ิสำนำี

ิสำนำี

ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รื่อง รับสมัครคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพื่อรับทุนรัฐบำล
ภำย฿ตຌควำมรวมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๎
ิUniversity College Dublin สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ี
________________________________
ดຌวยสำนักงำน ก.พ. จะดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำลภำย฿ตຌ ควำมรวมมือ
ทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ิUniversity College Dublin
สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ี ฉะนัๅน อำศัยอำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน
พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัครคัดลือก กำหนด
วิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญำท หลักสูตร ํ ป จำนวน ๎ ทุน
รำยละอียดของทุนละงืไอนเขกำรศึกษำตำมอกสำรนบ ํ
๎. งื่อนเขกำรรับทุน
ทุนกำรศึกษำนีๅป็นทุนทีไมหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublinี สำธำรณรัฐ
เอร์ลนด์ ละสำนักงำน ก.พ. ทูลกลຌำทูลกระหมอมถวำยดสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
พืไอ พระรำชทำนกผูຌ รั บ ทุ น ทีไ มีคุณ สมบั ติ  หมำะสม ดัง นัๅ น หำกผูຌ รั บ ทุ น ทีไ ป็ น ขຌำรำชกำรพลรื อ นสำมั ญ
หรื อ จຌ ำ หนຌ ำ ทีไ ของรั ฐทีไ เดຌ รั บทุ นฯ เม สำมำรถรั บงืไ อนเขละสละสิ ทธิ่ กำรรั บทุ น฿นภำยหลั ง จะป็ นกำร
กระทบกระทือนตอชืไอสียงของประทศ ละควำมสัมพันธ์อันดีของสองประทศ
๏. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๏.ํ ผูຌรับทุนจะตຌองปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรชด฿ชຌทุนหลั งสำรใจกำรศึกษำ
฿นสวนรำชกำรหรือหนวยงำนทีไป็นตຌนสังกัด ป็นระยะวลำเมนຌอยกวำสองทำ ของระยะวลำทีไเดຌรับทุน
๏.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำ
ทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำ
ของจำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย

๎

๐. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๐.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๐.ํ.ํ ป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพำะตำมทีไกำหนดเวຌ฿นหนวยทุนตำมอกสำรนบ ํ
๐.ํ.๎ ป็น ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ อำยุเมกิน ๏๑ ป นับถึง
วันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๏ํ มีนำคม ๎๑๒๎ี
๐.ํ.๏ ปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนมำลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร
ิวันทีไ ๏ํ มีนำคม ๎๑๒๎ี ตจะดินทำงเปศึกษำตอเดຌมืไอมีอำยุรำชกำรหรืออำยุงำนครบ ๎ ปลຌว
๐.ํ.๐ ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐซึไงจะตຌองมีคำรับรองจำกหัวหนຌำ
ส ว นรำชกำรระดั บ กรมหรื อ หน ว ยงำนของรั ฐ ตຌ น สั ง กั ด ว ำ ป็ น ผูຌ ทีไ ป ฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ประจ ำทีไ รั บ ผิ ด ชอบ
หรือจะมอบหมำยภำรกิจประจำ฿หຌรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับสำขำวิชำทีไจะเปศึกษำ
๐.ํ.๑ ป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย ำงอืไนทีไทียบเดຌ ฿นระดับ
ดียวกัน ละมีผลกำรรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเมตไำกวำ ๏.์์ ิ฿นระบบกำรวัดผลทีไคิดคะนน
฿หຌ A = ๐ B = ๏ C= ๎ D = ํ E หรือ F= ์ี หรือรຌอยละ ๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวำนีๅ
ผูຌสมัครคัดลือกทีไมีผลกำรรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเมป็น ตำม
หลักกณฑ์ทีไกำหนดดังกลำว จะตຌองมีหนังสือรับรองผลกำรรียนจำกสถำนศึกษำมำสดงวำป็นผูຌมีผลกำรรียน
ทียบทำกับผลกำรรียนทีไกำหนดเวຌ฿นหนวยทุนตำมอกสำรนบ ํ หำกผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลกำรรียนมำสดง
จะถือวำเมมีสิทธิสมัครคัดลือกครัๅงนีๅ
๐.๎ ป็นผูຌทีไมีคะนนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ดังนีๅ
๐.๎.ํ คะนน TOEFL เมตไำกวำ ๒์์ คะนน ิPaper-basedี ดยมีคะนน Writing
เมตไำกวำ ๐๓๑ คะนน หรือ ๎๑์ คะนน ิComputer-basedี หรือ ๕์ คะนน ิInternet-basedี หรือ
๐.๎.๎ คะนน IELTS เมตไำกวำ ๒.๑ คะนน ดยเดຌคะนน฿นตละ band เมตไำกวำ ๒.์
ทัๅงนีๅ คะนนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตຌ องมี อำยุ เม กิน ๎ ป นั บ ถึ ง วันทีไ ปຂ ด ภำค
กำรศึกษำ ิวันทีไ ๏ กันยำยน ๎๑๒๎ี
๐.๏ ผูຌ ส มั ค รคั ด ลื อ กซึไ ง ป็ น ผูຌ รั บ ทุ น รั ฐ บำลละอยู ร ะหว ำ งกำรด ำนิ น กำรเปศึ ก ษำวิ ช ำ
ณ ตำงประทศ เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
๐.๐ ผูຌส มัค รคัด ลือกทีไคยเดຌรับ ทุน รัฐ บำลเปศึกษำวิช ำ ณ ตำ งประทศมำลຌว ตຌอ งป็น
ผูຌซึไงหมดภำระผูกพัน฿นกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำกำรรับทุนรัฐบำลลຌว ละจะตຌองสดงหนังสือ
อนุญำต฿หຌสมัครคัดลือกจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือหนวยงำนของรัฐตຌนสังกัด หำกมิเดຌสดงหนังสือดังกลำว
จะพิจำรณำเม฿หຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๐.๑ ผูຌสมัครคัดลือกทีไคยเดຌรับทุนอืไน โ เปศึกษำวิชำ ณ ตำงประทศ หรือ฿นประทศ ละยังมี
ขຌอผูกพัน฿นกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญำต฿หຌสมัครคัดลือกจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร
หรือหนวยงำนของรัฐตຌนสังกัด หำกมิเดຌสดงหนังสือดังกลำว จะพิจำรณำเม฿หຌมีสิทธิสมัครคัดลือก

๏

๐.๒ ผูຌ ส มั ค รคั ด ลื อ กตຌ อ งมี ห นั ง สื อ อนุ ญ ำต฿หຌ ส มั ค รคั ด ลื อ กจำกหั ว หนຌ ำ ส ว นรำชกำร
หรือหนวยงำนของรัฐตຌนสังกัด หำกเมมีหนังสือดังกลำว จะพิจำรณำเม฿หຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๐.๓ ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละควำมประพฤติดี
๐.๔ ป็นผูຌปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ
๑. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.ํ รับสมัครคัดลือกตัๅงตบัดนีๅจนถึงวันทีไ ๏ํ มีนำคม ๎๑๒๎ ดยผูຌประสงค์จะสมัครคัดลือก
สำมำรถศึกษำขຌอมูลพิไมติมกีไยวกับกำรศึกษำระดับปริญญำท หลักสูตร ํ ป ของมหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน
ิUniversity College Dublinี เดຌทีไ www.ucd.ie/graduatestudies
๑.๎ ผูຌประสงค์จะสมัครคัดลือกดำนินกำรพืไอสมัครคัดลือก ดังนีๅ
๑.๎.ํ กรอก฿บสมั ค รทำงอิ น ทอร์  นใ ต ฿นวใ บ เซต์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย คอลลจดั บ ลิ น
ทีไ http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/coming-to-ireland/scholarshipsand-funding/gt-scholarships-and-funding/ ซึไงผูຌสมัครตຌองสงอกสำรตำมขຌอกำหนดของมหำวิทยำลัย
เปยังมหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublinี ดຌวย ละ
๑ . ๎ . ๎ กรอก฿บสมั ค รทำงอิ น ทอร์  นใ ต ฿นวใ บ เซต์ ข อง ส ำ นั ก ง ำ น ก . พ . ทีไ
http://register.ocsc.go.th/registration/user ผูຌประสงค์สมัครคัดลือกสำมำรถ download ขัๅนตอนกำรสมัคร
ตัว อยำ งกำรสมัค ร ละบบฟอร์ม ที ไ฿ ชຌ฿ นกำรสมัค รคัด ลือ ก ฿นวใบ เซต์ข องส ำนัก งำน ก.พ. ทีไ
http://www.ocsc.go.th หัวขຌอ "ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม" หัวขຌอยอย "ทุนสำหรับบุคลำกรภำครัฐ" หัวขຌอยอย
ทุนศึกษำตอ หัวขຌอยอย ทุนรัฐบำลภำย฿ตຌควำมรวมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๎ (University College Dublin สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ี
๑.๏ กำรยืไน฿บสมัครคัดลือก
ผูຌประสงค์จะสมัครคัดลือก ซึไงมีคุณสมบัติ ตรงตำมทีไกำหนด ฿หຌยืไน฿บสมัครทำงเปรษณีย์
ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMS) ดยสง฿บสมัครคัดลือกพรຌอมอกสำรละหลักฐำนตำง โ เปยังกลุมงำนบริหำร
กำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร สำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำภอมือง
นนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี ํํ์์์ ดยขี ยนวงลใ บมุ มซอง฿หຌ ชัดจนว ำ ทุ นมหำวิทยำลั ยคอลลจดับ ลิ น
ิUniversity College Dublinี สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ภำย฿นวันทีไ
๏ํ มีนำคม ๎๑๒๎ ดยสำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไทำกำรเปรษณีย์ตຌนทำงประทับตรำรับอกสำรป็นสำคัญ
ทัๅงนีๅ อกสำร หลักฐำนทีไสงหลังวันทีไ ๏ํ มีนำคม ๎๑๒๎ จะเมเดຌรับกำรพิจำรณำ
๑.๐ อกสำร หลักฐำน ทีไผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองยืไน฿นกำรสมัครคัดลือก
๑.๐.ํ ฿บสมัครทีพไ ิมพ์ออกจำกระบบรับสมัคร฿นวใบเซต์ของมหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน
ิUniversity College Dublinี ทีไ http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/coming-toireland/scholarships-and-funding/gt-scholarships-and-funding/ ละ

๐

๑.๐.๎ ฿บสมัครทีไพิมพ์ออกจำกระบบรับสมัคร฿นวใบเซต์ของสำนักงำน ก.พ. ดยผูຌสมัคร
จะตຌองติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก ละเมสวมวนตำดำขนำด ํxํ.๑ นิๅว ถำยเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันทีไ
ลงนำม฿นประกำศรับสมัคร
๑.๐.๏ ส ำนำปริ ญ ญำบั ต ร พรຌ อ มส ำนำระบี ย นสดงผลกำรรี ย นตลอดหลั ก สู ต ร
ิTranscript of Record) ฿นระดับปริญญำตรี จำนวนอยำงละ ํ ฉบับ
๑.๐.๐ หนั ง สื อ อนุ ญ ำตละรั บ รองควำมหมำะสม฿นกำรสมั ค รคั ด ลื อ กพืไ อ รั บ ทุ น
จำกหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือหนวยงำนของรัฐตຌนสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง.กพ.๑
๑.๐.๑ หนั ง สื อ รั บ รองภำรกิจ ประจ ำทีไรั บ ผิ ดชอบจำกหั ว หนຌ ำส ว นรำชกำรระดับ กรม
หรือหนวยงำนของรัฐตຌนสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง.ก.พ.๑.ํ
๑.๐.๒ สำนำทะบียนบຌำน ละสำนำบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ จำนวนอยำงละ ํ ชุด
๑.๐.๓ สำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
สำนำหลักฐำนทุกฉบับ ฿หຌผูຌ สมัครคัดลื อกขียนรั บรองวำ สำนำถูกตຌอง พรຌ อมทัๅง
ลงชืไอละวันทีไกำกับเวຌดຌวย
๑.๑ ฿นกำรสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรั บ สมั ค รจริ ง หำกปรำกฏภำยหลั ง ว ำ ผูຌ ฿ ดมี คุ ณ สมบั ติ เ ม ต รงตำมประกำศรั บ สมั ค ร
จะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที
๒. กำรดำนินกำรกี่ยวกับกำรคัดลือก
๒.ํ ก.พ. ต ง ตัๅ ง คณะกรรมกำรดำนิ น กำรคั ด ลื อ กบุ ค ลำกรภำครั ฐ พืไ อ รั บ ทุ น รั ฐ บำล
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
๒.๎ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือก ละปัญหำอืไน โ
ทีไกิดขึๅน฿นกำรดำนินกำรคัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือกผูຌ฿ดมีคุณสมบัติ
เมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ
๒.๏ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุน รัฐบำลฯ ดำนินกำรคัดลือก
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน กำหนดองค์ประกอบ฿นกำรประมิน
ควำมหมำะสมฯ ละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรั บทุน รวมทัๅง ประกำศรำยชืไอผูຌ มีสิ ทธิขຌำรั บกำรประมินควำม
หมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน

๑

๓. วิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน
๓.ํ มหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublinี จะพิจำรณำคัดลือกผูຌมีคุณสมบัติ
บืๅองตຌนตำมขຌอกำหนดทีไมหำวิทยำลัยกำหนด
๓.๎ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกฯ ดำนินกำรคัดลือกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดังนีๅ
๓.๎.ํ ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๓.๎.๎ ดำนินกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน ทัๅงนีๅ อำจมีผูຌทนของ
มหำวิทยำลัยคอลลจดับลินดຌวย
๓.๎.๏ ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
รำยละอียดกำหนดกำรดำนินกำรคัดลือกฯ ตำมอกสำรนบ ๎
๓.๏ ผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรประมิน ควำมหมำะสมของบุคคลพืไอรับทุน คือ ผูຌทีไมีคุณสมบัติตำมทีไ
คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกฯ ละมหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublinี กำหนด
๓.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คือ ผูຌทีไมีคะนนประมินควำมหมำะสมฯ ตำมกณฑ์ทีไคณะกรรมกำร
ดำนินกำรคัดลือกฯ กำหนด ละมีคะนนประมินควำมหมำะสมสูงสุดรียงลงมำตำมลำดับทำกับจำนวนทุน
ละจะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌ มีสิ ทธิเดຌรั บ ทุน ทำนัๅ น ทัๅงนีๅ ก.พ. จะมีห นั งสื อจຌ งเปยั งส วนรำชกำรหรื อ
หนวยงำนของรัฐของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย
๓.๑ ผูຌ มี สิ ท ธิ เ ดຌรั บ ทุ น รำย฿ดเม ม ำรำยงำนตัว ตำมวั น วลำ ละสถำนทีไทีไ ก.พ. ก ำหนดเวຌ
฿นประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงำน ก.พ. ทรำบ จะถือวำสละสิทธิ่กำรรับทุน
๔. กำรประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรประมินควำมหมำะสมของบุคคลพื่อรับทุน ละรำยชื่อผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน
คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกฯ จะประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรประมินควำมหมำะสม
ของบุคคลพืไอรับทุน ละรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ทำงวใบเซต์ของสำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ
ทุนศึกษำตอ/ฝຄกอบรม หัวขຌอยอย ทุนสำหรับบุคลำกรภำครั ฐ" หัวขຌอยอย ทุนศึกษำตอ  หัวขຌอยอย
ทุนรัฐบำลภำย฿ตຌควำมรวมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๎
(University College Dublin สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ี
๕. กำรรำยงำนตัวละกำรอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรำยงำนตัวละขຌำรับกำรอบรมตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ์. กำรตรวจสุขภำพละอนำมัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภำพละอนำมัยกับคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ตำมวัน วลำ
ละสถำนทีไทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด ผลกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยของคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ.
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌำรับกำรตรวจสุขภำพอนำมัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประกำร฿ด

๒

ํํ. กำรทำสัญญำ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญำตำมบบสัญญำทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญำเดຌ
ตอมืไอมีผ ลกำรตรวจสุ ขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวำพรຌอมทีไจะเปศึกษำ
ตำงประทศเดຌ
ํ๎. กำรรับงินทุน
ผูຌ เดຌรั บ ทุน จะเดຌรั บ งิ น มืไอ ทำสั ญญำรี ยบรຌ อยลຌ ว ละเดຌรั บ ค ำ฿ชຌจ ำ ย ชน คำตั็ว ดยสำร
ครืไองบินเป – กลับ คำ฿ชຌจำยตรียมตัวกอนดินทำง คำ฿ชຌจำยประจำดือน คำลำรียน คำหนังสือละคำอุปกรณ์
กำรศึกษำ คำคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
ํ๏. กำรดินทำง
ผูຌมีสิทธิเดຌรั บทุนจะตຌองดินทำงเปศึกษำภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒๎ มิฉะนัๅนจะถูกพิกถอน
กำร฿หຌทุน
ํ๐. กำรพิกถอนทุน
ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไงดังนีๅ
ํ๐.ํ เมผำนกำรตรวจสุขภำพละอนำมัยจำกคณะกรรมกำรทพย์ของ ก.พ.
ํ๐.๎ หลี กลีไ ยง ละลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม ละกำรทำสั ญญำตำมทีไส ำนั กงำน ก.พ.
กำหนด
ํ๐.๏ ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเมประพฤติตน
ตำมนวทำงทีไ ก.พ. กำหนด
ํ๐.๐ ขำดกำรติดตอกับจຌำหนຌำทีไสำนักงำน ก.พ. กิน ํ ป
ํ๐.๑ หลีกลีไยงหรือพยำยำมหลีกลีไยงกำหนดกำรดินทำงเปศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน
ิUniversity College Dublinี ิภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒๎ี

ประกำศ ณ วันทีไ ํ๏ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒๎
(ลงชืไอี
สำนำถูกตຌอง

(นำงสำวสุภร

ปุรสิ ังคหะ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิศษ

พัชรภำกร ทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุล)

รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน
ลขำธิกำร ก.พ

อกสำรนบ ํ
รำยละอียดทุนรัฐบำล
ภำย฿ตຌควำมรวมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำ฿นตำงประทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๎
ิUniversity College Dublin สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ี
หนวยที่
สำขำวิชำ
ํ
สำขำวิชำดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี

ระดับ
ปริญญำท

ประทศ
จำนวนทุน
คุณสมบัติฉพำะ
สำธำรณรัฐเอร์ลนด์
๎
- สำรใจกำรศึกษำปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ
ปริญญำตรี เมตไำกวำ ๏.์์ หรือรຌอยละ ๓๑
หรือทียบเดຌเมตไำกวำนีๅ

หมำยหตุ
ํ) ฿หຌศึกษำตำมหลักสูตรทีไปຂดสอนรำยละอียดตำมอกสำรนบ ๏
๎) เมอนุญำต฿หຌเปศึกษำสำขำวิชำพทยศำสตร์ สัตวพทยศำสตร์ ละบริหำรธุรกิจ ละหลักสูตรทำงเกล ทีไมหำวิทยำลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublinี
สำธำรณรัฐเอร์ลนด์

เอกสารแนบ ๒

กําหนดการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลภายใตความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (University College Dublin สาธารณรัฐไอรAแลนดA)
กิจกรรม
๑. รับสมัคร

๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลเพื่อรับทุน

๓. การประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน
๔. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน

วัน เดือน ป(
บัดนี้ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สถานที่
ผูสนใจสมัครกรอกใบสมัครทางอินเทอรเน็ตใน
- เว็บไซตของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่
http://www.ucd.ie/international/study-at-ucdglobal/coming-to-ireland/scholarships-andfunding/gt-scholarships-and-funding/ และ
- เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th
หัวข9อ "ทุนศึกษาต?อ/ทุนฝAกอบรม" หัวข9อย?อย "ทุนสําหรับ
บุคลากรภาครัฐ" หัวข9อย?อย “ทุนศึกษาต?อ” หัวข9อย?อย
“ทุนรัฐบาลภายใต9ความร?วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในต?างประเทศ ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (University
College Dublin สาธารณรัฐไอรแลนด)”
ภายในวันที่
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หัวข9อ "ทุนศึกษาต?อ/ทุนฝAกอบรม" หัวข9อย?อย "ทุนสําหรับ
บุคลากรภาครัฐ" หัวข9อย?อย “ทุนศึกษาต?อ” หัวข9อย?อย
“ทุนรัฐบาลภายใต9ความร?วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต?างประเทศ ประจําปKงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (University College Dublin สาธารณรัฐ
ไอรแลนด)”
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สํานักงาน ก.พ.
ภายในวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ * กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th
หัวข9อ "ทุนศึกษาต?อ/ทุนฝAกอบรม" หัวข9อย?อย "ทุนสําหรับ
บุคลากรภาครัฐ" หัวข9อย?อย “ทุนศึกษาต?อ” หัวข9อย?อย
“ทุนรัฐบาลภายใต9ความร?วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต?างประเทศ ประจําปKงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (University College Dublin สาธารณรัฐ
ไอรแลนด)”

เอกสารแนบ ๓
UCD-OCSC-HRH scholarship proposed 1 year taught Masters programmes available
(Full programme details for each course are available on
https://www.ucd.ie/graduatestudies/coursesearch/)

UCD College of Science
MSc Applied Environmental Science (X062)
MSc Plant Biology and Biotechnology (F080)
MSc Biological and Biomolecular Science (Negotiated Learning) (F104)
MSc Biotechnology (X439)
MSc Biotechnology & Business (X447)
MSc Biotherapeutics (F102)
MSc Biotherapeutics & Business (F103)
MSc Regulatory Affairs & Toxicology (F167)
MSc Chemistry (Negotiated Learning) (F042)
MSc Nanomaterials Chemistry (F106)
MSc Synthetic Chemistry (F105)
MSc Computer Science (Negotiated Learning) (T150)
MSc Data & Computational Science (T306)
MSc Actuarial Science (F034)
MSc Mathematical Science (T017)
MSc Statistics (T020)
MSc Climate Change: Science & Impacts (F112)
MSc Applied Mathematics & Theoretical Physics (F124)
MSc Physics (Negotiated Learning) (F012)
MSc Computational Physics (F120)
MSc Nanotechnology (F122)
MSc NanoBio Science (T149)
MSc Space Science & Technology (F060)

๒
UCD College of Engineering & Architecture
MEngSc Biopharmaceutical Engineering (T070)
MEngSc Chemical Engineering (T218)
MEngSc Electronic & Computer Engineering (T257)
MEngSc Engineering Management (T288)
MSc Environmental Technology (X565)
MEngSc Food Engineering (X082)
MEngSc Materials Science and Engineering (T286)
MEngSc Structural Engineering (T279)
MSc Sustainable Energy & Green Technologies (X413)
MEngSc Water, Waste & Environmental Engineering (T277)
MSc Environmental Policy (W269)
MArchSc Landscape Studies (T296)
MArchSc Sustainable Building Design and Performance (T281)
MArchSc Urban Design & Planning (W332)
MSc Urban Environment (W314)

UCD College of Health & Agricultural Sciences
MSc(Agr) Environmental Resource Management (X089)
MSc(Agr) Sustainable Agriculture & Rural Development (X376)
MSc(Agr) Rural Environmental Conservation & Management (D054)
MSc Wildlife Conservation & Management (D027)
MSc(Agr) Agricultural Extension & Innovation (D049)
MPH International Health (X498)
MPH Public Health (X065)
MPH Public Health (Nutrition) (X299)

