ิสำนาี

ิรางี
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนลารียนหลวง ประจำปี ๎๑๒๐
-------------------------------------------ดຌว ยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนิน การสอบขงขัน เพื่อรับ ทุน เลาเรียนหลวง ประจำป ๎๑๒๔ ฉะนัๅน
อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระเบียบขຌาราชการพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ระเบียบ ก.พ.
วาดຌว ยทุน เลาเรียนหลวง พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระเบียบ ก.พ. วาดຌว ยทุน เล าเรียนหลวง ิฉบับ ที่ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๔
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันเพื่อรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนลารียนหลวง
กำหนด฿หຌ มีทุ น เล าเรีย นหลวงพระราชทานก นั กเรี ย นที่ ส ำเรใจ การศึ กษาระดับ มั ธ ยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน ๏ หนวย รวม ๕ ทุน ดังนีๅ
หนวยที่ ์ํ๎์ํ์ํ จำนวน
๑ ทุน
หนวยที่ ์ํ๎์ํ์๎ จำนวน
๎ ทุน
หนวยที่ ์ํ๎์ํ์๏ จำนวน
๎ ทุน
ผูຌเดຌรับทุนเลาเรียนหลวงตຌองเปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ดยจะเลือกเรียนวิชา฿ด ณ สถาบันอุดมศึกษา
หง฿ดกใเดຌ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผูຌพิจารณา฿หຌความเหในชอบดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผูຌเดຌรับทุน
ละมืไอสำรใจการศึกษาลຌว จะตຌองกลับมาปฏิบัติงาน฿นประทศเทย
๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงาน฿นประเทศเทยเป็นระยะเวลาเทากับระยะเวลา฿นการรับทุน
๎.๎ กรณี ผูຌเดຌรับ ทุน เมกลับมาปฏิบัติงาน฿นประเทศเทย จะตຌองชด฿ชຌเงินคืนเทากับ จำนวน
เงินทุนที่เดຌรับเป
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติดังนีๅ
๏.ํ มีคุณสมบัติทั่วเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขຌาราชการพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกเวຌนคุณสมบัติทั่วเป฿นเรื่องอายุตามมาตรา ๏๒ ก. (๎) ผูຌสมัครมีอายุต่ำกวา
ํ๔ ป เดຌ

-๎๏.๎ มีอายุเมเกิน ๎์ ป นับถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒๏
๏.๏ กำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา ๎๑๒๏
ตามหลักสูต รกนกลางการศึกษาขัๅน พืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่น
ที ่กระทรวงศึ กษาธิการรับ รองว าเที ยบเท า ดยเดຌ คะนนเฉลี่ ยสะสม฿นระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายรวมทุ กภาค
การศึกษาที่ผานมาเมต่ำกวา ๏.๑์ ละเมื่อสำเรใจการศึกษาชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายลຌ ว จะตຌองเดຌคะนนเฉลี่ ย
สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมต่ำกวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลที่คิดคะนน฿หຌ A=๔, B=๏,
C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี
ผูຌสมัครสอบที่มีคะนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือเมื่อสำเรใจการศึกษาลຌว
เมเป็นเปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาสดงวาเป็นผูຌมีผลการเรียน
เทียบเทากับผลการเรียนที่กำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบ
ครัๅงนีๅ
๏.๔ เมสอบตก฿นวิชาหนึ่งวิชา฿ดตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๏.๑ มีศีลธรรม ละความประพฤติดี
๏.๒ เม อยู ฿นระหว างการรั บทุ น ฿ด โ ของหน วยงานอื่ น เม ว า ทุ น ดั งกล าวจะมี ขຌ อ ผู ก พั น ฿หຌ
ตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม ยกเวຌน จะเดຌรับอนุญาตจากหนวยงานเจຌาของทุน฿หຌสมัครสอบเดຌ ละเดຌสงหนังสืออนุญาต
ดังกลาว฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนวันประกาศรายชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๏.๓ ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิเขຌาสอบหรือเดຌรับทุน
๐. การรับสมัครสอบ
๔.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดทางอิน เทอร์เนใต฿นเวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละเวใ บเซต์ ของกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์
วิจัยละนวัตกรรมที่ http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มที่฿ชຌ฿นการสมัครสอบเดຌ
฿นเวใบเซต์ดงั กลาว
๔.๎ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร
๔.๎.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันที่ ํ๔ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒๏
ทางอินเทอร์เนใตตลอด ๎๔ ชั่วมง เมเวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอน ดังนีๅ
(ํ) เปຂดเวใบเซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
(๎) กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนที่กำหนด ระบบ
จะออกเลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระเงินผานเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
(๏) พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชำระเงินลง฿นกระดาษขนาด A๔ จำนวน
๏ ผน หรือหากเมมีเครื่องพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลเกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสื่อบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีที่เมสามารถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบสามารถเขຌาเป
พิมพ์฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสื่อบันทึ กขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿นการกรอก฿บสมัคร
฿นครัๅงรกที่สมบูรณ์ลຌวเดຌ

-๏๔.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระเงินเปชำระเงินฉพาะทีไ คาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด
ิมหาชนี ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี คาธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ. ตัๅงตวันที่ ํ๔ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน
๎๑๒๏ ภาย฿นเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
๔.๎.๏ คาธรรมเนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย
(ํ) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท
(๎) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอร์เนใต จำนวน ๏์ บาท
คาธรรมนียม ฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน
๔.๎.๔ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌเพียงครัๅงเดียวเทานัๅน
๔.๎.๑ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบเป็นผูຌลงลายมือชื่อ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิเลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๔๔ ละที่กຌเขเพิ่มเติม
ิฉบับที่ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันเป็นเทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความเทใจตอเจຌาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓
๔.๏ เอกสารละหลักฐานที่ตຌองยื่น฿นวันสอบขຌอเขียน
๔.๏.ํ ฿บสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เนใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมเกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชื่อ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
๔.๏.๎ สำเนาระเบี ย นสดงผลการเรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ผ า นมา฿นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ํ ชุด
๔.๏.๏ หนังสือรับรองความประพฤติละความเหมาะสม฿นการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยการรงเรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ)
๔.๏.๔ สำเนาทะเบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อยาง฿ด
อยางหนึ่ง จำนวน ํ ชุด
สำเนาเอกสารทุกฉบับ฿หຌเขียนรับรอง Ķสำนาถูกตຌองķ ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌที่มุมบนดຌานขวาของเอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุเอกสารดังกลาว฿นซองเอกสาร ขนาด A๔ เขียนชื่อ – นามสกุล
เลขประจำตัวสอบเวຌที่หนຌาซอง
๔.๔ ฿นการสมั ครสอบ ผูຌ สมั ครสอบจะตຌ องตรวจสอบละรั บรองตนเองว ามี คุณสมบั ติ ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละเอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนเป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมเนียม฿นการสมัครสอบ
๔.๑ ฿นการสมัครสอบขงขันเพื่อรับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๔
๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน
๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน

-๔๔.๒ ผูຌ ที่ เ ดຌ ส มั ค รสอบเวຌ  ลຌ ว จะขอเพิ่ ม ถอน หรื อ ขอเปลี่ ย นหน ว ยที่ ส มั ค รสอบเวຌ เ ม เ ดຌ
ละหากผูຌสมัครสอบระบุชื่อประเภททุนกับหนวยทุนเมตรงกันจะถือหนวยทุนเป็นสำคัญ
๔.๓ ผูຌสมัครสอบที่เป็นผูຌพิการทางการมองเหใน ทางการเดຌยินหรือการสื่อความหมาย หรือทาง
การเคลื่ อนเหวหรื อทางร างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒ นาสัง คมละความมั ่น คงของมนุษ ย์ ลงวัน ที ่
๏์ เมษายน ๎๑๑๎ เรื่อง ประเภทละหลักเกณฑ์ความพิการ ละที่กຌเขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามที่จຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามที่สำนักงาน ก.พ. เหในสมควร
๑. การตงตัๅงคณะกรรมการกีไยวกับการสอบ
๑.ํ ก.พ. จะตง ตัๅง คณะกรรมการดำเนิน การสอบขงขัน ละคัด เลือ กบุค คลเพื่อ รับ ทุน
เลาเรียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมการดำเนิ น การสอบขงขัน ละคัดเลื อกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชาละกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๑.๏ คณะกรรมการดำเนินการสอบขงขันละคัดเลือกฯ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนด
ระเบี ยบละวิ ธี การสอบข งขั น ตั ด สิ น ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผูຌ ส มั ค รสอบละปั ญ หาอื่ น โ ที่ เกิ ดขึๅ น
฿นการดำเนินการสอบขงขันที่เมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
๑.๔ คณะกรรมการดำเนินการสอบขงขันละคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูຌสมัครสอบขงขันฯ
ประกาศรายชื่อผูຌมสี ิทธิเขຌารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำเนินการสอบขงขันละคัดเลือกฯ หรือกรรมการ
ที่ประธานมอบหมายเป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ
๒. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูຌสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ละระเบียบละวิธีการสอบ
ข งขั น ฿นวัน ที่ ํ๎ พฤศจิ ก ายน ๎๑๒๏ ทางเวใบเซต์ ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
ละเวใบ เซต์ ข องกระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย ละนวั ต กรรมที่ http://stscholar.nstda.or.th
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
๓. หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน
รายละเอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารนบทຌายประกาศนีๅ
๔. กณฑ์การตัดสิน
๔.ํ ผูຌมีสิทธิเขຌารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะตຌองเขຌาสอบทุกวิชา
฿นหนวยทุนที่สมัครสอบละเป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอเขียน ดังนีๅ
- วิชาภาษาอังกฤษ เมต่ำกวารຌอยละ ๒์
- คะนนรวมวิชาเฉพาะตละหนวย เมต่ำกวารຌอยละ ๒์
- คะนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลำดับเมเกิน ๎ เทาของจำนวนทุน

-๑฿นการสอบครัๅงนีๅคณะกรรมการดำเนินการสอบขงขันละคัดเลือกฯ จะตรวจขຌอสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของผูຌสมัครสอบ฿นระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอื่น โ เฉพาะ
ผูຌสมัครสอบที่เดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษ เมตำ่ กวาคาเฉลี่ย (mean) ของผูຌเขຌาสอบทัๅงหมด
๔.๎ ผูຌส อบขง ขัน เดຌ฿ นตล ะหนว ยจะตຌอ งเดຌค ะนนประเมิน ความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุน เมต่ำกวารຌอยละ ๓์
๔.๏ ผูຌ ส อบข งขั น เดຌ ที่ เดຌ ค ะนนการประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อรั บ ทุ น สู งสุ ด
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌที่เดຌคะนนต่ำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาเดຌคะนนประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนเทากัน ฿หຌผูຌที่เดຌคะนนขຌอเขียนละคะนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน รวมสูงสุดมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนรวมต่ำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌสอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมเทากัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษเทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ (เฉพาะผูຌเดຌคะนน
รวมเทากัน) เป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅงหนึ่ง ละผูຌเดຌคะนนสัมภาษณ์สูงกวา มีสิทธิเดຌรับทุนกอน
๔.๔ ผูຌสอบขงขันเดຌที่มีสิทธิเดຌรับทุนหลายประเภทจะเดຌรับทุนที่เดຌเลือกเวຌ฿น฿บสมัครรับทุน
เป็นลำดับรกกอน ละเมื่อมีสิทธิเดຌรับทุนประเภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิการรับทุนที่เหลือทัๅงหมด
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินการสอบขงขัน ละคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนเทานัๅน
๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน เวลา ละสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
จะถือวาสละสิทธิการรับทุน
๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบั ติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึ่งยังอยูภาย฿นระยะเวลา ๏ เดือน นับตวันประกาศ
รายชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำเนินการสอบขงขันละคัดเลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌที่สอบขงขันเดຌ฿นลำดับ
ถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿ด฿นการสอบครัๅงเดียวกันนีๅเป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๔.๔ กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบตามจำนวน
คณะกรรมการดำเนิ น การสอบข งขั น ละคั ด เลื อ กฯ อาจพิ จ ารณา฿หຌ ผูຌ ส อบข งขั น เดຌ จ ากทุ น หน ว ยอื่ น เป็ น
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๕. หลักฐานทีไตຌองนำเปสดงหลังจากประกาศรายชืไอผูຌมีสทิ ธิเดຌรับทุนลຌว
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน เมื่อสำเรใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองนำหลักฐานสดง
ผลการเรียน (สำเนาระเบียนสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร) จำนวน ํ ชุด เปยื่นตอเจຌาหนຌาที่ ณ ศูนย์จัดการศึกษา
฿นตางประเทศละบริหารความรูຌ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ํ์. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละเขຌารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

-๒ํํ. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน
เวลา ละสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ฿หຌถือ
เป็นที่สุด ผูຌเขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด
ํ๎. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌตอเมื่อ
มีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุวาพรຌอมที่จะเปศึกษาตอตางประเทศเดຌ
ํ๏. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย เชน คาตั๋วดยสาร
เครื่องบิ น เป-กลับ คา฿ชຌจายเตรียมตัวกอนเดิน ทาง คา฿ชຌจายประจำเดือน คาเล าเรียน คาหนังสื อละอุป กรณ์
การศึกษา คาคอมพิวเตอร์ เป็นตຌน
ํ๐. การพิกถอนการ฿หຌทนุ
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากเขຌากรณีหนึ่งกรณี฿ด ดังตอเปนีๅ
ํ๔.ํ เดຌคะนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายต่ำกวา ๏.๑์
ํ๔.๎ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
ํ๔.๏ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือเมเดินทางเปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
ํ๔.๔ เป็นผูຌมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมเหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางที่ ก.พ. กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ํ๎ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๒๏
(ิลงชื่อ)

ชมนาด ศรีสวาสดิ์
(นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกตຌอง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

อกสารนบทຌาย
หลักสูตรละวิธกี ารสอบขงขัน ทุนลารียนหลวง ประจำปี โ5๒๐
แ. การสอบขຌอขียน ิคะนนตใม 5เเ คะนนี
หนวยทีไ 0120101 วิชาทีสไ อบมี 5 วิชา ดังนีๅ
วิชาทัวไ เป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาเทย
- ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจนความสามารถ
฿นการประมวลละรียบรียงความคิดละขียนตามหัวขຌอทีไกำหนด
3. สังคมศึกษา - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
(ศาสนาละ
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
วัฒนธรรม)
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ละฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๎๑๒์ 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 ๎๑๒์ 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. วิทยาศาสตร์ - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ละ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๎๑๒์ ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2, ว ํ.๏)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2, ว ๎.๏)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2)
สาระทีไ ๐ ิมาตรฐาน ว ๐.ํ, ว ๐.๎ี

คะนน

วลาทำตอบ

100
100

3 ชัไวมง
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

คะนน
100

วลาทำตอบ
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

-๎หนวยทีไ 0120102 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 ไ-ๆ
(ศาสนาละ
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
วัฒนธรรม)
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช โ55แ ละฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๎๑๒์ ดังนีๅ
สาระทีไ แ ิมาตรฐาน ส แ.แ, ส แ.โี
สาระทีไ โ ิมาตรฐาน ส โ.แ, ส โ.โี
สาระทีไ ใ ิมาตรฐาน ส ใ.แ, ส ใ.โี
สาระทีไ ไ ิมาตรฐาน ส ไ.แ, ส ไ.โ, ส ไ.ใี
สาระทีไ 5 ิมาตรฐาน ส 5.แ, ส 5.โี
วิชาฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
4. Writing
- ทดสอบความสามารถ฿นการขียนรียงความป็นภาษาอังกฤษ
ดยนຌนสัมฤทธิผลของงานขียนตามคำสัไงละหัวขຌอทีไกำหนด
ละกำหนด฿หຌขียนรียงความ จำนวน โ รืไอง
รืไองทีไ แ การขียนรียงความ หรืองานขียนประภทอืไน฿นรืไอง
ทัไวเป ความยาวประมาณ แ่เ - โโเ คำ ิไเ คะนนี
รืไองทีไ โ การขียนรียงความชิงวิชาการ฿นรืไองทีไกำหนด
ดย฿ชຌขຌอมูล฿นขຌอสอบป็นหลงอຌางอิง ผูຌขียนควร
สดงขຌอคิดหในของผูຌขียนองกียไ วกับหัวขຌอ
ทีไ฿หຌมาดຌวย ิๆเ คะนนี

คะนน
100
100

วลาทำตอบ
3 ชัไวมง
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

คะนน
100

วลาทำตอบ
2 ชัไวมง

-๏วิชาฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
5. Translation - ทดสอบความสามารถ฿นการปล ดังนีๅ
แี การปลตใมรูปบบจากภาษาอังกฤษป็นภาษาเทย
(30 คะนน)
• ประกอบดຌวยขຌอสอบ แ – โ ขຌอ ป็นความรียง ความยาว
ประมาณขຌอละเมตไำกวา แเเ คำ
• นืๅอหาป็นรืไองทัไว โ เป ละปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ทัไว โ เป
โี การปลตใมรูปบบจากภาษาเทยป็นภาษาอังกฤษ
(30 คะนน)
• ประกอบดຌวยขຌอสอบ 1 -- 2 ขຌอ ป็นความรียง ความยาว
ประมาณขຌอละเมตไำกวา แเเ คำ
• นืๅอหาป็นรืไองทัไว โ เป ละปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ทัไว โ เป
ใี การปลกใบความจากตຌนฉบับภาษาอังกฤษป็นภาษาเทย
ละการปลกใบความจากตຌนฉบับภาษาเทยป็นภาษาอังกฤษ
ิ40 คะนน)
• ประกอบดຌวยขຌอสอบ โ ขຌอ ความยาวของตຌนฉบับ ฿นตละขຌอ
เมตไำกวา แ หนຌา A๔
• นืๅอหาป็นรืไองทัไว โ เป ละปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ทัไว โ เป
ทัๅงนีๅ รายละอียดของหลักสูตรการสอบอาจมีการปลีไยนปลงเดຌ
ดยเมตຌองจຌงลวงหนຌา

คะนน
100

วลาทำตอบ
3 ชัไวมง

-๐หนวยทีไ 0120103 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 ๎๑๒์ 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 ๎๑๒์ 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
ละกำหนด฿หຌขียนรียงความจำนวน 2 รืไอง
รืไองทีไ 1 การขียนรียงความ หรืองานขียนประภทอืไน
฿นรืไองทัไวเป ความยาวประมาณ 180 - 220 คำ
(40 คะนน)
รืไองทีไ 2 การขียนรียงความชิงวิชาการ฿นรืไองทีไกำหนดดย฿ชຌ
ขຌอมูล฿นขຌอสอบป็นหลงอຌางอิง ผูຌขียนควรสดงขຌอคิดหใน
ของผูຌขียนองกีไยวกับหัวขຌอที฿ไ หຌมาดຌวย (60 คะนน)

คะนน

วลาทำตอบ

100
100

3 ชัไวมง
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

คะนน
100

วลาทำตอบ
3 ชัไวมง

100

2 ชัไวมง

-๑2. การประมินความหมาะสมของบุคคลพือไ รับทุน (คะนนตใม 100 คะนน)
จะประมิน ความหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จากประวัติสว นตัว ประวัติการศึกษาของผูຌส มัค ร
รวมทัๅง ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับ
การเปศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษา
ตอตางประทศ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสั งคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญา
ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers)
------------------------

