ิสำนำี

ิสำนำี
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนลำรียนหลวง ประจำปี ๎๑๒๎
-------------------------------------------ดຌวยสำนักงำน ก.พ. จะดำนินกำรสอบขงขันพืไอรับทุนลำรียนหลวง ประจำป ๎๑๒๎ ฉะนัๅน
อำศัยอำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ระบียบ ก.พ.
วำดຌวยทุนลำรียนหลวง พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌว ยทุน ลำรียนหลวง ิฉบับ ทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๐
จึงประกำศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลำว ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนลำรียนหลวง
กำหนด฿หຌ มีทุน ล ำรี ยนหลวงพระรำชทำนกนั ก รี ยนทีไส ำรใ จกำรศึกษำระดับ มัธ ยมศึกษำ
ตอนปลำย ซึไงมีผลกำรรียนยอดยีไยม จำนวน ๏ หนวย รวม ๕ ทุน ดังนีๅ
หนวยทีไ ์ํ๎์ํ์ํ จำนวน
๑ ทุน
หนวยทีไ ์ํ๎์ํ์๎ จำนวน
๎ ทุน
หนวยทีไ ์ํ๎์ํ์๏ จำนวน
๎ ทุน
ผูຌเดຌรับทุนลำรียนหลวงตຌองเปศึกษำวิชำ ณ ตำงประทศ ดยจะลือกรียนวิชำ฿ด ณ สถำบันอุดมศึกษำ
หง฿ดกใเดຌ ซึไง ก.พ. จะป็นผูຌพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบดยพิจำรณำจำกควำมประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผูຌเดຌรับทุน
ละมืไอสำรใจกำรศึกษำลຌว จะตຌองกลับมำปฏิบัติงำน฿นประทศเทย
๎. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติงำน฿นประทศเทยป็นระยะวลำทำกับระยะวลำ฿นกำรรับทุน
๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติงำน฿นประทศเทย จะตຌองชด฿ชຌงินคืนทำกับจำนวน
งินทุนทีไเดຌรับเป
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติดังนีๅ
๏.ํ มีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ หงพระรำชบัญญัติ ระบียบ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกวຌน฿นกรณีรืไองอำยุตำม ก. คุณสมบัติทัไวเป (๎) ของมำตรำ ๏๒ นีๅ ผูຌสมัครมี
อำยุตไำกวำ ํ๔ ป เดຌ

-๎๏.๎ มีอำยุเมกิน ๎์ ป นับถึงวันทีไ ๎๐ กันยำยน ๎๑๒ํ
๏.๏ กำลังศึกษำอยู฿นชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ประจำปกำรศึกษำ ๎๑๒ํ
ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅน พืๅน ฐำน พุทธศักรำช ๎๑๑ํ ของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือหลักสูตรอืไน
ทีไกระทรวงศึกษำธิกำรรั บรองวำทียบทำ ดยเดຌคะนนฉลีไ ยสะสม฿นระดั บมัธยมศึกษำตอนปลำยรวมทุ กภำค
กำรศึกษำทีไผำนมำเมตไำกวำ ๏.๑์ ละมืไอสำรใจกำรศึกษำชัๅนมัธยมศึกษำตอนปลำยลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย เมตไำกวำ ๏.๑์ ิ฿นระบบกำรวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏,
C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี
ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภำคกำรศึกษำทีไผำนมำ หรือมืไอสำรใจกำรศึกษำลຌว
เมป็นเปตำมหลักกณฑ์ทีไกำหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลกำรรียนจำกสถำนศึกษำมำสดงวำป็นผูຌมีผลกำรรียน
ทียบทำกับผลกำรรียนทีไกำหนดเวຌ หำกผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลกำรรียนมำสดง จะถือวำเมมีสิทธิ฿นกำรสมัครสอบ
ครัๅงนีๅ
๏.๐ เมสอบตก฿นวิชำ฿ดวิชำหนึไงตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษำตอนปลำย
๏.๑ มีศีลธรรม ละควำมประพฤติดี
๏.๒ เมอยู฿นระหวำงกำรรับทุนทีไมีสัญญำผูกพัน฿นกำรปฏิบัติงำนชด฿ชຌทุน฿ด โ
๏.๓ ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌำม เมมีสิทธิขຌำสอบหรือเดຌรับทุน
๐. กำรรับสมัครสอบ
๐.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรำยละอียดทำงอินทอร์นใต฿นวใบ เซต์ข องสำนักงำน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละวใบเซต์ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
ทีไ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสำมำรถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัครสอบเดຌ฿นวใบเซต์ดงั กลำว
๐.๎ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีกำรสมัคร
๐.๎.ํ ผูຌ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สมั ค รเดຌ ตัๅ ง ต วั น ทีไ ๏ – ๎๐ กั น ยำยน ๎๑๒ํ
ทำงอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดรำชกำร ตำมขัๅนตอนดังนีๅ
(ํ) ปຂดวใบเซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
(๎) กรอกขຌอควำม฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตำมขัๅนตอนทีไกำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มกำรชำระงินผำนคำน์ตอร์ธนำคำรกรุงเทย จำกัด ิมหำชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
(๏) พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มกำรชำระงินลง฿นกระดำษขนำด Aไ จำนวน
๏ ผน หรือ หำกเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสำมำรถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบสำมำรถขຌำเป
พิมพ์฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสำมำรถกຌเขขຌอมูล฿นกำรกรอก฿บสมัคร
฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ

-๏๐.๎.๎ นำบบฟอร์มกำรชำระงิน เปชำระงินฉพำะทีไคำน์ตอร์ ธนำคำรกรุงเทย จำกัด
ิมหำชนี ทุกสำขำทัไวประทศ ชืไอบัญชี คำธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ. ตัๅงตวันทีไ ๏ – ๎๑ กันยำยน ๎๑๒ํ ภำย฿น
วลำทำกำรของธนำคำร กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบลຌว
๐.๎.๏ คำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบประกอบดຌวย
(ํ) คำธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บำท
(๎) คำธรรมนียมธนำคำรรวมคำบริกำรทำงอินทอร์นใต จำนวน ๏์ บำท
คำธรรมนียม ฯ จะเมจำยคืน฿หຌเมวำกรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน
๐.๎.๐ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทำนัๅน
๐.๎.๑ กำรสมัครสอบตำมขัๅนตอนขຌำงตຌน ถือวำผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลำยมือชืไอ ละรับรอง
ควำมถูกตຌองของขຌอมูลดังกลำว ตำมพระรำชบัญญัติวำดຌวยธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หำกผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อำจมีควำมผิดฐำนจຌงควำมทใจตอจຌำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ํ๏๓
๐.๏ อกสำรละหลักฐำนทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
๐.๏.ํ ฿บสมัครทีไพิมพ์จำกอินทอร์นใต ติดรูปถำยหนຌำตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตำดำ ถำยเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลำยมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
๐.๏.๎ ส ำนำระบี ย นสดงผลกำรรี ย นรวมทุ ก ภำคกำรศึ ก ษำทีไ ผ ำ นมำ฿นระดั บ
มัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน ํ ชุด
๐.๏.๏ หนังสือรับรองควำมประพฤติละควำมหมำะสม฿นกำรสมัครรับทุนจำกอำจำรย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยกำรรงรียน (ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ)
๐.๏.๐ สำนำทะบียนบຌำน หรือสูติบัตร หรือสำนำบัตรประจำตัวประชำชน อยำง฿ด
อยำงหนึไง จำนวน ํ ชุด
สำนำอกสำรทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนำถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมดຌำนขวำของอกสำรทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสำรดังกลำว฿นซองอกสำร ขนำด Aไ ขียนชืไอ – นำมสกุล
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌำซอง
๐.๐ ฿นกำรสมัครสอบ ผูຌ สมั ครสอบจะตຌ องตรวจสอบละรั บรองตนองวำมีคุณสมบั ติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรำยละอียดตำง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตำมควำมป็นจริง หำกปรำกฏ
ภำยหลังวำผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือมีควำมผิดพลำดอันกิดจำกผูຌสมัครสอบ
จะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅมำตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบ
๐.๑ ฿นกำรสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๎
๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน
๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน

-๐๐.๒ ผูຌ ทีไ เ ดຌ ส มั ค รสอบเวຌ  ลຌ ว จะขอพิไ ม ถอน หรื อ ขอปลีไ ย นหน ว ยทีไ ส มั ค รสอบเวຌ เ ม เ ดຌ
ละหำกผูຌสมัครสอบระบุชืไอประภททุนกับหนวยทุนเมตรงกันจะถือหนวยทุนป็นสำคัญ
๐.๓ ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิกำรทำงกำรมองหใน ทำงกำรเดຌยินหรือกำรสืไอควำมหมำย หรือทำง
กำรคลืไ อ นเหวหรื อ ทำงร ำ งกำย ประกำศกระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมละควำมมั ไน คงของมนุษ ย์ ลงวัน ทีไ
๏์ มษำยน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ควำมพิกำร ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงำน ก.พ. จะพยำยำม
จัดหำสิไงอำนวยควำมสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตำมทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตำมทีไสำนักงำน ก.พ. หในสมควร
๑. กำรตงตัๅงกรรมกำรกีไยวกับกำรสอบ
๑.ํ ก.พ. จะตง ตัๅง คณะกรรมกำรดำนิน กำรสอบขง ขัน ละคัด ลือ กบุค คลพืไอ รับ ทุน
ลำรียนหลวงละทุนรัฐบำล ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมกำรดำนิ น กำรสอบขงขัน ละคัดลื อกฯ จะตงตัๅงกรรมกำรออกขຌอสอบ
ประจำวิชำละกรรมกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๑.๏ คณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลำ สถำนทีไสอบ กำหนด
ระบี ยบละวิ ธี กำรสอบข งขั น ตั ดสิ น ปั ญหำกีไ ยวกั บคุ ณสมบั ติ ของผูຌ สมั ครสอบละปั ญหำอืไ น โ ทีไ กิ ดขึๅ น฿น
กำรดำนินกำรสอบขงขันทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ละพิจำรณำผูຌเดຌรับทุนทน
๑.๐ คณะกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธำนกรรมกำรดำนินกำรสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมกำร
ทีไประธำนมอบหมำยป็นผูຌประกำศ฿หຌผูຌสมัครสอบทรำบ
๒. กำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบขงขัน
สำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบ
ขงขัน฿นวันทีไ ํ๔ ตุลำคม ๎๑๒ํ ทำงวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละ
วใบเซต์ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ทีไ http://stscholar.nstda.or.th หัวขຌอ กำรประกำศรำยชืไอ
ผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบขงขัน
๓. หลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน
รำยละอียดหลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขันตำมอกสำรนบทຌำยประกำศนีๅ
๔. กณฑ์กำรตัดสิน
๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะตຌองขຌำสอบทุกวิชำ
฿นหนวยทุนทีไสมัครสอบละป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอขียน ดังนีๅ
- วิชำภำษำอังกฤษ เมตไำกวำรຌอยละ ๒์
- คะนนรวมวิชำฉพำะตละหนวย เมตไำกวำรຌอยละ ๒์
- คะนนรวมทุกวิชำสูงสุดลงมำตำมลำดับเมกิน ๎ ทำของจำนวนทุน

-๑฿นกำรสอบครัๅงนีๅคณะกรรมกำรฯ จะตรวจขຌอสอบวิชำภำษำอังกฤษของผูຌสมัครสอบ฿น
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยทัๅ ง หมดกอ นลຌ ว จึ ง ตรวจขຌอ สอบวิ ช ำอืไ น โ ฉพำะผูຌ ส มั ค รสอบทีไ เ ดຌ ค ะนนวิ ช ำ
ภำษำอังกฤษ เมตไำกวำคำฉลีไย (mean) ของผูຌขຌำสอบทัๅงหมด
๔.๎ ผูຌส อบขง ขัน เดຌ฿ นตล ะหนว ย จะตຌอ งเดຌค ะนนประมิน ควำมหมำะสมของบุคคล
พืไอรับทุน เมตไำกวำรຌอยละ ๓์
๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน
รวมสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนรวมตไำกว ำลงมำตำมลำดับ ถຌำผูຌสอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมทำกัน฿หຌ
ผูຌเดຌคะนนประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงกวำมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌำเดຌคะนนประมินควำม
หมำะสมของบุคคลพืไอรับทุนทำกัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนวิชำภำษำอังกฤษสูงกวำมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌำเดຌคะนนวิชำ
ภำษำอังกฤษทำกันอีก฿หຌสัมภำษณ์ (ฉพำะผูຌเดຌคะนนรวมทำกัน ) ป็น ภำษำอังกฤษ อีกครัๅงหนึไง ละผูຌเดຌ
คะนนสัมภำษณ์สูงกวำ มีสิทธิเดຌรับทุนกอน
๔.๐ ผูຌสอบขงขัน เดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลำยประภทจะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับ กอน
฿น฿บสมัคร หรื อ฿บสดงควำมจ ำนง฿นกำรรั บทุน ละมืไอมีสิ ทธิเดຌรั บทุนประภท฿ด หรื อหนวย฿ดลຌ ว จะถือวำ
สละสิทธิกำรรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
๔.๑ จะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทำนัๅน
๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรำย฿ดเมมำรำยงำนตัวตำมวัน วลำ ละสถำนทีไทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
จะถือวำสละสิทธิกำรรับทุน
๔.๓ ถຌำผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิกำรรับทุน หรือถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน หรือเมสำมำรถรับทุนเดຌ
หรือปรำกฏภำยหลังวำขำดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภำย฿นระยะวลำ ๏ ดือน นับตวันประกำศ
รำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจำรณำ฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿ด
฿นกำรสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๔.๔ กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรั บทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบตำมจำนวน
คณะกรรมกำรด ำนิ น กำรสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ กฯ อำจพิ จ ำรณำ฿หຌ ผูຌ ส อบข ง ขั น เดຌ จ ำกทุ น หน ว ยอืไ น ป็ น
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๕. หลักฐำนทีไตຌองนำเปสดงหลังจำกประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนลຌว
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน มืไอสำรใจกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยลຌว จะตຌองนำหลักฐำนสดง
ผลกำรรียน (สำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูตร) จำนวน ํ ชุด เปยืไนตอจຌำหนຌำทีไ ณ ศูนย์จัดกำรศึกษำ
฿นตำงประทศละบริหำรควำมรูຌ สำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ํ์. กำรรำยงำนตัวละกำรอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรำยงำนตัวละขຌำรับกำรอบรมตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด

-๒ํํ. กำรตรวจสุขภำพละอนำมัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ตำมวัน
วลำ ละสถำนทีไทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด ผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยของคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ฿นทีไนีๅ
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌำรับกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประกำร฿ด
ํ๎. กำรทำสัญญำ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญำตำมบบสัญญำทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญำเดຌตอมืไอ
มีผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวำพรຌอมทีไจะเปศึกษำตอตำงประทศเดຌ
ํ๏. กำรรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญำรียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคำ฿ชຌจำย ชน คำตั๋วดยสำร
ครืไองบินเป-กลับ คำ฿ชຌจำยตรียมตัวกอนดินทำง คำ฿ชຌจำยประจำดือน คำลำรียน คำหนังสือละอุปกรณ์
กำรศึกษำ คำคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
ํ๐. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๐.ํ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษำตอนปลำยตไำกวำ ๏.๑์
ํ๐.๎ เมผำนกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ.
ํ๐.๏ หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงกำรรำยงำนตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทำงเปศึกษำวิชำ
ณ ตำงประทศ ตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๐.๐ ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเมประพฤติตน
ตำมนวทำงทีไ ก.พ. กำหนด
ประกำศ ณ วันทีไ ๏์ สิงหำคม พ.ศ. ๎๑๒ํ
ิลงชืไอี

สำนำถูกตຌอง
(นำงสำวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิศษ

ภำณุ สังขะวร
(นำยภำณุ สังขะวร)
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน
ลขำธิกำร ก.พ.

เอกสารแนบทาย
หลักสูตรและวิธกี ารสอบแขงขัน ทุนเลาเรียนหลวง ประจําป 25๖๒
1. การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 500 คะแนน)
หนวยที่ 0120101 วิชาทีส่ อบมี 5 วิชา ดังนี้
วิชาทัว่ ไป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาไทย
- ทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ
ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวขอ
ที่กําหนด
3. สังคมศึกษา - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
(ศาสนาและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
วัฒนธรรม)
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. คณิตศาสตรZ - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
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. วิทยาศาสตรZ - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
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

-๒หนวยที่ 0120102 วิชาทีส่ อบมี 5 วิชา ดังนี้
วิชาทัว่ ไป
หลักสูตรการสอบ
1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาไทย
- ทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ
ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวขอ
ที่กําหนด
3. สังคมศึกษา - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
(ศาสนาและ
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
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. Writing
- ทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเป^นภาษาอังกฤษ
โดยเนนสัมฤทธิผลของงานเขียนตามคําสั่งและหัวขอที่กําหนด
และกําหนดใหเขียนเรียงความ จํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การเขียนเรียงความ หรืองานเขียนประเภทอื่นในเรื่อง
ทั่วไป ความยาวประมาณ 180-220 คํา (40 คะแนน)
เรื่องที่ 2 การเขียนเรียงความเชิงวิชาการในเรื่องที่กําหนด
โดยใชขอมูลในขอสอบเป^นแหลงอางอิง ผูเขียนควร
แสดงขอคิดเห็นของผูเขียนเองเกี่ยวกับหัวขอ
ที่ใหมาดวย (60 คะแนน)

คะแนน
100
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
2 ชั่วโมง

-๓วิชาเฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
5. Translation - ทดสอบความสามารถในการแปล ดังนี้
1) การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาอังกฤษเป^นภาษาไทย
(30 คะแนน)
• ประกอบดวยขอสอบ 1 – 2 ขอ เป^นความเรียง ความยาว
ประมาณขอละไมต่ํากวา 100 คํา
• เนื้อหาเป^นเรื่องทั่ว ๆ ไป และปรากฏในสื่อสิ่งพิมพZทั่ว ๆ ไป
2) การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาไทยเป^นภาษาอังกฤษ
(30 คะแนน)
• ประกอบดวยขอสอบ 1 -- 2 ขอ เป^นความเรียง ความยาว
ประมาณขอละไมต่ํากวา 100 คํา
• เนื้อหาเป^นเรื่องทั่ว ๆ ไป และปรากฏในสื่อสิ่งพิมพZทั่ว ๆ ไป
3) การแปลเก็บความจากตนฉบับภาษาอังกฤษเป^นภาษาไทย
และการแปลเก็บความจากตนฉบับภาษาไทยเป^นภาษาอังกฤษ
(40 คะแนน)
• ประกอบดวยขอสอบ 2 ขอ ความยาวของตนฉบับ ในแตละขอ
ไมต่ํากวา 1 หนา A4
• เนื้อหาเป^นเรื่องทั่ว ๆ ไป และปรากฏในสื่อสิ่งพิมพZทั่ว ๆ ไป
ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักสูตรการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
โดยไมตองแจงลวงหนา

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง

-๔หนวยที่ 0120103 วิชาทีส่ อบมี 5 วิชา ดังนี้
วิชาทัว่ ไป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาไทย
- ทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ
ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวขอ
ที่กําหนด
3. สังคมศึกษา - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
(ศาสนาและ
และทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
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. คณิตศาสตรZ - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูในหลักสูตรแกนกลาง
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^นภาษาอังกฤษ
โดยเนนสัมฤทธิผลของงานเขียนตามคําสั่งและหัวขอที่กําหนด
และกําหนดใหเขียนเรียงความจํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การเขียนเรียงความ หรืองานเขียนประเภทอื่น
ในเรื่องทั่วไป ความยาวประมาณ 180-220 คํา
(40 คะแนน)
เรื่องที่ 2 การเขียนเรียงความเชิงวิชาการในเรื่องที่กําหนดโดยใช
ขอมูลในขอสอบเป^นแหลงอางอิง ผูเขียนควรแสดงขอคิดเห็น
ของผูเขียนเองเกี่ยวกับหัวขอที่ใหมาดวย (60 คะแนน)

คะแนน

เวลาทําตอบ

100
100

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง

100

2 ชั่วโมง

-๕2. การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนจากประวัติสวนตัว ประวัติก ารศึกษาของผู สมัคร
รวมทั้ง ความเหมาะสมในดานตาง ๆ ที่จําเป^นสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ เชน พื้นความรูที่จําเป^นสําหรับ
การไปศึกษาตอในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตอการรับทุนไปศึกษา
ตอตางประเทศ ประสบการณZ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณZ การปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม เชาวนZปiญญา
และบุคลิกภาพอยางอื่น เป^นตน โดยวิธีการสัมภาษณZ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินดวยวิธีการตาง ๆ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers)
------------------------

