
ทุนการศึกษา 
และแนวทางการสมัครทุนรัฐบาล 



ราชการ 
เอกชน 
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ช่องทางการเข้ารับราชการ 

สอบแข่งขัน 

• ความรู้ความสามารถทั่วไป       
ภาค ก. / ภาค ก. พิเศษ (สอบกรม
ก่อน) /ภาค ก. e-Exam ป.โท 

• การสอบฯ ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) และ 

• การสอบฯ เพ่ือวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  
(ภาค ค.) 

คัดเลือก 

• ได้รับทุนรัฐบาล 
• ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ที่ ก.พ.อนุมตั ิ
• ส าเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. 

ก าหนด (๖๖วุฒิ) : ว๒๐/๕๘ 
• สอบแข่งขันได้แต่ไม่ได้บรรจุ

เนื่องจากรับราชการทหาร 
• รายงานตัวเพ่ือบรรจุแล้วแต่ไม่

สามารถมาปฏิบัติงานไดต้ามก าหนด 

• กรณีอ่ืน ๆ ที่ ก.พ. อนมุัต ิ

Lateral Entry 

• มีความรู้ความสามารถ  
ความช านาญงานสูง 

มาตรา ๕๓ 
(ว๑๗/๕๖) มาตรา ๕๕ 

(ว๑๖/๒๕๕๑) 

มาตรา ๕๖ 
(ว๒๔/๕๓) 

TOEFL (๖๐) IELTS(๔.๕) TU GET (๕๐๐) CU TEP (๖๐) TOEIC (๔๙๕) 
ผลภาษาที่ใช้ย่ืนแทนการสอบภาษา (ภาค ก) 



ระบบคุณธรรม ความรู้ 
ความสามารถ 

พฤติกรรม 
ทางจริยธรรม 

หลักการ 
ส าคัญ 

           ความเสมอภาค  
           ความเป็นธรรม 

ประโยชน์ของทางราชการ 
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การสรรหาและเลือกสรรตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
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วิธีการสอบ 
สอบข้อเขียน การประเมินความเหมาะสม 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบทุนรัฐบาล 
ผลการเรียน อาย ุ

การรับสมัครสอบทุน 
ม. 6 : กันยายน ระดับปริญญา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 

การหาข้อมูลทางการสอบ 
www.ocsc.go.th 
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ขั้นตอนการสมัครสอบทุนรัฐบาล 

เปิดเว็ปไซต ์
กรอกข้อความ
ในใบสมัคร 

พิมพ์แบบฟอร์ม
การช าระเงิน 

ช าระเงิน                         
ที่ ธ.กรงุไทย 

ผู้สมัครได้รับ          
เลขประจ าตัวสอบ 

การสอบ
ข้อเขียน 

ประเมินความ
เหมาะสม 

ได้รับทุนรัฐบาล 



ประเภททุน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ทุนเล่าเรียนหลวง 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ์



จ านวนทุน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประเภททุน จ านวน (ทุน) 

ทุนเล่าเรียนหลวง ๙ 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๒ 

ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ๕ 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (เศรษฐศาสตร์) ๓ 

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี 
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือ กฎหมาย) 

๑ 

ตัวอย่าง 



ข้อผูกพันในการรับทุน 

ประเภททุน ข้อผูกพันฯ สถานที่ 

ท างาน เบี้ยปรับ 

ทุนเล่าเรียนหลวง เท่ากับระยะเวลารับทนุ เงินทุนที่ได้รับ ปทท. 

ทุน ก.วิทยฯ์ ๒ เท่าของระยะเวลารับทนุ ๒ เท่า ตามที่ทุน
ก าหนด 

ทุนกระทรวงการ
ต่างประเทศ (ก.ต.) 

๒ เท่าของระยะเวลารับทนุ ๒ เท่า ก.ต. 

ทุน ธปท. ๒ เท่าของระยะเวลารับทนุ ๑ เท่า ธปท. 
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ เท่ากับระยะเวลารับทนุ เงินทุนที่ได้รับ ปทท. 



เกณฑ์การสมัคร/การจัดสรรทุน 

GPA 

(≥ ๓.๕) 

อายุของ
ผู้สมัคร  

(ไม่เกิน ๒๐ ปี) 

วุฒิที่สมัคร 

(ก าลังศึกษา
ชั้น ม.๖) 

ผลการสอบ
ข้อเขียน/
สัมภาษณ ์

ระดับ
มัธยมศึกษา 

ทุนเล่าเรียนหลวง/ ธปท./วิวัฒน์ไชยานุสรณ:์  
ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร ม.ปลาย 



กระบวนการสอบแข่งขัน 

สมัครรับทุน สอบข้อเขียน ประเมินความ
เหมาะสม 

สอบผ่านเกณฑ์ 

๑ ๓ ๒ 



การสมัครรับทุนฯ 

สมัครได้ครั้งเดียว 

กรอกใบสมัคร 
ช าระ

ค่าธรรมเนียม 

สมัครได้          
๒ ประเภททุน 



วิชาทั่วไป: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์ +  
วิทยาศาสตร ์

Writing + translation  

คณิตศาสตร์ + Writing 

แผนวิทยาศาสตร ์
(หน่วยที่ ๐๑๒๐๑๐๑) 

แผนศิลป์ภาษา 
(หน่วยที่ ๐๑๒๐๑๐๒) 
  

แผนศลิป์ค านวณ 
(หน่วยที่ ๐๑๒๐๑๐๓) 

วิชาเฉพาะ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ข้อเขียน 

ทุนเล่าเรียนหลวง 



กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ภาษาอังกฤษ 
 สังคมศึกษา

และ
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
+ Writing 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย  

สังคมศกึษา 

ทุนวิวัฒน         
ไชยานุสรณ ์

ข้อเขียน 

ทุนอื่น ๆ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 



กระทรวงการต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาและภาษาไทย 

ข้อเขียน 

ทุนอื่น ๆ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 



วิชาทั่วไป: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์ +  วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ + Writing 

หน่วยที่ ๔๑๐๐๐๐๑ 
(เศรษฐศาสตร์) 

หน่วยที่ ๔๑๐๐๐๐๒
(เศรษฐศาสตร์) 

วิชาเฉพาะ 

ข้อเขียน 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 



หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ  

   ทุนเล่าเรียนหลวง  
 ทุนรัฐบาลและทุนอืน่ๆ 



คะแนนภาษาอังกฤษ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

คะแนนรวมวิชาเฉพาะ
แต่ละหน่วย ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐ 

เรียงล าดับคะแนนแล้วคัดไว ้
ไม่เกิน  ๒  เท่าของจ านวนทุน 

เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 

ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนการประเมินฯ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ที่มคีะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ 

ทุนเล่าเรียนหลวง 
หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 
 



คะแนนภาษาอังกฤษ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

คะแนนรวมวิชาเฉพาะ
แต่ละหน่วย ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐ 

คะแนนรวมทกุวิชาตามหลักสูตรสูงสุด 
เรียงล าดับคะแนนแล้วคัดไว้  

- ๕  เท่า ในกรณีที่หน่วยทุนนั้นมี ๑ ทุน 
- ๓ เท่า ในกรณีที่หน่วยทุนนั้นมี ๒ – ๔ ทุน 

ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนการประเมินฯ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ที่มคีะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ 

ทุน ธปท./ทุนวิวัฒน์ฯ 
หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 
 



มีคะแนนภาษาอังกฤษ 
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
(mean) ของผูเ้ข้า

สอบทั้งหมดทุก
ประเภททุนในระดับ 

ม.ปลาย 

คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุด 
เรียงล าดับคะแนนแล้วคัดไว้  

- ๕  เท่า ในกรณีที่หน่วยทุนนั้นมี ๑ ทุน 
- ๓ เท่า ในกรณีที่หน่วยทุนนั้นมี ๒ – ๔ ทุน 

ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนการประเมินฯ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ที่มคีะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ 

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 
ทุนรัฐบาลอื่นๆ  



ประวัตสิ่วนตัว 

ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต่อการไปศึกษาต่อ 

ในต่างประเทศ 

โดยวิธีการสัมภาษณ์  
และ/หรือ 

Assessment Centers Method 
(๑๐๐ คะแนน) 

กรอบการประเมินความเหมาะสมของบคุคลเพื่อรบัทุน 

ประวัติการศึกษา 



ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มที่ ๓ : สถานศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ปลาย 

หน่วยงานท่ี 
จะกลับมาท างาน  

๔๐ ทุน 
 

 
๒๖ ทุน 

 

 
๖ ทุน 

 



ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ลิงค์การสมัคร ตังอย่างแบบทดสอบ 



ตัวอย่างแบบทดสอบ 



นักเรียนทุนรัฐบาล 

นักเรียนทุนรัฐบาล 

สัมภาษณ ์

สอบ
ข้อเขียน 

การดูแลจัดการศึกษา 
ปฏิบัติงาน 

ตามที่ก าหนด 



ทุนรัฐบาลไทย 

ทุนพัฒนาข้าราชการ 

ทุนระดับปริญญา 

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ฯ 
 (ทุน UIS)  

https://classroomclipart.com/clipart-view/Clipart/School/two-students-great-books-help-to-understand-clipart_jpg.htm


คุณสมบัติ : ทุนส ำหรับบุคคลทั่วไป 
สอบแข่งขัน 

คุณสมบัติ/
ประเภททุน 

ทุน King/ 
ม.ปลาย 

ทุน UIS ทุนระดับปริญญา 

ระดับการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย                 
ม.ปลาย 

ก าลังจะเรียนชั้นปี
สุดท้าย ป.ตรี  

ปีสุดท้าย/ 
จบการศึกษา 

GPA ≥ ๓.๕๐ ≥ ๒.๗๕ (สายวิทย)์  
≥๓.๐๐ (สายสังคม)  

ทุน ป.โท : เหมือน UIS 
ทุน ป.เอก: ≥ ๓.๕ 

อาย ุ ≤ ๒๐ ปี ≤ ๒๕ ปี ทุน ป.โทหรือโท - เอก 
≤ ๓๕ ปี  
ทุน ป.เอก 
≤ ๔๐ ป ี 




