
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร 
เรื่อง การรบัสมัครสอบคัดเลือกเพือ่รับทุนสํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  

เพื่อศึกษาตอตางประเทศระดบัปริญญาตร-ีโท-เอก ประจําป 2553  
........................................ 

  ดวยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สําหรับบุคคลท่ัวไป ประจําปการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก  
ณ ตางประเทศ โดยมีรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
เพ่ือรับทุน ดังตอไปน้ี 

1. ทุนที่รับสมัคร จํานวน 2 ทุน ไดแก  
1.1 สาขา  Plant Physiology  จํานวน 1 ทุน ตามความตองการกรมวิชาการเกษตร 
1.2 สาขา  Plant Breeding  จํานวน 1 ทุน ตามความตองการกรมการขาว 

2. เงื่อนไขการรับทุน 
 2.1 ผูไดรับทุนจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สามารถ
Download จาก http://www.arda.or.th 
 2.2  ผูไดรับทุนการศึกษาเม่ือจบการศึกษาแลวจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตามตําแหนงและหนวยงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน
แตตองไมนอยกวา 5 ป  สวนระยะเวลาที่เหลือมากกวา 5 ปข้ึนไป จะปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนก็ไดโดยที่สํานักงานหรือหนวยงานนั้น ๆ ตั้งอยูในประเทศไทย 
 2.3  กรณีที่มีการผิดเง่ือนไขหรือสัญญารับทุน ไมวาดวยเหตุใด ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบชดใชเงินทุนที่ได
จายไปแลวทั้งสิ้นในแกสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  เร่ืองหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการชดใชทุนสําหรับผูผิดสัญญารับทุนไป
ศึกษา ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยดวยทุนสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   
 2.4 สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสินทางปญญาใด ๆ ที่เกิดจากการศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร และการจัดสรรผลประโยชนใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เวนแตจะ
มีการตกลงเปนอยางอ่ืน เปนกรณี ๆ ไป 
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 3.1 ผูมีสิทธิสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
  3.1.1 บุคคลทั่วไป  

3.1.2 มีอายไุมเกิน 20 ป นับถงึวันที่รับสมัคร 
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 3.1.3 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเทาท่ีผานมาไมต่ํากวา 3.50  
 3.2 ไมอยูในระหวางการรับทุนท่ีมีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใชทุนใด ๆ  
 3.3 ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนอ่ืน ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศหรือในประเทศมาแลว
จะตองเปนผูซ่ึงหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติหนาที่ชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับเจาของทุนหรือหนวยงานตนสังกัด
แลว และถายังมีขอผูกพันในการปฏิบัติหนาที่ชดใชทุน ใหแสดงหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมใหสมัครสอบ 
และยินยอมจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานเจาของทุนในการปฏิบัติงาน หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว สํานักงานฯ 
จะพิจารณาไมใหสิทธิสมัครสอบหรือเพิกถอนการใหทุน 
4. การรับสมัคร  (สามารถสมัครไดโดยไมตองเสียคาสมัคร)  

 4.1 กําหนดวันรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร 
  4.1.1 ผูสมัครสามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2553 
  4.1.2 ข้ันตอนการสมัคร 
 (1)  ผูสมัครสามารถ Download แบบฟอรมใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครสอบไดท่ี 

http://www.arda.or.th หัวขอ “สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุน สวก.”  โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวน  
พรอมลงลายมือช่ือผูสมัครใหเรียบรอย 
 (2)  การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร  สามารถยื่นใบสมัครสอบไดดวยตนเอง ณ สํานักงานฯ 
หรือยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณียลงทะเบียน  โดยผูสมัครจะตองลงลายมือช่ือและรับรองสําเนาในเอกสารการสมัครทุก
ฉบับ  และสงเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  พรอมกับซองจดหมายขนาด 11x12 เซนติเมตร ติดแสตมปราคา 3 บาท       
จาหนาซองถึงตัวเองใหชัดเจน ไปยังสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องคการมหาชน) เลขที่ 2003/61   ถ.พหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  พรอมท้ังวงเล็บมุมซองวา “(สมัครสอบทุนศึกษาตอ)” ภายในวันที่  19  
พฤษภาคม  2553 (ใบสมัครที่สงหลังวันดังกลาวจะไมรับสมัคร) ทั้งนี้ สํานักงานฯ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทาง
ประทับตรารับจดหมายของผูสมัครสอบเปนสําคัญ เพ่ือทางสํานักงานฯ จะไดจัดสงหลักฐานการสมัครและบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบกลับมายังผูสมัครภายใน 15 วัน  นับจากวันสงเอกสารและหลักฐานการสมัคร หากกรณีที่ผูสมัครไมไดรับ
เอกสารตามวันดังกลาวกรุณาติดตอกลับสํานักงานฯ โดยดวน โทร. 0 2579 7435 ตอ 122,123   

 4.2 เอกสารและหลักฐาน ที่จะตองยื่นในการสมัครสอบ 
  4.2.1 ใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัคร ตามขอ 4.1.2 (1) พรอมติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 X 1.5 น้ิว จํานวน 3 รูป ถายไวไมเกิน 1 ป  
  4.2.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 
  4.2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบานอยางละ 1 ชุด 
  4.2.4  หนังสือรบัรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน จากอาจารยประจําช้ัน หรอื
อาจารยที่ปรกึษา (ตามที่แนบมาพรอมใบสมัคร) 
  4.2.5  ใบรับรองแพทย   
  4.2.6  เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล จํานวน 1 ชุด 
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 4.3 ในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามประกาศนี้  
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบทางสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ 
5. ขั้นตอนการพิจารณา 
  5.1 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจะแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัครขอรับทุน 
สวก.(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม สถานศึกษาที่จะไปศึกษา สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา 
ความรู ความสามารถ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก 
  5.2 สํานักงานประกาศ วนั เวลา สถานที่สอบ 
  5.3 คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัครขอรับทุน สวก. (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) วางระเบียบ 
และวิธีการสอบ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับทุนแทนในกรณีที่ทุนใดไมมีผูสมัคร 
หรือไมมีผูมีสิทธิไดรับทุนน้ันเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตรเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
  5.4 คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัครขอรับทุน สวก.(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ดําเนินการ
สอบขอเขียน และสัมภาษณ เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากพื้นความรูที่จําเปน สําหรับการไปศึกษาตอใน
สาขาที่สมัคร เชน ความรูความเช่ียวชาญในสาขาที่จะไปศึกษาตอ ความสามารถการใชภาษาอังกฤษ เชาวนปญญา 
ประสบการณ ความตั้งใจจริง ตลอดจนทัศนคติตอการรับทุน สุขภาพจิต ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ การปรับตัวเขา
กับสังคมและสิ่งแวดลอม และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
6. เกณฑการตัดสิน 
  6.1 ผูผานการสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูผานคะแนนการสอบขอเขียนและคะแนนการประเมิน
ความเหมาะสมในการรับทุน ไมต่ํากวารอยละ 80  
  6.2 คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติผูสมัครขอรับทุน สวก.(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) จะเสนอ
รายช่ือผูผานการสอบตอคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร เพ่ือเห็นชอบและประกาศรายชื่อเปน
ผูมีสิทธิไดรับทุน และคณะอนุกรรมการฯ จะเสนอรายช่ือผูผานการสอบตอคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตรเพื่ออนุมัติและประกาศรายชื่อผูไดรับทุน 
  6.3 ถาผูมีสิทธิไดรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการใหทุน หรือไมสามารถรับทุนได
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร จะพจิารณาใหผูที่ผานการสอบคัดเลอืกที่อยูในอันดับถัดไป
เปนผูมีสิทธิไดรับทุนแทน 
7. การสมัครสถานศึกษา 

ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกําหนด 
และตามสาขาวิชาที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกําหนดไว และเปนไปตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง โดยผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองดําเนินการเลือกสถานศึกษาและสมัครเอง ทั้งนี้ผูมีสิทธิไดรับทุน
จะตองไดรับการตอบรับเขาศึกษาจากสถานศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันประกาศผล 
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8. การรายงานตัวและการอบรม 
  ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ตามท่ี
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกําหนด 
9. การตรวจสุขภาพและอนามัย 
  ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองผานการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ตามวัน เวลา  
ที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกําหนด และผลการตรวจสุขภาพในที่น้ีใหถือเปนที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพ 
ไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด 
10. การทําสัญญา 
   สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จะทําสัญญารับทุนระหวาง สํานักงานฯ กับนักเรียนทุน 
ทั้งนี้ จะทําสัญญาไดตอเม่ือมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยท่ีระบุวาพรอมที่จะไปศึกษาตอ
ตางประเทศได พรอมกับแนบหลักฐานการรับเขาศึกษาอยางเปนทางการ 
11. การรับเงินทุนและการเดินทาง 
  ผูที่ไดรับทุน จะไดรับเงินทุนเม่ือทําสัญญาเรียบรอยแลว โดยจะไดรับคาใชจาย เชน คาตั๋วเครื่องบิน
ไป-กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือ อุปกรณการศึกษา ฯลฯ ตาม
อัตราที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกําหนด  
12. การเพิกถอนการใหทุน 

   สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุนหากเขากรณีใด 
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  12.1 ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากสถานพยาบาลที่กําหนด  
  12.2 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสญัญาตามท่ีสํานักงานกําหนด 
  12.3 เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย “ตั้งแตประกาศเปนผูมีสิทธิไดรับทุนหรือเปนผูไดรับทุน จนจบ
การศึกษา”   
  12.4 กรณีที่ผูไดรับทุนขาดการติดตอกับเจาหนาที่เกิน 1 ป 
  12.5 หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาตอ เม่ือสถานศึกษาตอบรับแลว 
  12.6 กรณีไมไดรับการตอบรับเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ ภายในระยะเวลา 1 ป นับ
แตวันประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิไดรับทุน 

                                                    ประกาศ ณ วันที่       5  เมษายน     พ.ศ. 2553 
 
 
 (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

 


