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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุน 
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University: SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี 

ท่ีมอบให;นักศึกษาในพระราชานุเคราะห<สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจําปAการศึกษา ๒๕๕๙  

________________________________ 
  
 ด�วยสํานักงาน ก.พ. ได�รับแจ�งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ว"า 
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) สาธารณรัฐเกาหลี ได�ทูลเกล�าฯ ถวายทุนการศึกษา  
แด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด"นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตาม
ข�อกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)  
ซ่ึงมุ"งเน�นใน ๓ สาขาวิชา ได�แก" (๑) Supercapacitor (๒) Graphene (๓) Three-dimensional printing 
technologies และ (๔) อ่ืน ๆ ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) ประจําปXการศึกษา ๒๕๕๙ 
จํานวน ๕ ทุน ดังรายละเอียดต"อไปนี้ 
 

๑. ทุนท่ีรับสมัคร จํานวน ๕ ทุน 
รายละเอียดของทุนและเง่ือนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท�าย ๑ 
 

๒. คุณสมบัติของผู;มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑ ผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑.๑  เป]นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม"มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห"งพระราช 
บัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป]นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกําหนดไว�ในหน"วยทุนตาม
เอกสารแนบท�าย ๑ 

๒.๑.๒  เป]นผู�มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 
 - กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ 

หลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ"านมาในระดับ
ปริญญาตรี ไม"ตํ่ากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน ให� A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) 
หรือร�อยละ ๗๕ หรือเทียบได�ไม"ตํ่ากว"านี้ หรือ 

 
 



๒ 

 

 - เป]นผู�ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย"างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันและ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ตํ่ากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน ให� A = ๔ B = ๓ 
C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร�อยละ ๗๕ หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ หรือ 

 - เป]นผู�สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ตํ่ากว"า ๒.๗๕ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน ให� A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑      
E หรือ F= ๐) หรือร�อยละ ๗๐ หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ หรือ   
 - เป]นผู�ได�รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย"างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันและ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ตํ่ากว"า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน ให� A = ๔ B = ๓ 
C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร�อยละ ๘๕ หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้  
 ผู�สมัครสอบท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"เป]นไป
ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ตามข�อ ๒.๑.๒ จะต�องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว"า 
เป]นผู�มีผลการเรียนเทียบเท"ากับผลการเรียนท่ีกําหนดไว�ในหน"วยทุนตามเอกสารแนบท�าย ๑  

๒.๒ ได�คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ถ�ามี) ไม"ตํ่ากว"า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) 
หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS (ถ�ามี) ไม"ตํ่ากว"า 
๕.๐ (ถ�ามี) ท้ังนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต�องมีอายุไม"เกิน ๒ ปX นับถึงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  

๒.๓ ผู�สมัครสอบซ่ึงเป]นผู�รับทุนรัฐบาลและอยู"ระหว"างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ 
ไม"มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้ 

๒.๔ ผู�สมัครสอบท่ีเคยได�รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศมาแล�ว ต�องเป]นผู�ซ่ึงไม"มี
ภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุนตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับ ก.พ. หรือส"วนราชการแล�ว นับถึงวันท่ี  
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจะต�องแสดงหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจากหัวหน�าส"วนราชการเจ�าสังกัด หากมิได�
แสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ให�มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให�ทุน 

๒.๕ ผู�สมัครสอบท่ีเคยได�รับทุนอ่ืน ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ หรือในประเทศ และยังมี 
ข�อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ให�แสดงหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจากหัวหน�าส"วนราชการ       
เจ�าสังกัด/หน"วยงานท่ีเป]นต�นสังกัด หากมิได�แสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ให�มีสิทธิสมัครสอบ หรือ   
เพิกถอนการให�ทุน 

๒.๖ ผู�สมัครสอบท่ีเป]นข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ต�องแสดงหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจาก
หัวหน�าส"วนราชการเจ�าสังกัด/หน"วยงานท่ีเป]นต�นสังกัดก"อนวันท่ีสอบสัมภาษณ� หากมิได�แสดงหนังสือดังกล"าว 
จะพิจารณาไม"ให�มีสิทธิสอบสัมภาษณ� หรือเพิกถอนการให�ทุน 

๒.๗ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ� 
 
 
 
 



๓ 

 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ ผู �ประสงค�จะสมัครคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร�เน็ตในเว็บไซต�ของ 

สํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข�อ “ทุนศึกษาต"อ/ฝwกอบรม” หัวข�อย"อย “ทุนอื่น ๆ”  
พร�อมท้ังสามารถพิมพ�แบบฟอร�มท่ีใช�ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต�ดังกล"าวได� 

๓.๒ ผู�ประสงค�จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได�ตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๓.๓ กําหนดการและวิธีการย่ืนใบสมัครคัดเลือก ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องกรอกรายละเอียดใน

ใบสมัครคัดเลือกให�ครบถ�วนและถูกต�อง พร�อมท้ังลงลายมือชื่อด�วยตนเอง และส"งใบสมัคร หลักฐาน และ
เอกสารต"าง ๆ ไปที่สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) เลขท่ี ๗๓/๑ อาคาร สวทช. 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางไปรษณีย<
ลงทะเบียนดNวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย�ต�นทางประทับตรารับเอกสารเป]นสําคัญ และ
หากผู�สมัครคัดเลือกนําส"งเอกสารเอง จะถือวันท่ีงานสารบรรณของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเป]นสําคัญ 

  ท้ังนี้ สามารถติดต"อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี นางสาวสาวิตรี  ภิรมย�กิจ หมายเลขโทรศัพท� 
๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต"อ ๘๑๘๗๔ หรือ email: sawitree.piromkit@nstda.or.th 

๓.๔ หลักฐานและเอกสารท่ีจะต�องส"ง มีดังนี้ 
(๑) ใบสมัครท่ีพิมพ�จากอินเทอร�เน็ต พร�อมติดรูปถ"ายหน�าตรง ไม"สวมหมวก ไม"สวม

แว"นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซ่ึงถ"ายไว�ไม"เกิน ๑ ปX จํานวน ๑ ฉบับ พร�อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน  
(๒) เอกสารแนะนําตนเอง (Self Introduction) และแผนการศึกษา (Study Plan) ท่ีพิมพ� 

จากอินเทอร�เน็ตตามแบบฟอร�มท่ีกําหนด โดยกรอกข�อมูลเป]นภาษาอังกฤษ 
(๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษท่ีมี

ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

ท่ีมีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ  
(๕) หนังสือรับรองจากอาจารย�ท่ีปรึกษา หรือ ผู�บังคับบัญชาจํานวน ๒ ท"าน รวม ๒ ฉบับ 
(๖) ประวัติส"วนตัวเป]นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ 
(๗) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ�ามี) TOEFL ไม"ต่ํากว"า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) 

หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS ไม"ต่ํากว"า ๕.๐  
(๘) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจาก

หัวหน�าส"วนราชการเจ�าสังกัด/หน"วยงานต�นสังกัด โดยใช�แบบฟอร�ม สนง.ก.พ. ๕ (กรณีผู�สมัครเป]นข�าราชการ/
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ) 

(๙) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 
(๑๐)  สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จํานวน ๑ ฉบับ (ถ�ามี) 



๔ 

 

๔. วิธีคัดเลือกผู;ได;รับทุน 
๔.๑ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) แต"งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
๔.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัครจากเอกสาร หลักฐาน และตัดสิน

ป}ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู�สมัคร ถ�าปรากฏภายหลังว"าผู�สมัครผู�ใดมีคุณสมบัติไม"ตรงตามประกาศรับสมัคร 
ก็จะถือว"าผู�นั้นเป]นผู�ขาดคุณสมบัติทันที  

๔.๓ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ
เข�าสอบสัมภาษณ�ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต� www.nstda.or.th/SKKU และคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จะดําเนินการสัมภาษณ�ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

๔.๔ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผู�ผ"าน
การคัดเลือกภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต� www.nstda.or.th/SKKU   

๔.๕ ผู �ผ "านการคัดเล ือกส "งใบสม ัคร เพื ่อ เข �าศ ึกษาต"อไปยังมหาว ิทยาล ัยซ ุงก ุนกวาน 
(Sungkyunkwan University)  

๔.๖ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) จะแจ�งรายชื่อผู�ได�รับทุนมายัง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) หลังจากนั้นสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะแจ�งและประสานกับผู�ได�รับทุนในรายละเอียดต"าง ๆ ต"อไป   
 

๕. การเพิกถอนทุน 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน 

(Sungkyunkwan University) จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก"ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
๕.๑ ไม"สามารถเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ได�ตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๕.๒ ผู�ได�รับทุนส"งหลักฐาน และเอกสารท่ีใช�ในการสมัครท่ีเป]นเท็จ 
๕.๓ ผู�ได�รับทุนละเมิดสัญญาท่ีทํากับ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) 
๕.๔ ผู�ได�รับทุนมีผลการเรียนท่ีตํ่ากว"ามาตรฐาน หรือ อาจารย�ท่ีปรึกษาให�ความเห็นว"าผู�ได�รับทุน 

ไม"สามารถจะสําเร็จการศึกษาได�ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
๕.๕ ผู�ได�รับทุนได�รับทุนจากหน"วยงานอ่ืน ๆ 
๕.๖ รัฐบาลไทยขอให�เพิกถอนการให�ทุนของผู�ได�รับทุน  

 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

๖. เง่ือนไขการรับทุน 
ทุนการศึกษานี้เป]นทุนท่ี มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) สาธารณรัฐเกาหลี 

ทูลเกล�าฯ ถวายแด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให�แก"นักศึกษาใน
พระราชานุเคราะห�ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป]นทุนท่ีไม"มีข�อผูกพัน ดังนั้น  
หากผู;ท่ีได;รับการคัดเลือกแล;ว ไมNสามารถรับเง่ือนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเปSนการกระทบ 
กระเทือนตNอชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสได;รับความชNวยเหลือในลักษณะดังกลNาวในอนาคต 
ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปSนท่ีส้ินสุด 

 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(ลงชื่อ)            พัชรภากร  เทวกุล 

(หม"อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



เอกสารแนบท�าย ๑ 
 

รายละเอียดทุนไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University: SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปAการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จํานวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
มุ"งเน�นในสาขาวิชา ได�แก"  
(๑) Supercapacitor  
(๒) Graphene  
(๓) Three-dimensional printing technologies  
(๔) อื่น ๆ 
 
 

ปริญญาเอก   สาธารณรัฐเกาหลี ๕ ๑. กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ ทางฟ�สิกส� ทางเคมี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� 
หรือสาขาที่เกี่ยวข�อง โดยได�คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
การศึกษาปริญญาตรี ไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ หรือร�อยละ ๗๕ หรือ
เทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ หรือ 

๒. สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม"ต่ํากว"า ๒.๗๕ หรือร�อยละ   
  ๗๐ หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ หรือ 

๓. สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ    
ทางฟ�สิกส� ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ ทางชีววิทยา 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรือสาขาที่เกี่ยวข�อง โดยได�คะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโท ไม"ต่ํากว"า ๓.๕๐ 
หรือร�อยละ ๘๕ หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้ 

 


