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ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรั
สาธ
ฐสิงคโปรB
ประจําปDการศึกษา ๒๕๖๒
-------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดรั
ไดรบแจงจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี
โลยีแหงชาติ (สวทช.)
วามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang
(
Technological University) สาธารณรัรัฐสิงคโปรJ ไดทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายทุ นการศึกษา แดสมเด็
แด จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารีรี เพ
เพื่อพระราชทานแด
นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามขอกํกําหนดของมหาวิ
ห
ทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรJ
ตรJ ระดับปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Na
Nanyang Technological University) ประจําปZการศึศึกษษา ๒๕๖๒ จํานวน
๕ ทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จํานว
นวน ๕ ทุน
รายละเอียดของทุ
งทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบทาย ๑
๒. คุณสมบัติของผูผู"มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผูมีสิทธิิสมัครคั
ร ดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เป9ป9นผูผมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๕๕ ตามเอกสารแนบทาย ๒
๒.๑.๒ เป9นผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
(๑๑) กํ า ลั ง ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาสุ ด ทายของหลั ก สู ต รรระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบไดในระดัดับเดี
เดยวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทาย ๑ และตองไดค
งไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
รวมทุกภาคการศึกษา ที่ผานมาในระด
นระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลทีที่คิดคะแนนให A = ๔
B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ
(๒๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรื
หรอคุณวุฒิอยางอื่น
ที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิ
ขาวิชา ตามเอกสารแนบทาย ๑ และตองไดคะแนนเฉลี่ียสะสมตลอดหลั
สะส
กสูตร
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไมต่ต่ํากวา
กว ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑
E หรือ F= ๐) หรือรอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๒.๒ ผูสมัครสอบท
อบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หร
หรือตลอดหลั ก สูต ร
การศึกษาไมเป9นไปตามหลักเกณฑJฑJที่กําหนดไว ตามขอ ๒.๑.๒ จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรี
ารเรียนจากสถานศึกษา
มาแสดงวาเป9นผู มีผลการเรียนเที
เทียบเทากั
บ บผลการเรียนที่กําหนดไวตามเอกสารแนบทาย
บทาย ๑ หากผูใดไมมี
หนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง
ดง จะถื
จ อวาไมมีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้

๒
๒.๓ ไดคะแนนผลการทดสอบ GRE ไมต่ํากวา ๑๒๐๐/๓.๕ (ถามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบ GRE
มีอายุไมเกิน ๒ ปZนับถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒
๒.๔ ไดคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา ๕๗๐ คะแนน (Paper-based)
หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน ๒ ปZนับถึงวันที่
๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒
๒.๕ ผูสมัครสอบซึ่งเป9นผูรับทุนรัฐบาลและอยูระหวางดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ
ไมมีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
๒.๖ ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศมาแลว ตองเป9นผูซึ่ง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับ ก.พ. หรือสวนราชการแลว นับถึงวันที่
๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒ และจะตองแสดงหนัง สืออนุญ าตใหสมัค รสอบจากหัว หนาสวนราชการเจาสังกัด
หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๗ ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนอื่น ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ หรือในประเทศ และยังมี
ขอผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุน ใหแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด/
หนวยงานที่เป9นตนสังกัด หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๘ ผูสมัครสอบที่เป9นขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ ตองมีหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบจาก
หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด/หนวยงานที่เป9นตนสังกัด หากไมมีหนังสือดังกลาว จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ
หรือเพิกถอนการใหทุน
๒.๙ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณJ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผูประสงคJจะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอรJเน็ต ในเว็บไซตJของ
สํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวขอ "ทุนศึกษาตอ/ทุนฝsกอบรม" หัวขอยอย "ทุนสําหรับบุคคลทั่วไป"
หั ว ขอยอย “ทุ นในพระราชานุ เคราะหJ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ” หั ว ขอยอย
“ทุนมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีนันยาง”พรอมทั้งสามารถพิมพJแบบฟอรJมที่ใชในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซตJ
ดังกลาวได
๓.๒ ผูประสงคJจะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๒
๓.๓ กําหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองกรอกรายละเอียด
ในใบสมัค รคัด เลือกใหครบถวนและถูก ตอง พรอมทั้ง ลงลายมือ ชื่อดวยตนเอง และสงใบสมัค ร หลักฐาน
และเอกสารตาง ๆ ไปที่สํานักงานประสานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เลขที่ ๗๓/๑
อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวั นที่ ๒๑ กุม ภาพั นธB ๒๕๖๒
ทางไปรษณียB ลงทะเบี ยน ดKวนพิ เศษ (EMS) โดยจะถื อวั นที่ ที่ทํ าการไปรษณี ยJ ต นทางประทั บตรารั บเอกสาร
เป9นสําคัญ และหากผูสมัครคัดเลือกนําสงเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJ
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเป9นสําคัญ

๓
๓.๔ หลั กฐานและเอกสารที่ จ ะตองสงใหสํ า นั กงานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตรJ แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) มีดังนี้
(๑) ใบสมัครที่พิมพJจากอินเทอรJเน็ต พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน ๑ ปZ จํานวน ๑ ฉบับ พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูสมัครที่
กําลังศึกษาอยูชั้นปZสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(๔) หนังสือรับรองจากอาจารยJที่ปรึกษาหรือผูบังคับบัญชา จํานวน ๒ ทาน รวม ๒ ฉบับ
(๕) ประวัติสวนตัวเป9นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาผลการทดสอบ GRE ที่ไดคะแนนไมต่ํากวา ๑๒๐๐/๓.๕ (ถามี)
(๗) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗๐ คะแนน
(Paper-based) หรือ ๘๘ คะแนน (Internet-based) (ถามี)
(๘) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหนา
สวนราชการ/หนวยงานเจาสังกัด โดยใชแบบฟอรJม สนง. ก.พ. ๕ (กรณีผูสมัครเป9นขาราชการ/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)
ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คุณสาวิตรี ภิรมยJกิจ เบอรJโทรศัพทJ
๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ตอ ๘๑๘๗๔
๔. วิธีการคัดเลือกผู"ได"รับทุน
๔.๑ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จะประเมินผูสมัครคัดเลือก
จากใบสมั ค ร เอกสาร และหลั กฐานตาง ๆ เพื่ อประกาศรายชื่ อ ผู" มี สิ ท ธิ เ ข" า สอบข" อ เขี ย น ภายในวั น ที่
๒๗ กุมภาพันธB ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตB www.nstda.or.th/NTU
๔.๒ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จะดํา เนินการสอบ
ขอเขียน ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (ชวงเชา) และผูที่ผลการสอบขอเขียนไดคะแนนผานเกณฑJที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จะเขารับการสัมภาษณJ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (ชวงบาย)
๔.๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จะแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกมายังสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรJ และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
๔.๔ สํานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแ หงชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่ อ
ผูไดรับทุนภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตB www.nstda.or.th/r/ntu

๔

๕. การเพิกถอนทุน
สํานักงานพัฒนาวิ
าวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ Nanyan
nyang Technological
University จะพิจารณาเพิกถอนการใ
การใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ ไมสามารถเด
รถเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปรJไดตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ ผูไดรับทุุนสง
สงหลักฐาน และเอกสารที่ใชในการสมัครที่เป9นเท็จ
๕.๓ ผูไดรับทุุนละ
ละเมิดสัญญาที่ทํากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
๕.๔ ผูไดรั บทุนมีมผ ลการเรีย นที่ ต่ํากวามาตรฐาน หรือ อาจารยJที่ปรึ ก ษาใหความเห็
ษ
น วา
ผูไดรับทุนไมสามารถจะสําเร็จการศึ
ารศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด
๕.๕ ผูไดรับทุุนได
ไดรับทุนจากหนวยงานอื่น ๆ
๕.๖ รัฐบาลไทยข
ทยขอใหเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน
๖. เงื่อนไขการรับทุน
ทุนการศึกษานีี้เป9นทุทนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technolo
nological University)
สาธารณรัฐสิงคโปรJ ทูลเกลาฯ ถวายแดสมเด็
ถวาย
จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมุ ารี เพื่อพระราชทาน
ใหแกนักศึกษาในพระราชานุเคราะห
ราะหJของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุกุมาร
ารี ซึ่งเป9นทุนที่ไมมี
ขอผูกพัน ดังนั้น หากผู"ที่ได"รับการค
ารคัดเลือกแล"ว ไมKสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิิการร
ารรับ ทุนในภายหลัง
จะเปYนการกระทบกระเทือนตKอชื่อเสี
เสยงของประเทศไทยและโอกาสได"รับความชKวยเหลืลือใน
ในลักษณะดังกลKาว
ในอนาคต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕
๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล

(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
ทน
เลขาธิการ ก.พ
สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิิเศษ

เอกสารแนบทาย ๑
รายละเอียดทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
(Nanyang Technological University : NTU) ประจําปDการศึกษา ๒๕๖๒

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

สาขาวิชา
Advanced Manufacturing / Industry 4.0
Artificial Intelligence / Machine Learning /
Data Analytics
Robotics / Human-Machine Interface
Internet of Things
3D Printing
Rehabilitation & Assistive Technologies /
Biomedical Engineering
Neuroscience / Biomechanics

ระดับ
ประเทศ
เอก สาธารณรัฐสิงคโปรJ

จํานวนทุน
คุณสมบัติเฉพาะ
๕
- กําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรJ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรJ สาขาวิชาวิทยาศาสตรJกายภาพ ทางฟ•สิกสJ
หรือทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรJชีวภาพ ทางชีววิทยา
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรJและสถิติ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
- ตองไดคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ไมต่ํากวา ๓.๕๐ หรือรอยละ ๘๕ หรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ หรือไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

อกสารนบทຌาย ๎

ม ตร
ดังตอเปนีๅ

หงพร ร ชบญญตร บยบข ร ชก รพล รือน พ.ศ.

ผู ຌทีไจ ะขຌา รับ ราชการปຓน ขຌา ราชการพลรือ นตຌอ งมีคุณ สมบัติทัไว เป ละเมมีล ัก ษณะตຌอ งหຌา ม

ก. คุณสมบัติทัไวเป
(ํ) มีสัญชาติเทย
(๎) มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี
(๏) ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ
ข. ลักษณะตຌองหຌาม
(ํ) ปຓนผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง
(๎) ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ
หรือปຓนรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ.
(๏) ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน
(๐) ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม
(๑) ปຓนกรรมการหรือผูຌด่ารงต่า หนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง
(๒) ปຓนบุคคลลຌมละลาย
(๓) ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา
วຌนตปຓนทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
(๔) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ
(๕) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน
(ํ์) ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน
(ํํ) ปຓนผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ
--------------------------------------

