
ประกาศสำนกังานพฒันาการวิจัยการเกษดร (องค์การมหาซน)
เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือรันทุนการศึกษา 

โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพ,ระเกียรติ “ลืบสาข ร.๙ เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่”
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสำนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาซน) หรือ สวก. จะดำเนินการสอบคัด®อก 
ทุนการศึกษาต่อระคับปริญญาตรี ภายใต้โครงการทุนปริญญาตรืเปีลิมพระเกียรติ '‘สืบสาน ร.๙ เพ่ือเกษตรกร 
รุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๕

อาศยัอำนาจตามความในขอ้ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัย 
การเกษตร ในคราวประชมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
พร้อมท้ังกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุน ดังต่อไปน้ี
๑ .  ทุนท ีรั่บสมัคร

๑.๑ เปน็ทนุการศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือศึกษาต่อใบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๓0.ทุน 
ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

๑.๒ ระยะเวลาการใหทุ้นเป็นไปตามหลักสตูรท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนกังานพฒันา 
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาซน) กำหนด

:๒. คุณสมบติของผู้มีลิทฮ๋ึสมัครสอบ
๒.๑ ผู้มสิ'ทธ้ิสมัครสอบ'จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

๒.๑.๑ เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
ท่ีมีการข้ึนทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานใบลังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒.๑.๒ ไม่จำกัดอายุ
๒.๑.๓ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง .(ปวส.) ข้ึนไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา 
๒.๑.๔ สามารถเขา้ศกึษาไดต้ามระเบยีบและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
๒.๑.๕ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอ่ืน  ๆ เซ่น 

Internet, Mobile phone, Sm art phone เป็นต้น
๒.๒ ผู้สมัครที,เคยได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าท่ีชดใช้ทุนตามสัญญาท่ีได้ 

ทำไว้กับเจ้าของทุนเดิม กรณถ้ีายังมีภาระผูกพันในการซดใช้ทุน ผู้สมัครต้องกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีซดใช้ทุนแล้ว 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี โดยตอ้งแสดงหนงัสอือนญุาตและรับรองความเหมาะสมและยินยอมใหส้มคัรสอบจาก 
หน่วยงานเจ้าของทุนเดิม

/ ๓. การรับสมัคร...



๓. การรับสมัคร
๓.๑ กำหนดวันรับสมัคร และข้ันตอนการสมัคร

๓.๑.๑ ผู้สมัครสามารถสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ -  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 
โดยไม,เสียค่าสมัคร

๓.๑.๒ ข้ันตอนการสมัคร
■ ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพือ่สมคัรสอบได้ท่ีเว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th »  

ทุนศึกษา/อบรม »  ทุนการศึกษา » โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.๙ เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่,’ 
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๔๖๔ »  สมัครสอบผ่านลิงค์ 
https-//epmste๐๒O.arda.or.th/เพ่ือใช้ในการเข้าระบบสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลพร้อมแนบ 
เอกสารประกอบการสมคัรใหค้รบถว้น ภายในวันที ่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ หากสมัครหลังวันดังกล่าว 
ทาง สวก. จ.ะ'โม่ให้สิทธ้ิสมัครสอบ ‘

๓.๒ เอกสารและหลักฐาน- ท่ีจะต้องย่ืนในการสมัครสอบ
๓.๒.๑ ใบสมัคร ตามข้อ ๓.๑.๒ พร้อมติดรูปถ่าชหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ 

ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว จำนวน ๑ รูป ถ่าย'ไว้!1ม่เกิน ๑ ปี
๓.๒.๒ สำเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีนตลอดหลกัสตูร (Transcript of Records) 

ระดับประกาศปียบัตรวชิาชพีขัน้สงู(ปวส.)ขึน้ไปจำนวน๑ ช คุ .
๓.๒.๓ สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปาส.) ข้ึนไป จำนวน ๑ ชุด 
๓.๒.๔ เอกสารการขึน้ทะเบยีนเปน็เกษตรกรปราดเปรอง (Smart Farmer) หรือเกษต่รกร 

รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรอืเอกสารอืน่  ๆ เซ่น ประกาศนยีบัตร หรือหนงัสอืรับรองการเป็น 
เกษตรกรปราดเปร่ืองหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ท่ีออกให้โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหครณ

๓.๒.๔ แผนการดำเนนิงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสวามมงุมัน่และตัง้ใจในการพฒันาตนเอง 
เพือ่นำความรู้ไปใชใ้นการทาเกษตรกรรมหลงัสำเร็จการศึกษา โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบเรียงความ 
ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 หรือรูปภาพ หรือ Infographic หรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน ๓ นาท่ี 

๓.๒.๖ เอกสารอ่ืน ๆเซ่นสำเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุลสำเนาทะเบียนสมรสจำนวน๑ ชุด 
- ท้ังนีใ้นการสมคัรสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบใบการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 

คณุสมบตัติรงตามประกาศรับสมคัรสอบจรงิ และจะตอ้งกร0กรายละเอยีดตา่ง  ๆในใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถว้นตามประกาศนิใ้นกรณทีีม่กีารผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรสอบ ทาง สวก. จะถอวา่เปน็ผูข้าด 
คุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ี

๔. ข้ันตอนการพจิารณา
๔.๑ สวก. แต่งต้ังคณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพ่ีอพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพิจารณาใน 

เบือ้งต้น โดยพจิารณาจากความรู ้ความสนใจ มุ่งม่ัน และต้ัง!จในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ 
ต้านการเกษตร และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ้ีสอบดัดเลือก 

๔.๒ สวก. ประกาศ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ

/ ๔.๓ คณะทำงาน...
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๔.๓ คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นโหม่ จะวางระเบียบ วิธีการสอบ 
ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

๔.๔ คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยดำเนินการสอบคัดเลือก 
ดว้ยวธิกีารสอบขอ้เขยีน หรือสอบสมัภาษณ ์ หรือวิธีการประเมินอ่ืน  ๆ วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี 
ตามท่ีคณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่กำหนด

๔. เกณฑก์ารตัดสิน
๔.๑ ผู้รับทุนจะตัอฺงเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์-หรือ 

วิธีการประเมินอ่ืน  ๆ วิธีการ่ใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี ตามท่ีค{นะทำงาน่คัดเลือกผู้รับทุนกำหนด โดยจะต้อง
• ได้คะแนนสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘0

๔๒ ผูร้บัทนุจะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามสนใจ มุ่งม่ัน และต้ังใจในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ 
ด้านการเกษตร และมีแผนหรือโคร่งการท่ีจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคถารเกษตร 
ของประเทศ . •

๔๓ คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จะเสนอรายซ่ือผู้รับทุนต่อ 
คณะอนกุรรมการพฒันาบคุลากรดา้นการวจิยัการเกษตร เพ่ือพิจารณๅให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ 
คณะกรรมการสำนักงาน่พัฒนาการวิจัยการเกษตรเพ่ืออนุมัติ และประกาศร่ายซ่ือผู้รับทุน

๔๔ กรณี. ท ีผู่'้รบัทนุสละสทิธ่การรบัทนุ หรอืถกูเพกิทอนการใหท้นุ หรือไม'สามารถรับทนุได ้
คณะอนกุรรมการพฒันาบคุลากรดา้นการวจิยัการเกษตร จะพิจารณาให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกท่ีอยู่ใน 
อันดับถัดไปเป็นผู้รับทุ่นแทน

• ๖, การรายงานตวัและการอบรมปฐมนเิทศ่
ผู้รับทุนจะต้องมารายงานตัวและเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆในการรับทุน 

'ตามที ่ สวก. กำหนด

๗. การทำสัญญารับทนุ
สวก. จะจัดทำสัญญารับทุนการศึกษากับ่ผู้รับทุน รวมถึงการจัดทำสัญญาค้ําประกันด้วย 

๘. การรับเงินทุน
ผู้รัปทุนจะได้รับเงินทุนตามอัตราท่ีคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกำหนด เม่ือทำ 

สัญญารับทุน และสัญญาค้ําประกัน เรียบร้อยแล้ว

/ ๙. การติดตาม...



๙. การติดตามและประเมินผลผู้รับทุน
สวก. กำหนดใหผู้้รับทุนรายงานความก้าวหนา้ทางการศึกษาด้วยเอกสารทุก ๖ เดือน หรือทุกภาค 

การศึกษา โดยให้รายงานมายังสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาซน)
๑0. การเพิกถอนการให้ทุนฺ

สวก. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้รับทุบ หากเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี
๑๐.๑ ผู้รับทุนหลีกเล่ียง ละเลยการรายงานตวั หรือเจ้าศึกษาตอ และไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ี สวก.

กำหนด
๑๐.๒ ผู้รับทุนเน้นผู้มีความประพฤติเส่ือมเลีย ต้ังแต่ประกาศเน้นผู้รับทุน จนจบการศึกษา 
๑๐.๓ กรณีท่ีผู้รับทุนขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี สวก. เกิน ๑ ปี

๑๑. ข้อผูกพันตามสัญญารับทุน
๑๑.๑ ผู้รับทุนจะต้องดำเน้ีนการจัดทำสัญญารับทุนกับ สวก.ให้เรียบร้อยก่อนการศึกษา และจะต้อง 

ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สวก.
๑๑.๒ ผู้รับทนุเม่ือสำเร็จการศึกษาแล้วจะตอ้งกลับมาประกอบอาชพีเกษตรกรรมหรือทีเ่ก่ียวข้อง 

ภายในประเทศไทย เท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หรือตามท่ีคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
เห็นชอบ •

๑๑.๓ หากผู้รับทุนผิดเง่ือนไขหรือสญัญารับทุน ไม่ว่าด้ายเหตุใด ผู้รับ*ทุนจะต้องรับผิดชอบซดใช้ 
เงินทุนท่ีไต้จ่ายไปแล้วท้ังส้ินให้แก่ สวก. กับเงินอีกจำนวนหน่ึงเท่าของจำนวนทุนเน้นเบ้ียปรับแก' สวก. ด้วย '•

๑๒. เง่ือนไขการรับทุน
ต้องมีการจ้ดทำรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาตามท่ี สวก. กำหนด

ท้ังน้ีในกรณีท่ีมีบีญหาใด  ๆ เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามประกาศน้ีให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ตา้นการวจิยัการเกษตรเนน้ผูพ้จิารณา แล้วนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัย'การเกษตรเน้นฺ 
ผู้วินิจฉัยช้ีขาด ซ่ึงถือเน้นท่ีสุด

ประกาศ ณ วันท่ี ๑เท รันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)
ผู้อำนวยการสำนักงา•บพัฒนาการวิจัยการเกษตร


