(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป" ๒๕๕๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ดวยธนาคารแหงประเทศไทยขอความรวมมือจากสํานักงาน ก.พ. ใหดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับทุน
ธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป& ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๑๓ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันพรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน ๔ หนวย รวม ๔ ทุน
รายละเอียดของทุนในแตละหนวยและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารหมายเลข ๑
๒. ข/อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแหงประเทศไทยเป<นระยะเวลาไมนอยกวา
๒ เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีที่ผูไดรับทุนไมเขาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับธนาคารแหงประเทศไทย
นอกจากจะชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก ๑ เทา ของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเป<นเบี้ยปรับ
อีกดวย
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 กําลังศึกษาอยูในชั้นป&สุดทายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป&การศึกษา ๒๕๕๗
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูต รอื่น
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบเทา โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ที่ผานมาไมต่ํากวา ๓.๕๐ และเมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลว จะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒,
D=๑, E หรือ F=๐)

-๒ผูสมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
ไมเป<นไปตามหลักเกณฑOที่กําหนด จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงวาเป<นผูมีผลการเรียน
เทียบเทากับผลการเรียนที่กําหนดไว หากผูใดไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาไมมีสิทธิในการสมัครสอบ
ครั้งนี้
๓.๔ ไมสอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๕ มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๓.๖ ไมอยูในระหวางการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใชทุนใด ๆ
๓.๗ ผูสมัครสอบผูใดไมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ไมมีสิทธิเขาสอบหรือไดรับทุน
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู ประสงคOจ ะสมัค รสอบ ดูร ายละเอีย ดไดที ่ศ ูน ยOข าวสํ า นัก งาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑
ถนนติวานนทO ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอรOเน็ตในเว็บไซตOของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซตOของธนาคารแหงประเทศไทย ที่
http://www.bot.or.th พรอมทั้งสามารถพิมพOแบบฟอรOมที่ใชในการสมัครสอบไดในเว็บไซตOดังกลาว
๔.๒ กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๔.๒.๑ ผูประสงคOจ ะสมัค รสอบ สมัค รไดตั้ง แตวัน ที่ ๒ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทาง
อินเทอรOเน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปVดเว็บไซตO http://scholar2.ocsc.go.th
(๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอรOมการชําระเงินผานเคานOเตอรO บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพOใบสมัครและแบบฟอรOมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน
๓ แผน หรือ หากไมมีเครื่องพิมพOในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณี ที่ไมสามารถพิมพOใบสมัครหรือบันทึ กขอมู ลได ผูสมัครสามารถเขาไป
พิมพOใบสมัคร หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณOแลวได
๔.๒.๒ นําแบบฟอรOมการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะที่เคานGเตอรG บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “คาธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแตวันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณG เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแล/ว
๔.๒.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ ๑๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรOเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมฯ จะไมจายคืนให/ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-๓๔.๒.๔ ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
๔.๒.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถื อวาผูสมัครสอบเป<นผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเป<นเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบขอเขียน
๔.๓.๑ ใบสมัครที่พิมพOจากอินเทอรOเน็ต ติดรูปถายหนาตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๑ ป& นับถึงวันปVดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
๔.๓.๒ สํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ผ านมาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด
๔.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ
อาจารยOใหญ หรือผูอํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอรOม 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 ทางเว็บไซตO ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ
เว็บไซตOของธนาคารแหงประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข/อ การประกาศรายชื่อผู/สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันตามเอกสารหมายเลข ๒
๘. เกณฑGการตัดสิน
๘.๑ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะตองเป<นผูสอบไดคะแนนขอเขียน
ดังนี้
- วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
- คะแนนรวมวิชาเฉพาะแตละหนวย ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
- คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไมเกิน ๕ เทาตอ ๑ ทุน
ในการสอบครั้ง นี้ค ณะกรรมการจะตรวจขอสอบวิช าภาษาอัง กฤษของผู สมัค รสอบ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดกอนแลวจึงตรวจขอสอบวิชาอื่น ๆ เฉพาะผูสมัครที่ไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมด
๘.๒ ผู สอบแขงขัน ไดในแตละหนวย จะตองไดคะแนนประเมิน ความเหมาะสมเพื่อรับ ทุน
ไมต่ํากวารอยละ ๗๐

-๕๘.๓ ผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนขอเขียนและคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรวม
สู งสุ ด มี สิ ทธิ ไดรั บ ทุ น กอนผู ไดรั บ คะแนนรวมต่ํ า กวาลงมาตามลํ า ดั บ ถาผู สอบแขงขั น ไดไดคะแนนรวมเทากั น
ใหผูไดคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกวามีสิทธิไดรับทุนกอน ถาไดคะแนนประเมินความเหมาะสม
ในการรับทุนเทากั น ใหผูไดคะแนนวิ ชาภาษาอังกฤษสู งกวามีสิทธิไดรับทุ นกอน ถาไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
เทากันอีกใหสัมภาษณO (เฉพาะผูไดคะแนนรวมเทากัน) เป<นภาษาอังกฤษ อีกครั้งหนึ่ง และผูไดคะแนนสัมภาษณO
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. หลักฐานที่ต/องนําไปแสดงหลังจากประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิได/รับทุนแล/ว
ผูมีสิทธิไดรับทุน เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว จะตองนําหลักฐานแสดง
ผลการเรียน (สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร) จํานวน ๑ ชุด ไปยื่นตอเจาหนาที่ ณ ศูนยOจัดการศึกษา
ในตางประเทศและบริหารความรู สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๑๐. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. และธนาคาร
แหงประเทศไทย กําหนด
๑๑. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ.
ในที่นี้ใหถือเป<นที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด

-๖๑๒. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ จะทํา
สัญญาได ตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. ที่ระบุวาพรอมที่จะไปศึกษาตอ
ตางประเทศได
๑๓. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุนเมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว โดยจะไดรับคาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือและอุปกรณO
การศึกษา คาคอมพิวเตอรO เป<นตน
๑๔. การเพิกถอนการให/ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๔.๑ ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากวา ๓.๕๐
๑๔.๒ ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ.
๑๔.๓ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไมเดินทางไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๔.๔ เป<นผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไมอยูในมาตรฐาน 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 วิโรจนOชีวัน)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
(นายสมชาย การดี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๘
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
---------------------------หนวยที่ ๔๑๐๐๐๐๑

ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน ๑ ทุน

หนวยที่ ๔๑๐๐๐๐๒

ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ระดับปริญญาตรี ณ สหราชอาณาจักร
จํานวน ๑ ทุน

หนวยที่ ๔๑๐๐๐๐๓

ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน ๑ ทุน

หนวยที่ ๔๑๐๐๐๐๔

ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
เน&น Vision Inspection, Machine Adaptation
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา
จํานวน ๑ ทุน

หมายเหตุ

ธนาคารแห8งประเทศไทยอาจพิจารณาให&ศึกษาต8อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได&
หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู8ในระดับดี ทั้งนี้จะกําหนดให&ศึกษาในสาขาวิชา
เดิ ม หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น โดยจะให& ศึ ก ษาต8 อ เนื่ อ งหรื อ กลั บ มาทํ า งานที่ ธ นาคารแห8 ง
ประเทศไทยก8อนระยะหนึ่ง และจะกําหนดให&ศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น
ขึ้นอยู8กับการพิจารณาของธนาคารแห8งประเทศไทย
……………………………………..

เอกสารหมายเลข 2
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป# 255๘
1. การสอบข(อเขียน (คะแนนเต็ม 500 คะแนน)
หนวยที่ ๔๑๐๐๐๐๑ , ๔๑๐๐๐๐๒ และ ๔๑๐๐๐๐๔ วิชาที่สอบมี 5 วิชา ดังนี้
วิชาทั่วไป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาไทย
- ทดสอบความสามารถในการใช7ภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ
ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวข7อ
ที่กําหนด
3. สังคมศึกษา - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 4-6
(ศาสนาและ
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง
วัฒนธรรม)
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)
วิชาเฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
4. คณิตศาสตรV - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง
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)
5. วิทยาศาสตรV - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง
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

เวลาทําตอบ

100
100

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

-๒2. การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินความเหมาะสมในการรับ ทุน จากประวัติสRวนตัว ประวัติการศึกษาของผู7สมัคร รวมทั้ง
ความเหมาะสมในด7านตRาง ๆ ที่จําเป]นสําหรับการไปศึกษาตRอตRางประเทศ เชRน พื้นความรู7ที่จําเป]นสําหรับการไป
ศึกษาตRอในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตRอการรับทุนไปศึกษาตRอ
ตRางประเทศ ประสบการณV ทRวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณV การปรับตัวเข7ากับสังคมและสิ่งแวดล7อม เชาวนVป^ญญา
และบุคลิกภาพอยRางอื่น เป]นต7น โดยวิธีการสัมภาษณV และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด7วยวิธีการตRาง ๆ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers)
------------------------

-๓หนวยที่ ๔๑๐๐๐๐๓ วิชาที่สอบมี 5 วิชา ดังนี้
วิชาทั่วไป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาไทย
- ทดสอบความสามารถในการใช7ภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ
ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวข7อ
ที่กําหนด
3. สังคมศึกษา - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 4-6
(ศาสนาและ
และทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง
วัฒนธรรม)
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)
วิชาเฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
4. คณิตศาสตรV - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง
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)
5. Writing
- ทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเป]นภาษาอังกฤษโดย
เน7นสัมฤทธิผลของงานเขียนตามคําสั่งและหัวข7อที่กําหนด และ
กําหนดให7เขียนเรียงความจํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การเขียนเรียงความ หรืองานเขียนประเภทอื่น
ในเรื่องทั่วไป ความยาวประมาณ 180-220 คํา
(40 คะแนน)
เรื่องที่ 2 การเขียนเรียงความเชิงวิชาการในเรื่องที่กําหนดโดยใช7
ข7อมูลในข7อสอบเป]นแหลRงอ7างอิง ผู7เขียนควรแสดงข7อคิดเห็น
ของผู7เขียนเองเกี่ยวกับหัวข7อที่ให7มาด7วย (60 คะแนน)

คะแนน

เวลาทําตอบ

100
100

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง

100

2 ชั่วโมง

-๔2. การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินความเหมาะสมในการรับ ทุน จากประวัติสRวนตัว ประวัติการศึกษาของผู7สมัคร รวมทั้ง
ความเหมาะสมในด7านตRาง ๆ ที่จําเป]นสําหรับการไปศึกษาตRอตRางประเทศ เชRน พื้นความรู7ที่จําเป]นสําหรับการไป
ศึกษาตRอในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตRอการรับทุนไปศึกษาตRอ
ตRางประเทศ ประสบการณV ทRวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณV การปรับตัวเข7ากับสังคมและสิ่งแวดล7อม เชาวนVป^ญญาและ
บุคลิกภาพอยRางอื่น เป]นต7น โดยวิธีการสัมภาษณV และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด7วยวิธีการตRาง ๆ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers)
------------------------

