(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร8แลนด8
ประจําป:การศึกษา ๒๕๖๑
________________________________
ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดรับแจงจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.)
ว"ามหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอรแลนด ไดถวายทุนการศึกษา
แด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแก"นักเรีย นไทยที่มีคุณสมบัติ
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปI จํานวน ๒ ทุน
๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปI จํานวน ๒ ทุน
รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย ๑
๒. คุณสมบัติของผูDมีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผูมีสิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เปMนพลเมืองไทยที่มีถิ่นพํานักอยู"ในประเทศไทย ในระยะเวลา ๑ ปI ก"อนวันที่สมัคร
๒.๑.๒ เปMนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไม"มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แห"งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารแนบทาย ๒
๒.๑.๓ เปMนผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
(๑) กํา ลังศึกษาในภาคการศึ กษาสุด ทายของหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี หรื อ
หลักสูตรอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ"านมาในระดับ
ปริญญาตรี ไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐)
หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย"างอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน
ให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้

๒

๒.๒ ผูสมัครคัดเลือกตองมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้
๒.๒.๑ คะแนน TOEFL ไม"ต่ํากว"า ๖๐๐ คะแนน (Paper-based) โดยมีคะแนน writing
ไม"ต่ํากว"า ๔๗๕ คะแนน หรือ ๒๕๐ คะแนน (Computer-based) หรือ ๙๐ คะแนน (Internet-based) หรือ
๒.๒.๒ คะแนน IELTS ไม"ต่ํากว"า ๖.๕ คะแนน โดยไดคะแนนในแต"ละ band ไม"ต่ํากว"า ๖.๐
ทั้งนี้ คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไม"เกิน ๒ ปI นับถึงวันที่เ ปiดภาค
การศึกษา และมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่น ผูประสงคจะสมัครเพื่อรับ
การคัดเลือกสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต English Language Requirements ของมหาวิทยาลัย
ที่ http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/ucdenglishlanguagerequirements/
๒.๓ ผูสมัครคัดเลือกซึ่งเปMนผูรับทุนรัฐบาลและอยู"ระหว"างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ
ไม"มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
๒.๔ ผูสมัครคัดเลือกที่เคยไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศมาแลว ตองเปMนผูซึ่ง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับ ก.พ. หรือส"วนราชการแลว นับถึงวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และจะตองแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจากหัวหนาส"วนราชการเจาสังกัด หากมิได
แสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๕ ผูสมัครคัดเลือกที่เคยไดรับทุนอื่น ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ หรือในประเทศ และยังมี
ขอผู ก พั น ในการปฏิ บั ติ ร าชการชดใชทุ น ใหแสดงหนั ง สื อ อนุ ญ าตใหสมั ครสอบจากหั ว หนาส" ว นราชการ
เจาสังกัด/หน"วยงานที่เปMนตนสังกัด หากมิไดแสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือ
เพิกถอนการใหทุน
๒.๖ ผูสมัครคัดเลือกที่เปMนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ ตองมีหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจาก
หัวหนาส"วนราชการเจาสังกัด/หน"วยงานที่เปMนตนสังกัด หากไม"มีหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ
หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๗ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู ประสงคจะสมั ค รคั ด เลื อ กสามารถกรอกใบสมั ค รทางอิ น เทอรเน็ ต ในเว็ บ ไซตของ
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่ http://www.ucd.ie/international/apply หัวขอ “Global Excellence
Graduate Scholarship”
๓.๒ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโท
หลั ก สู ต รการศึ ก ษา ๑ ปI ของมหาวิ ท ยาลั ย (UCD one-year Taught Masters programmes) ไดที่
http://www.ucd.ie/graduatestudies แ ล ะ ส า ม า ร ถ ศ ึก ษ า ข อ ม ูล เ กี ่ย ว ก ับ ท ุน ก า ร ศ ึก ษ า นี้
ที ่ http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/coming-to-ireland/scholarshipsand-funding/gt-scholarships-and-funding/ เลือก Thailand หัวขอ HRH Princess MahaChakri Sirindhorn
of Thailand Scholarships

๓

๓.๓ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครไดตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
ทั้งนี้ สามารถติด ต"อสอบถามขอมู ลเพิ่ มเติ มไดที่คุณสาวิ ตรี ภิร มยกิ จ สํ านักงานประสานงาน
โครงการตามพระราชดําริส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. หมายเลขโทรศัพท
๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต"อ ๘๑๘๗๔ หรือทาง E-mail: Sawitree.piromkit@nstda.or.th
๔. วิธีคัดเลือกผูDไดDรับทุน
๔.๑ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔.๒ สํา นั กงานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห" งชาติ (สวทช.) แต" งตั้ งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ โดยมีผูแทนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ร"วมเปMนกรรมการดวย
๔.๓ คณะกรรมการคั ด เลื อกฯ พิ จ ารณาคุ ณสมบัติ ของผู สมั ครที่ มหาวิ ทยาลั ยคอลเลจดั บลิ น
(University College Dublin) ไดคัดเลือกแลวในเบื้องตน
๔.๔ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบสัมภาษณทางเว็บไซต http://www.nstda.or.th/r/UCD ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๔.๕ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการสัมภาษณประมาณตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๔.๖ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผูผ"าน
การคัดเลือกประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – ตนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต http://www.nstda.or.th/r/UCD
๔.๗ ผูผ"านการคัดเลือกจะตองส"งเอกสารตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัย
คอลเลจดับลิน (University College Dublin) และเริ่มเขาศึกษาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. การเพิกถอนทุน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
(University College Dublin) จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก"ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๕.๑ ไม"สามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin)
ไดตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ ผูไดรับทุนส"งหลักฐานและเอกสารที่ใชในการสมัครอันเปMนเท็จ
๕.๓ ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทํากับมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin)
๕.๔ ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ํากว"ามาตรฐาน หรืออาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นว"าผูไดรับทุน
ไม"สามารถจะสําเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด
๕.๕ ผูไดรับทุนไดรับทุนจากหน"วยงานอื่น ๆ
๕.๖ รัฐบาลไทยขอใหเพิกถอนการใหทุนของผูไดรับทุน

๔

๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เปMนทุนที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐ
ไอรแลนด ทูลเกลาฯ ถวายแด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแก"
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเปMนทุนที่ไม"มีขอผูกพันการชดใชทุน ดังนั้น หากผูDที่ไดDรับการคัดเลือกแลDว
ไมJ สามารถรั บเงื่ อนไขและสละสิทธิ์ก ารรั บทุ นในภายหลั ง จะเปNน การกระทบกระเทือนตJอชื่อเสียงของ
ประเทศไทยและโอกาสไดDรับความชJวยเหลือในลักษณะดังกลJาวในอนาคต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หม"อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ

สําเนาถูกตอง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย ๑
รายละเอียดทุนไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร8แลนด8 ประจําป:การศึกษา ๒๕๖๑
หนJวยที่
สาขาวิชา
๑
สาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับ
ประเทศ
จํานวนทุน
คุณสมบัติเฉพาะ
โท สาธารณรัฐไอรแลนด
๒
- กําลังศึกษาชั้นปIสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา
ปริญญาตรี ไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ หรือรอยละ ๗๕
หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้

หมายเหตุ ไม"อนุญาตใหไปศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร หรือสาขาอื่นๆ ทางคลินิก และบริหารธุรกิจ

เอกสารแนบทาย ๒

มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู ที ่จ ะเขารับ ราชการเปนขาราชการพลเรือ นตองมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไม$มีล ัก ษณะตองหาม
ดังต$อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม$ต่ํากว$าสิบแปดป1
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเปนประมุขดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหน$งทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ9:นเฟ;อน ไม$สมประกอบ
หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยู$ในระหว$างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก$อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพร$องในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหน$งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแต$เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล$ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน$วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไล$ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน หน$วยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แต$ถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป1แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป1แลว และตองมิใช$เปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต$อหนาที่
--------------------------------------

