ิสำนาี

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการตางประทศ ประจำปี ๎๑๒๐
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการตางประทศ
ประจำป ๎๑๒๐ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครสอบ
ขงขันพรຌอมทังๅ กำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ๑ หนวย รวม ๑ ทุน
รายละอียดของทุน฿นตละหนวยละงืไอนเขการศึกษาตามอกสารหมายลข ํ
๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานทีไกระทรวงการตางประทศกำหนด
ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไเดຌทำเวຌกับกระทรวงการตางประทศ นอกจากตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌรับเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทา
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย
๏. 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 ฿นป สุดทຌายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำป การศึกษา ๎๑๒๏
ตามหลั กสู ตรกนกลางการศึ กษาขัๅ น พืๅ น ฐาน พุ ทธศั กราช ๎๑๑ํ ของกระทรวงศึ กษาธิการ หรื อหลั กสู ตรอื ไน
ที ไกระทรวงศึ กษาธิ การรั บรองวาที ยบท า ดยเดຌ คะนนฉลีไ ยสะสม฿นระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนปลายรวมทุ กภาค
การศึกษาทีผไ านมาเมตไำกวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี

-๎ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมป็นเปตามหลักกณฑ์
ทีไกำหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียน
ทีไกำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
๏.๐ มีศีลธรรม ละความประพฤติดี
๏.๑ 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
๏.๒ ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน
๐. การรับสมัครสอบ
๐.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดทางอิน ทอร์นใต฿นวใบเซต์ข องสำนักงาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th พรຌ อ มทัๅ ง สามารถพิ ม พ์  บบฟอร์ ม ทีไ ฿ ชຌ ฿ น
การสมัครสอบเดຌ฿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 ตามขัๅนตอน ดังนีๅ
(ํ) ปຂดวใบเซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
(๎) กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไ กำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
(๏) พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A๐ จำนวน
๏ ผน หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสามารถขຌาเปพิมพ์
฿บสมัค ร หรือบัน ทึกขຌอมูล ลง฿นสืไอบัน ทึก ขຌอ มูล ฿หมเดຌอีก ตจะเมส ามารถกຌเขขຌอมูล ฿นการกรอก฿บสมัค ร
฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ
๐.๎.๎ นำบบฟอร์ มการชำระงินเปชำระงินฉพาะทีไ คาน์ ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกั ด
ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ. ตัๅงตวันทีไ ํ๐ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๎๑๒๏
ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
๐.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย
(ํ) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท
(๎) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน ๏์ บาท
คาธรรมนียมฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน
๐.๎.๐ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน

-๏๐.๎.๑ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน
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฿นการสมัครรั บทุนจากอาจารย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยการรงรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ)
๐.๏.๐ สำนาทะบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสำนาบัตรประจำตัวประชาชน อยาง฿ดอยางหนึไง
จำนวน ํ ชุด
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง Ķสำนาถูกตຌองķ ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมบนดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสาร ขนาด A๐ ขียนชืไอ – นามสกุล
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีมๅ าตัๅงตตຌน ละจะเมคนื คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
๐.๑ ฿นการสมัครสอบขงขันพือไ รับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๐
๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน
๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน
๐.๒ ผูຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ หากผูຌสมัครสอบ
ระบุชืไอประภททุนละหนวยทุนเมตรงกัน จะถือหนวยทุนป็นสำคัญ
๐.๓ ผูຌส มัครสอบทีไป็ น ผูຌ พิการทางการมองหใ น ทางการเดຌยิ นหรือการสืไ อความหมาย หรือ
ทางการคลืไอนเหวหรือ ทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมละความมัไน คงของมนุษย์ ลงวันทีไ
๏์ มษายน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร

-๐๑. การตงตัๅงคณะกรรมการกีไยวกับการสอบ
๑.ํ ก.พ. จะตง ตัๅง คณะกรรมการดำนิน การสอบขง ขัน ละคัด ลือ กบุค คลพื ไอ รับ
ทุนลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมการดำนิ น การสอบขงขัน ละคัดลื อกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชาละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๑.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด
ระบี ยบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสิ นปั ญหากีไยวกั 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
สำนั กงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌ สมั ครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบี ยบละวิธีการ
สอบขงขัน฿นวันทีไ ํ๎ พฤศจิกายน ๎๑๒๏ ทางวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
๓. หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน
รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารหมายลข ๎
๔. กณฑ์การตัดสิน
๔.ํ ผูຌ มี สิ ทธิ ขຌารั บการประมิ นความหมาะสมของบุ คคลพืไ อรั บทุ น จะตຌ องขຌ าสอบทุ ก วิช า
฿นหนวยทุนทีไสมัครสอบละป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอขียน ดังนีๅ
- วิชาภาษาอังกฤษเมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมดของทุกประภททุน
฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- คะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับ จำนวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจำนวน ๎ - ๐ ทุน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวน
เมกิน ๏ ทา ของจำนวนทุน
฿นการสอบครัๅ ง นี ๅคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตรวจขຌอ สอบ
วิช าภาษาอังกฤษของผูຌส มัครสอบ฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะ
ผูຌสมัครสอบทีไเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษเมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด

-๑๔.๎ ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยจะตຌองเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอ
รับทุนเมตไำกวารຌอยละ ๓์
๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอ
รับทุนรวมสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนรวมตไำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌ สอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวม
ทากัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนประมิน
ความหมาะสมของบุคคลพืไอรับ ทุน ทา กัน ฿หຌผูຌเดຌค ะนนวิช าภาษาอัง กฤษสูง กวามีสิท ธิเดຌรับ ทุน กอ น ถຌา เดຌ
คะนนวิชาภาษาอังกฤษทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนนรวมทากัน ) ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅงหนึไง
ละผูຌเดຌคะนนสัมภาษณ์ สูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน
๔.๐ สอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับ ทุนหลายประภทจะเดຌรับ ทุนทีไเดຌลือกเวຌ฿น฿บสมัครรับทุน
ป็นลำดับรกกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิการรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
๔.๑ คณะกรรมการดำนิ นการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิท ธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน 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
คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือ กฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไนป็น ผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน
๕. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
ํ์. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตาม
วัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ.
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด
ํํ. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงการตางประทศกำหนด ทัๅงนีๅ จะทำ
สัญญาเดຌตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษา
ตอตางประทศเดຌ

-๒ํ๎. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั๋วดยสาร
ครืไองบินเป - กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสื อละอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
ํ๏. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณี฿ด ดังตอเปนีๅ
ํ๏.ํ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
ํ๏.๎ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา
ณ ตางประทศ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
ํ๏.๏ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด
ประกาศ ณ วันทีไ ํ๎ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๒๏
(ิลงชืไอ)

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

สำนาถูกตຌอง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

เอกสารหมายเลข ํ
รายละเอียดทุนรัฐบาลที่จัดสรร฿หຌกระทรวงการตางประเทศ ประจำปี ๎๑๒๐
ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี
หนวยทุนที่
สาขาวิขาที่฿หຌเปศึกษาตอ
์๑ํ์๐์ํ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ระดับ
ประเทศ
ตรี-โท สหรัฐอเมริกา / สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวน
๑ ทุน

์๑ํ์๐์๎

Public International Law

ตรี-โท สหราชอาณาจักร

๑ ทุน

์๑ํ์๐์๏

Global Studies

ตรี-โท สหรัฐอเมริกา / สหราชอาณาจักร

๑ ทุน

์๑ํ์๐์๐

Political Science ิPublic Administrationี

ตรี-โท สหรัฐอเมริกา

๑ ทุน

์๑ํ์๐์๑

International Relations ิHistoryี

ตรี-โท สหรัฐอเมริกา / สหราชอาณาจักร

๑ ทุน

อกสารหมายลข 2
หลักสูตรละวิธกี ารสอบขงขัน
ทุนรัฐบาลทีจไ ัดสรร฿หຌกระทรวงการตางประทศ ประจำปี 25๒๐
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. การสอบขຌอขียน วิชาทีสไ อบ มี โ วิชา ดังนีๅ
วิชาทีสไ อบ
1. ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสอบ

คะนน

วลาทำตอบ

- Structure, Vocabulary and Reading Comprehension

100

3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

2. สังคมศึกษา
ละภาษาเทย
- สังคมศึกษา
ิศาสนาละ
วัฒนธรรมี

- ภาษาเทย

- นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
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)
ิๆเ คะนนี
- ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจน
ความสามารถ฿นการประมวลละรียบรียงความคิด
ละขียนตามหัวขຌอทีไกำหนด
ิไเ คะนนี

2. การประมินความหมาะสมของบุคคลพือไ รับทุน (คะนนตใม 100 คะนน)
จะประมิน ความหมาะสมของบุคคลพืไอรับ ทุน จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌส มัคร
รวมทัๅง ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจ ำป็น สำหรับ การเปศึกษาตอตา งประทศ ละการกลับ มาปฏิบัติงาน
฿นหนวยงานทีไกำหนด ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับ ทุน เปศึกษาตอตางประทศ ละการกลับ มาปฏิบั ติงาน฿นหนว ยงานทีไกำหนด
ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญาละบุคลิกภาพอยางอืไน
ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers)
------------------------------------------

