ิสานาี

ประกาศสานักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนการศึกษา
เปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ละทคนลยีสกลกว
ิSkolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสซีย
ประจาปีการศึกษา ๎๑๒๎ ิหลักสูตรภาษาอังกฤษี
-------------------ดຌวย สำนักงำน ก.พ. เดຌรับจຌงจำกสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ ิสวทช.)
วำสถำบันวิทยำศำสตร์ละทคนลยีสกลกว ิSkolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
สหพัน ธรั ฐ รั ส ซี ย เดຌ ทู ลกลຌ ำฯ ถวำยทุน กำรศึกษำด สมดใจพระทพรั ตนรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
พืไอพระรำชทำนกนั กรี ยนเทยทีไ มีคุณสมบั ติ ต ำมขຌ อกำหนดของมหำวิทยำลั ย เปศึกษำระดับ ปริ ญญำท
฿นสำขำวิชำดຌำนวิศวกรรมศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์ ทีไสถำบันวิทยำศำสตร์ละทคนลยีสกลกว ประจำป
กำรศึกษำ ๎๑๒๎ จำนวน ๏ ทุน ดังรำยละอียด ตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัคร จำนวน ๏ ทุน
รำยละอียดของทุนละงืไอนเขกำรศึกษำตำมอกสำรนบทຌำย ํ
๎. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
ผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๎.ํ ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมมำตรำ ๏๒ หงพระรำชบัญญัติ
ระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละมีคุณสมบัติฉพำะตำมทีไกำหนดเวຌตำมอกสำรนบทຌำย ๎
๎.๎ ป็นผูຌมีวุฒิทำงกำรศึกษำละผลกำรรียน ดังนีๅ
ิํี กำลังศึกษำชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ
฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำ ตำมอกสำรนบทຌำย ํ ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภำคกำรศึกษำ
ทีไผำนมำ฿นระดับปริญญำตรี เมตไำกวำ ๏.์์ ิ฿นระบบกำรวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ A = ๐ B = ๏ C= ๎ D = ํ
E หรือ F= ์ี หรือรຌอยละ ๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวำนีๅ หรือ
ิ๎ี สำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน
฿นสำขำวิชำ ตำมอกสำรนบทຌำย ํ ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเมตไำกวำ ๏.์์
ิ฿นระบบกำรวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ A = ๐ B = ๏ C= ๎ D = ํ E หรือ F= ์ี หรือรຌอยละ ๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวำนีๅ

๎

๎.๏ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลกำรรียนฉลีไยสะสม฿นระบบกำรวัดผลกำรรียนทีไเมป็นเปตำมทีไกำหนด
฿นขຌอ ๎.๎ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลกำรรียนจำกสถำนศึกษำมำสดงวำป็นผูຌมีผลกำรรียนทียบทำกับผลกำรรียน
ทีไกำหนดเวຌตำมอกสำรนบทຌำย ํ หำกผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลกำรรียนมำสดง จะถือวำเมมีสิทธิ฿นกำรสมัคร
คัดลือกครัๅงนีๅ
๎.๐ ป็นผูຌเมอยูระหวำงกำรรับทุนอืไน฿ด หำกอยูระหวำงกำรรับทุนอืไน฿ด ตຌองเดຌรับอนุมัติ
จำกตຌนสังกัดทุน
๎.๑ มีสุขภำพละพลำนำมัยสมบูรณ์
๏. การรับสมัคร
๏.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครคัดลือก สำมำรถดูรำยละอียดทำงอินทอร์นใต ฿นวใบเซต์ของ
สำนักงำน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวขຌอ "ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม" หัวขຌอยอย "ทุนสำหรับบุคคลทัไวเป"
หั ว ขຌอ ย อ ย ทุ น ฿นพระรำชำนุ  ครำะห์ ส มดใจ พระทพรั ต นรำชสุ ด ำ ฯ สยำมบรมรำชกุม ำรี  หั ว ขຌอ ย อ ย
ทุนสถำบันวิทยำศำสตร์ละทคนลยีสกลกว พรຌอมทัๅงสำมำรถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัครคัดลือก
จำกวใบเซต์ดังกลำวเดຌ
๏.๎ ผูຌประสงค์จะสมัครคัดลือก สำมำรถสมัครเดຌตัๅงตบัดนีๅ จนถึงวันทีไ ํ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎
๏.๏ กาหนดการละวิธีการยืไน฿บสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองกรอกรำยละอียด
฿น฿บสมัครคัดลือก฿หຌครบถຌว นละถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงลำยมือ ชืไอดຌว ยตนอง ละสง ฿บสมัคร หลักฐำน
ละอกสำรตำ ง โ เปทีไ ส ำนั กงำนประสำนงำนครงกำรตำมพระรำชดำริส มดใจพระทพรัตนรำชสุ ดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีห งชำติ ิสวทช.ี ลขทีไ ๓๏/ํ อำคำร สวทช.
ถนนพระรำมทีไ ๒ ขตรำชทวี กรุงทพฯ ํ์๐์์ ภาย฿นวัน ทีไ ํ๑ กุมภาพัน ธ์ ๎๑๒๎ ทางเปรษณีย์
ลงทะบี ย นด ว นพิ  ศษ ิEMSี ดยจะถื อวั นทีไ ท ำกำรเปรษณี ย์ ตຌ น ทำงประทั บ ตรำรั บ อกสำรป็ นส ำคั ญ
ละหำกผูຌ ส มั ค รคั ดลื อกน ำส งอกสำรอง จะถื อวั น ทีไ งำนสำรบรรณ ของส ำนั กงำนพั ฒ นำวิ ทยำศำสตร์
ละทคนลยีหงชำติ ิสวทช.ี ประทับตรำรับอกสำรป็นสำคัญ
๏.๐ หลักฐานละอกสารทีไจะตຌองสง฿หຌสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงชาติ ิสวทช.ี มีดังนีๅ
ิํี ฿บสมัครทีไพิมพ์จำกอินทอร์นใต พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรง เมสวมหมวก เมสวมวนตำดำ
ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว ซึไงถำยเวຌเมกิน ํ ป จำนวน ํ ฉบับ พรຌอมลงลำยมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
ิ๎ี สำนำระบียนสดงผลกำรรียน (Transcript of records) ฉบับภำษำอังกฤษ
ทีมไ ีตรำมหำวิทยำลัยประทับรับรอง จำนวน ํ ฉบับ
ิ๏ี สำนำปริญญำบัตร หรือสำนำหนังสือรับรองกำรสำรใจกำรศึกษำฉบับภำษำอังกฤษ
ทีไมีตรำมหำวิทยำลัยประทับรับรอง จำนวน ํ ฉบับ หรือสำนำหนังสือรับรองสถำนภำพกำรศึกษำ กรณีผูຌสมัคร
ทีไกำลังศึกษำอยูชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรี
ิ๐ี หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ทีไปรึกษำ หรือผูຌบังคับบัญชำ จำนวน ๎ ทำน รวม ๎ ฉบับ

๏

ิ๑ี ประวัติสวนตัวป็นภำษำอังกฤษ ิCurriculum vitaeี จำนวน ํ ฉบับ
(๒) สำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ิถຌำมีี
(๓) หนังสืออนุญำตละรับรองควำมหมำะสม฿นกำรสมัครคัดลือกพืไอรับทุนจำก
หัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนจຌำสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ ิกรณีทีไผูຌสมัครป็นขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐี
ิ๔ี สำนำบัตรประจำตัวประชำชน/สำนำบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ จำนวน ํ ฉบับ
ิ๕ี สำนำหนังสือดินทำงเทย ิPassportี จำนวน ํ ชุด ิกรณีมีหนังสือดินทำงอยูลຌวี
๐. วิธีการคัดลือกผูຌเดຌรับทุน
๐.ํ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ ิสวทช.ี จะประมินผูຌสมัครคัดลือก
จำก฿บสมัคร อกสำรละหลักฐำนตำง โ พืไอประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌาสัมภาษณ์ ภาย฿นวันทีไ ๎๎ กุมภาพันธ์
๎๑๒๎ ทางวใบเซต์ https://www.nstda.or.th/r/skoltech
๐.๎ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ ิสวทช.ี จะดานินการสัมภาษณ์
ภาย฿นดือนมีนาคม ๎๑๒๎
๐.๏ สำนักงำนพัฒ นำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ ิสวทช.ี จะประกาศรายชืไอ
ผูຌผานการคัดลือก ประมาณกลางดือนมษายน ๎๑๒๎ ทำงวใบเซต์ https://www.nstda.or.th/r/skoltech
๐.๐ ผูຌผำนกำรคัดลือก จะตຌองดินทำงเปศึกษำตอ ณ สถำบันวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
สกลกว ิSkolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสซีย ประมำณ
สัปดำห์ทีไ ๏ ของดือนสิงหำคม ๎๑๒๎ ละสถำบันฯ จะปຂดภำคกำรศึกษำ฿นวันทีไ ํ กันยำยน ๎๑๒๎
๑. การพิกถอนทุน
ส ำนั กงำนพั ฒนำวิ ทยำศำสตร์ ละทคนลยี ห งชำติ ิสวทช.ี ละสถำบั น วิ ท ยำศำสตร์
ละทคนลยีสกลกว ิSkolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) จะพิจำรณำ
พิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
๑.ํ เม ส ำมำรถดิ น ทำงเปศึ ก ษำ ณ สถำบั น วิ ท ยำศำสตร์  ละทคนลยี ส กลกว
ิSkolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสซีย เดຌตำมวันทีไมหำวิทยำลัยกำหนด
๑.๎ เมมีหนังสืออนุ ญำต ละรับรองควำมหมำะสม฿นกำรสมัครคัดลือกพืไอรับทุนจำก
หัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนจຌำสังกัด
๑.๏ ผูຌเดຌรับทุนสงหลักฐำน ละอกสำรทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัครทีไป็นทใจ
๑.๐ ผูຌ เ ดຌ รั บ ทุ น ละมิ ด สั ญ ญำทีไ ท ำกั บ สถำบั น วิ ท ยำศำสตร์  ละทคนลยี ส กลกว
ิSkolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
๑.๑ ผูຌเดຌรับทุนมีผลกำรรียนทีไตไำกวำมำตรฐำน หรือ อำจำรย์ทีไปรึกษำ฿หຌควำมหในวำผูຌรับทุน
เมสำมำรถจะสำรใจกำรศึกษำเดຌตำมทีไหลักสูตรกำหนด
๑.๒ ผูຌเดຌรับทุนเดຌรับทุนจำกหนวยงำนอืไน โ
๑.๓ รัฐบำลเทยขอ฿หຌพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน

๐

๒. งืไอนเขการรับทุน
ทุนกำรศึกษำนีๅป็นทุนทีไสถำบันวิทยำศำสตร์ละทคนลยีสกลกว ิSkolkovo Institute
of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสซีย ทูลกลຌำฯ ถวำยดสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี พืไอพระรำชทำน฿หຌกนักศึกษำทีไมีคุณสมบัติหมำะสม ซึไง ป็นทุนทีไ เมมีขຌอผูกพัน ดังนัๅน
หากผูຌทีไเ ดຌรับ การคัด ลือ กลຌว เมสามารถรับ งืไอ นเขละสละสิท ธิการรับ ทุน ฿นภายหลัง จะป็น การ
กระทบกระทือนตอชืไอสียงของประทศเทยละอกาสเดຌรับความชวยหลือ฿นลักษณะดังกลาว฿นอนาคต

ประกำศ ณ วันที ๎ มกรำคม พ.ศ. ๎๑๒๎
ิลงชืไอี

สำนำถูกตຌอง
(นำงสำวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิศษ

พัชรภำกร ทวกุล

(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุล)
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน
ลขำธิกำร ก.พ.

อกสารนบท้าย ๑

รายละอียดทุนการศึกษา
ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ละทคนลยีสกลกว
ิSkolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสซีย
ประจาปีการศึกษา ๒๑๒๒
สาขาวิชา
(ํ) Master of Science in Information
Systems and Technology (Energy
System)
http://msc.skoltech.ru/energy-systems

(๎) Master of Science in Materials Science
and Technology of Materials (Materials
Science)
http://msc.skoltech.ru/materialsscience
(๏) Master of Science in Mathematics and
Computer Science (Data Science)
http://msc.skoltech.ru/data-science

ระดับ

ประทศ

จานวนทุน

คุณสมบัติฉพาะ

ท

สหพันธรัฐรัสซีย

๏

- กำลังศึกษำชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรี หรือสำรใจ
กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี สำขำวิ ช ำวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ ุ
วิศวกรรมครืไองกลุ คณิตศำสตร์ุ วิทยำกำรคอมพิวตอร์ หรือ
ฟຂสิกส์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรไมตไำกวำ ๏.์์ หรือรຌอยละ
๗๕ หรือทียบไดຌไมตไำกวำนีๅ
- กำลังศึกษำชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรี หรือสำรใจ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำฟຂสิกส์ คมี วัสดุศำสตร์ หรือ
สำขำอืไนทีไกีไยวขຌอง
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรไมตไำกวำ ๏.์์ หรือรຌอยละ
๗๕ หรือทียบไดຌไมตไำกวำนีๅ
- กำลังศึกษำชัๅนปสุดทຌำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรี หรือสำรใจ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำทคนลยีสำรสนทศ คณิตศำสตร์
วิทยำกำรคอมพิวตอร์ ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร ฟຂสิกส์
ประยุกต์ หรือสำขำอืไนทีไกีไยวขຌอง
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรไมตไำกวำ ๏.์์ หรือรຌอยละ
๗๕ หรือทียบไดຌไมตไำกวำ

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) ปຓนกรรมการหรือผูຌด่ารงต่าหนงทีไรับผิดชอบ฿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
--------------------------------------

