
 

 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา                          

ณ สถาบันการศึกษาในตางประเทศ ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
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  ดวยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ มีความประสงคสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท 

สาขาธรณีวิทยา  ณ  สถาบันการศึกษาในตางประเทศ (ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด)  ใหกับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 1  ทุน 

จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน พรอมท้ังกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือรับทุน  

ดังตอไปนี้ 
 

  1.  ทุนที่รับสมัครสอบ   

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา ณ มหาวิทยาลัย หรือ 

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ จํานวน 1 ทุน   
   

2.  ขอผูกพันในการรับทุน 

     2.1   ผูไดรับทุนจะตองไดรับคําตอบรับแบบไมมีเง่ือนไขจากสถาบันการศึกษา  
ในตางประเทศ ท่ีสํานักงาน ก.พ. ยอมรับ  ใหเขาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาธรณีวิทยา โดยให

นําหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาฯ มาแสดงตอกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติภายในระยะเวลาท่ีจะ

กําหนด ในประกาศรายชื่อผูไดรับทุนตามขอ 5.4  
  2.2   กอนการเดินทางไปศึกษา ผูไดรับทุนตองทําสัญญาเพ่ือฝากนักเรียนทุนให           

อยูในความดูแลของ สํานักงาน ก.พ. และปฏิบัติตนตามขอกําหนดสําหรับนักเรียนทุนทุกประการ  
  2.3   เม่ือจบการศึกษา ผูไดรับทุนตองปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ

หนวยงานท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เห็นชอบ เปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาท่ีไดรับทุน  
  2.4  กรณีที ่ผู ไดรับทุนไมเขาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับ                

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก          

2 เทาของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับอีกดวย 
 

 3.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
  3.1 ผูมีสิทธิสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 
   (1)  เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา

ในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.75  (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0)  หรือรอยละ 70.00 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ 
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   (2)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี  

ในปการศึกษา 2551 และมีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา 2.75   

   

  3.2  ผูสมัครสอบซึ่งเปนผูรับทุนรัฐบาลและอยูระหวางดําเนินการไปศึกษา  ณ 

ตางประเทศ  ไมมีสิทธิสมัครสอบในคร้ังนี้  
  

  3.3 ผูสมัครสอบท่ีไดรับทุนอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ หรือในประเทศ  

และยังมีขอผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุน ใหแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ และยินยอม

ใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีไดรับทุนจากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือหัวหนาหนวยงาน

เจาของทุน หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ 

หรือ เพิกถอนการใหทุน 
 

              3.4 ผูสมัครสอบท่ีเปนขาราชการ  ตองแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบและ

ยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีไดรับทุนจากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หากมิไดแสดง

หนังสือดังกลาว กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน 
 

  3.5 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติไมรับสมัครสอบ

และไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพ่ือรับทุน ฯ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร  

ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําส่ังมหาเถรสมาคม         

ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 

 4.  การสมัคร 
 ในการสมัครสอบ  ผูสมัครสอบตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรง

ตามประกาศรับสมัครสอบจริง และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปน

จริง หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือมีความ

ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ จะถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแตตน  

      4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ ใหสําเนาใบสมัครแนบทายประกาศนี้  หรือพิมพ            

ใบสมัครไดทาง Internet ใน Website ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ท่ี http://www.dmf.go.th   

 4.2  กําหนดวันรับสมัครสอบ  
      สมัครไดตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 – 15 มกราคม 2553    

4.3 วิธีการสมัคร 
  (1)  สมัครดวยตนเอง ท่ีกลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  

ช้ัน 25 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ   
  (2) สงใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย   โดย                   

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจะถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

4.4 เอกสารประกอบการสมัคร  

  (1)  ใบสมัครกระดาษขนาด A4 ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม 

แวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว กรอกขอมูลและลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน 
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  (2)  หนังสือรับรองความประพฤติจากคณบดี รองคณบดี หรืออาจารยท่ีปรึกษา  

  (3)  สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา   

      (4)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) 

  (5)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
  (6)  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

  (6.1)  TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน  (paper–based) หรือ 173 คะแนน 

                      (computer-based) หรือ 61 คะแนน (Internet-based) 
   (6.2)  IELTS  ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน 

   (6.3)  CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน 

  

 5.  การสอบและเกณฑการตัดสิน 
 5.1 ผูสมัครตองเขาสอบ ดังนี้  
 

  5.1.1 สอบวัดความฉลาดทางอารมณ  (EQ Test) ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ี

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกําหนด 
   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบวัดความฉลาด

ทางอารมณ  (EQ Test) ในวันท่ี 25 มกราคม 2553 ทาง Internet ใน Website ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
ท่ี http://www.dmf.go.th และท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
  5.1.2 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 
          จะประเมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูสมัครและผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  ที่จําเปนสําหรับการไปศึกษาตอ

ตางประเทศ  เชน พื้นความรูที่จําเปนสําหรับการไปศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีสมัครสอบ  ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ  ความตั้งใจจริง ทัศนคติตอการรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ และการรับราชการ  

ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  การปรับตัวเขากับสังคม ส่ิงแวดลอมเชาวนปญญา และ

บุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน โดยวิธีการสัมภาษณและ/หรือ โดยการพิจารณาประเมินดวยวิธีการตาง ๆ 

หลายวิธีรวมกัน  
 

 5.2  ผูท่ีมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ                     

ตองผานตามเกณฑ ดังนี้ 
   5.2.1 คะแนนผานตามเกณฑผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้  

           1. TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน  (paper–based) หรือ 173 คะแนน 

                         (computer-based) หรือ 61 คะแนน (Internet-based) หรือ 

            2. IELTS  ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน หรือ 

            3. CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน 

   5.2.2 ผานการสอบวัดความฉลาดทางอารมณ (EQ Test) ตามท่ี

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกําหนด  



 

 

- 4 -

 5.3  ผูสอบแขงขันที่ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

สูงสุดมีสิทธิไดรับทุนกอนผูสอบแขงขันไดท่ีไดคะแนนต่ํากวาลงมาตามลําดับ 
 

 5.4  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิไดรับทุน  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติประกาศเฉพาะผูมี

สิทธิไดรับทุนกับสํารองผูมีสิทธิไดรับทุน ซึ่งมีคะแนนเรียงลําดับถัดไปอีกไมเกิน 3 คน โดยจะประกาศ

ผลไมชากวาวันท่ี 30 เมษายน 2553 ทาง Internet ใน Website ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ท่ี 

http://www.dmf.go.th และท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
 

 5.5  ถาผู ม ีส ิทธิไดร ับทุนสละสิทธิการรับทุน  ถูกเพิกถอนการใหทุน  หรือ              

ขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน จะพิจารณารายชื่อสํารองใหผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูมีสิทธิ

ไดรับทุนแทน  

 
 

 6.  การรายงานตัว 
  ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวตามท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกําหนด 

7.  การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง 
             ผูมีสิทธิไดรับทุนตองสมัครเขาเรียนในสถาบันการศึกษาตางประเทศ และไดรับ

การตอบรับใหเขาศึกษาอยางไมมีเง่ือนไข  และเม่ือสถานศึกษาตอบรับแลว ใหนําหลักฐานการตอบรับ

และเอกสารท่ีเก่ียวของมาแสดงตอกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ เพ่ือดําเนินการใหทุนในการเดินทางไป

ศึกษาในตางประเทศตอไป 
 

 8.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
              ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทยของ 

ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของ

คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ในท่ีนี้ใหถือเปนท่ีสุด  ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมี

สิทธิขอใหทบทวนแตประการใด 

 

 9.  การทําสัญญา 

     1. กอนการเดินทางไปศึกษา ผูไดรับทุนตองทําสัญญาเพ่ือฝากนักเรียนทุนใหอยู

ในความดูแลของ สํานักงาน ก.พ. และปฏิบัติตนตามขอกําหนดสําหรับนักเรียนทุน 

 2.  ผูไดรับทุนตองทําสัญญารับทุนตามแบบสัญญาท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ และ

สํานักงาน ก.พ. กําหนด ท้ังนี้จะทําสัญญาไดตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจาก

คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ท่ีระบุวาพรอมท่ีจะไปศึกษาตอตางประเทศได  
10.  การรับเงินทุน 
       ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุนการศึกษา เม่ือทําสัญญาเรียบรอยแลว และไดรับ

คาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ  คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจาย 
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ประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือและคาอุปกรณการศึกษา  คาคอมพิวเตอร  เปนตน โดยอิงตาม

ระเบียบของสํานักงาน ก.พ.ท่ีเก่ียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล  

11.  การเพิกถอนการใหทุน 
  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หาก

เขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 

    11.1 ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. 

 

    11.2  กรณีผู ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี  ไม

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไดคะแนน

เฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.75 
    11.3 กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับสวนราชการในการปฏิบัติราชการ

ชดใช   มิไดยื่นหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับ

ทุน จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือหัวหนาหนวยงานเจาของทุน ตามขอ 3.6 หรือ 3.7 

      11.4 ไมไปรายงานตัว ละเลย หลีกเล่ียง การทําสัญญา ตามที่สํานักงาน ก.พ.                 

และกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กําหนด 

       11.5  เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย 

        11.6  ขาดการติดตอกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป 
    11.7 หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาตอ เมื่อ

สถานศึกษาตอบรับแลว 

    11.8 ไมไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ท่ีจะ

ไปศึกษาตอ ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันประกาศรายช่ือเปนผูมีสิทธิไดรับทุน 

 
                             ประกาศ  ณ  วันท่ี     28    ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 

                             
 
                                                                  (นายคุรุจิต  นาครทรรพ)                  

                                                 อธบิดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ        

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  

สาขาธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

 

1.   ช่ือ/นามสกุล ผูสมัคร (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................... 
2.  วัน  เดือน  ป  เกิด......................................................... อายุ.......................ป...................เดือน 
     สถานท่ีเกิด.............................................................................................................................. 
     เช้ือชาต ิ.................................สัญชาติ....................................... ศาสนา.................................... 
3.  ช่ือ/นามสกุล บิดา ................................................................................................................... 

    ยังมีชีวิตอยู     ถึงแกกรรม   

     ช่ือ/นามสกุล มารดา................................................................................................................ 
    ยังมีชีวิตอยู     ถึงแกกรรม   
     บดิา-มารดา   อยูดวยกัน                         แยกกันอยู 

4.  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน............................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... 

     โทรศัพท .............................................................................................................................. 

5.  ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................ 

     โทรศัพท .......................................................... มือถือ........................................................... 

     Email :................................................................................................................................. 

6.  การศึกษา 
  6.1 กรณีสําเร็จการศึกษา ในป พ.ศ.2551  

วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ ............................................ สาขาวิชา.............................. 

       คะแนนเฉล่ียสะสม....................................... ปท่ีสําเร็จการศึกษา................................. 
       สถาบันการศกึษา..................................................................................................... 

            6.2 กรณีกําลังศึกษาอยูในช้ันปสุดทาย 
วุฒิการศึกษา............................................................. สาขาวิชา................................ 
คะแนนเฉล่ียสะสมทุกภาคการศึกษาท่ีผานมา............................................................... 
สถาบันการศกึษา..................................................................................................... 

7. ประสบการณการทํางาน  
    ตั้งแตเดือน .................. พ.ศ. .............. ถึงเดือน ............... พ.ศ............... รวม......... ป....... เดือน  
    ตาํแหนง................................................................. คาตอบแทน/เดือน...............................บาท 
    หนาท่ีรับผดิชอบ.......................................................................................................................  
    .............................................................................................................................................  
    ช่ือ/ท่ีอยู สถานท่ีทํางาน............................................................................................................. 
    สาเหตุท่ีออก.............................................................................................................................  
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8. ประวัติการไดรับทุนการศึกษา (ระหวางศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือผูกพันถึงระดับปริญญาตรี)  

  เคยไดรับทุนการศึกษา  
          ช่ือทุน .................................................... หนวยงานท่ีใหทุน....................................... 
    ไมเคยไดรับทุนการศึกษา  
 

ท้ังนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท  
สาขาธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในตางประเทศ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิดังนี ้
 

   รูปถายหนาตรง  1.5 x 2 น้ิว ถายมาแลวไมเกิน  6  เดือน    จํานวน   1  รปู  
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน   1  ฉบับ   
  สําเนาทะเบียนบาน         จํานวน   1  ฉบับ 
  สําเนาวุฒกิารศึกษา         จํานวน   1  ฉบับ 
  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ     จํานวน   1  ฉบับ 

  สําเนาทะเบียนสมรส  สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว ชื่อสกุล    จํานวน   1  ชุด 
      (กรณีที่ชือ่สกุลในเอกสารไมตรงกัน) 

   หนังสือรบัรองจากอาจารยที่ปรึกษา     จํานวน   1   ชุด 
   หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ      จํานวน   1   ชุด 

                 (กรณีที่ผูสมัครสอบเปนขาราชการ) 
 

ขอใหผูสมัครทาํเครื่องหมาย / ลงใน   พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

         ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแสดงไวเปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)  ......................................................................... ผูสมัคร 

(..................................................................) 

วันท่ี.............เดือน....................................  พ.ศ........... 

 
 
 
 
 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานตางๆ ของ............................................................... 

   ถูกตองครบถวน 

 ไมถูกตอง  เน่ืองจาก...................................................................................................... 

                (ลงชื่อ)  ......................................................................... เจาหนาที่ผูรับสมัคร 

(..................................................................) 

วันที่.............เดือน....................................  พ.ศ............ 


