
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนไปศึกษาวิชา  

ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร8แลนด8 
ประจําป:การศึกษา ๒๕๖๐ 

________________________________ 
  

 ด�วยสํานักงาน ก.พ. ได�รับแจ�งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.)  
ว"ามหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร�แลนด� ได�ถวายทุนการศึกษา 
แด"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให�แก"นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติ
ตามข�อกําหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปI จํานวน ๒ ทุน  

๑. ทุนท่ีรับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปI จํานวน ๒ ทุน 
รายละเอียดของทุนและเง่ือนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท�าย ๑  

 

๒. คุณสมบัติของผูEมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑ ผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑.๑  เปMนพลเมืองไทยท่ีมีถ่ินพํานักอยู"ในประเทศไทย ในระยะเวลา ๑ ปI ก"อนวันท่ีสมัคร 
๒.๑.๒ เปMนผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม"มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห"งพระราช 

บัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารแนบท�าย ๒ 
๒.๑.๓  เปMนผู�มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 
 (๑) กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ

หลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ"านมาในระดับ
ปริญญาตรี ไม"ตํ่ากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน ให� A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) 
หรือร�อยละ ๗๕ หรือเทียบได�ไม"ตํ่ากว"านี้ หรือ 

 (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย"างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับ
เดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม"ตํ่ากว"า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนน 
ให� A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร�อยละ ๗๕ หรือเทียบได�ไม"ตํ่ากว"านี้ 

 
 
 
 
 
 



๒ 

 

๒.๒ ผู�สมัครคัดเลือกต�องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
๒.๒.๑   คะแนน TOEFL ไม"ตํ่ากว"า ๖๐๐ คะแนน (Paper-based) โดยมีคะแนน writing 

ไม"ต่ํากว"า ๔๗๕ คะแนน หรือ ๒๕๐ คะแนน (Computer-based) หรือ ๙๐ คะแนน (Internet-based) หรือ  
๒.๒.๒ คะแนน IELTS ไม"ต่ํากว"า ๖.๕ คะแนน โดยได�คะแนนในแต"ละ band ไม"ต่ํากว"า ๖.๐  
ท้ังนี้ คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษต�องมีอายุไม"เกิน ๒ ปI นับถึงวันท่ีเปiดภาค

การศึกษา และมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอ่ืน ผู�ประสงค�จะสมัครเพ่ือรับ
การคัดเลือกสามารถศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมได�จากเว็บไซต� English Language Requirements ของมหาวิทยาลัย        
ท่ี http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/ucdenglishlanguagerequirements/ 

๒.๓ ผู�สมัครคัดเลือกซ่ึงเปMนผู�รับทุนรัฐบาลและอยู"ระหว"างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ 
ไม"มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้ 

๒.๔ ผู�สมัครคัดเลือกท่ีเคยได�รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศมาแล�ว ต�องเปMนผู�ซ่ึง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุนตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับ ก.พ. หรือส"วนราชการแล�ว นับถึงวันท่ี 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ และจะต�องแสดงหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจากหัวหน�าส"วนราชการเจ�าสังกัด หากมิได�
แสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ให�มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให�ทุน 

๒.๕ ผู�สมัครคัดเลือกท่ีเคยได�รับทุนอ่ืน ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต"างประเทศ หรือในประเทศ และยังมี 
ข�อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ให�แสดงหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจากหัวหน�าส"วนราชการ       
เจ�าสังกัด/หน"วยงานท่ีเปMนต�นสังกัด หากมิได�แสดงหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ให�มีสิทธิสมัครสอบ หรือ   
เพิกถอนการให�ทุน 

๒.๖ ผู�สมัครคัดเลือกท่ีเปMนข�าราชการ/เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ต�องมีหนังสืออนุญาตให�สมัครสอบจาก
หัวหน�าส"วนราชการเจ�าสังกัด/หน"วยงานท่ีเปMนต�นสังกัด หากไม"มีหนังสือดังกล"าว จะพิจารณาไม"ให�มีสิทธิสมัครสอบ 
หรือเพิกถอนการให�ทุน 

๒.๗ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ� 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ ผู�ประสงค�จะสมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร�เน็ตในเว็บไซต�ของ

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ท่ี http://www.ucd.ie/international/apply ดังนี้ 
(๑) ผู�สมัครคัดเลือกท่ีดําเนินการสมัครต้ังแต"วันท่ีประกาศถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

กรอกใบสมัครทุนท่ีหัวข�อ “Global Excellence Graduate Scholarship”  
(๒) ผู�สมัครคัดเลือกท่ีดําเนินการสมัครต้ังแต"วันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

กรอกใบสมัครทุนท่ีหัวข�อ “HRH Princess MahaChakri Sirindhorn of Thailand Scholarship”  
 
 
 



๓ 

 

๓.๒ ผู�ประสงค�จะสมัครคัดเลือกสามารถศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรการศึกษา ๑ ปIของมหาวิทยาลัย (UCD one-year Taught Masters programmes) ได�ท่ี 
http://www.ucd.ie/graduatestudies แ ล ะ ส า ม า ร ถ ศ ึก ษ า ข �อ ม ูล เ กี ่ย ว ก ับ ท ุน ก า ร ศ ึก ษ า นี ้ ท่ี 
http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/coming-to-ireland/scholarships-
and-funding/gt-scholarships-and-funding/ เลือก Thailand หัวข�อ HRH Princess MahaChakri Sirindhorn 
of Thailand Scholarships 

๓.๓   ผู�ประสงค�จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได�ตั้งแต"บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
ท้ังนี้ สามารถติดต"อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ีคุณสาวิตรี ภิรมย�กิจ สํานักงานประสานงาน

โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. หมายเลขโทรศัพท� 
๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต"อ ๘๑๘๗๔ หรือทาง E-mail: Sawitree.piromkit@nstda.or.th   

 

๔. วิธีคัดเลือกผูEไดEรับทุน 
๔.๑ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 
๔.๒ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) แต"งต้ังคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ โดยมีผู�แทนจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินร"วมเปMนกรรมการด�วย 
๔.๓ คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู�สมัครท่ีมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินได�

คัดเลือกแล�วในเบ้ืองต�น 
๔.๔ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ

เข�าสอบสัมภาษณ�ทางเว็บไซต� http://www.nstda.or.th/r/UCD ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐  
๔.๕ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการสัมภาษณ�ประมาณปลายเดือนเมษายน – ต�นเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐   
๔.๖ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผู�ผ"าน

การคัดเลือกประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – ต�นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต� http://www.nstda.or.th/r/UCD  
๔.๗ ผู�ผ"านการคัดเลือกจะต�องส"งเอกสารตามข�อกําหนดของมหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัย

คอลเลจดับลิน และเริ่มเข�าศึกษาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๕. การเพิกถอนทุน 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก"ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
๕.๑ ไม"สามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ได�ตามวันท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 
๕.๒ ผู�ได�รับทุนส"งหลักฐานและเอกสารท่ีใช�ในการสมัครอันเปMนเท็จ 

 
 
 



๔ 

 

๕.๓ ผู�ได�รับทุนละเมิดสัญญาท่ีทํากับมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน  
๕.๔ ผู�ได�รับทุนมีผลการเรียนท่ีตํ่ากว"ามาตรฐาน หรืออาจารย�ท่ีปรึกษาให�ความเห็นว"าผู�ได�รับทุน

ไม"สามารถจะสําเร็จการศึกษาได�ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
๕.๕ ผู�ได�รับทุนได�รับทุนจากหน"วยงานอ่ืน ๆ 
๕.๖ รัฐบาลไทยขอให�เพิกถอนการให�ทุนของผู�ได�รับทุน  

 

๖. เง่ือนไขการรับทุน 
ทุนการศึกษานี้เปMนทุนท่ีมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร�แลนด� ทูลเกล�าฯ ถวายแด"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให�แก"นักศึกษาในพระราชานุเคราะห� 
ซึ่งเปMนทุนที่ไม"มีข�อผูกพันการชดใช�ทุน ดังนั้น หากผูEที่ไดEรับการคัดเลือกแลEว ไมKสามารถรับเง่ือนไขและ
สละสิทธิ์การรับทุนในภายหลัง จะเปOนการกระทบกระเทือนตKอช่ือเสียงของประเทศไทยและโอกาสไดEรับ
ความชKวยเหลือในลักษณะดังกลKาวในอนาคต 

 
       
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(ลงชื่อ)            พัชรภากร  เทวกุล 

(หม"อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



รายละเอียดทุนไปศึกษาวิชา  
ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร8แลนด8 ประจําป:การศึกษา ๒๕๖๐ 

 
หนKวยที่ สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จํานวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

๑ Agricultural Science หรือ Food Science โท   สาธารณรัฐไอร�แลนด� ๑ - กําลังศึกษาชั้นปIสุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษา  
  ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ             
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�          
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�            
  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร� หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร�  
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา 
  ปริญญาตรี ไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ หรือร�อยละ ๗๕  
  หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้  

๒ สาขาวิชาด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โท   สาธารณรัฐไอร�แลนด� ๑ - กําลังศึกษาชั้นปIสุดท�ายหรือสําเร็จการศึกษา  
  ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา 
  ปริญญาตรี ไม"ต่ํากว"า ๓.๐๐ หรือร�อยละ ๗๕  
  หรือเทียบได�ไม"ต่ํากว"านี้  

 

หมายเหตุ  ทุนหน"วยที่ ๒ ไม"อนุญาตให�ไปศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร� สัตวแพทยศาสตร� พยาบาลศาสตร� สาธารณสุขศาสตร� และบริหารธุรกิจ 
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มาตรา ๓๖ แห
งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 ผู �ที ่จะเข�ารับราชการเป�นข�าราชการพลเรือนต�องมีคุณสมบัติทั ่วไป และไม$มีลักษณะต�องห�าม     
ดังต$อไปนี้ 
 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
      (๑)   มีสัญชาติไทย 
      (๒)    มีอายุไม$ต่ํากว$าสิบแปดป1 
      (๓)    เป�นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5ทรงเป�นประมุขด�วย
ความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต�องห�าม 
      (๑)    เป�นผู�ดํารงตําแหน$งทางการเมือง    
  (๒)    เป�นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ9:นเฟ;อน ไม$สมประกอบ 
หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
      (๓)    เป�นผู�อยู$ในระหว$างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก$อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๔)   เป�นผู�บกพร$องในศีลธรรมอันดีจนเป�นท่ีรังเกียจของสังคม 
      (๕)    เป�นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน$งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี
ในพรรคการเมือง 
       (๖)    เป�นบุคคลล�มละลาย 
      (๗)    เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว�นแต$เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘)  เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล$ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน$วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (๙)    เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
     (๑๐)  เป�นผู�เคยถูกลงโทษไล$ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (๑๑)  เป�นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน หน$วยงานของรัฐ 
 

     ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป�นข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)   
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต$ถ�าเป�นกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู�นั้น
ต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป1แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม  (๑๐) ผู�นั้นต�องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป1แล�ว และต�องมิใช$เป�นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต$อหน�าท่ี 
                                               

-------------------------------------- 
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