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th พรอมทั้งสามารถพิมพNแบบฟอรNมที่ใชในการสมัครสอบได
ในเว็บไซตNดังกลาว
๔.๒ กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๔.๒.๑ ผู ประสงคNจ ะสมัค รสอบ สมัค รไดตั้ง แตวัน ที่ ๒ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทาง
อินเทอรNเน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปVดเว็บไซตN http://scholar2.ocsc.go.th
(๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอรNมการชําระเงินผานเคานNเตอรN บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพNใบสมัครและแบบฟอรNมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน
๓ แผน หรือ หากไมมีเครื่องพิมพNในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพNใบสมัครหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไปพิมพN
ใบสมัคร หรือบัน ทึกขอมูล ลงในสื่อบัน ทึกขอมูล ใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล ในการกรอกใบสมัค ร
ในครั้งแรกที่สมบูรณNแลวได
๔.๒.๒ นําแบบฟอรNมการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานHเตอรH บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “คาธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแตวันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ภายในเวลา
ทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณH เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแล$ว
๔.๒.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ ๑๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรNเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมฯ จะไมจายคืนให$ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๒.๔ ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น

-๓๔.๒.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเป<นผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสN พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสN (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเป<นเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบขอเขียน
๔.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพNจากอินเทอรNเน็ต ติดรูปถายหนาตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๑ ป& นับถึงวันปVดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
๔.๓.๒ สํา เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ผ านมาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด
๔.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ
อาจารยNใหญ หรือผูอํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอรNม สนง. ก.พ. ๑)
๔.๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางใดอยางหนึ่ง
จํานวน ๑ ชุด
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหเขียนรับรอง “สําเนาถูกต$อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไวที่มุมดานขวาของเอกสารทุกฉบับ และใหบรรจุเอกสารดังกลาวในซองเอกสารขนาด A4 เขียน ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัวสอบไวที่หนาซอง
๔.๔ ในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเป<นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
จะถือวาผูนั้นเป<นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔.๕ ในการสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนฯ ประจําป& ๒๕๕๘
๔.๕.๑ ผู$สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได$ไมเกิน ๒ ประเภททุน
๔.๕.๒ ในแตละประเภททุนผู$สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได$ประเภททุนละ ๑ หนวยทุน
๔.๖ ผูสมัครสอบไวแลว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหนวยที่สมัครสอบไวไมได หากผูสมัครสอบ
ระบุชื่อประเภททุนและหนวยทุนไมตรงกัน จะถือหนวยทุนเป<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. จะแตงตั้ง คณะกรรมการดํา เนิน การสอบแขงขัน และคัด เลือ กบุค คลเพื่อ รับ ทุน
เลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
๕.๒ คณะกรรมการดํ าเนิ น การสอบแขงขั น และคัด เลื อกฯ จะแตงตั้ งกรรมการออกขอสอบ
ประจําวิชาและกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กําหนด
ระเบี ยบและวิ ธี การสอบแขงขั น ตั ดสิ นป` ญหาเกี่ ยวกั บคุ ณสมบั ติ ของผู สมั ครสอบและป` ญหาอื่ น ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในการ
ดําเนินการสอบแขงขันที่ไมขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผูไดรับทุนแทน
๕.๔ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันฯ
ประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิ เขารั บ การประเมิ นความเหมาะสมในการรับ ทุ น ประกาศรายชื่ อผู มีสิ ทธิ ไดรั บ ทุน และ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนแทน โดยใหประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการ
ที่ประธานมอบหมายเป<นผูประกาศใหผูสมัครสอบทราบ
๖. การประกาศรายชื่อผู$สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อผู สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ และระเบียบและวิ ธีการ
สอบแขงขันในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซตN ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ
เว็บไซตNของกระทรวงวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th หัวข$อ การประกาศรายชื่ อ
ผู$สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันตามเอกสารหมายเลข ๒
๘. เกณฑHการตัดสิน
๘.๑ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะตองเป<นผูสอบไดคะแนนขอเขียน
ดังนี้
- วิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวาคาเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไมเกิน ๕ เทาตอ ๑ ทุน
ในการสอบครั้ง นี้ค ณะกรรมการจะตรวจขอสอบวิช าภาษาอัง กฤษของผู สมัค รสอบ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดกอนแลวจึงตรวจขอสอบวิชาอื่น ๆ เฉพาะผูสมัครที่ไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมด
๘.๒ ผูสอบแขงขันไดในแตละหนวยจะตองไดคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐

-๕๘.๓ ผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนขอเขียนและคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
รวมสูงสุดมีสิทธิไดรับทุนกอนผูไดรับคะแนนรวมต่ํากวาลงมาตามลําดับ ถาผูสอบแขงขันไดไดคะแนนรวมเทากัน
ใหผูไดคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกวามีสิทธิไดรับทุนกอน ถาไดคะแนนประเมินความเหมาะสม
ในการรับทุนเทากัน ใหผูไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิไดรับทุนกอน ถาไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
เทากันอีกใหสัมภาษณN (เฉพาะผูไดคะแนนรวมเทากัน) เป<นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และผูไดคะแนนสัมภาษณN
สูงกวามีสิทธิไดรับทุนกอน
๘.๔ ผูสอบแขงขันไดที่มีสิทธิไดรับทุนหลายประเภท จะไดรับทุนที่ไดเลือกไวเป<นลําดับกอน
ในใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเมื่อมีสิทธิไดรับทุนประเภทใด หรือหนวยใดแลว จะถือวาสละสิทธิ
การรับทุนที่เหลือทั้งหมด
๘.๕ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิทธิไดรับทุนเทานั้น
๘.๖ ผูมีสิทธิไดรับทุนรายใดไมมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
จะถือวาสละสิทธิการรับทุน
๘.๗ ถาผูมีสิทธิไดรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการใหทุน หรือไมสามารถรับทุนได
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยูภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน จะพิจารณาใหผูที่สอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปของทุนหนวยนั้น และยังไมไดรับทุนใด
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ เป<นผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
๘.๘ กรณีทุนหนวยใดไมมีผูสมัคร หรือไมมีผูมีสิทธิไดรับทุน หรือมีผูมีสิทธิไดรับทุนไมครบตามจํานวน
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาใหผูสอบแขงขันไดจากทุนหนวยอื่นเป<นผูมีสิทธิ
ไดรับทุนแทน
๙. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๐. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยNของ ก.พ. ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยNของ ก.พ.
ในที่นี้ใหถือเป<นที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด
๑๑. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด ทั้งนี้ จะทํา
สัญญาได ตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยNของ ก.พ. ที่ระบุวาพรอมที่จะไปศึกษา
ตอตางประเทศได

-๖๑๒. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุนเมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว โดยจะไดรับคาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือและอุปกรณN
การศึกษา คาคอมพิวเตอรN เป<นตน
๑๓. การเพิกถอนการให$ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๓.๑ ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยNของ ก.พ.
๑๓.๒ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไมเดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๓.๓ เป<นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 255๗
(ลงชื่อ)

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

สําเนาถูกตอง
สําเนาถูกตอง
(นางจิราพร วิโรจนNชีวัน)
นักทรัพยากรบุ
(นายสมชาย
การดีคคลชํ
) านาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดของทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงการตางประเทศ ประจําป 255๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
---------------------------หนวยที่ 0510401 ไปศึกษาในสาขาวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
ระดับปริญญา
ตรี
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
(เรียนเป)นภาษาจีน)
โท
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือแคนาดา
(เรียนเป)นภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 ทุน
หนวยที่ 0510402 ไปศึกษาในสาขาวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
ระดับปริญญา
ตรี
ณ ประเทศญี่ปุ5น
(เรียนเป)นภาษาญี่ปุ5น)
โท
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือแคนาดา
(เรียนเป)นภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 ทุน
หนวยที่ 0510403 ไปศึกษาในสาขาวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
ระดับปริญญา
ตรี
ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(เรียนเป)นภาษาเยอรมัน)
โท
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือแคนาดา
(เรียนเป)นภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 ทุน

-๒-

หนวยที่ 051040๔ ไปศึกษาในสาขาวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
ระดับปริญญา
ตรี
ณ ประเทศรัสเซีย
(เรียนเป)นภาษารัสเซีย)
โท
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือแคนาดา
(เรียนเป)นภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 ทุน
หนวยที่ 051040๕ ระดับปริญญา
ตรี
ไปศึกษาในสาขาวิชา Political Science with minor in Middle East
ณ ประเทศจอรแดน (เรียนเป)นภาษาอาหรับ)
ระดับปริญญา
โท
ไปศึกษาในสาขาวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด หรือแคนาดา (เรียนเป)นภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 ทุน

.................................

เอกสารหมายเลข 2
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให"กระทรวงการตางประเทศ ประจําป& 255๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. การสอบข"อเขียน วิชาที่สอบ มี 2 วิชา ดังนี้
วิชาที่สอบ
1. ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสอบ

คะแนน

เวลาทําตอบ

- Structure, Vocabulary and Reading Comprehension

100

3 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

2. สังคมศึกษา
และภาษาไทย
- สังคมศึกษา
(ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

- 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)

- ภาษาไทย

- ทดสอบความสามารถในการใชDภาษาไทย ตลอดจน
ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด
และเขียนตามหัวขDอที่กําหนด
(40 คะแนน)

2. การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินความเหมาะสมในการรับ ทุนจากประวัติสJวนตัว ประวัติการศึกษาของผูDส มัคร รวมทั้ง
ความเหมาะสมในดDานตJาง ๆ ที่จําเปXนสําหรับการไปศึกษาตJอตJางประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในหนJวยงาน
ที่กําหนด เชJน พื้นความรูDที่จําเปXนสําหรับการไปศึกษาตJอในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง
ทัศนคติตJอการรับทุนไปศึกษาตJอตJางประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในหนJวยงานที่กําหนด ประสบการณ[ ทJวงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ[ การปรับตัวเขDากับสังคมและสิ่งแวดลDอม เชาวน[ป\ญญาและบุคลิกภาพอยJางอื่น เปXนตDน โดยวิธีการ
สัมภาษณ[ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินดDวยวิธีการตJาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers)
------------------------------------------

