ิสำนำี
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนวิวัฒนเชยำนุสรณ์ ประจำปี ๎๑๒๎
(ทุนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย)
-------------------------------------------ดຌวยธนาคารหงประทศเทยขอความรวมมือจากสานักงาน ก.พ. ฿หຌดานินการสอบขงขันพืไอรับทุน
วิวัฒนเชยานุสรณ์ ประจาป ๎๑๒๎ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนัๅน อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕)
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกาหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ํ หนวย รวม ํ ทุน
รายละอียดของทุนละงืไอนเขการศึกษาตามอกสำรหมำยลข ํ
๎. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารหงประทศเทย ป็นระยะวลาเมนຌอยวา
๎ ทาของระยะวลา฿นการรับทุน
๎.๎ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทาเวຌกับธนาคารหงประทศเทย
นอกจากจะชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ํ ทา ของจานวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับ
อีกดຌวย
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๏.ํ มีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกวຌน฿นกรณีรืไองอายุตาม ก. คุณสมบัติทัไวเป (๎) ของมาตรา ๏๒ นีๅ ผูຌสมัครมี
อายุตไากวา ํ๔ ป เดຌ
๏.๎ มีอายุเมกิน ๎์ ป นับถึงวันทีไ ๎๐ กันยายน ๎๑๒ํ
๏.๏ กาลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปการศึกษา ๎๑๒ํ
ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅน พืๅน ฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอืไน
ทีไกระทรวงศึกษาธิการรับรองวาทียบทา ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ทีไผานมาเมตไากวา ๏.๑์ ละมืไอสารใจการศึกษาชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมตไากวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไ คิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎,
D=ํ, E หรือ F=์ี

-๎ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือมืไอสารใจการศึกษาลຌว
เมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกาหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียน
ทียบทากับผลการรียนทีไกาหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบ
ครัๅงนีๅ
๏.๐ เมสอบตก฿นวิชา฿ดวิชาหนึไงตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๏.๑ มีศีลธรรม ละความประพฤติดี
๏.๒ เมอยู฿นระหวางการรับทุนทีไมีสัญญาผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน฿ด โ
๏.๓ ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน
๐. กำรรับสมัครสอบ
๐.ํ ผู ຌป ระสงค์จ ะสมัค รสอบ ดูร ายละอีย ดเดຌที ไศ ูน ย์ข า วส า นัก งาน ก.พ. ๐๓/ํํํ
ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสานักงาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละวใบ เซต์ข องธนาคารหง ประทศเทย
ทีไhttp://www.bot.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบเดຌ฿นวใบเซต์ดังกลาว
๐.๎ กาหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร
๐.๎.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ๏ – ๎๐ กันยายน ๎๑๒ํ ทางอินทอร์นใต
ตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
(ํ) ปຂดวใบเซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
(๎) กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไกาหนด ระบบ
จะออกลขประจาตัวสอบละบบฟอร์มการชาระงินผานคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จากัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
(๏) พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชาระงินลง฿นกระดาษขนาด Aไ จานวน
๏ ผน หรือ หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสามารถขຌาเปพิมพ์
฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรก
ทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ
๐.๎.๎ นาบบฟอร์มการชาระงิน เปชาระงินฉพำะทีไคำน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย
ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ. ตัๅงตวันทีไ ๏ – ๎๑ กันยายน ๎๑๒ํ ภาย฿นวลา
ทาการของธนาคาร กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบลຌว
๐.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย
(ํ) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท
(๎) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินตอร์นใต จานวน ๏์ บาท
คำธรรมนียมฯ จะเมจำยคืน฿หຌเมวำกรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน

-๏๐.๎.๐ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
๐.๎.๑ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ 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 ติดรูปถายหนຌาตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดา ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
๐.๏.๎ ส านาระบี ย นสดงผลการรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาทีไ ผ า นมา฿นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ํ ชุด
๐.๏.๏ หนังสือรับรองความประพฤติละความหมาะสม฿นการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจาชัๅน หรือผูຌอานวยการรงรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ)
๐.๏.๐ สานาทะบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสานาบัตรประจาตัวประชาชน อยาง฿ดอยางหนึไง
จานวน ํ ชุด
สานาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนำถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจาตัวสอบ
กากับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียน ชืไอ – นามสกุล
ลขประจาตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีมๅ าตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
๐.๑ ฿นการสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนฯ ประจาป ๎๑๒๎
๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน
๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน
๐.๒ ผูຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ หากผูຌสมัครสอบ
ระบุชืไอประภททุนละหนวยทุนเมตรงกัน จะถือหนวยทุนป็นสาคัญ
๐.๓ ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการมองหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย หรือ
ทางการคลืไ อนเหวหรื อ ทางร า งกาย ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสัง คมละความมัไน คงของมนุษ ย์ ลงวัน ทีไ
๏์ มษายน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สานักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิไงอานวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสานักงาน ก.พ. หในสมควร

-๐๑. กำรตงตัๅงกรรมกำรกีไยวกับกำรสอบ
๑.ํ ก.พ. จะตง ตัๅง คณะกรรมการดานิน การสอบขง ขัน ละคัด ลือ กบุค คลพืไอ รับ ทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล
๑.๎ คณะกรรมการดานิ น การสอบขงขัน ละคัดลื อกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจาวิชาละกรรมการประมินความหมาะสม฿นการรับทุน
๑.๏ คณะกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกาหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กาหนด
ระบี ยบละวิธีการสอบขงขั น ตั ดสิ นปั ญหากีไ ยวกั บคุ ณสมบั ติของผูຌ สมัครสอบละปั ญหาอืไ น โ ทีไกิดขึๅ น฿นการ
ดานินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
๑.๐ คณะกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ
ประกาศรายชืไอผูຌ มีสิ ทธิขຌารั บ การประมินความหมาะสม฿นการรับ ทุน ประกาศรายชืไอผูຌ มีสิ ทธิเดຌรั บ ทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ
๒ กำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนทีไสอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบขงขัน
สานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการ
สอบขงขัน฿นวันทีไ ํ๔ ตุลาคม ๎๑๒ํ ทางวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
ละวใบเซต์ของธนาคารหงประทศเทยทีไ http://www.bot.or.th หัวขຌอ กำรประกำศรำยชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลำ
สถำนทีไสอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบขงขัน
๓. หลักสูตรละวิธีกำรสอบขงขัน
รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสำรหมำยลข ๎
๔. กณฑ์กำรตัดสิน
๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสม฿นการรับทุน จะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนน
ขຌอขียน ดังนีๅ
- วิชาภาษาอังกฤษ เมตไากวารຌอยละ ๒์
- คะนนรวมวิชาฉพาะตละหนวย เมตไากวารຌอยละ ๒์
- คะนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลาดับเมกิน ๑ ทาของจานวนทุน
฿นการสอบครัๅงนีๅคณะกรรมการจะตรวจขຌอสอบวิชาภาษาอังกฤษของผูຌสมัครสอบ฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะผูຌสมัครสอบทีไเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษ
เมตไากวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
๔.๎ ผูຌส อบขง ขัน เดຌ฿นตล ะหนว ย จะตຌองเดຌคะนนประมิน ความหมาะสมพืไอรับ ทุน
เมตไากวารຌอยละ ๓์

-๑๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสม฿นการรับทุนรวม
สูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนรวมตไากวาลงมาตามลาดับ ถຌาผูຌส อบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมทากัน฿หຌผูຌเดຌ
คะนนประมินความหมาะสม฿นการรับทุนสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนประมินความหมาะสม฿นการรับทุน
ทากัน ฿หຌ ผูຌเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรั บทุนกอน ถຌาเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษทากันอีก฿หຌ
สัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนนรวมทากัน ) ป็นภาษาอังกฤษ อีกครัๅงหนึไง ละผูຌเดຌคะนนสัมภาษณ์สูงกวามีสิทธิ
เดຌรับทุนกอน
๔.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลาดับกอน
฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจานง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ
การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
๔.๑ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน
๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไ ทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด
จะถือวาสละสิทธิการรับทุน
๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจารณา฿หຌผูຌ ทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลาดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด
฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๔.๔ กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบตามจานวน
คณะกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไนป็ นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน
๕. หลักฐำนทีไตຌองนำเปสดงหลังจำกประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนลຌว
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน มืไอสารใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองนาหลักฐานสดง
ผลการรียน (สานาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร) จานวน ํ ชุด เปยืไนตอจຌาหนຌาทีไ ณ ศูนย์จัดการศึกษา
฿นตางประทศละบริหารความรูຌ สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ํ์. กำรรำยงำนตัวละกำรอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไ สานักงาน ก.พ. ละธนาคาร
หงประทศเทย กาหนด
ํํ. กำรตรวจสุขภำพละอนำมัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตาม
วัน วลา ละสถานทีไทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
฿นทีไนีๅ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด

-๒ํ๎. กำรทำสัญญำ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทาสัญญาตามบบสัญญาทีไ ธนาคารหงประทศเทยกาหนด ทัๅงนีๅ จะทา
สัญญาเดຌ ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอ
ตางประทศเดຌ
ํ๏. กำรรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทาสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั๋วดยสาร
ครืไองบินเป - กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจาดือน คาลารียน คาหนังสือละอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
ํ๐. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๐.ํ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายตไากวา ๏.๑์
ํ๐.๎ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
ํ๐.๏ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา
ณ ตางประทศ ตามทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด
ํ๐.๐ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กาหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๏์ สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๒ํ
ิลงชืไอี

สานาถูกตຌอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ

ภาณุ สังขะวร
ินายภาณุ สังขะวรี
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
เลขาธิการ ก.พ.

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดทุนวิวฒ
ั นไชยานุสรณ ประจําป ๒๕๖๒
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
---------------------------หน*วยที่ ๔๒๐๐๐๐๑

ไปศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ เศรษฐศาสตร การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร คณิตศาสตร
หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห*งประเทศไทยกําหนด
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ<น สาธารณรัฐเกาหลี หรือ
เครือรัฐออสเตรเลีย
จํานวน ๑ ทุน

หมายเหตุ

ธนาคารแห*งประเทศไทยอาจพิจารณาให=ศึกษาต*อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได=
หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู*ในระดับดี ทั้งนี้จะกําหนดให=ศึกษาในสาขาวิชา
เดิ ม หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น โดยจะให= ศึ ก ษาต* อ เนื่ อ งหรื อ กลั บ มาทํ า งานที่ ธ นาคารแห* ง
ประเทศไทยก*อนระยะหนึ่ง และจะกําหนดให=ศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น
ขึ้นอยู*กับการพิจารณาของธนาคารแห*งประเทศไทย
… ………………………………… .

เอกสารหมายเลข 2
หลักสูตรและวิธกี ารสอบแขงขัน ทุนวิวฒ
ั นไชยานุสรณ! ประจําป% ๒๕๖๒
1. การสอบข+อเขียน (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) วิชาทีส่ อบมี 5 วิชา ดังนี้
วิชาทัว่ ไป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาไทย
- ทดสอบความสามารถในการใช+ภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ
ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวข+อ
ที่กําหนด
3. สังคมศึกษา - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู+ชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 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. คณิตศาสตร! - เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู+ชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 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]นภาษาอังกฤษโดย
เน+นสัมฤทธิผลของงานเขียนตามคําสั่งและหัวข+อที่กําหนด และ
กําหนดให+เขียนเรียงความจํานวน 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 การเขียนเรียงความ หรืองานเขียนประเภทอื่น
ในเรื่องทั่วไป ความยาวประมาณ 180-220 คํา
(40 คะแนน)
เรื่องที่ 2 การเขียนเรียงความเชิงวิชาการในเรื่องที่กําหนดโดยใช+
ข+อมูลในข+อสอบเป]นแหลงอ+างอิง ผู+เขียนควรแสดงข+อคิดเห็น
ของผู+เขียนเองเกี่ยวกับหัวข+อที่ให+มาด+วย (60 คะแนน)

คะแนน

เวลาทําตอบ

100
100

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

100

3 ชั่วโมง

คะแนน
100

เวลาทําตอบ
3 ชั่วโมง

100

๒ ชั่วโมง

-๒2. การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมิน ความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผู+สมัคร รวมทั้ง
ความเหมาะสมในด+านตาง ๆ ที่จําเป]นสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ เชน พื้นความรู+ที่จําเป]นสําหรับการไป
ศึกษาตอในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตอการรับทุนไปศึกษาตอ
ตางประเทศ ประสบการณ! ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ! การปรับตัวเข+ากับสังคมและสิ่งแวดล+อม เชาวน!ปaญญา
และบุคลิกภาพอยางอื่น เป]นต+น โดยวิธีการสัมภาษณ! และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด+วยวิธีการตาง ๆ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers)
------------------------

