
                                                                                                       
(ส ำเนำ) 
 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญสังกัดกระทรวงมหำดไทย  
เพื่อรับทุนรัฐบำลไปศึกษำวิชำในประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 

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

                      ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือรับทุนรัฐบำลไปศึกษำวิชำ 
ในประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจ ตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

               ๑.  ทุนทีร่ับสมัคร   จ ำนวน ๑ ทุน  
  ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน กรมท่ีดิน 
  สำขำวิชำ   วิศวกรรมศำสตร์ 
  วิชำเอก / เน้นทำง  วิศวกรรมส ำรวจ 
  ระดับปริญญำ   โท 

  ประเทศ   ไทย  
 

 ๒.  ข้อผูกพันในกำรรับทุน 
                     ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมำปฏิบัติรำชกำรในส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน เป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้กับส ำนักงำน ก.พ. 
นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจ ำนวนเงินทุนดังกล่ำว 
ให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
 

 ๓. ขอบเขตภำรกิจและงำนที่จะมอบหมำยภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ๓.๑ งำนบริหำรจัดกำรที่ดินของประเทศ 
  ๓.๒ งำนบริหำรโครงข่ำย GPS ของประเทศ 
 

 ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                        ๔.๑  เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัดกระทรวงมหำดไทย 
 ๔.๒  เป็นข้ำรำชกำรที่ได้ปฏิบัติรำชกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 
 ๔.๓  เป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ และผลกำรเรียน ดังนี้ 

 

(ส ำเนำ) 



๒ 
 

   เป็นผู้ ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมส ำรวจ หรือทำงวิศวกรรมโยธำ และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ (ในระบบกำรวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที ่๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 
          ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภำค หรือตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ 
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำมำแสดงว่ำเป็นผู้มีผลกำรเรียน
เทียบเท่ำกับผลกำรเรียนที่ก ำหนด หำกผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลกำรเรียนมำแสดง จะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรสมัคร
คัดเลือกครั้งนี ้  
     ๔.๔  เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และควำมประพฤติด ี
                          ๔.๕  เป็นผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
  ๔.๖  เป็นผู้ที่ส่วนรำชกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอ 
สมควรจะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของส่วนรำชกำร 
  ๔.๗  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสำขำและวิชำเอกหรือเน้นทำงเดียวกับทุนที่จะไปศึกษำ 
   

 ๕.  กำรรับสมัครคัดเลือก 

 

                        ๕.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครคัดเลือกและรับใบสมัคร
ได้ทีส่่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน หรือทีเ่ว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. ที ่www.ocsc.go.th/scholarship 
 ๕.๒  ให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุนก ำหนดสถำนที่รับสมัครคัดเลือก และด ำเนินกำร
รับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 
  ๕.๓  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนด ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนรำชกำร 
ที่ได้รับกำรจัดสรรทุน (กรมที่ดิน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอก
รำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อด้วยตนเอง 
                         ๕.๔ เอกสำร หลักฐำน ทีต่้องยื่นในกำรสมัคร 
   ๕.๔.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 
๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
   ๕.๔.๒ ส ำเนำปริญญำบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records) 
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด   
    ๕.๔.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด  
   ๕.๔.๔ หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕  
   ๕.๔.๕ ส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (กรณีเข้ำศึกษำ
หลักสูตรนำนำชำติ) 

http://www.ocsc.go.th/scholarship


๓ 
 

   ๕.๔.๖ เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส ส ำเนำใบเปลี ่ยน 
ชื่อ-นำมสกุล เป็นต้น 
   ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่ำ ส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับ 
   ๔.๕ ในกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครกรอกรำยละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ ส ำนักงำน ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยตำมควรแก่กรณีต่อไป 

 ๖.  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือก 
                       ๖.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
                       ๖.๒ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจะตัดสินปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และ
ปัญหำอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกท่ีไม่ขัดกับประกำศรับสมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  
  ๖.๓  ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุนแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครเพ่ือท ำหน้ำที่
พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม 
สมควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของส่วนรำชกำร  

                   ๗.  วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 

                    ๗.๑  คณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครตำมข้อ ๖.๓ พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร 
จำกใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ รวมทั้งอำจพิจำรณำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ และ/หรือ ประเมิน
ควำมเหมำะสมของผู้สมัครและประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ผู้สมัครทรำบ 
  ๗.๒  ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุนแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวน
ทุนที่จัดสรรเพ่ือให้ ก.พ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ พร้อมกับส่งใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมข้อ ๕.๔ 
ไปยังกลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำและเลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ กรณีส่งทำงไปรษณีย์ ส ำนักงำน ก.พ. จะถือ
วันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ และหำกส่วนรำชกำรน ำส่งเอกสำรเอง ส ำนักงำน ก.พ. 
จะถือวันที่ที่กลุ่มงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. ประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ เอกสำร หลักฐำน 
ที่ส่งหลังวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ จะไม่ไดร้ับกำรพิจำรณำ 
  ๗.๓  ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุน กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนศึกษำหลักสูตร
นำนำชำติ มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 ๗.๓.๑  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ดังนี้ 
          (๑) เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนน ไม่ต่ ำกว่ำ  

๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ หรือมี
ผลคะแนนภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ หรือ  



๔ 
 

   (๒)  เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนน ไม่ต่ ำกว่ำ ๕๔ คะแนน 
(Internet-based) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๔.๕ แต่ไม่ถึงตำมหลักเกณฑ์ 
ข้อ ๗.๓.๑ (๑) หรือมีผลคะแนนภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ และมีมหำวิทยำลัยตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อ 
โดยไม่มีเงื่อนไข 

  ๗.๓.๒  ผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ดังนี้ 
         (๑) เป็นผู้มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนน ไม่ต่ ำกว่ำ ๕๔ คะแนน 
(Internet-based) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๔.๕ แต่ไม่ถึงตำมหลักเกณฑ์ 
ข้อ ๗.๓.๑ (๑) หรือมีผลคะแนนภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ และ 
       (๒) ภำยในระยะเวลำ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ หรือมีผลคะแนนภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ หรือมี
มหำวิทยำลัยตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อโดยไม่มีเงื่อนไข 

   ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS 
ตำมที่ก ำหนด และผลกำรทดสอบที่มีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ สำมำรถใช้ผล
กำรทดสอบนั้นได ้
  

 ๘.  กำรรำยงำนตัวและกำรอบรม 
     ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรำยงำนตัวและเข้ำรับกำรอบรมตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 

 ๙.  กำรท ำสัญญำ 
                         ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำทีส่ ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
 

              ๑๐. ระยะเวลำกำรศึกษำและกำรให้ทุน   
  ระยะเวลำกำรศึกษำและกำรให้ทุนศึกษำในระดับปริญญำโท (หลักสูตรศึกษำเต็มเวลำ) 
ไม่เกิน ๒ ปี โดยนับตั้งแต่วันเริ่มเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
        

                ๑๑. กำรเพิกถอนกำรให้ทุน 
                       ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม่มีหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำต่อจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัด 
  ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรเข้ำรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด 
  ๑๑.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมำตรฐำน หรือไม่เหมำะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตำมแนวทำงที่ ก.พ. ก ำหนด 
  ๑๑.๔ ขำดกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ก.พ. เกิน ๑ ปี 



๕ 
 

       ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงไม่เข้ำศึกษำต่อในระดับ และสำขำวิชำตำมที่ก ำหนด 
  ๑๑.๖ กรณีเข้ำศึกษำในหลักสูตรนำนำชำติ มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนต่ ำกว่ำ ๖๑ คะแนน (Internet – based) 
หรือผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ได้คะแนนต่ ำกว่ำ ๕.๐ หรือไม่มีผลคะแนนภำษำอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบได้
ไม่ต่ ำกว่ำนี้ หรือ 
  (๒) ไมม่ีมหำวิทยำลัยตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อโดยไม่มีเงื่อนไข 

  ๑๑.๗ ไมไ่ด้รับกำรตอบรับเข้ำศึกษำจำกสถำนศึกษำท่ีจะไปศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ ๒ ปี
นับแต่วันที่ประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
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