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ประกาศสำนกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลตามความตຌองการของสวนราชการ 

หรือหนวยงานของรฐั ประจำป 2563  
(ทุนบุคคลทัไวเประดบัปริญญา) 
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 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2563 (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551   
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จำนวน ๒๔ หนวย  รวม  ๒๕  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 โ. ประทศทีไกำหนด฿หຌเปศึกษา 
  ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาลทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของ
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ ละ
ป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับ
การศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล 
 

 3.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 
  ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  ๏.๎   กรณีผูຌเดຌทุนประสงค์จะปลีไยนหนวยงานปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน จะตຌองปฏิบัติราชการ
ชด฿ชຌทุน฿นสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทีไ ก.พ. กำหนดมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวา ๎ ป นับตวันทีไเดຌรับการบรรจุ
ขຌาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน ละ ก.พ. ฿หຌความหในชอบตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ ก.พ. กำหนด 

  ใ.๏   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅ งสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา  
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
   

 4.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  4.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    4.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 

ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
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    4.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท  
      (1)  ป็นผูຌที ไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญ าตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณี ละมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน 
ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 
หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256โี หรือ 
      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿น 
ตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)  
หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256โี 
    4.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 
        ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมีผล
การรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, 
C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂด 

รับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256โี 
  ไ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 4.1.2 หรือขຌอ 4.1.3 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน 

จากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  4.3  สำหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึ ไงเมคย  

เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
  4.4  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ  
    4.5  ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไง  

หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256โี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅน 
สังกัดอยู จะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 

  4.6  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ  ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน 
ทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว   
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 

    4.7  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอน
เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
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  4.8 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  4.9  สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอ 

รับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
 

 5.   การรับสมัครสอบ 
  5.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. 
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว 
 

  5.โ  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมัคร 
    5.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ แ พฤศจิกายน – โ  ็ธันวาคม โ5ๆโ 
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 

ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน หรือ  
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล 

฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
     5.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.   
ตัๅงตวันทีไ 1 พฤศจิกายน – โ่ ธันวาคม โ5ๆโ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอ
ชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     5.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
     5.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน 
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
     5.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

     5.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละ
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
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  5.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
     (2) สำนาปริญญาบัตร หรือสำนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรຌอมทัๅงสำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา  
     (3)   สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท สำหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก 
     ิไี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน 

     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน 
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน  
ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256โี 
     (6)  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 

กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ – นามสกุล
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
       5.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 5.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
1 หนวยทุน  
   5.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   5.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   5.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์  
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 6. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  6.1  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 

ลารียนหลวง ละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

   6.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
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   6.3   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  

   6.4   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  7.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๓ มกราคม โ5ๆใ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 8.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      8.1  ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     8.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     8.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ       
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     8.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา  

ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม   
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ /หรือ ดยการพิจารณาประมิน 

ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
 

   8.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวย ทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    8.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (mean) 
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    8.2.2  สอบผานวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวา
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    8.2.3  เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 

ตามทีไกำหนด฿นขຌอ 8.2.1 ละ ่.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดยคัดเวຌ จำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน 
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจำนวน โ-ไ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน  หรือเมกิน โ ทา หากมี
จำนวนตัๅงต 5 ทุนขึๅนเป 
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  8.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 

   8.4  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด 

มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

   8.5  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   8.6  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

   8.7  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
  8.8 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุน 

  8.9  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  8.10  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ 

ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 9.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 10. การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

 11. การทำสญัญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก .พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ 
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

 12. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 
 

 13. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก .พ. กำหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
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 14. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 15. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  15.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  15.2   กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน ซึไงเมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 2562 ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 3.00 ยกวຌนสาขาวิชา
ตามทีไระบุ฿นอกสารนบทຌาย ใ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.75 

  15.3   กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ  มิเดຌยืไน
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด 
หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ 4.5 4.6 หรือ ไ.7 

   15.4  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

  15.5   ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

      15.6   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
      15.7   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไำกวา 550 (Paper–based)   
หรือตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)  
  15.8  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

  15.9  เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ป 
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํ  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

(ิลงชืไอ)                  ปຂยวัฒน์   ศิวรักษ์ 
 
 

(นายปຂยวัฒน์   ศิวรักษ)์ 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 
 สำนาถูกตຌอง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131401 สำนักงานศรษฐกิจ 

การคลัง 
ศรษฐศาสตร ์ ศรษฐศาสตร ์ ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ๎ี 

0131402 กรมศุลกากร Data Science หรือ  Data 
Analytics หรือ  Big Data  
หรือ  Big Data Analytics 

Data Science หรือ  Data 
Analytics หรือ  Big Data  
หรือ  Big Data Analytics 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
 สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ๎ี 

0131403 กรมศุลกากร Material Science 

(วัสดุศาสตร์ี 
Material Science  

(วัสดุศาสตร์ี 
ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ๎ี  

0131404 สำนักงานศรษฐกิจ
การกษตร 

Development Economics Development Economics อก ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - สำรใจการศึกษาระดบัปริญญาทสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 

 หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถติิ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ๎ี 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

   ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 

อกสารนบทຌาย ํ 



๎ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131405 สำนักงาน
คณะกรรมการ
ขຌาราชการพลรือน 

Data Science Data Science ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

   ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร ์หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวตอร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายเุมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิ วันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ ี๎ 

013140๒ สำนักงาน
คณะกรรมการ
ขຌาราชการพลรือน 

ศรษฐศาสตร์ ศรษฐศาสตร์ชิงพฤติกรรม ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

    ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา 
   บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
   - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
   หรือทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ   
  - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
  หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ  ็ธ.ค. ๆ ี๎ 

0131407 กรมจຌาทา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชายฝัດง  
ิCoastal Engineering) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี

 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5  
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบนัการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



๏ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จำนวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131408 กรมจຌาทา ศรษฐศาสตร์ หรือ 
บริหารธุรกิจ หรือ  
บริหารรัฐกิจ 

Maritime/Port Regulatory หรอื 
Maritime Policy Management 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี

 สาขาวิชาบริหารธรุกิจ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ หรือ 

 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ  
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131409 กรมทางหลวง วิศวกรรมยธา  
ิCivil Engineering) 

Structural Engineering หรือ 
Tunneling Engineering 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี

 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5  
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131410 กรมทางหลวง วิศวกรรมยธา  
ิCivil Engineering) 

Structural Engineering ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษาชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี

 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5  
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131411 กรมทางหลวง วิศวกรรมยธา  
ิCivil Engineering) 

Transportation Engineering หรือ 
Road Infrastructure 
Management หรือ Transport 
Policy 

อก ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

 ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 

 



๐ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จำนวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131412 กรมการขนสงทางบก Public Policy หรือ  
Pubic Administration 

Transportation Policy and 
Planning หรือ Public 
Management in Transportation 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131413 กรมการขนสงทางบก Engineering หรือ
Transport Economics 

Transportation Engineering and 
Logistics/Transportation 
Systems Analysis and Planning 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ใ.์เ  
   หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา โ.็5  
   หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ใ. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131414 กรมการขนสงทางบก International Law International Transportation 
Law หรือ International Treaty 
Law 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวนัทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 
 



๑ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จำนวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131415 กรมการขนสงทางบก Information Technology 
หรือ Computer 
Engineering 

Management Information 
System 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม
 คอมพิวตอร์ หรือ ทางคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ 
 หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131416 กรมทาอากาศยาน Logistics การพัฒนาระบบการขนสง 
ลจสิติกส ์

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ  
 สาขาวิชาการจัดการ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิโ็ ธ.ค. ๆโี 

0131417 กรมทาอากาศยาน สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 
 

 



๒ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จำนวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131418 กรมทาอากาศยาน Air and Space Law Air and Space Law ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131419 กรมอตุุนิยมวิทยา วิศวกรรมคอมพิวตอร ์ การจัดการออกบบพืๅนฐาน
ทางดຌานทรคมนาคม หรือ
ครือขายสืไอสารขຌอมูล 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมเฟฟ้าสืไอสาร ทางวิศวกรรมทรคมนาคม หรือ 
 ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกนิ 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131420 กรมทรัพยากรทางทะล
ละชายฝัດง 

วิทยาศาสตร์ทางทะล 
ิMarine Science) 

- Marine ecology  
(นิวศวิทยาทางทะลี 
- Chemical oceanography 
(สมุทรศาสตร์คมีี                    
- Physical oceanography  
(สมุทรศาสตร์ฟຂสิกส์ี 
- Marine biology  
(ชีววิทยาทางทะลี 
- Marine taxonomy 
(อนุกรมวิธานทางทะลี     
- Marine science (วิทยาศาสตร์
ทางทะลี 

อก ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

 ทางสมุทรศาสตร์ ทางวาริชศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะล  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอม
 ละทรัพยากรธรรมชาติ ทางการจัดการทรัพยากร 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



๓ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131421 กรมทรัพยากร 
นๅำบาดาล 

Hydrogeology/ Geology 

ิอุทกธรณีวทิยา  
หรือธรณีวิทยาี 

Contaminant Hydrogeology 
(อุทกธรณีวิทยาปนปืຕอนี 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
 ทางธรณีวิทยา หรือทางทคนลยีธรณี หรือ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางทคนลยีธรณี หรือ 
 ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- อายุเมกนิ 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131422 กรมทรัพยากร 
นๅำบาดาล 

Hydrogeology/ Geology 

ิอุทกธรณีวิทยา  
หรือธรณีวิทยาี 

Environmental 
Hydrogeology  

ิอุทกธรณีวิทยาสิไงวดลຌอมี 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 ทางธรณีวิทยา  หรือทางทคนลยีธรณี หรือ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางทคนลยีธรณี หรือ 
 ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายเุมกิน 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 
หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 
 

 

 



๔ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131423 กรมประชาสัมพันธ ์ Strategic 
Communication/ 
Public Relations/ 
Public Communication 

Strategic Public Relation ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชานิทศศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ใ.เเ 

- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
  

0131424 กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กฎหมาย กฎหมายธรุกิจหรือกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี  

0131425 กรมพัฒนาธรุกิจการคຌา วิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
หรือวิทยาการ
คอมพิวตอร ์

พัฒนาซอฟต์วร์ละขຌอมูล
สารสนทศ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือ  
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพวิตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
  

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 
 
 
 



๕ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131426 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

Information Technology 
Management / Big Data 
and Analytics / Data 
Science / Information 
Technology 
Infrastructure and 
Security /Computer 
Science (Software 
Development) 

Data Science/ Data analytics 
and Information Technology 
Management 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
 คอมพิวตอร์ สาขาวิชาทคนลยีทรคมนาคม หรือ  
 สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131427 กรมการคຌา
ตางประทศ 

การควบคุมสินคຌาทีไกีไยวขຌอง
กับการพรขยายอาวุธทีไมี
อานุภาพทำลายลຌางสูง 

Arm Control & International 
Security / Non-Proliferation 
& International Security / 
International Relations and 
Security 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ใ 

   คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
   หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131428 กรมคุมประพฤต ิ Psychology (Counseling 
/Motivational 
Interviewing) จิตวิทยา 
ิการ฿หຌคำปรึกษา/การ฿หຌ
คำปรึกษาละการบำบดั 

พืไอสรมิสรຌางรงจูง฿จี 

การ฿หຌคำปรึกษา  
การ฿หຌคำปรึกษาละการบำบัด 

พืไอสรมิสรຌางรงจูง฿จ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมมีาตรฐานปຓนสากล 



ํ์ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131429 สถาบันพืไอการยุติธรรม
หงประทศเทย 

Criminology Criminal Justice ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
๎ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131430 สถาบันพืไอการยตุิธรรม
หงประทศเทย 

Children Children Criminology ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวชิารัฐศาสตร์ หรือ 
 สาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131431 สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

กฎหมาย กฎหมายระหวางประทศ 
กฎหมายการระงับขຌอพิพาท
ระหวางประทศ กฎหมายสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายเซบอร ์

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131432 สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

การบริการงานยุติธรรม ความยุติธรรมทางอาญา 
ิCriminal Justice/ Criminal 
Justice Policy) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 ละพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงคราะห์ศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



ํํ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131433 สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

Data Science Data Science ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือ 
 สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131434 กรมการจดัหางาน ศรษฐศาสตร์ ิดຌานรงงานี การวิคราะห์ตลาดรงงาน ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131435 สำนักงานประกันสังคม คอมพิวตอร ์ Computer Security / 
System Security / 
Network Security 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131436 สำนักงานประกันสังคม คอมพิวตอร ์ Data Science ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



ํ๎ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131437 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงรงงาน 

รัฐศาสตร ์ รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์  
หรือบริหารรัฐกิจ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
 หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 3.00 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131438 กรมสวสัดิการ 
ละคุຌมครองรงงาน 

สังคมศาสตร์ทัไวเป 

(social science) 

สังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรฐักิจ หรือ สาขาวชิาการจดัการ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 3.00 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131439 กรมสวสัดิการ 
ละคุຌมครองรงงาน 

ทคนลยีสารสนทศ 

ิInformation 
Technology) 

ทคนลยีสารสนทศ ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131440 กรมสวสัดิการ 
ละคุຌมครองรงงาน 

อาชีวอนามัย 

ละความปลอดภัย 

ิOccupational Health 
and Safety) 

อาชีวอนามัยละความปลอดภัย ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภัย 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



ํ๏ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131441 กรมสวสัดิการละ
คุຌมครองรงงาน 

กฎหมายรงงาน 

(Labor Legislation) 

กฎหมายรงงาน ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกนิ 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131442 กรมพัฒนาฝมือรงงาน Mechanical 
Engineering 

Mechatronic and Robotic 
Engineering 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมครืไองกล 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกนิ 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131443 กรมพัฒนาฝมือรงงาน Science in Robotics Robotics Engineering ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ2ี 

0131444 สำนกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

Public policy and 
Human Development 
(Health Economics) 

Public policy  

Public Economics 

Public Policy Analysis 

Financing social protection 

Social Protection Policy rotection  
Forensic Accounting 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสาร 
   นบทຌาย ใ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
  หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ2ี 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบนัการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



ํ๐ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131445 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

Data Science - Advanced Python for Data 
Science 

 - Data Modeling or 
Introduction to Statistical 
Modeling 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือ 
 สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
 

0131446 สำนักงาน ป.ป.ช. การบัญชี หรือการงิน  
หรือการธนาคาร 

อาชญากรรมทางการงิน 
ิFinancial Crime) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาการบญัชี สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ทางการบญัชี 
 หรือทางการงิน 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา 3.00 
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
 

0131447 สถาบันวิจัยสง
ซินครตรอน  
ิองค์การมหาชนี 

ฟຂสิกส์ทัศนศาสตร ์ การคำนวนละออกบบทางดຌาน
ระบบทัศนศาสตร์สำหรับรังสีอกซ์
จากครืไองกำนดิสงซินครตรอน 

อก ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

 ทางฟຂสิกส ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.5เ 

 หรือทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
 

 
หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 



ํ๑ 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131448 สถาบันวิจัย 

สงซินครตรอน  
ิองค์การมหาชนี 

Health Physics Accelerator Health Physics อก ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

 ทางฟຂสิกส ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.5เ 

 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 
 

0131449 สถาบันทคนลยี
ป้องกันประทศ 
ิองค์การมหาชนี 

Electrical Engineering Navigation and Control of 
Unmanned Systems 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมเฟฟ้า ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ  
  ทางวิศวกรรมการวัดคมุ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131450 สถาบันทคนลยีป้องกัน
ประทศ  
ิองค์การมหาชนี 

Mechanical Engineering Test and Evaluation of Military 
Equipment 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมครืไองกล 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 
หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทนุรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศกึษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 
 



ํ๒ 

 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131451 สถาบันทคนลยีป้องกัน
ประทศ  
ิองค์การมหาชนี 

Aeronautical 
Engineering 

Unmanned Aircraft Design อก ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

   ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือทางวศิวกรรมอากาศยาน 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.๑์ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131452 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับละสงสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย 

การประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภยั  
การบริหารความสีไยง 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ หรือ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131453 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับละสงสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

กฎหมายประกันภยั - กฎหมายระหวางประทศ       
- กฎหมายประกันสุขภาพ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131454 สำนักงานศาลปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง ท ปຓนเปตามประกาศ 

รบัสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



ํ๓ 

 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131455 สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

นิติศาสตร ์ กฎหมายมหาชน  
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ปรียบทยีบ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รบัสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131456 สถาบันทคนลยี
นิวคลยีร์หงชาติ 
ิองค์การมหาชนี 

Plasma and 
Nuclear Fusion 
Engineering 

tokamak, plasma 
components,  
and fusion-related 
engineering 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวคลียร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131457 สถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาหงชาติ 
Big Data หรือ Data 
Science 

Big Data  
หรือ Data Science 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
 สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  หรือสาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายเุมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131458 สถาบันทคนลยี
นิวคลียร์หงชาติ 
ิองค์การมหาชนี 

วิศวกรรมนิวคลียร ์ ฟຂสิกส์ครืไองปฏิกรณ์  
ิReactor Physics) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวคลียร์ หรือ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     



ํ๔ 

 

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

013145้ สำนักงานพัฒนา
ทคนลยีอวกาศ 

ละภมูิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี 

Strategy Management Strategy Organization and 
Leadership/Strategy and 
Business 
Development/Strategy 
and Innovation Strategic 
Leadership 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
  หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ใ  
  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา โ.็5 
  หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131460 สำนักงานอัยการสูงสุด อาชญากรรมขຌามชาติ 
ิTransnational Crimes law 
Focusing on Asset 
Recovery) 

- ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ  - กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- เดຌรับประกาศนียบตัรนติบณัฑติเทย 

- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131461 สำนกังานอัยการสูงสุด กฎหมายกีไยวกับอาชญากรรมเซบอร์ 
ิCyber Crime) พยานหลักฐาน
อิลใกทรอนิกส์ ิElectronic 
Evidence) พยานหลักฐาน
ดิจิตอล ิDigital Forensics)
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
ิInformation and 
Communication) 

- ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ  - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- เดຌรับประกาศนียบตัรนติบัณฑติเทย 

- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 



ํ๕ 

 

 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131462 สำนักงานอัยการสูงสุด กฎหมายสิไงวดลຌอม 
ิEnvironmental Law) 

- ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ  - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- เดຌรับประกาศนียบตัรนติบณัฑติเทย 
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131463 สำนักงานกองทุน
หมูบຌานละชุมชนมือง
หงชาติ 

ศรษฐศาสตร ์ ศรษฐศาสตร์การงิน ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
  ระดบัปริญญาตรสีาขาวิชาการบัญชี หรือ 
 สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131464 สำนักงานศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

Artificial Intelligence / 
Machine Learning for 
Big Data or Data 
Mining 

Data Development ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์  
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ
 สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 

หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 



๎์ 

 

 
 
รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131465 สำนักงานศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรมศาสตร ์ ยานยนตส์มัย฿หม ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

01314ๆๆ กรมรงงานอุตสาหกรรม ทคนลยี
อิลใกทรอนิกส์  
ฟຂสิกส์อิลใกทรอนิกส ์

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์  
ฟຂสิกส์อิลใกทรอนิกส ์

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ 
 สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

0131467 กรมรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร ์ ครืไองกลพลังงาน มคคาทรอนิกส์  
อินนวชัไน 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือทางวิศวกรรมมใคคาทรอนิกส ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 
หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 



๎ํ 

 

 
 

รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวิชา วิชาอก / นຌนทาง ระดับ ประทศ 
จำนวน 

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

0131468 สำนักงานการวิจัย
หงชาต ิ

ทคนลยีละการ
จัดการฐานขຌอมลู/
ทคนลยีสารสนทศ/
วิทยาศาสตร์ขຌอมูล 
ิData Science) 

ทคนลยีละการจดัการฐานขຌอมูล/
ทคนลยีสารสนทศ/วิทยาศาสตร์
ขຌอมูลิData Science) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ  - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือ 
 สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 
 หรือทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆโี 

 
หมายหต ุ   ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล  
            ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ     

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานปຓนสากล 
 



   

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (๑)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (๒)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)   
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               
 

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

อกสารนบทຌาย ๎ 



อกสารนบทຌาย ๏ 

 

ผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน  
หรือผูຌทีไสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาวิชาดังตอเปนีๅ  

ตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมเมตไำกวา ๎.๗๕ 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ละสถิติ คอมพิวตอร์ สารสนทศศาสตร์
กษตรศาสตร์ วิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การพทย์ สาธารณสุขศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กายภาพบำบัด การพทย์ผนเทย ทันตพทยศาสตร์ ทคนิคการพทย์ พยาบาลศาสตร์  
พทยศาสตร์ ภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวพทยศาสตร์ กายอุปกรณ์ศาสตร์ การพทย์ผนเทยประยุกต์  
ทคนลยีการผลิตพืช ทคนลยีการผลิตสัตว์ ทคนลยีการพิมพ์ ทคนลยีชีวภาพ ทคนลยีทรคมนาคม 
ทคนลยีสิไงวดลຌอม ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยาคลินิก 

 

 

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


