ิสำนาี

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนวิวัฒนเชยานุสรณ์ ประจำปี ๎๑๒๐
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ดຌวยธนาคารหงประทศเทยขอความรวมมือจากสำนักงาน ก.พ. ฿หຌดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุน
วิวัฒนเชยานุสรณ์ ประจำป ๎๑๒๐ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕)
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ํ หนวย รวม ํ ทุน
รายละอียดของทุนละงืไอนเขการศึกษาตามอกสารหมายลข ํ
๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารหงประทศเทย ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา
๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับธนาคารหงประทศเทย
นอกจากตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌรับเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ํ ทา ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับ
อีกดຌวย
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๏.ํ มีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกวຌนคุณสมบัติทัไวเป฿นรืไองอายุตามมาตรา ๏๒ ก. (๎) ผูຌสมัครมีอายุตไำกวา
ํ๔ ป เดຌ
๏.๎ มีอายุเมกิน ๎์ ป นับถึงวันทีไ ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒๏
๏.๏ กำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา ๎๑๒๏
ตามหลัก สูตรกนกลางการศึกษาขัๅน พืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอืไน
ทีไกระทรวงศึกษาธิการรับรองวาทียบทา ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ทีไผานมาเมตไำกวา ๏.๑์ ละมืไอสำรใจการศึกษาชัๅนมั ธยมศึกษาตอนปลายลຌ ว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมตไำกวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎,
D=ํ, E หรือ F=์ี

-๎ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือมืไอสำรใจการศึกษาลຌว
เมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียน
ทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบ
ครัๅงนีๅ
๏.๐ เมสอบตก฿นวิชาหนึไงวิชา฿ดตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๏.๑ มีศีลธรรม ละความประพฤติดี
๏.๒ เม อยู ฿นระหว างการรั บทุ น ฿ด โ ของหน วยงานอืไ น เม ว าทุ น ดั ง กล า วจะมี ขຌ อ ผู ก พั น ฿หຌ
ตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม ยกวຌนจะเดຌรับอนุญาตจากหนวยงานจຌาของทุน฿หຌสมัครสอบเดຌ ละเดຌสงหนังสืออนุญาต
ดังกลาว฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๏.๓ ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน
๐. การรับสมัครสอบ
๐.ํ ผู ຌป ระสงค์จ ะสมัค รสอบ ดูร ายละอีย ดเดຌที ไศ ูน ย์ข า วสำนั ก งาน ก.พ. ๐๓/ํํํ
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละวใ บ เซต์ ข องธนาคารหง ประทศเทย
ทีไ http://www.bot.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบเดຌ฿นวใบเซต์ดังกลาว
๐.๎ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร
๐.๎.ํ ผูຌ ประสงค์ จะสมั ครสอบ สมั ครเดຌ ตัๅ งต วั นทีไ ํ๐ ตุ ลาคม - ๑ พฤศจิ กายน ๎๑๒๏
ทางอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
(ํ) ปຂดวใบเซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
(๎) กรอกขຌ อความ฿หຌ ถู กตຌ องละครบถຌ วน ปฏิ บั ติ ตามขัๅนตอนทีไ กำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
(๏) พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A๐ จำนวน
๏ ผน หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสามารถขຌาเปพิมพ์
฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรก
ทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ
๐.๎.๎ นำบบฟอร์ ม การชำระงิน เปชำระงิน ฉพาะทีไ คาน์ ตอร์ ธ นาคารกรุ งเทย
จำกั ด ิมหาชนี ทุ ก สาขาทัไ ว ประทศ ชืไ อบั ญ ชี คาธรรมนี ย มสอบทุ น ของ ก.พ. ตัๅ งต วัน ทีไ ํ๐ ตุล าคม ๒ พฤศจิกายน ๎๑๒๏ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม
฿นการสมัครสอบลຌว

-๏–
๐.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย
(ํ) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท
(๎) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินตอร์นใต จำนวน ๏์ บาท
คาธรรมนียมฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน
๐.๎.๐ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
๐.๎.๑ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็ นผูຌ ลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละพระราชบัญญัติวา
ดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมี
ความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓
๐.๏ อกสารละหลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
๐.๏.ํ ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
๐.๏.๎ สำนาระบี ย นสดงผลการรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาทีไ ผ า นมา฿นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ํ ชุด
๐.๏.๏ หนังสือรับรองความประพฤติละความหมาะสม฿นการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยการรงรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ)
๐.๏.๐ สำนาทะบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสำนาบัตรประจำตัวประชาชน อยาง฿ดอยางหนึไง
จำนวน ํ ชุด
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง Ķสำนาถูกตຌองķ ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมบนดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด A๐ ขียน ชืไอ – นามสกุล
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอีย ดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีมๅ าตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
๐.๑ ฿นการสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๐
๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน
๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน
๐.๒ ผูຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ หากผูຌสมัครสอบ
ระบุชืไอประภททุนละหนวยทุนเมตรงกัน จะถือหนวยทุนป็นสำคัญ

-๐๐.๓ ผูຌส มัครสอบทีไป็ น ผูຌ พิการทางการมองหใ น ทางการเดຌยิ นหรือการสืไ อความหมาย หรือ
ทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ลงวันทีไ
๏์ มษายน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร
๑. การตงตัๅงคณะกรรมการกีไยวกับการสอบ
๑.ํ ก.พ. จะตง ตัๅง คณะกรรมการดำนิน การสอบขงขัน ละคัด ลือ กบุค คลพืไอ รับ ทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมการดำนิ น การสอบขงขัน ละคัดลื อกฯ จะตงตัๅง กรรมการออกขຌ อสอบ
ประจำวิชาละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๑.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด
ระบี ยบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสิ นปั ญหากีไ ยวกั บคุ ณสมบั ติ ของผูຌ สมั ครสอบละปั ญหาอืไ น โ ทีไ กิ ดขึๅ น฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
๑.๐ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ
๒ การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการ
สอบขงขัน฿นวันทีไ ํ๎ พฤศจิกายน ๎๑๒๏ ทางวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
ละวใบเซต์ของธนาคารหงประทศเทยทีไ http://www.bot.or.th หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา
สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
๓. หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน
รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารหมายลข ๎
๔. กณฑ์การตัดสิน
๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะตຌองขຌาสอบทุกวิชา฿น
หนวยทุนทีไสมัครสอบละป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอขียน ดังนีๅ
- วิชาภาษาอังกฤษ เมตไำกวารຌอยละ ๒์
- คะนนรวมวิชาฉพาะตละหนวย เมตไำกวารຌอยละ ๑์
- คะนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลำดับเมกิน ํ์ ลำดับตอ ํ หนวยทุน
฿นการสอบครัๅงนีๅ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตรวจขຌอสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของผูຌสมัครสอบ฿นระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะ
ผูຌสมัครสอบทีไเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษเมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด

-๑๔.๎ ผูຌส อบขงขั น เดຌ฿นตล ะหนว ย จะตຌอ งเดຌค ะนนประมิน ความหมาะสมพืไอ รับ ทุน
เมตไำกวารຌอยละ ๓์
๔.๏ ผูຌ ส อบข งขั น เดຌ ทีไ เดຌ ค ะนนการประมิ น ความหมาะสมของบุ ค คลพืไ อรั บ ทุ น สู งสุ ด
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคล
พืไอรับทุนทากัน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนรวมสูงสุดมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนรวมตไำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌสอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมทากัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนน
รวมทากัน) ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅงหนึไง ละผูຌเดຌคะนนสั มภาษณ์สูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน
๔.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภทจะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌ฿น฿บสมัครรับทุน
ป็นลำดับรกกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิการรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
๔.๑ คณะกรรมการดำนิ นการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิท ธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไ ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
จะถือวาสละสิทธิการรับทุน
๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบั ติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌ฿นลำดับ
ถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿ด ฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๔.๔ กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบตามจำนวน
คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌ จากทุนหนวยอืไนป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน
๕. หลักฐานทีไตຌองนำเปสดงหลังจากประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนลຌว
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน มืไอสำรใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองนำหลักฐานสดง
ผลการรียน (สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร) จำนวน ํ ชุด เปยืไนตอจຌาหนຌาทีไ ณ ศูนย์จัดการศึกษา
฿นตางประทศละบริหารความรูຌ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ํ์. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุ นจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนั กงาน ก.พ. ละธนาคาร
หงประทศเทย กำหนด
ํํ. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ฿หຌถือ
ป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด

-๒ํ๎. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไ ธนาคารหงประทศเทยกำหนด ทัๅงนีๅ จะทำ
สัญญาเดຌตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอ
ตางประทศเดຌ
ํ๏. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจ าย ชน คาตั๋วดยสาร
ครืไองบินเป - กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนั งสือละอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
ํ๐. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณี฿ด ดังตอเปนีๅ
ํ๐.ํ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายตไำกวา ๏.๑์
ํ๐.๎ เม ผ า นการตรวจสุ ขภาพละอนามั ย จากคณะกรรมการพทย์ ข อง ก.พ. หรื อ ตามทีไ
ธนาคารหงประทศเทยกำหนด
ํ๐.๏ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา
ณ ตางประทศ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. หรือธนาคารหงประทศเทยกำหนด
ํ๐.๐ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. หรือธนาคารหงประทศเทยกำหนด
ํ๐.๑ ป็นผูຌอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน฿หຌตຌอง
ชด฿ชຌหรือเมกใตาม ถือป็นกรณีรับทุนซๅำซຌอน
ํ๐.๒ จตนาสดงขຌอความอันป็นทใจ หรือปกปຂดขຌอความจริงซึไงควรตຌองจຌง พืไอ฿หຌตนเดຌรับ
ทุนจากธนาคารหงประทศเทย
ประกาศ ณ วันทีไ ํ๎ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๒๏
(ิลงชืไอ)

สำนาถูกตຌอง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

ชมนาด ศรีสวาสดิ์
(นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี ๎๑๒๐
ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี
----------------------------

หน่วยที่ ๐๎์์์์ํ

เปศึกษาสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงดังนีๅ ศรษฐศาสตร์ การงิน บัญชี คอมพิวตอร์ คณิตศาสตร์
หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาทีไธนาคารหงประทศเทยกำหนด
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐ
ฝรัไงศส สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญีไปุ่น สาธารณรัฐกาหลี หรือ
ครือรัฐออสตรลีย
จำนวน ๑ ทุน

หมายเหตุ

ธนาคารหงประทศเทยอาจพิจารณา฿หຌศึกษาตอระดับปริญญาท หรือปริญญาอกเดຌ
หากมีผลการรียน฿นระดั บ ปริ ญ ญาตรี อ ยู  ฿ นระดับ ดี ทั ๅ ง นีๅ จะกำหนด฿หຌ ศ ึ ก ษา฿น
สาขาวิชาดิมหรือสาขาวิชาอืไน ดยจะ฿หຌศึกษาตอนืไองหรือกลับมาทำงานทีไธนาคาร
หงประทศเทยกอนระยะหนึไง ละจะกำหนด฿หຌศึกษา฿นสถานศึกษาละประทศ฿ด
นัๅน ขึๅนอยูกับการพิจารณาของธนาคารหงประทศเทย
……………………………………..

อกสารหมายลข 2
หลักสูตรละวิธกี ารสอบขงขัน ทุนวิวฒ
ั นเชยานุสรณ์ ประจำปี ๒๑๒๐
แ. การสอบขຌอขียน ิคะนนตใม 5เเ คะนนี วิชาทีสไ อบมี 5 วิชา ดังนีๅ
วิชาทัวไ เป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาเทย
- ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจนความสามารถ
฿นการประมวลละรียบรียงความคิดละขียนตามหัวขຌอ
ทีไกำหนด
3. สังคมศึกษา - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
(ศาสนาละ
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
วัฒนธรรม)
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ละฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๑๒๐ ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2)
สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3)
สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2)
วิชาฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
4. คณิตศาสตร์ - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ละ
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๑๒๐ ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2)
5. Writing
- ทดสอบความสามารถ฿นการขียนรียงความป็นภาษาอังกฤษ
ดยนຌนสัมฤทธิผลของงานขียนตามคำสัไงละหัวขຌอทีไกำหนด ละ
กำหนด฿หຌขียนรียงความ จำนวน 2 รืไอง
รืไองทีไ 1 การขียนรียงความ หรืองานขียนประภทอืไน
฿นรืไองทัไวเป ความยาวประมาณ 180 - 220 คำ
(40 คะนนี
รืไองทีไ 2 การขียนรียงความชิงวิชาการ฿นรืไองทีไกำหนดดย฿ชຌ
ขຌอมูล฿นขຌอสอบป็นหลงอຌางอิง ผูຌขียนควรสดงขຌอคิดหใน
ของผูຌขียนองกีไยวกับหัวขຌอทีไ฿หຌมาดຌวย ิ60 คะนนี

คะนน

วลาทำตอบ

100
100

3 ชัไวมง
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

คะนน
100

วลาทำตอบ
3 ชัไวมง

100

๒ ชัไวมง

-๒2. การประมินความหมาะสม฿นการรับทุน (คะนนตใม 100 คะนน)
จะประมิน ความหมาะสม฿นการรับทุน จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร รวมทัๅง
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับ การเป
ศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอ
ตางประทศ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญา
ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers)
------------------------

