(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร;
ประจําป=การศึกษา ๒๕๖๐
-------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดรับแจงจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.)
ว"ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร ไดถวายทุนการศึกษา
แด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด"นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
ของมหาวิ ทยาลั ย ไปศึ กษาในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี นั นยาง
(Nanyang Technological University) ประจําปHการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕ ทุน ดังรายละเอียดต"อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จํานวน ๕ ทุน
รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย ๑
๒. คุณสมบัติของผูGมีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผูมีสิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เปQนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไม"มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แห"งพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารแนบทาย ๒
๒.๑.๒ เปQนผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
(๑) กําลังศึกษาชั้นปHสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทาย ๑ และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา
ที่ผ"านมาในระดับปริญญาตรี ไม"ต่ํากว"า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑
E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย"างอื่นที่
เที ยบไดในระดั บเดี ยวกั นในสาขาวิ ชา ตามเอกสารแนบทาย ๑ และตองไดคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลั กสู ตร
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไม"ต่ํากว"า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑
E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๒.๒ ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ"านมา หรือตลอดหลั ก สู ต ร
การศึกษาไม"เปQนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ตามขอ ๒.๑.๒ จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา
มาแสดงว"า เปQ นผูมี ผลการเรี ยนเทีย บเท" ากั บผลการเรียนที่กําหนดไวตามเอกสารแนบทาย ๑ หากผู ใดไม" มี
หนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว"าไม"มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้

๒
๒.๓ ไดคะแนนผลการทดสอบ GRE ไม"ต่ํากว"า ๑๒๐๐/๓.๕ (ถามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบ GRE
มีอายุไม"เกิน ๒ ปHนับถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ; ๒๕๖๐
๒.๔ ไดคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม"ต่ํากว"า ๕๗๐ คะแนน (Paper-based)
หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไม"เกิน ๒ ปHนับถึงวันที่
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๒.๕ ผูสมัครสอบซึ่งเปQนผูรับทุนรัฐบาลและอยู"ระหว"างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ
ไม"มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
๒.๖ ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศมาแลว ตองเปQนผูซึ่ง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับ ก.พ. หรือส"วนราชการแลว นับถึงวันที่
๑๖ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐ และจะตองแสดงหนังสืออนุญ าตใหสมัครสอบจากหัว หนาส"ว นราชการเจาสังกัด
หากมิไดแสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๗ ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนอื่น ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ หรือในประเทศ และยังมี
ขอผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุน ใหแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจากหัวหนาส"วนราชการเจาสังกัด/
หน"วยงานที่เปQนตนสังกัด หากมิไดแสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๘ ผูสมัครสอบที่เปQนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ ตองมีหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจาก
หัวหนาส"วนราชการเจาสังกัด/หน"วยงานที่เปQนตนสังกัด หากไม"มีหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ
หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๙ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอิ นเทอรเน็ต ในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวขอ "ทุนศึกษาต"อ/ทุนฝsกอบรม" หัวขอย"อย "ทุนอื่น ๆ" พรอมทั้ง
สามารถพิมพแบบฟอรมที่ใชในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซตดังกล"าวได
๓.๒ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครไดตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ; ๒๕๖๐
๓.๓ กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครคัดเลือกใหครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง และส"งใบสมัคร หลักฐานและ
เอกสารต"าง ๆ ไปที่สํานักงานประสานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) เลขที่ ๗๓/๑
อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวัน ที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ; ๒๕๖๐
ทางไปรษณีย;ลงทะเบียนดLวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับเอกสาร
เปQนสําคัญ และหากผูสมัครคัดเลือกนําส"งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเปQนสําคัญ
ทั้งนี้ สามารถติดต"อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คุณสาวิตรี ภิรมยกิจ เบอรโทรศัพท
๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต"อ ๘๑๘๗๔

๓
๓.๔ หลั ก ฐานและเอกสารที่ จ ะตองส" ง ใหสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห"งชาติ (สวทช.) มีดังนี้
(๑) ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต พรอมติดรูปถ"ายหนาตรง ไม"สวมหมวก ไม"สวมแว"นตาดํา
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ"ายไวไม"เกิน ๑ ปH จํานวน ๑ ฉบับ พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูสมัครที่
กําลังศึกษาอยู"ชั้นปHสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(๔) หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาหรือผูบังคับบัญชาจํานวน ๒ ท"าน รวม ๒ ฉบับ
(๕) ประวัติส"วนตัวเปQนภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาผลการทดสอบ GRE ที่ไดคะแนนไม"ต่ํากว"า ๑๒๐๐/๓.๕ (ถามี)
(๗) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ไดคะแนนไม"ต่ํากว"า ๕๗๐ คะแนน
(Paper-based) หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถามี)
(๘) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหนา
ส"วนราชการ/หน"วยงานเจาสังกัด โดยใชแบบฟอรม สนง. ก.พ. ๕ (กรณีผูสมัครเปQนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ)
(๙) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน/สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว เจาหนาที่ ข องรั ฐ
จํานวน ๑ ฉบับ
(๑๐) สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
๔. วิธีการคัดเลือกผูGไดGรับทุน
๔.๑ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประเมินผูสมัครคัดเลือก
จากใบสมั คร เอกสาร และหลั กฐานต" าง ๆ เพื่ อประกาศรายชื่ อผูG มี สิ ทธิ เขG าสอบขG อเขี ยน ภายในวั นที่ ๒๘
กุมภาพันธ; ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต; www.nstda.or.th/NTU
๔.๒ สํานั กงานพัฒ นาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะดํา เนิ นการสอบ
ขอเขียนและการสอบสัมภาษณประมาณสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๔.๓ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อ
ผูผ"านการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต; www.nstda.or.th/NTU
๔.๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จะแจงรายชื่อผูไดรับทุนมายังสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๔
๕. การเพิกถอนทุน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) และ Nanyang Technological
University จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก"ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ ไม"สามารถเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปรไดตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ ผูไดรับทุนส"งหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เปQนเท็จ
๕.๓ ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทํากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
๕.๔ ผูไดรับ ทุ น มีผ ลการเรี ยนที่ ต่ํ ากว" ามาตรฐาน หรื อ อาจารยที่ป รึ กษาใหความเห็ น ว" า
ผูไดรับทุนไม"สามารถจะสําเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด
๕.๕ ผูไดรับทุนไดรับทุนจากหน"วยงานอื่น ๆ
๕.๖ รัฐบาลไทยขอใหเพิกถอนการใหทุนแก"ผูไดรับทุน
๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เปQนทุนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)
สาธารณรัฐสิงคโปร ทูลเกลาฯ ถวายแด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทาน
ใหแก"นักศึกษาในพระราชานุเคราะหของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปQนทุนที่ไม"มี
ขอผูกพัน ดังนั้น หากผูGที่ไดGรับการคัดเลือกแลGว ไมLสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง
จะเปYนการกระทบกระเทือนตLอชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสไดGรับความชLวยเหลือในลักษณะดังกลLาว
ในอนาคต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หม"อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย ๑

รายละเอียดทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจําป9การศึกษา ๒๕๖๐

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

สาขาวิชา
Aerospace Engineering
Biomedical Engineering
Computer Science and Engineering
Electrical & Electronics Engineering
Environmental Engineering
Material Science and Engineering
Mechanical Engineering

ระดับ
เอก

ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร1

จํานวนทุน
คุณสมบัติเฉพาะ
๕
- กําลังศึกษาชั้นป;สุดท?ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร1กายภาพ ทางฟQสิกส1 หรือทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร1ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือ
สาขาวิชาคณิตศาสตร1และสถิติ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข?อง
- ต?องได?คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ไมXต่ํากวXา ๓.๕๐ หรือร?อยละ ๘๕ หรือเทียบได?
ไมXต่ํากวXานี้ หรือได?เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

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
--------------------------------------

