(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)
ประจําป9การศึกษา ๒๕๖๐ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-------------------ดวย สํานักงาน ก.พ. ไดรับแจงจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.)
ว"า มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดทูลเกลาฯ ถวาย
ทุนการศึกษาแด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก"นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติ
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร หรือเศรษฐศาสตรประยุกต
ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจําปHการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ทุน ดังรายละเอียด
ต"อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จํานวน ๓ ทุน
รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย ๑
๒. คุณสมบัติของผูEมีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผูมีสิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปQนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไม"มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แห"งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไวตามเอกสารแนบทาย ๒
๒.๒ มีอายุไม"เกิน ๓๕ ปHนับถึงวันที่ปSดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)
๒.๓ เปQนผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
(๑) กําลังศึกษาชั้นปHสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกันในสาชาวิชา ตามเอกสารแนบทาย ๑ และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา
ที่ผ"านมาในระดับปริญญาตรี 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"างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทาย ๑ และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐
(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบได
ไม"ต่ํากว"านี้

๒

๒.๔ ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระบบการวัดผลการเรียนที่ไม"เปQนไปตามที่กําหนด
ในขอ ๒.๓ จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว"าเปQนผูมีผลการเรียนเทียบเท"ากับผลการเรียน
ที่กําหนดไวตามเอกสารแนบทาย ๑ หากผูใดไม"มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว"าไม"มีสิทธิในการสมัคร
คัดเลือกครั้งนี้
๒.๕ เปQนผูไม"อยู"ระหว"างการรับทุนอื่นใด
๒.๖ ป^จจุบันไม"ไดศึกษา หรือทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๗ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอิ นเทอรเน็ต ในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวขอ "ทุนศึกษาต"อ/ทุนฝgกอบรม" หัวขอย"อย "ทุนอื่น ๆ" พรอมทั้ง
สามารถพิมพแบบฟอรมที่ใชในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซตดังกล"าวได
๓.๒ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครไดตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๓.๓ กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครคัด เลือ กใหครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง และส"ง ใบสมัคร หลักฐาน
และเอกสารต"า ง ๆ ไปที่สํา นักงานประสานงานโครงการตามพระราชดํา ริส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) เลขที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช.
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทางไปรษณียIลงทะเบียน
ดJวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับเอกสารเปQนสําคัญ และหากผูสมัครคัดเลือก
นําส" งเอกสารเอง จะถื อวันที่งานสารบรรณ ของสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห" งชาติ (สวทช.)
ประทับตรารับเอกสารเปQนสําคัญ
๓.๔ หลักฐานและเอกสารที่จะตEองสJงใหEสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี
แหJงชาติ (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) ฉบับภาษาอังกฤษที่มี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูสมัคร
ที่กําลังศึกษาอยู"ชั้นปHสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

๓

(๔) หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา หรือผูบังคับบัญชา จํานวน ๒ ท"าน รวม ๒ ฉบับ
(๕) ประวัติส"วนตัวเปQนภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
(๗) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจาก
หัวหนาส"วนราชการ/หน"วยงานเจาสังกัด โดยใชแบบฟอรม สนง. ก.พ. ๕ (กรณีที่ผู สมัครเปQน ขาราชการ/
เจาหนาที่ของรัฐ)
(๘) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
(๙) สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จํานวน ๑ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู"แลว)
๔. วิธีการคัดเลือกผูEไดEรับทุน
๔.๑ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประเมินผูสมัครคัดเลือก
จากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต"าง ๆ เพื่อประกาศรายชื่อผูEมีสิทธิเขEาสัมภาษณI ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ทางเว็บไซตI www.nstda.or.th/XJTU
๔.๒ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะดําเนินการสัมภาษณI
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๔.๓ สํานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่ อ
ผูEผJานการคัดเลือก ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธI ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตI www.nstda.or.th/XJTU
๔.๔ ผูผ"านการคัดเลือกจะตองมีผ ลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL หรือ
TOEIC หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เปQนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต"าง ๆ และจะตอง
ส"งใบสมัครเพื่อเขาศึกษาต"อโดยสมัครผ"านทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ (ดูรายละเอียดไดที่ http://sie.xjtu.edu.cn/en/index หัวขอ Scholarships
หัวขอย"อย Chinese Government Scholarship)
๔.๕ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) จะแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
มายังสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
และประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนทางเว็บไซตของคณะการศึกษาระหว"างประเทศ Xi'an Jiaotong University
(http://sie.xjtu.edu.cn)
๕. การเพิกถอนทุน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
(Xi'an Jiaotong University) จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก"ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ ไม"สามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีนได
ตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๔

๕.๒ ไม"มีหนังสืออนุญาต และรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจาก
หัวหนาส"วนราชการ/หน"วยงานเจาสังกัด
๕.๓ ไดลงทะเบียนเรียนเปQนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ
ทํางานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว"างที่ไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)
๕.๔ ผูไดรับทุนส"งหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เปQนเท็จ
๕.๕ ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทํากับมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)
๕.๖ ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ํากว"ามาตรฐาน หรือ อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นว"าผูรับทุน
ไม"สามารถจะสําเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด
๕.๗ ผูไดรับทุนไดรับทุนจากหน"วยงานอื่น ๆ
๕.๘ รัฐบาลไทยขอใหเพิกถอนการใหทุนแก"ผูไดรับทุน
๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เปQนทุนที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทูลเกลาฯ ถวายแด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบใหแก"นักศึกษา
ในพระราชานุเคราะหของสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปQน ทุน ที่ไม"มีขอผูก พัน
ดังนั้น หากผูEที่ไดEรับการคัดเลือกแลEวไมJสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิก ารรับทุน ในภายหลัง จะเป[น
การกระทบกระเทือนตJอชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสไดEรับความชJวยเหลือในลักษณะดังกลJาวในอนาคต

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

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

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย ๑

รายละเอียดทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๐
สาขาวิชา
(๑) Electrical Engineering
(๒) Power Engineering and Thermal Fluid Science
(๓) Mechanical Engineering
(๔) Electronic and Information Engineering
(๕) Applied Economics

ระดับ
ประเทศ
จํานวนทุน
คุณสมบัติเฉพาะ
โท สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓
- กําลังศึกษาชั้นป;สุดท>ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรM
เศรษฐศาสตรM บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมTต่ํากวTา ๓.๐๐
หรือร>อยละ ๗๕ หรือเทียบได>ไมTต่ํากวTานี้
- อายุไมTเกิน ๓๕ ป; นับถึงวันที่ปYดรับสมัคร

เอกสารแนบทาย ๒

มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู ที ่จ ะเขารับ ราชการเป(น ขาราชการพลเรือ นตองมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไมมีล ัก ษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป5
(๓) เป(นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป(นประมุขดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เป(นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เป(นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อน ไมสมประกอบ
หรือเป(นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป(นผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป(นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป(นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป(นกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เป(นบุคคลลมละลาย
(๗) เป(นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเป(นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป(นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป(นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเป(นขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเป(นกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป5แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป5แลว และตองมิใชเป(นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
--------------------------------------

