
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาซน)

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
โครงการขยายผลทุบปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒)

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาซน) หรือ สวก. จะดำเนินการสอบคัดเลือก 

ผู้รับทุบการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัด)นาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบที่ '๒)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษต่ร พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมติคณะกรรมการสำนักงานพัฒนา 

การวิจัยการเกษตร ในคราวประขุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครสอบ 

คัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธการสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุน ดังต่อไปน้ี

๑. ทุนที่รับสมัคร

๑.๑ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบภาคสมทบ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 

๑เส ทุน ภายใต้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเกษตรอัจฉริยะ

๑.๒ ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงาบพัฒนาการวิจัย 

การเกษตร (องค์การมหาขน) กำหนด

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ๋สมัครสอบ

๒.๑ ผู้มีสิ'ทธึ๋สมัครสอบ'จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑.๑ เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 

Farmer) ที่มีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒.๑.๒ ไม่จำกัดอายุ

๒.๑.๓ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาซีพขั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป โดยไม่จำกัดสาขาวิซา 

๒.๑.๔ สามารถเข้าศึกษาได้ตามระเบ ียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด

๒.๑.๕ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น  ๆ

เซ่น Internet, Mobile phone, Smart phone เป็นด้น

๒.๒ ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ซดใช้ทุนตามสัญญาที่ 

ได้ทำไว้กับเจ้าของทุนเดิม กรณีถ้ายังมีภาระผูกพันในการซดใช้ทุบ ผู้สมัครต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ขดใช้ทุน 

แล้ว ไม,น้อยกว่า ๑ ปี โดยต้องแสดงหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมและยินยอมให้สมัครสอบจาก 

หน่วยงาบเจ้าของทุนเดิม

/ ๓. การรับสมัคร...



Is

๓. การรับสมัคร

๓.๑ กำหนดวันรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

๓.๑.๑ ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

โดยไม่เสียค่าสมัคร

๓.๑.๒ ขั้นตอนการสมัคร ^

ผ ู้?!ม ัครกรอกข้อม ูลเ.พ ื่อสม ัครสอ1ชได้,ที่เว็บไ‘ซค์'ของ สวก. www.arda.or.th »  

ทุนศึกษา/อบรม »  ทุนการศึกษา »  โครงการขย#พลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๕; »  สมัครสอบผ่านลิงค์ https://epms2020.arda.or.th/ เพ่ือใช้ในการเข้า 

ระบบสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ หากสมัครหลังวันดังกล่าวทาง สวก. จะไม่ให้ลิทรสมัครสอบ 

๓.๒ เอกสารและหลักฐาน ที่จะต้องยื่นในการสมัครสอบ

๓.๒.๑ ใบสมัคร ตามข้อ ๓.๑.๒ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม,สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ 

ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี

๓.๒.๒ ส ำ เน าระ เบ ียน แ ส ด งผ ลก าร เร ียน ต ลอ ด ห ล ัก ส ูต ร  (Transcript of Records) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๓ สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป จำนวน ๑ ชุด 

๓.๒.๔ เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ 

(Young Smart Farmer) หรือเอกสารอื่น  ๆ เช่น ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการเป็นเกษตรกร 

ปราดเปรื่องหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ออกให้โดยหน่วยงาบในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๒.๕ แผนการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อนำ 

ความรู้ไปใช้ใบการทำเกษตรกรรมหลังสำเร็จการศึกษา โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบเรียงความ ความยาว 

ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ หรือรูปภาพ หรือ Infographic หรือคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน ๓ นาที

๓.๒.๖ เอกสารอื่น  ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนซื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑.ชุด

ทั้งนี้ ในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง กุ.ในใบสมัครให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนตามประกาศนิ้ ในกรณีที่ม ีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทาง สวก. จะถือว่าเป็นผู้ขาด 

คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

๔. ขั้นตอนการพิจารณา

๔.๑ สวก. แต่งตั้งคณะทำงาบดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพิจารณาใน 

เบื้องต้น โดยพิจารณาจากความรู้ ความสนใจ มุ่งมั่น และตั้งใจในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการต้าน 

การเกษตร และประกาศรายซื่อผู้มีสิทธี้สอบคัดเลือก 

๔.๒ สวก. ประกาศ วัน เวลา และสถานที,สอบ

๔.๓ คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จะวางระเบียบ วิธีการสอบ 

ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

๔.๔ คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยดำเนินการสอบคัดเลือก 

ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการประเมินอื่น กุ วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ตามที่ 

คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่กำหนด

/ ๕. เกณฑ์การตัดสิน...

http://www.arda.or.th
https://epms2020.arda.or.th/


๓

๕. เกณฑ์การตัดสิน

๕.๑ ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเสือก ด้วยวิธีการสอบข้อเชียนุ หรือสอบสัมภาษณ์ หรือ 

วิธีการประเมินอื่น  ๆ วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ตามที่คณะทำงานกำหนด โดยจะต้องได้คะแนนสอบ 

ไม่ต่ําก-ว่าร้อยละ ๘๐

๕.๒ ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ท ี่ม ีความสนใจ มุ่งมั่น และตั้งใจในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบกุาร 

ด้านการเกษตร และมิแผนหรือโครงการที่จะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาภาคการเกษตร 

ของประเทศ

๕.๓ คณะทำงานดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จะเสนอรายซื่อผู้รับทุน 

ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ 

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัย่การเกษตรเพื่ออนุมัติ และประกาศรายซื่อผู้รับทุน

๕.๔ กรณ ีท ี'ผ ู้'ร ับท ุนสละส ัทธ ี้การร ับท ุน หรือถ ูกเพ ิกลอบการให ้ท ุน หรือไม่สามารถรับท ุนได้ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จะพิจารณาให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเสือกที่อยู่ใน 

อันดับถัดไปเป็นผู้รับทุนแทน

๖. การรายงานตัวและการอบรมปฐมนิเทศ

ผู้รับทุบจะต้องมารายงานตัวและเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง  ๆในการรับทุน 

ตามที่ สวก. กำหนด

๗. การทำสัญญารับทุน

สวก. จะจัดทำสัญญารับทุนการศึกษากับผู้รับทุน รวมถึงการจัดทำสัญญาคํ้าประกันด้วย 

๘.'การรับเงินทุบ

ผู้รับทุนจะได้รับเงินทุนตามอัตราที่คณะกรรมการสำนักงาบพัฒนาการวิจัยการเกษตรกำหนด เม่ือทำ 

สัญญารับทุน และสัญญาคํ้าประกับ เรียบร้อยแล้ว

๙. การติดตามและประเมินผลผู้รับทุน

สวก. กำหนดให้ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วยเอกสารทุก ๖ เดือน หรือทุกภาค 

การศึกษา โดยให้รายงานมายังสำนักงาบพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) .

๑๐. การเพิกถอนการให้ทุน

สวก. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก,ผู้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี

๑๐.๑. ผู้รับทุนหลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว หรือเข้าศึกษาต่อ และไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ สวก.

กำหนด

๑๐.๒ ผู้รับทุนเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย ตั้งแต่ประกาศเป็นผู้รับทุน จนจบการศึกษา 

๑๐.๓ กรณีที่ผู้รับทุนขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สวก. เกิน ๑ ปี

๑๑. ข้อผูกพันตามสัญญารับทุน

๑๑.๑ ผู้รับทุบจะต้องดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนกับ สวก. ให้เรียบร้อยก่อนการศึกษา และจะต้อง 

ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สวก.

๑๑.๒ ผู้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง 

ภายในประเทศไทย เท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หรือตามที่คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

เห็นชอบ

* / ๑๑.๓ หากผู้รับทุน...



๑๑.๓ หากผู้รับทุนผิดเงื่อนไขหรือสัญญารับทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนจะต้องรับผิดขอบซดใช้เงินทุน 

ท่ีได้จ่ายไปแล้วท้ังส้ินให้แก่ สวก.

๑๒. เงื่อนไขการรับทุน

ต้องมีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าทางการสืกษาตามที่ สวก. กำหนด

ทั้งนี้ในกรณีที่มีปิญหาใด  ๆ เกีดชี้นจากการปฏิษัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการวิจัยการเกษตรเป็นผู้พิจารณา แล้วนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเป็น 

ผู้วินิจฉัยช้ีขาด ซึ่งถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒<1๖๔

(นายสุวิทย์ ช้ยเกียรติยศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร


