(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตางประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให!
กระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ตามความต!องการของกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป) ๒๕๖๐
-----------------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล
ในตางประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป* ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือก พรอมทั้งกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินเพื่อรับทุน ดังตอไปนี้
๑. จํานวนทุนที่รับสมัคร จํานวน ๑๐ ทุน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
๒. ข!อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด เป@นระยะเวลาไมนอยกวา ๒ เทา
ของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีผูไดรับทุนไมกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใชทุน
ตามสัญญาที่ไดทําไวกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น
ยังจะตองชดใชเงินอีก ๒ เทาของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเป@นเบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครเข!ารับการคัดเลือก
ผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เป@นผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้

๒
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป*
(๓) เป@นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป@นประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต!องห!าม
(๑) เป@นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เป@นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟEFนเฟGอนไมสมประกอบ หรือเป@นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป@นผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป@นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป@นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป@นกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๖) เป@นบุคคลลมละลาย
(๗) เป@นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเป@นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป@นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป@น ผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทํา ผิด วินัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป@นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป@นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่มีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณา
ยกเวนใหเขารับราชการได แตถาเป@นกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือ
ออกจากราชการไปเกินสองป*แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสามป*แลว และตองมิใชเป@นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่

๓
๓.๒ เป@นผูที่ไมมีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุน
๓.๓ เป@นผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
ทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก
(๑) เป@นผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นป*สุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และมีผลการศึกษาเฉลี่ย ตลอดหลักสูต รเทาที่ผ านมาไมต่ํา กวา ๓.๐๐
(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือ รอยละ ๗๕.๐๐ หรือเทียบเทา หรือ
(๒) เป@นผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
และไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาในระดับปริญญาโทในภาคการศึกษาตอจากภาคการศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
หรือเป@นผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และกําลังศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาโทในตางประเทศ โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ (ในระบบการ
วัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือรอยละ ๗๕.๐๐ หรือเทียบเทา
สําหรับผูสมัครที่มีผลการศึกษาไมไดตามเกณฑที่กําหนดขางตน แตมีความสามารถ
ในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองที่ดีจากอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูเคยสอน/อาจารยผูควบคุมการวิจัย
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกที่จะเป@นผูพิจารณา
(๓) เป@นผูมีอายุไมเกิน ๓๕ ป*บริบูรณ นับถึงวันที่ปWดรับสมัคร (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาเอก
(๑) เป@นผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทชั้นป*สุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาโท
ในสถาบั นการศึ กษาในตางประเทศ และมีผลการศึกษาเฉลี่ ยตลอดหลักสูตรเทาที่ผ านมาไมต่ํา กวา ๓.๕๐
(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือ รอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบเทา หรือ
(๒) เป@นผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
และไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกในภาคการศึกษาตอจากภาคการศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
หรือเป@นผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และเป@นผูที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดั บปริ ญญาเอกในตางประเทศ โดยมี ผลการศึ กษาระดั บปริ ญญาโทเฉลี่ ยตลอดหลั กสู ตรไมต่ํ ากวา ๓.๕๐
(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือรอยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบเทา
สําหรับผูสมัครที่มีผลการศึกษาไมไดตามเกณฑที่กําหนดขางตน แตมีความสามารถ
ในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองที่ดีจากอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูเคยสอน/อาจารยผูควบคุมการวิจัย
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกที่จะเป@นผูพิจารณา
(๓) เป@นผูมีอายุไมเกิน ๔๐ ป*บริบูรณ นับถึงวันที่ปWดรับสมัคร (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๓.๔ กรณี ที่ ผู สมั ครคั ดเลื อกเป@ นผู รั บทุ นรั ฐบาล ซึ่ งอยู ระหวางดํ าเนิ นการไปศึ กษาวิ ช า
ณ ตางประเทศ ไมมีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้

๔
๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยผูประสงคจะสมัครเขารับ
การคัดเลือกสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝZายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จั งหวัด ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศั พท ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐ ตอ ๗๑๔๑๐-๗๑๔๑๖ โทรสาร
๐-๒๕๖๔-๗๑๒๕ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครไดที่เว็บไซตของศูนยประสานงานนักเรียนทุน
รัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th
๔.๒ การยื่นใบสมัครคัดเลือก
(๑) ผูประสงคจะสมัครใหกรอกใบสมัครที่ http://stscholar.nstda.or.th/scholar17
(๒) การสงใบสมัคร ใหผูสมัครสงใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย
ที่ฝZายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๒๐ (ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทาง ประทับตรารับจดหมายของผูสมัคร
เป@นสําคัญ สําหรับใบสมัคร เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่สงหลังวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะไมรับพิจารณา
๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) ใบสมัค รพรอมติด รูป ถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํ า
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ถายไวไมเกิน ๑ ป* นับถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๒) หลักฐานการศึกษา
• สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พรอมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี จํานวนอยางละ ๑ ชุด หากเป@นผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
ตองใชใบรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีพรอมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
of Records) ตามระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ผานมา
• สํา เนาหนังสือตอบรั บจากสถานศึ กษาในตางประเทศใหเขาศึกษาในระดั บ
ปริญญาโท (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ ผูสมัครที่ยังไมมีใบตอบรับใหเขาศึกษาระดับปริญญาโท หากเป@นผูมีสิทธิไดรับทุน
จะตองไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาตอจากที่สําเร็จระดับปริญญาตรี
• หนังสือรับรองสถานภาพความเป@นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูในระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ กรณีที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท
• หนั งสื อรั บรองจากอาจารยที่ ปรึ กษา/อาจารยผู เคยสอน/อาจารยผู ควบคุ ม
การวิจัย จํานวน ๒ ฉบับ โดยใหใชแบบฟอรมตามที่กําหนด ทั้งนี้ หนังสือรับรองตองระบุถึงความสามารถทางวิชาการ
ศักยภาพในการศึกษาตอและการทําวิจัย นิสัยการทํางาน ความประพฤติและมนุษยสัมพันธของผูสมัครดวย

๕
(๓) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือภาษาอื่น ที่ใชใน
การสมัครเขาศึกษาตอในสถานศึกษา (ถามี)
(๔) ประวัติสวนตัวของผูสมัคร (Resume)
(๕) เอกสารรั บ รองเกี ย รติ ป ระวั ติ ส วนตั ว กิ จ กรรมทางการศึ ก ษา/กิ จ กรรม
ชวยเหลือสังคม ความสามารถพิเศษ (ถามี)
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport)
อยางใดอยางหนึ่ง และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ชุด
สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับ
ไวดวย
๔.๔ ผู สมั ค รมี สิ ท ธิ ส มั ค รทุ น ไดคนละ ๑ หนวย แตจะใหทุ ก คนมี สิ ท ธิ เ ลื อ กทุ น อื่ น
ที่ตองการสํารองไวไดอีก ไมเกิน ๑ หนวย สําหรับทุนที่เลือกสํารองไวจะใชพิจารณาใหเป@นผูรับทุนแทนในกรณี
ที่ ทุน หนวยนั้ น ไมมี ผู สมั คร หรื อมี ผู ไดรั บ ทุ น ไมครบตามจํ า นวน และผู สมั ครจะตองสมั ครทุ น เพื่ อศึ กษาใน
ประเทศที่ผูสมัครกําลังศึกษาอยูเทานั้น
๔.๕ ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองตนเอง วา มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง
ถาปรากฏภายหลังวา ผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูนั้นเป@นผูขาดคุณสมบัติทันที
๔.๖ สําหรับผูที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกแลว จะขอเปลี่ยนหนวยทุนที่สมัครไวอีกไมได
๕. การแตงตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕.๑ ก.พ. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะแตงตั้งกรรมการประเมินความ
เหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
๖. การคัดเลือกและเกณฑ%การตัดสิน
๖.๑ จะใชวิธีการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา สถานภาพการศึกษาในปEจจุบัน ผลงานวิจัย ประวัติและรายละเอียดสวนตัวของผูสมัคร หนังสือรับรอง
จากอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยผูเคยสอน/อาจารยผูควบคุมการวิจัย และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๖.๒ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองเป@นผูที่ผานเกณฑการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ กําหนด และไดรับการพิจารณาวาสมควร
เป@นผูไดรับทุน

๖
๗. การประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิได!รับทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน ทางเว็บไซต
http://stscholar.nstda.or.th
๘. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรือจากแพทยอื่นที่ทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยูรับรองโดยใช
แบบฟอรมการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของ
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ในที่นี้ใหถือเป@นที่สุด โดยผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอให
ทบทวนแตประการใด
๙. การทําสัญญา
๙.๑ กระทรวงวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี จ ะแจงรายชื่ อ ผู ไดรั บ ทุ น ใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบ เพื่อจะไดดําเนินการจัดทําสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ําประกันการรับทุนใหกับผูไดรับทุนตอไป
โดยหนวยงานตนสั ง กั ด จะจั ด สงแบบสั ญ ญาการรั บ ทุ น ใหผู ไดรั บ ทุ น เพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า สั ญ ญาการรั บ ทุ น
ณ สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศที่ผูไดรับทุนกําลังศึกษาอยู กรณีประเทศที่ไมมีสํานักงานผูดูแลนักเรียน
ใหทํา สัญญาการรับ ทุน ณ สถานเอกอั ครราชทู ต สถานกงสุลใหญของประเทศไทยประจํ าประเทศที่ผู มีสิทธิ
ไดรับทุนกําลังศึกษาอยู
๙.๒ เอกสารที่ตองนํามาในวันทําสัญญา คือ หนังสือเดินทางของผูไดรับทุน บัตรประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบาน พรอมสําเนา จํานวน ๕ ชุด
๙.๓ ใหผูไดรับทุนแจงชื่อผูค้ําประกัน และที่อยูของผูค้ําประกันในประเทศไทยใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบ
๑๐. หลักเกณฑ%ในการทําสัญญา
๑๐.๑ ถาผูไดรับทุนเป@นผูเยาว (อายุไมครบ ๒๐ ป*บริบูรณ) ตองไดรับความยินยอมในการ
ทําสัญญารับทุนเป@นลายลักษณอักษรจากผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด)
หรือถาผูไดรับทุนมีคูสมรส ตองไดรับความยินยอมในการทําสัญญาการรับทุนเป@นลายลักษณอักษรจากคูสมรส
(ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด)
๑๐.๒ คุณสมบัติของผูค้ําประกัน
(๑) เป@นผูมีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ตองเป@นผูมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป*บริบูรณ
(๓) (ก) ผูค้ําประกันจะตองเป@นบิดาหรือมารดาของผูไดรับทุน โดยผูค้ําประกัน
ไมตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน หรือ

๗
(ข) ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันตามขอ (ก) ได ผูค้ําประกันจะตอง
เป@น พี่ห รือนองรวมบิด าหรือ มารดาเดีย วกัน กับ ผู ไดรับ ทุน โดยผู ค้ํา ประกัน ไมตองแสดงหลักทรัพยในการ
ทําสัญญาค้ําประกัน หรือ
(ค) ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันตามขอ (ก) และ (ข) ได ใหสวนราชการ
หรือหนวยงานที่เป@นคูสัญญาของผูไดรับทุนตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบหากผลการพิจารณา
ตรวจสอบปรากฏวา ผูไดรับทุนไมมีบุคคลตาม ขอ (ก) และ (ข) ที่จะมาทําสัญญาค้ําประกัน และผูไดรับทุน
มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาก็ใหผูไดรับทุนทําสัญญาการรับทุนโดยไมตองมีผูค้ําประกันได
(๔) ในวันทําสัญญาค้ําประกัน ใหผูค้ําประกันทําสัญญา ณ หนวยงานตนสังกัด
โดยนําเอกสารพรอมถายสําเนา ฉบับละ ๕ ชุด ดังตอไปนี้มาใหครบถวน
(๔.๑) บัตรประจําตัวประชาชน
(๔.๒) ทะเบียนบาน
กรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรสแลว คูสมรสของผูค้ําประกันจะตองลงนามใน
สัญญาค้ําประกันในวันทําสัญญาดวย
๑๑. เงื่อนไขการรับทุน
๑๑.๑ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองสงหนังสือของสถานศึกษาซึ่งยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับทุน
กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น ๆ และ/หรือหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาใหเขาศึกษาซึ่งระบุสาขาวิชา
และระดับการศึกษาตามที่ทุนกําหนด รวมทั้งวันเปWดภาคการศึกษาใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกอนการทําสัญญาการรับทุน
๑๑.๒ ผูไดรับทุนจะตองทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล และสัญญาค้ําประกันใหเสร็จเรียบรอย
โดยสํ านั กงาน ก.พ. จะแจงการอนุ มั ติใหรั บทุ นไปยั งสํ านั กงานผู ดู แลนั กเรี ยนฯ เมื่ อมี การอนุ มั ติ ใหรั บทุ นแลว
สํานักงาน ก.พ. จะเริ่มจายคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(ก) ถาผูไดรับทุนกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สํานักงาน ก.พ. จะจายคาใชจาย
ตาง ๆ หลังจากวันที่สํา เร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี และจายคาเลาเรีย นตั้งแตภาคการศึกษาภาคแรก
ในระดับปริญญาโท
(ข) ถาผูไดรับทุนกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สํานักงาน ก.พ.
จะจายคาใชจายตาง ๆ ตั้งแตประกาศวาเป@นผูมีสิทธิไดรับทุนและไดทําสัญญารับทุนกับกระทรวงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเรียบรอยแลว และจายคาเลาเรียนสําหรับภาคการศึกษา ที่ผูไดรับทุนกําลังศึกษาอยู
๑๑.๓ ผูไดรับทุนไมสามารถกระทําการใด ๆ ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ระดับการศึกษา สาขาวิชาและประเทศที่ศึกษา ซึ่งทําใหไมตรงกับทุนการศึกษาที่ไดรับ (ยกเวนกรณีมีเหตุจําเป@น
และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น)

๘
๑๒. การเพิกถอนการให!ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุนหากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๒.๑ ไมผานการตรวจสุ ขภาพและอนามั ย จากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรื อ
แพทยอื่นที่ทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยูรับรอง
๑๒.๒ ไมมีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยู และ/หรือไมมีหนังสือตอบรับ
ใหเขาศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งระบุสาขาวิชา และระดับการศึกษาตามที่ทุนกําหนด และวันเปWดภาค
การศึกษาตามที่ระบุไวในขอ ๑๑.๑
๑๒.๓ หลี ก เลี่ ย ง ละเลยการเขารายงานตั ว การอบรม และการทํ า สั ญ ญาตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด
๑๒.๔ เป@ น ผู มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อไมอยู ในมาตรฐาน หรื อไมเหมาะสม หรื อ
ไมประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
๑๒.๕ เป@นผูมีภาระผูกพันในการชดใชทุน
๑๒.๖ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไมเขาศึกษาตอในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศตามที่ไดแจงไวในใบสมัครคัดเลือก
๑๒.๗ เป@นผูไมมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือกตามที่ระบุไวในขอ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกตอง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย
รายละเอียดทุนรัฐบาลทีจ่ ดั สรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรัฐ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต$างประเทศ
ประจําป, ๒๕๖๐ (ทุนบุคคลทัว่ ไปในต$างประเทศ)
าปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
กรมวิทยาศาสตรบริการ
ตามความตองการของ
ไปศึกษาในสาขาวิชา
ระดับปริญญา

ทุนที่ ๑
โครงการฟ8สิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ
วัสดุศาสตร
เนน Advance ceramics
โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมภิ าคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางวัสดุศาสตร ทางเคมี ทางฟ8สิกส หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู
พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
เนน หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
ระดับปริญญา
โท-เอก หรือเอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางแมคคาทรอนิกส ทางวิศวกรรมหุ$นยนต
และระบบอัตโนมัติ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

๒
มหาวิทยาลัยแม$ฟาM หลวง
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุข
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟ'าหลวง
ไปศึกษาในสาขาวิชา การจัดการสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุข
เนน การจัดการสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุข
(Health Information Technology)
ระดับปริญญา
โท-เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ทางสาธารณสุข ทางวิทยาศาสตรการแพทย
ทางพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอ
ที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
เนน หุนยนตอุตสาหกรรม/ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระดับปริญญา
โท-เอก หรือเอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางเครื่องกล ทางคอมพิวเตอรและระบบควบคุม
หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สํานักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไปศึกษาในสาขาวิชา Sports Science
เนน Health Sciences and Sports Management
ระดับปริญญา
โท-เอก หรือเอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาการจัดการ ทางการจัดการกีฬา
หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เนน Machine Learning, Big Data, Medical data
ระดับปริญญา
เอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางคอมพิวเตอร หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู
พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

๔
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
เนน Bioprocess Technology/Bioprocess Engineering,
Fermentation Technology, Biochemical Engineering, Food Engineering
ระดับปริญญา
โท-เอก หรือเอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่
มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
เนน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น, มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ระดับปริญญา
โท-เอก หรือเอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธาณรัฐอินเดีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร ทางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทางคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

๕
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ไปศึกษาในสาขาวิชา ฟ8สิกสดาราศาสตร (Astrophysics)
ระดับปริญญา
โท-เอก หรือเอก
ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางดานฟ8สิกส หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มี
ความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
ทุนที่ ๑
ตามความตองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ไปศึกษาในสาขาวิชา Marine Engineering
ระดับปริญญา
โท-เอก หรือเอก
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุDน เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธาณรัฐอินเดีย
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
จํานวน ๑ ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ปริ ญญาตรี หรื อโท สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร ทางวิ ศวกรรมเครื่ องกล ทางวิ ศวกรรมกลเรื อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต$อในสาขาวิชาที่กําหนด

