(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University: SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี
ที่มอบให;นักศึกษาในพระราชานุเคราะห<สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปAการศึกษา ๒๕๕๙
________________________________
ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดรับแจงจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ว"า
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) สาธารณรัฐเกาหลี ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษา
แด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด"นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
ซึ่งมุ"งเนนใน ๓ สาขาวิชา ไดแก" (๑) Supercapacitor (๒) Graphene (๓) Three-dimensional printing
technologies และ (๔) อื่น ๆ ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) ประจําปXการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๕ ทุน ดังรายละเอียดต"อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จํานวน ๕ ทุน
รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย ๑
๒. คุณสมบัติของผู;มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผูมีสิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เป]นผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไม"มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แห"งพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป]นผูมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไวในหน"วยทุนตาม
เอกสารแนบทาย ๑
๒.๑.๒ เป]นผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
- กํา ลั ง ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาสุ ด ทายของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื 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

- เป]นผู ไดรับ ปริญญาตรีห รือคุณวุฒิอย" างอื่นที่ เทียบไดในระดับ เดียวกันและ
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓
C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ หรือ
- เป]นผูสําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ต่ํากว"า ๒.๗๕ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑
E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๗๐ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ หรือ
- เป] นผูไดรับ ปริญ ญาโทหรือคุ ณวุฒิ อย" างอื่ นที่เ ทียบไดในระดับ เดีย วกัน และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ต่ํากว"า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓
C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๘๕ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้
ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"เป]นไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ ๒.๑.๒ จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว"า
เป]นผูมีผลการเรียนเทียบเท"ากับผลการเรียนที่กําหนดไวในหน"วยทุนตามเอกสารแนบทาย ๑
๒.๒ ไดคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ถามี) ไม"ต่ํากว"า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based)
หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS (ถามี) ไม"ต่ํากว"า
๕.๐ (ถามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไม"เกิน ๒ ปX นับถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.๓ ผูสมัครสอบซึ่งเป]นผูรับทุนรัฐบาลและอยู"ระหว"างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ
ไม"มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
๒.๔ ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศมาแลว ตองเป]นผูซึ่งไม"มี
ภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับ ก.พ. หรือส"วนราชการแลว นับถึงวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจะตองแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจากหัวหนาส"วนราชการเจาสังกัด หากมิได
แสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๕ ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนอื่น 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"วยงานที่เป]นตนสังกัด หากมิไดแสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือ
เพิกถอนการใหทุน
๒.๖ ผูสมัครสอบที่เป]นขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ ตองแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจาก
หัวหนาส"วนราชการเจาสังกัด/หน"วยงานที่เป]นตนสังกัดก"อนวันที่สอบสัมภาษณ หากมิไดแสดงหนังสือดังกล"าว
จะพิจารณาไม"ใหมีสิทธิสอบสัมภาษณ หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๗ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ

๓

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู ประสงคจะสมัค รคัด เลือ กสามารถดูร ายละเอีย ดทางอิน เทอรเน็ต ในเว็บ ไซตของ
สํา นักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัว ขอ “ทุน ศึกษาต"อ/ฝwกอบรม” หัว ขอย"อย “ทุน อื่น ๆ”
พรอมทั้งสามารถพิมพแบบฟอรมที่ใชในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซตดังกล"าวได
๓.๒ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครไดตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓.๓ กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครคัดเลือกใหครบถวนและถูกตอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง และส"งใบสมัคร หลักฐาน และ
เอกสารต"า ง ๆ ไปที่สํ า นัก งานประสานงานโครงการตามพระราชดํ า ริส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) เลขที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช.
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุง เทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวัน ที่ ๖ มิถุน ายน ๒๕๕๙ ทางไปรษณีย<
ลงทะเบียนดNวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับเอกสารเป]นสําคัญ และ
หากผู สมั ค รคั ด เลื อ กนํ า ส" ง เอกสารเอง จะถื อ วั น ที่ ง านสารบรรณของสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเป]นสําคัญ
ทั้งนี้ สามารถติดต"อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางสาวสาวิตรี ภิรมยกิจ หมายเลขโทรศัพท
๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต"อ ๘๑๘๗๔ หรือ email: sawitree.piromkit@nstda.or.th
๓.๔ หลักฐานและเอกสารที่จะตองส"ง มีดังนี้
(๑) ใบสมั ครที่พิมพจากอิน เทอรเน็ ต พรอมติ ดรู ปถ" า ยหนาตรง ไม" ส วมหมวก ไม"ส วม
แว"นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ"ายไวไม"เกิน ๑ ปX จํานวน ๑ ฉบับ พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(๒) เอกสารแนะนําตนเอง (Self Introduction) และแผนการศึกษา (Study Plan) ที่พิมพ
จากอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยกรอกขอมูลเป]นภาษาอังกฤษ
(๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา หรือ ผูบังคับบัญชาจํานวน ๒ ท"าน รวม ๒ ฉบับ
(๖) ประวัติส"วนตัวเป]นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) 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) หนั ง สื อ อนุ ญ าตและรั บ รองความเหมาะสมในการสมั ครคั ด เลื อ กเพื่ อรั บ ทุ น จาก
หัวหนาส"วนราชการเจาสังกัด/หน"วยงานตนสังกัด โดยใชแบบฟอรม สนง.ก.พ. ๕ (กรณีผูสมัครเป]นขาราชการ/
เจาหนาที่ของรัฐ)
(๙) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
(๑๐) สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)

๔

๔. วิธีคัดเลือกผู;ได;รับทุน
๔.๑ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) แต"งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
๔.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครจากเอกสาร หลักฐาน และตัดสิน
ป}ญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร ถาปรากฏภายหลังว"าผูสมัครผูใดมีคุณสมบัติไม"ตรงตามประกาศรับสมัคร
ก็จะถือว"าผูนั้นเป]นผูขาดคุณสมบัติทันที
๔.๓ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบสัมภาษณภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต www.nstda.or.th/SKKU และคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จะดําเนินการสัมภาษณประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๔.๔ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผูผ"าน
การคัดเลือกภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต www.nstda.or.th/SKKU
๔.๕ ผู ผ"า นการคัด เลือ กส"ง ใบสมัค รเพื ่อ เขาศึก ษาต"อ ไปยัง มหาวิท ยาลัย ซุง กุน กวาน
(Sungkyunkwan University)
๔.๖ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) จะแจงรายชื่อผูไดรับทุนมายัง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) หลังจากนั้นสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะแจงและประสานกับผูไดรับทุนในรายละเอียดต"าง ๆ ต"อไป
๕. การเพิกถอนทุน
สํ านั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี แห" งชาติ (สวทช.) และ มหาวิ ทยาลั ยซุ งกุ นกวาน
(Sungkyunkwan University) จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก"ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๕.๑ ไม"สามารถเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ไดตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ ผูไดรับทุนส"งหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เป]นเท็จ
๕.๓ ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทํากับ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University)
๕.๔ ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ํากว"ามาตรฐาน หรือ อาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นว"าผูไดรับทุน
ไม"สามารถจะสําเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด
๕.๕ ผูไดรับทุนไดรับทุนจากหน"วยงานอื่น ๆ
๕.๖ รัฐบาลไทยขอใหเพิกถอนการใหทุนของผูไดรับทุน

๕

๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานี้เป]นทุนที่ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University) สาธารณรัฐเกาหลี
ทูล เกลาฯ ถวายแด"ส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เพื ่อ มอบใหแก"น ัก ศึก ษาใน
พระราชานุเ คราะหของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป]นทุนที่ไม"มีขอผูกพัน ดังนั้น
หากผู;ที่ได;รับการคัดเลือกแล;ว ไมNสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเปSนการกระทบ
กระเทือนตNอชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสได;รับความชNว ยเหลือ ในลัก ษณะดังกลNา วในอนาคต
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปSนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หม"อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ

สําเนาถูกตอง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย ๑
รายละเอียดทุนไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University: SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปAการศึกษา ๒๕๕๙
สาขาวิชา
ระดับ
ประเทศ
จํานวนทุน
คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ปริญญาเอก สาธารณรัฐเกาหลี
๕
๑. กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายหรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
มุ"งเนนในสาขาวิชา ไดแก"
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟ€สิกส ทางเคมี สาขาวิชา
(๑) Supercapacitor
วิทยาศาสตรชีวภาพ ทางชีววิ ทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
(๒) Graphene
หรือสาขาที่เกี่ยวของ โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(๓) Three-dimensional printing technologies
การศึ กษาปริ ญญาตรี ไม" ต่ํากว" า ๓.๐๐ หรื อรอยละ ๗๕ หรื อ
(๔) อื่น ๆ
เทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ หรือ
๒. สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม"ต่ํากว"า ๒.๗๕ หรือรอยละ
๗๐ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้ หรือ
๓. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรกายภาพ
ทางฟ€สิกส ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ โดยไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโท ไม"ต่ํากว"า ๓.๕๐
หรือรอยละ ๘๕ หรือเทียบไดไม"ต่ํากว"านี้

