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ประกาศสำนกังาน ก.พ. 

รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลตามความตຌองการของสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรฐั ประจำป 256๑  

(ทุนบุคคลทัไวเประดบัปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี 
 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 25๒๑ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี ฉะนัๅน อาศัยอำนาจ 

ตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวย
ทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน 
ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จำนวน  ๐๎ หนวย  รวม  ๐๎  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 โ. ประทศทีไกำหนด฿หຌเปศึกษา 

ํี สำหรับประทศทีไจะ฿หຌเปศึกษากำหนดตามกรอบประทศทีไ ก.พ. กำหนด กรณีประสงค์จะเป
ศึกษา ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร จะตຌองป็นสถาบันการศึกษาที ไเดຌรับการจัดอันดับอยู ฿น Top ๎์  
ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล ทัๅงนีๅ  กรณีประทศทีไจะเปศึกษา
นอกหนือจากที ไกำหนด จะตຌองป็นประทศที ไสถาบันการศึกษามีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน  
ิรายละอียดกรอบประทศ ละสาขาวิชาทีไ ก.พ. กำหนด ตามอกสารนบทຌาย ไ ละ ๑ี 

๎ี ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองจัดทำรายละอียดสาขาวิชา ละประทศทีไจะเปศึกษา ทีไผานความหในชอบ
จากสวนราชการตຌนสังกัด฿หຌสำนักงาน ก.พ. พิจารณากอนดินทางเปศึกษา 
  ๏ี การปรับงินดือนมืไอสำรใจการศึกษา ป็นเปตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือน
สามัญเดຌรับงินดือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 
 

 3.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ     
  ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง  
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

  ใ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา  
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
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 4.   งืไอนเขของการรบัทนุ     
  ไ.แ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองขຌารับการบรรจุละตงตั ๅง ฿นสวนราชการที ไ ก.พ. กำหนด  
ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๑ 
  ไ.โ   ผ ู ຌม ีส ิทธ ิ เด ຌ ร ับท ุนต ຌองผ านการประม ินผลการทดลองปฏ ิบ ัติหน ຌ าทีไ ราชการ  
จากสวนราชการตຌนสังกัด ยกวຌนกรณีที ไสวนราชการเมอาจจัดอบรมขຌาราชการบรรจุ฿หม ละมีการขยายวลา  

การทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ 
  4.3  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทีไผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ 
ตຌนสังกัด ละผานการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ลຌวจะขຌาสู ชวงการตรียมความพรຌอม 
ิPreparatory Periodี ซึ ไงผู ຌมีส ิทธิเดຌร ับทุนตຌองผานการประมินการตรียมความพรຌอม ิPreparatory Periodี  
ตามกณฑ์ที ไสำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจะสามารถดินทางเปศึกษาดຌวยทุนรัฐบาล ิEducational Periodี เดຌ  
ดยจะตຌองเดຌรับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. อีกครัๅงหนึไง วามีความพรຌอม฿นการเปศึกษา  
ณ ตางประทศ  
  ๐.๐  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองดินทางเปศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นตางประทศ ฿นประทศ/
สถาบันทีไมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการทีไเดຌรับการยอมรับ ดยตຌองเดຌรับความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัด 
ละสำนักงาน ก.พ. กอน 
  ไ.๑  สำนักงาน ก.พ. จะสนับสนุน฿หຌผูຌเดຌร ับทุนขຌาฝຄกงาน ิExperience Periodี ฿นหนวยงาน
ภาครัฐ/อกชน฿นตางประทศ฿นระยะวลาเมกิน ๆ ดือน  
  ๐.๒   ไมรับอนขຌาราชการ พนักงานหรือจຌาหนຌาที่ของรัฐทุกประภท 

 

 5.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  5.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    5.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 

ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี 
    5.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท  
      (1)  ป็นผูຌทีไจะกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ลຌวตกรณี ละมื ไอสำรใจ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกใจะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ  
ลຌวตกรณีชนกัน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็ 5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันปຂดรับสมคัร 
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี หรือ 
      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน
ลຌวตกรณี ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถึง 

วันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี 
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  5.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 5.1.2 ตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามา
สดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี 
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  5.3  สำหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึไงเมคย  

เดຌรับปริญญาทหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
      5.4  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ  
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ   
  5.5 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  5.6  สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขัน  

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

 6.   การรับสมัครสอบ 
  6.1  ผ ู ຌ ป ร ะ ส ง ค ์ จ ะ ส ม ั ค ร ส อ บ  ด ู ร า ย ล ะ  อ ี ย ด เ ด ຌ ท ี ไ ว ใบเซต์ของสำนักงาน ก .พ.  
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว 
 

  ๆ.โ  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    .ๆโ.แ ผ ู ຌประสงค ์จะสม ัครสอบ สม ัครเด ຌต ั ๅ งต ว ันท ี ไ  ํ – โ๔ ธ ันวาคม โ5ๆ๐  
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขั ๅนตอน 

ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน  

หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล  

ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ 
     6.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.   
ต ั ๅ งต ว ันท ี ไ  ํ – โ๕ ธ ันวาคม โ5ๆ๐ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสม ัครสอบจะม ีผลสมบูรณ์  
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
 
 
 
 
 
 
 

http://scholar.ocsc.go.th/
http://scholar.ocsc.go.th/
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     6.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
     6.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน 
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
     6.2.5 ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

     6.2.6 การสมัครสอบตามขั ๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผู ຌสมัครสอบป็นผู ຌลงลายมือชืไอ  
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิ ไมติม ดังนั ๅน หากผู ຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 

  6.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
     (2) สำนาปริญญาบัตร หรือสำนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรຌอมทัๅงสำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา  
     ิใี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน    

     (4)  สำนาผลสอบวัดระดับความรู ຌทางภาษาจีน ิHanyu Shuiping Kaoshi : HSK) 
ิฉพาะหนวยทุนทีไ ์ํ๑ํ๐๏๒ี 
     ิ๑ี  อกสารอืไน โ (ถຌาม)ี ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ ู นามสกุล 
ละลขประจำตัวสอบเวຌที ไหนຌาซอง หากอกสารเมถูกตຌองหรือเมครบถຌวน อาจพิจารณา฿หຌขาดคุณสมบัติ  
฿นการสมัครสอบมาตัๅงตตຌน 
     ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบตຌอง upload ฿บสมัครทีไมีลขประจำตัวสอบ ละอกสาร หลักฐานการ
สมัครสอบ ขຌอ ๆ.ใ ป็นเฟล์รูปบบ PDF ลง฿นระบบรับสมัครทีไ http://scholar.ocsc.go.th ภาย฿นดือนกุมภาพันธ์ โ5ๆ๑ 

       6.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 6.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือก
สมัครเดຌ 1 หนวยทุน  
   6.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
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  6.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ  
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   6.8  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 
 

 7. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  7.1  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 

ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

   7.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

   7.3   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿น 

การดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  

   7.4   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  8.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันที ไ ๎ํ มกราคม โ5ๆ๑ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 9.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      9.1  ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     9.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิ คราะห์ละการ฿ชຌ หตุผล ดยการ฿หຌ        
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     9.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา  

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

ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
   9.2  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด 
    9.2.2  วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย 
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    ๕.๎.๏  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌคะนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด ทัๅงนีๅ  
จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน ยกวຌนทุนหนวย฿ดมีจำนวน โูไ ทุน จะรียง
คะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน  

  9.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 ดยผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

   9.๐  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌผู ຌที ไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็ นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน  
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   9.๑  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ดยจะถือวาผูຌนัๅนเดຌสละสิทธิ่การรับทุนอืไนทีไหลืออยูทัๅงหมด 

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

  9.๔  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลากอนขຌารับการบรรจุตงตัๅง ิภาย฿นวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๒๑ี คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน
ละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู ฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบ 

ครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน  
  9.๕  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ 

ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 10. การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 11. การบรรจุละตงตัๅง 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองรายงานตัว ละบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ 

ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๑ 
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 12. การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

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

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

 14. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน ละคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสารครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจาย
ตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์การศึกษา คาคอมพิวตอร์ 
ป็นตຌน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว  
 

 15. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก .พ. กำหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
 

 16. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะดินทางเปศึกษาเดຌ 
 

 17. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
  17.ํ   กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน ซึไงเมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256๐ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 3.00 วຌนตสาขาวิชา
ตามทีไระบุ฿นอกสารนบทຌาย ๏ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.๓๑ 

  17.๎  เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ/หนวยงาน
ของรัฐตຌนสังกัด หรือเมผานการประมินความหมาะสมภายหลังประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยคณะกรรมการ  

ทีไตงตัๅงดยสวนราชการจຌาของทุน ลຌวตกรณี 
  17.๏   เมผานการประมินการตรียมความพรຌอม ิPreparatory Periodี ตามกณฑ์ทีไ
สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
  17.๐  เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  17.๑  หลีกลีไยงการบรรจุละตงตัๅง฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด ภาย฿นระยะวลาทีไกำหนด 
  17.๒   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไำกวา 550 (Paper–based)   
หรือตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)  
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      17.๓  เมเดຌร ับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษา฿นประทศ/สถาบันการศึกษา 

฿นตางประทศทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ละเมเดຌดินทางเปศึกษาภาย฿นระยะวลา ใ ป นับตัๅงตวันทีไบรรจุขຌารับราชการ 
  17.๔  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

  17.๕  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

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

      17.ํํ  ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
  แ็.แโ  อืไน โ ตามทีไ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
  

ํ๔. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 
  ํ๔.ํ  สำนักงาน ก.พ. จะจัดกใบขຌอมูลผู ຌขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคล  

พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับ 

ทุนประภท฿ด ขຌาสูคลังคนคุณภาพป็นระยะวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
  ํ๔.๎  สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน 

นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๔.๏  สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๔.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอผูຌนัๅนเดຌรับ 

ทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๔.๐  สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌที ไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมีคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทนทุนวางสำหรับทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๑๒๐ 
 

ิลงชื่อี                ชุติมา  หาญผชิญ 
 

 (นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  
ลขาธิการ ก.พ. 

      

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



 
รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรอืหนวยงานของรฐั ประจำป  256๑ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญา : บรรจกุอนเปศกึษาี 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑1401 กรมสงสรมิสหกรณ ์

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการสหกรณ ์

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขนั| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางธุรกจิการกษตร  
    ทางบริหารธุรกิจกษตร ทางการบริหารธุรกิจกษตร 
    ทางการบริหารธรุกิจการกษตร ทางศรษฐศาสตรส์หกรณ์  
    ทางศรษฐศาสตร์กษตร หรือทางการสหกรณ์ 
     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทยีบเดຌ 

เมตไำกวานีๅ หรือ 

๎.  สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชานติิศาสตร์  

    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรอืทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
01๑1402 สำนักงานประกันสังคม 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการรงงาน 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ
฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชากลุม แ 
คอมพิวตอร/์ทคนลยสีารสนทศ/ทคนลยี
ดิจิทัล/AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
01๑1403 กรมการจดัหางาน 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการรงงาน 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ 

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

อกสารนบทຌาย แ 



๎ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑140๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
รงงาน 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการรงงาน 

ยุทธ ใ ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนา 
ละสรมิสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์| 
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาบรหิารรฐักิจ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ศรษฐศาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ 
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

01๑140๑ กรมธนารักษ์ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักประมินราคา
ทรัพย์สิน 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบญัชี ทางการงิน  
หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
 

01๑140๒ กรมศุลกากร 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการศุลกากร 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics  
ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑140๓ กรมศุลกากร 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการศุลกากร 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม 4 การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวสัดุศาสตร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  



๏ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑140๔ กรมสรรพากร 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการสรรพากร 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขนั|  
กลุมสาขาวิชากลุม ใ นยบายตางโ 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยสีารสนทศ 

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทยีบเดຌ 
เมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. สาขาวิชาการบัญชี หรอืสาขาวชิาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑140๕ กรมสรรพากร 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักตรวจสอบภาษ ี

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกจิ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รบัสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาการบญัชี 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
 

01๑14ํ์ นักวิชาการสรรพากร 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการสรรพากร 

ยุทธ ไ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส
ความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม| 
กลุมสาขาวิชากลุม ใ นยบายตางโ 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยสีารสนทศ  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทยีบเดຌ 

เมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  



๐ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14ํํ สำนักงานศรษฐกิจ 

การคลัง 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

ศรษฐกร 

ยุทธ โ ยุทธศาสตรด์ຌานการสรຌางความสามารถ
฿นการขงขัน| กลุมสาขาวชิากลุม ไ 
การพทย/์สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
ศรษฐกจิ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร/์การขนสง/ลจสิตกิส/์ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธรุกิจ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
 

01๑14ํ๎ สำนักงานศรษฐกิจ 

การคลัง 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics  
ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
 

01๑14ํ๏ สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

01๑14ํ๐ กรมการขนสงทางราง 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

วิศวกรครืไองกล 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกจิ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว 

ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล 

ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ 

฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไกฎหมายกำหนด  ี
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  



๑ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14ํ๑ กรมทางหลวงชนบท 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

วิศวกรยธา 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ 

฿บอนุญาตปน็ผูຌประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุตามทีไกฎหมาย 

กำหนด  ี
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

01๑14ํ๒ กรมการขนสงทางบก 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการขนสง 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกจิ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14ํ๓ กรมจຌาทา 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นิติกร 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นบัถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14ํ๔ กรมการขนสงทางบก 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการขนสง 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics         
ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์  
หรือทางภมูิศาสตร์ละภูมสิารสนทศ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทยีบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  



๒ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14ํ๕ กรมจຌาทา 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

วิศวกร 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 
 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

01๑14๎์ กรมทางหลวง 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

วิศวกรยธา 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ 

฿บอนุญาตปน็ผูຌประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุตามทีไกฎหมาย 

กำหนด  ี
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

01๑14๎ํ กรมจຌาทา 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

วิทยาจารย ์

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ ทางวศิวกรรมรือ  
ทางวิศวกรรมตอรอืละครืไองกลรอื ทางวิศวกรรมครืไองกล 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  



๓ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14๎๎ กรมทางหลวง 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

วิศวกรยธา 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา  
ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ 

฿บอนุญาตปน็ผูຌประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามทีไกฎหมายกำหนดี 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14๎๏ สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 

ละสังคม 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการคอมพวิตอร ์

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics ละ
อืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14๎๐ กรมการคຌาตางประทศ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาการบญัชี 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14๎๑ กรมการคຌาตางประทศ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ 
สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชารฐัศาสตร์ หรือสาขาวิชานิตศิาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  



๔ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14๎๒ กรมสงสรมิการปกครอง
ทຌองถิไน 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธ ไ ยุทธศาสตรด์ຌานการสรຌางอกาส 

ความสมอภาคละทาทยีมกนัทางสังคม| 
กลุมสาขาวิชากลุม ไ ดຌานการพทย์/
สาธารณสขุ/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/ 
การงินการคลัง/การศกึษา/สวสัดิการสังคม
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14๎๓ กรมสงสรมิการปกครอง
ทຌองถิไน 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธ ไ ยุทธศาสตรด์ຌานการสรຌางอกาส 

ความสมอภาคละทาทยีมกนัทางสังคม|  
กลุมสาขาวิชากลุม ใ นยบายตางโ 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาบรหิารรฐักิจ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  
หรือสาขาวชิารัฐศาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
01๑14๎๔ กรมสงสรมิการปกครอง

ทຌองถิไน 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธ ไ ยุทธศาสตรด์ຌานการสรຌางอกาส 

ความสมอภาคละทาทยีมกนัทางสังคม| 
กลุมสาขาวิชากลุม ใ นยบายตางโ 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รบัสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14๎๕ กรมสงสรมิการปกครอง
ทຌองถิไน 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการศึกษา 

ยุทธ ไ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส
ความสมอภาคละทาทียมกันทางสงัคม| 
กลุมสาขาวิชากลุม ไ ดຌานการพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/ 
การงินการคลัง/การศึกษา/สวัสดกิารสังคม 

ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   

สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ  
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
  



๕ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14๏์ กรมคุຌมครองสิทธิ 

ละสรภีาพ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการยุติธรรม 

ยทุธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล 

ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|  
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การบริหารจดัการ/
อาขญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏  คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐  ี

01๑14๏ํ กรมราชทัณฑ ์

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการสาธารณสุข 

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล 

ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|  
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การบริหารจดัการ/ 
อาขญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง 
 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจติวิทยา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาการพทย์ผนเทย  
สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
01๑14๏๎ กรมราชทัณฑ ์

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักทรัพยากรบุคคล 

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล 

ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|  
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การบริหารจดัการ/ 
อาขญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร ์ 
สาขาวิชาบรหิารรฐักิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ 
  เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
 



ํ์ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14๏๏ กรมสอบสวนคดีพิศษ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

จຌาหนຌาทีไคดีพิศษ 

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล 

ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|  
กลุมสาขาวิชากลุม แ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทลั/
AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์ 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพวิตอร์  
หรือทางวิศวกรรมซอฟต์วร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
  เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
 

01๑14๏๐ กรมสอบสวนคดีพิศษ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

จຌาหนຌาทีไคดีพิศษ 

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล 

ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|  
กลุมสาขาวิชากลุม แ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์ 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพวิตอร์  
หรือทางวิศวกรรมซอฟต์วร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
  เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
 

01๑14๏๑ สำนักงานคณะกรรมการ
ขຌาราชการคร ู

ละบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักทรัพยากรบุคคล 

ยุทธ ใ ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนา 
ละสรมิสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์| 
กลุมสาขาวชิากลุม ไ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศลิปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏  คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
 

 

 



ํํ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14๏๒ สำนักงานคณะกรรมการ
สงสริมการลงทุน 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการสงสริม 

การลงทุน 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/ 
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว  
ละทีไกีไยวขຌอง  
ิหลักสูตรทีไมีการรียนการสอนปน็ภาษาจีน
ตลอดหลักสตูร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนี 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
- ตຌองมคีะนนสอบวัดระดบัความรูຌทางภาษาจีน ิHanyu Shuiping  
Kaoshi : HSK) ขัๅนตไำระดับ ๑ คะนนรวม ํ ๔์ ขึๅนเป  
ทัๅงนีๅผลสอบตຌองมีอายเุมกนิ ๎  ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร  
ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
 

 

01๑14๏๓ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักกฎหมายกฤษฎีกา 

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล 

ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|  
กลุมสาขาวิชากลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 
 

 

 

 



ํ๎ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14๏๔ สำนักงานสภาพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคม

หงชาติ 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิคราะห์นยบายละผน 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics  
ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการขຌอมูล  
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยสีารสนทศ  
หรือสาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถติิ 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาการบัญชี หรือสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ 

     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  

01๑14๏๕ สำนักงานคณะกรรมการ
คุຌมครองผูຌบริภค 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักสืบสวนสอบสวน 

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล 

ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|  
กลุมสาขาวิชากลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร์ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี  
 

01๑14ไเ สำนักงานอัยการสูงสุด 
 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นิติกร 

ยุทธ ํ ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง|  
กลุมสาขาวิชากลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 



ํ๏ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14ไแ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธ ๆ  ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดลุ 

ละพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครฐั|  
กลุมสาขาวิชากลุม แ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยสีารสนทศ/ทคนลยีดิจทิัล/
AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 
 
 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ -. กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ หรือทางทคนลยี
สารสนทศ 

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรอืทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

01๑14ไโ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับละสงสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยั 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

จຌาหนຌาทีไระบบงาน
คอมพิวตอร์ จຌาหนຌาทีไ/

จຌาหนຌาทีไอาวุสดຌาน
วิศวกรขຌอมูล 

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics  
ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์ 

    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบ
เดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์

     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี 

หมายหต ุ    
     ํี สำหรับประทศทีไจะ฿หຌเปศึกษากำหนดตามกรอบประทศทีไ ก.พ. กำหนด กรณีประสงค์จะเปศึกษา ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร จะตຌองป็น

สถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿น Top ๎์ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล ทัๅงนีๅกรณีประทศทีไจะ฿หຌเป
ศึกษานอกหนือจากทีไกำหนด จะตຌองป็นประทศทีไสถาบันการศึกษามีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน 

     ๎ี ผูຌเดຌรับทนุจะตຌองจัดทำรายละอียดสาขาวิชา ละประทศทีไจะเปศึกษา ทีไผานความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัด฿หຌ สำนักงาน ก.พ. พิจารณากอนดินทางเปศึกษา 
 ๏ี การปรับงินดือนมืไอสำรใจการศึกษา ป็นเปตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินดือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 



   

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 ๎ 



ผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังตอเปนีๅ 
ตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมเมตไำกวา ๎.๗๕ 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ละสถิติ คอมพิวตอร์ สารสนทศศาสตร์ 
กษตรศาสตร์ วิทยาการสิไงวดล้อมละทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กายภาพบำบัด การพทย์ผนเทย ทันตพทย์ ทคนิคการพทย์ พยาบาลศาสตร์ 
พทย์ศาสตร์ ภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวพทย์ศาสตร์ กายอุปกรณ์ศาสตร์ การพทย์ผนเทยประยุกต์ 
ทคนลยีการผลิตพืช ทคนลยีการผลิตสัตว์ ทคนลยีการพิมพ์ ทคนลยีชีวภาพ ทคนลยีทรคมนาคม 
ทคนลยีสิ ไงวดล้อม ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางทคนลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยาคลินิก 

 

……………………………………………………. 

อกสารนบทຌาย ๏ 
๏ ๏



ประเทศท่ีกำหนดให�ไปศึกษา/ฝ�กอบรมในกลุ�มสาขาต�าง ๆ 

ลำดับ Broad field Narrow field Detailed field ประเทศศึกษา 

๑ 01 Education 011 Education 0111 Education Science 
Canada  China  (Mainland)  Finland  Japan 

New Zealand 

๒ 02 Arts and humanities 021 Arts 0211 Audio – visual techniques ana media 

production 

Australia  Canada   

๓ 02 Arts and humanities 021 Arts 0212 Fashion, interior and industrial design Australia  Ireland  Italy  

๔ 02 Arts and humanities 021 Arts 0213 Fine arts France  Italy  

๕ 02 Arts and humanities 021 Arts 0215 Music and performing arts Austria  Poland 

๖ 02 Arts and humanities 022 Humanities (except languages) 0222 History and archaeology Austria  Australia  China (Mainland)  France  

๗ 02 Arts and humanities 023 Languages 0232 Literature and linguistics Austria China (Mainland)  France  Germany  

Poland 

๘ 03 Social sciences, journalism and 

information 

031 Social and behavioral 

sciences 

0311 Economics Australia  China (Mainland)  France  Germany   

๙ 03 Social sciences, journalism and 

information 

031 Social and behavioral 

sciences 

0312 Political sciences and civics Australia  Belgium  Canada  France  Germany 

๑๐ 03 Social sciences, journalism and 

information 

031 Social and behavioral 

sciences 

0313 Psychology Australia  Belgium  Canada  Germany  Hungary  

Ireland  Netherlands  New Zealand  

๑๑ 03 Social sciences, journalism and 

information 

031 Social and behavioral 

sciences 

0314 Sociology and cultural studies Australia  Germany  Ireland  Russia 

เอกสาร ๓ 

เอกสารแนบ ๔



ลำดับ Broad field Narrow field Detailed field ประเทศศึกษา 

๑๒ 04 Business, administration and 

law 

041 Business and administration 0411 Accounting and taxation Australia  Germany  Singapore  Switzerlands 

๑๓ 04 Business, administration and 

law 

041 Business and administration 0412 Finance, banking and insurance Australia  Belgium  Canada  France  Germany  

Singapore  Switzerland 

๑๔ 04 Business, administration and 

law 

041 Business and administration 0413 Management and administration China (Mainland)  Finland  France  Germany  

New Zealand  Netherlands  Singapore  Sweden  

Switzerland 

๑๕ 04 Business, administration and 

law 

042 Law 0421 Law Canada  France  Germany  Netherlands  

Sweden 

๑๖ 05 Natural sciences, mathematics 

and statistics 

053 Physical sciences 0531 Chemistry Australia  Canada  France  Germany  Ireland  

Japan  Netherlands  New Zealand  Russia 

๑๗ 05 Natural sciences, mathematics 

and statistics 

053 Physical sciences 0532 Earth sciences Australia  Netherlands  New Zealand  Norway  

Sweden 

๑๘ 05 Natural sciences, mathematics 

and statistics 

052 Environment 0521 Environmental Science Australia  Canada  Germany Ireland  

Netherlands New Zealand Sweden 

๑๙ 05 Natural sciences, mathematics 

and statistics 

053 Physical sciences 0533 Physics Australia  Finland  Germany  Ireland  Japan  

Netherlands  Russia  Sweden  Switzerland 

๒๐ 05 Natural sciences, mathematics 

and statistics 

054 Mathematics and statistics 0541 Mathematics Australia  Finland  Germany  Norway  Russia 

๒๑ 05 Natural sciences, mathematics 

and statistics 

054 Mathematics and statistics 0542 Statisitcs France  Switzerland 



ลำดับ Broad field Narrow field Detailed field ประเทศศึกษา 

๒๒ 06 Information and 

Communication Technologies 

(ICTs) 

061 Information and 

Communication Technologies 

(ICTs) 

0613 Software and applications 

development and analysis 

Australia  Estonia Germany  Ireland  Russia  

Singapore  South Korea  Sweden 

๒๓ 07 Engineering, manufacturing and 

construction 

070 Engineering, manufacturing 

and construction not further 

defined 

0711 Chemical engineering and processes Canada  China (Mainland)  Finland  Ireland  

Japan  Netherlands  Russia 

๒๔ 07 Engineering, manufacturing and 

construction 

071 Engineering and engineering 

trades 

0714 Electronics and automation Australia  Canada  China (Mainland)  Finland  

France  Germany  South Korea   

๒๕ 07 Engineering, manufacturing and 

construction 

071 Engineering and engineering 

trades 

0715 Mechanics and metal trades Canada  China (Mainland)  Japan  Finland  

Germany  Netherlands 

๒๖ 07 Engineering, manufacturing and 

construction 

072 Manufacturing and processing 0722 Materials (glass, paper, plastic wood) China (Mainland)  Germany  Japan  Sweden  

South Korea 

๒๗ 07 Engineering, manufacturing and 

construction 

073 Architecture and construction 0731 Architecture and town planning Australia  China (Mainland)  Finland  Germany  

Italy  Sweden 

๒๘ 07 Engineering, manufacturing and 

construction 

073 Architecture and construction 0732 Building and civil engineering  China (Mainland)  Germany  Japan   

๒๙ 08 Agriculture, forestry, fisheries 

and veterinary 

081 Agriculture 0811 Crop and livestock production Australia  China (Mainland)  Finland  

Netherlands  New Zealand 

๓๐ 08 Agriculture, forestry, fisheries 

and veterinary 

081 Agriculture 0812 Horticulture Finland  Netherlands  New Zealand 



ลำดับ Broad field Narrow field Detailed field ประเทศศึกษา 

๓๑ 08 Agriculture, forestry, fisheries 

and veterinary 

082 Forestry 0821 Forestry Netherlands  Finland  New Zealand 

๓๒ 09 Health and Welfare 091 Health 0912 Medicine Australia  Canada  China (Mainland)  Finland 

Germany  Hungary  Ireland 

๓๓ 09 Health and Welfare 091 Health 0913 Nursing and midwifery 
Australia  Canada  Finland  Hungary  Ireland 

New Zealand 

๓๔ 09 Health and Welfare 091 Health 0916 Pharmacy Ireland  

๓๕ 09 Health and Welfare 092 Welfare 0923 Social work and counselling Australia  Denmark 

๓๖ 10 Services 101 Personal services 1013 Hotel, restaurants and catering France  Germany  New Zealand  Switzerland   

๓๗ 10 Services 101 Personal services 1014 Sports Australia  Canada  France 

 

หมายเหตุ -  กรณีประสงค5จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร จะต�องเป;นสถาบันการศึกษาที่ได�รับการจัดอันดับอยู�ใน TOP ๒๐ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได�รับการยอมรับ 
   และมีมาตรฐานเป;นสากล 

 -  สำหรับประเทศท่ีจะให�ไปฝ�กอบรมนอกเหนือจากท่ีกำหนด จะต�องเป;นประเทศท่ีสถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝ�กอบรมมีความโดดเด�นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น 
 -  สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพ่ิมสาขาวิชาและประเทศท่ีจะไปศึกษา/ฝ�กอบรม ตามความเหมาะสม 

 



กระทรวงการต	างประเทศ สถาบันพระปกเกล�า

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห	งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีป$องกันประเทศ (องค(การ

มหาชน)

สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักข	าวกรองแห	งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห	งชาติ

สํานักงานตํารวจแห	งชาติ ศูนย(อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต�

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร�ชาติด�านความม่ันคง
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

ส�วนราชการตามยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ที่ 1



ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 1 ด�านความมั่นคง

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Big Data

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Analytic

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Science

06 Information and Communication Technologies Data Architecture

06 Information and Communication Technologies Cloud Computing

06 Information and Communication Technologies Blockchain

06 Information and Communication Technologies Network Security

06 Information and Communication Technologies Computer Network 

Architecture

06 Information and Communication Technologies Computer Forensic

06 Information and Communication Technologies Computer Security

06 Information and Communication Technologies Artificial Intelligence

06 Information and Communication Technologies Computer science

06 Information and Communication Technologies Cyber Security

07 Engineering, Manufacturing and Construction Data Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Computer Engineering

04 Business, Administration and Law Cyber Law

04 Business, Administration and Law International Law

04 Business, Administration and Law Human Rights Law

04 Business, Administration and Law International Criminal Law

03 Social Sciences, Journalism and Information International Policy

10 Services National Security Policy

กลุ�มท่ี 1 

คอมพิวเตอร#/

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/

AI/Data Analytics 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง

กลุ�มท่ี 2 กฎหมาย

เฉพาะด�าน

กลุ�ม 3 นโยบายต�างๆ

หนา้ที� 1 จาก 2



ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 1 ด�านความมั่นคง

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

03 Social Sciences, Journalism and Information Criminal Psychology

03 Social Sciences, Journalism and Information Forensic Psychology

03 Social Sciences, Journalism and Information Criminology

04 Business, Administration and Law Criminal Justice

04 Business, Administration and Law Crime and Forensic Science

10 Services International Security Studies

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics disaster management

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics disaster risk management

กลุ�ม 4 ความ

ปลอดภัย/ความ

ม่ันคง/อาชญา

วิทยา/นิติ

วิทยาศาสตร# และท่ี

เก่ียวข�อง

หมายเหตุ : ส1วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา/ฝJกอบรม ไดMนอกเหนือจากตัวอย1างท่ีปรากฏตามตาราง ท้ังนี้ 

สาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา/ฝJกอบรม ตMองอยู1ภายใตMกลุ1มสาขาวิชาต1าง ๆ  (4 กลุ1ม) ตามท่ี ก.พ. กําหนด

หนา้ที� 2 จาก 2



กระทรวงการคลัง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (องค�การ

มหาชน)

กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ (องค�การมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค�การมหาชน)

กระทรวงคมนาคม สถาบันวิจัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน)

กระทรวงพลังงาน สํานักงาน กสทช.

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� 

วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

กระทรวงพาณิชย� ศูนย�ความเป2นเลิศด3านชีววิทยาศาสตร� (องค�การ

มหาชน)

กระทรวงแรงงาน สถาบันพระปกเกล3า

กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค3า

สถาบันเทคโนโลยีป6องกันประเทศ 

(องค�การมหาชน)

สํานักงานส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค�การมหาชน)

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การ

มหาชน)

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห�งชาติ

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การมหาชน)

สํานักงานความร�วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบ3าน (องค�การมหาชน)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ส�วนราชการตามยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ท่ี 2

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง



ส�วนราชการตามยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ท่ี 2

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค�การมหาชน)

สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ

การเกษตร (องค�การมหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

สถาบันระหว�างประเทศเพื่อการค3าและ

การพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แห�งชาติ (องค�การมหาชน)

สํานักงานส�งเสริมและการจัดประชุมและ

นิทรรศการ

สถาบันมาตรวิทยาแห�งชาติ

องค�การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ

การท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร�

วิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

(องค�การมหาชน)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ



กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Big Data

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Analytic

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Science

06 Information and Communication Technologies Data Architecture

06 Information and Communication Technologies Cloud Computing

06 Information and Communication Technologies Blockchain

06 Information and Communication Technologies Network Security

06 Information and Communication Technologies Computer Network Architecture

06 Information and Communication Technologies Computer Forensic

06 Information and Communication Technologies Computer Security

06 Information and Communication Technologies Artificial Intelligence

06 Information and Communication Technologies Computer science

06 Information and Communication Technologies Cyber Security

07 Engineering, Manufacturing and Construction Computer Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Data Engineering

03 Social Sciences, Journalism and Information Health Law

04 Business, Administration and Law Air and Space Law

04 Business, Administration and Law Public Law

04 Business, Administration and Law Intellectual Property Law

04 Business, Administration and Law Maritime Law

04 Business, Administration and Law International Human Rights Law

04 Business, Administration and Law Environmental Law

04 Business, Administration and Law Business Collateral Law

03 Social Sciences, Journalism and Information International Health Policy

04 Business, Administration and Law Food Policy

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Science Technology amd Innovation 

Policy

ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน

กลุ�มท่ี 1 คอมพิวเตอร)/

เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data 

Analytics และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข�อง

กลุ�มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะด�าน

กลุ�ม 3 นโยบายต�างๆ

หน้าที่ 1 จาก 3



กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน

03 Social Sciences, Journalism and Information Airport Economics

03 Social Sciences, Journalism and Information Behavioral Economics

03 Social Sciences, Journalism and Information Environmental and Natural Resources 

Economics04 Business, Administration and Law Insurance and Risk Management

04 Business, Administration and Law Logistics  and  Supply Chain 

Management04 Business, Administration and Law Green Logistics

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Plant Genetics

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Soil Biodiversity

04 Business, Administration and Law Digital Marketing

04 Business, Administration and Law Fiancial Engineering

04 Business, Administration and Law Forensic Accounting

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Seed science

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Climate Change and Environmental 

Health05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Food Biotechnology

07 Engineering, Manufacturing and Construction Biomedical Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Coastal and Port Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Data Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Food Safety 

07 Engineering, Manufacturing and Construction Food Science and Biotechnology 

07 Engineering, Manufacturing and Construction Irrigation Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Port Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Highway Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Hydraulic Engineerign

07 Engineering, Manufacturing and Construction Coastal Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Geotechnical Engineering

08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary Animal and Food science 

กลุ�ม 4 การแพทย)/

สาธารณสุข/วิทยาศาสตร)

สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/

การคลัง/เกษตรศาสตร)/

วิศวกรรมศาสตร)/การขนส�ง/

โลจิสติกส)/การท�องเท่ียว 

และท่ีเก่ียวข�อง

หน้าที ่2 จาก 3



กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 2 ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน

08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary Crop and Soil Science 

08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary Molecular Aquaculture and Breeding

08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary Animal Science

09 Health and Welfare Epidemiology

09 Health and Welfare Family Medicine

09 Health and Welfare Gerontology

10 Services Occupational and Environmental Health

10 Services Occupational Health Epidemiology and 

Prevention10 Services Aviation Management

10 Services Aviation Safety

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics climate Change 

04 Business, Administration and Law climate Law 

04 Business, Administration and Law climate Policy

03 Social Sciences, Journalism and Information climate Economics

04 Business, Administration and Law Science Policy

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics climate  global warming

หมายเหตุ : ส8วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา/ฝQกอบรมไดTนอกเหนือจากตัวอย8างท่ีปรากฏตามตาราง ท้ังนี้ สาขาวิชาท่ีจะไป

ศึกษา/ฝQกอบรม ตTองอยู8ภายใตTกลุ8มสาขาวิชาต8าง ๆ  (4 กลุ8ม) ตามท่ี ก.พ. กําหนด

กลุ�ม 4 การแพทย)/

สาธารณสุข/วิทยาศาสตร)

สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/

การคลัง/เกษตรศาสตร)/

วิศวกรรมศาสตร)/การขนส�ง/

โลจิสติกส)/การท�องเท่ียว 

และท่ีเก่ียวข�อง

หน้าที่ 3 จาก 3



กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" สํานักงานเลขาธิการสภาผู&แทนราษฎร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กระทรวงพาณิชย" สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กระทรวงแรงงาน สํานักงานศาลยุติธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันพระปกเกล&า

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร" วิจัยและ

นวัตกรรม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักงานพิพิธภัณฑ"เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัว (องค"การมหาชน)

สํานักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร&างสรรค" สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค"การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร"แห�งชาติ (องค"การมหาชน) ศูนย"ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค"การ

มหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค"การมหาชน) สถาบันส�งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล&อมในการทํางาน (องค"การ

มหาชน)โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ" (องค"การมหาชน) ศูนย"มานุษยวิทยาสิรินธร (องค"การมหาชน)

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค"การมหาชน)สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค"ความรู& 

(องค"การมหาชน)

หอภาพยนตร" (องค"การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค"การมหาชน)

ศูนย"คุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร"

วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ส�วนราชการตามยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ที่ 3

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร�ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย�
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง



กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Big Data

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Analytic

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Science

06 Information and Communication Technologies Cloud Computing

06 Information and Communication Technologies Blockchain

06 Information and Communication Technologies Computer science

06 Information and Communication Technologies Network Security

06 Information and Communication Technologies Computer Network Architecture

06 Information and Communication Technologies Computer Forensic

06 Information and Communication Technologies Computer Security

06 Information and Communication Technologies Artificial Intelligence

06 Information and Communication Technologies Computer science

06 Information and Communication Technologies Cyber Security

06 Information and Communication Technologies Data Architecture

07 Engineering, Manufacturing and Construction Data Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Computer Engineering

04 Business, Administration and Law International Environmental Law  

04 Business, Administration and Law International Law and Human Rights

04 Business, Administration and Law Natural Resources Law

04 Business, Administration and Law Water and Environmental Law

04 Business, Administration and Law Maritime Law

04 Business, Administration and Law Labour Law

04 Business, Administration and Law Forest Law

04 Business, Administration and Law Intellectual Property Law

03 Social Sciences, Journalism and Information Health Policy and Health Economics

03 Social Sciences, Journalism and Information Aging Policy

03 Social Sciences, Journalism and Information International Social Policy

ตัวอย�างสาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติท่ี 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

กลุ�มท่ี 1 คอมพิวเตอร)/

เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data 

Analytics และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข�อง

กลุ�มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะด�าน

กลุ�ม 3 นโยบายต�างๆ

หน้าที่ 1 จาก 3



กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

ตัวอย�างสาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติท่ี 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

01 Education Curriculum and Teaching

01 Education Learning and Development

02 Arts and Humanities Museum Management

02 Arts and Humanities Archaeological Science 

03 Social Sciences, Journalism and Information Applied Psychology

03 Social Sciences, Journalism and Information Child and Adolescent Psychology

03 Social Sciences, Journalism and Information Environmental Economics

03 Social Sciences, Journalism and Information Human Rights and Cultural Diversity

03 Social Sciences, Journalism and Information Museum Anthropology

03 Social Sciences, Journalism and Information Forest Economics

03 Social Sciences, Journalism and Information Labour Economics

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Climate Change and Impact

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Hydrology and Water Resources 

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Environment and Resource Management

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Urban Water System

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Urban Forestry

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Climate Change and Environmental 

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Conservation Science

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Earth Science

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Environment Science

07 Engineering, Manufacturing and Construction Environmental Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Biomedical Engineering

09 Health and Welfare Nutrition in Health and Diseases

09 Health and Welfare Occupational Psychiatry

09 Health and Welfare Occupational and Environmental Health

09 Health and Welfare Gerontology

09 Health and Welfare Health Care Innovation Management

กลุ�ม 4 การแพทย)/

สาธารณสุข/

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล�อม/

ศิลปวัฒนธรรม/ท�องเท่ียว/

กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการ

สังคม/การศึกษาและท่ี

เก่ียวข�อง

หน้าที ่2 จาก 3



กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

ตัวอย�างสาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติท่ี 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

09 Health and Welfare Health Care Management

09 Health and Welfare Science Aged Care Management

09 Health and Welfare Aging Health and Well Being

09 Health and Welfare Aging Nurse

09 Health and Welfare Child and Family Development

09 Health and Welfare Digital Health

09 Health and Welfare Digital Health Literacy

09 Health and Welfare Epidemiology

09 Health and Welfare Exercise Nutrition and health

09 Health and Welfare Exercise Rehabilitation

09 Health and Welfare Family Medicine

10 Services Crisis and Disaster Management

หมายเหตุ : ส8วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา/ฝQกอบรม ไดTนอกเหนือจากตัวอย8างท่ีปรากฏตามตาราง ท้ังนี้ สาขาวิชาท่ีจะไป

ศึกษา/ฝQกอบรม ตTองอยู8ภายใตTกลุ8มสาขาวิชาต8าง ๆ  (4 กลุ8ม) ตามท่ี ก.พ. กําหนด

กลุ�ม 4 การแพทย)/

สาธารณสุข/

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล�อม/

ศิลปวัฒนธรรม/ท�องเท่ียว/

กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการ

สังคม/การศึกษาและท่ี

เก่ียวข�อง

หน้าที ่3 จาก 3



กระทรวงการคลัง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค�การมหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย�

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห&งชาติ

กระทรวงมหาดไทย สํานักงานกองทุนหมู&บ+านและชุมชนเมืองแห&งชาติ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค�การมหาชน)

สํานักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน)

กระทรวงสาธารณสุข สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห&งประเทศไทย (องค�การ

มหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการส&งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร+างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลบ+านแพ+ว (องค�การ

มหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห&งชาติ

สถาบันวัคซีนแห&งชาติ (องค�การมหาชน สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห&งชาติ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค�การมหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการป5องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ส�วนราชการตามยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ที่ 4

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค

และเท�าเทียมกันทางสังคม
หน�วยงานที่เก่ียวข�อง



ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค

และเท�าเทียมกันทางสังคม

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Big Data

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Analytic

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Science

06 Information and Communication Technologies Cloud Computing

06 Information and Communication Technologies Blockchain

06 Information and Communication Technologies Computer science

06 Information and Communication Technologies Network Security

06 Information and Communication Technologies Computer Network Architecture

06 Information and Communication Technologies Computer Forensic

06 Information and Communication Technologies Computer Security

06 Information and Communication Technologies Artificial Intelligence

06 Information and Communication Technologies Cyber Security

06 Information and Communication Technologies Data Architecture

07 Engineering, Manufacturing and Construction Data Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Computer Engineering

04 Business, Administration and Law Criminal Law 

04 Business, Administration and Law Family Law

04 Business, Administration and Law International Trade and Business Law

04 Business, Administration and Law Tax Law

09 Health and Welfare Aging Policy

09 Health and Welfare Gender Policy

09 Health and Welfare Social Welfare Policy

09 Health and Welfare Social Policy

กลุ�มท่ี 1 คอมพิวเตอร#/

เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data

 Analytics และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข�อง

กลุ�มท่ี 2 กฎหมายเฉพาะ

ด�าน

กลุ�ม 3 นโยบายต�างๆ

หน้าที ่1 จาก 3



ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค

และเท�าเทียมกันทางสังคม

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

03 Social Sciences, Journalism and Information Child and Adolescent Psychology

03 Social Sciences, Journalism and Information Conflict Resolution

03 Social Sciences, Journalism and Information Gender Equality

03 Social Sciences, Journalism and Information Human Rights

03 Social Sciences, Journalism and Information Human Rights and Cultural Diversity

03 Social Sciences, Journalism and Information Human Rights Studies

03 Social Sciences, Journalism and Information International Migration and Human 

Rights03 Social Sciences, Journalism and Information Regional Development

03 Social Sciences, Journalism and Information Social Anthropology and Computing

03 Social Sciences, Journalism and Information Sustainable Development

04 Business, Administration and Law Taxation

04 Business, Administration and Law Fiancial Engineering

04 Business, Administration and Law International Law and Human Rights

04 Business, Administration and Law International Taxation

07 Engineering, Manufacturing and Construction Community Development

07 Engineering, Manufacturing and Construction Community Planning

07 Engineering, Manufacturing and Construction Urban and Regional Planning

07 Engineering, Manufacturing and Construction Urban Environmental 

07 Engineering, Manufacturing and Construction Urban Environmental Planning and 

Development

09 Health and Welfare Addictive Psychiatry

09 Health and Welfare Aging Health and Well Being

09 Health and Welfare Aging Nurse

กลุ�ม 4 ด�านการแพทย#/

สาธารณสุข/วิทยาศาสตร#

สุขภาพ/การเงินการคลัง/

การศึกษา/สวัสดิการสังคม

และท่ีเก่ียวข�อง

หน้าที่ 2 จาก 3



ตัวอย�างสาขาวิชาที่จะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค

และเท�าเทียมกันทางสังคม

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

09 Health and Welfare Alcohol Related Mental Health 

09 Health and Welfare Biomedical Science

09 Health and Welfare Child and Adolescent  Mental Health

09 Health and Welfare Child and Family Development

09 Health and Welfare International Social Policy

09 Health and Welfare Family Studies

09 Health and Welfare Gerontology

09 Health and Welfare Social Service Administration

09 Health and Welfare Social Welfare

09 Health and Welfare Social Work

09 Health and Welfare Social Development

09 Health and Welfare Child Development

09 Health and Welfare Clinical Physiotherapy

09 Health and Welfare Community Health

09 Health and Welfare Community Mental Health

09 Health and Welfare Digital Health

09 Health and Welfare Exercise Nutrition and health

09 Health and Welfare Exercise Rehabilitation

09 Health and Welfare Family Medicine

09 Health and Welfare Occupational Psychiatry

09 Health and Welfare Pharmaceutical Science

09 Health and Welfare Pharmacoepidemiology

09 Health and Welfare Pharmacotherapy

10 Services Homeland Security

10 Services Immigration Studies

หมายเหตุ : ส8วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษา/ฝQกอบรม ไดTนอกเหนือจากตัวอย8างท่ีปรากฏตามตาราง ท้ังนี้ สาขาวิชาท่ีจะ

ไปศึกษา/ฝQกอบรม ตTองอยู8ภายใตTกลุ8มสาขาวิชาต8าง ๆ  (4 กลุ8ม) ตามท่ี ก.พ. กําหนด

กลุ�ม 4 ด�านการแพทย#/

สาธารณสุข/วิทยาศาสตร#

สุขภาพ/การเงินการคลัง/

การศึกษา/สวัสดิการสังคม

และท่ีเก่ียวข�อง (ต�อ)

หน้าที่ 3 จาก 3



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค#การมหาชน)

กระทรวงพลังงาน องค#การบริหารจัดการก(าซเรือนกระจก 

(องค#การมหาชน)

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส# (องค#การมหาชน)

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห.งชาติ

ส�วนราชการตามยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ที่ 5

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป%นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
หน�วยงานที่เก่ียวข�อง



ตัวอย�างสาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษา ตามยุทธศาสตร$ชาติท่ี 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป-นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Big Data

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Analytic

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Science

06 Information and Communication Technologies Cloud Computing

06 Information and Communication Technologies Blockchain

06 Information and Communication Technologies Computer science

06 Information and Communication Technologies Network Security

06 Information and Communication Technologies Computer Network 

Architecture

06 Information and Communication Technologies Computer Forensics

06 Information and Communication Technologies Computer Security

06 Information and Communication Technologies Artificial Intelligence

06 Information and Communication Technologies Cyber Security

06 Information and Communication Technologies Data Architecture

07 Engineering, Manufacturing and Construction Data Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Computer Engineering

04 Business, Administration and Law Environmental Law

04 Business, Administration and Law International Environmental 

Law  

04 Business, Administration and Law Natural Resources Law 

04 Business, Administration and Law Water and Environmental Law

04 Business, Administration and Law Energy Law

04 Business, Administration and Law Maritime Law

04 Business, Administration and Law Forest Law

04 Business, Administration and Law Public Law

04 Business, Administration and Law International Law

กลุ�มที่ 1 

คอมพิวเตอร$/

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/

AI/Data Analytics

 และอ่ืนๆที่เก่ียวข�อง

กลุ�มที่ 2 กฎหมาย

เฉพาะด�าน

หน/าท่ี 1 จาก 3



ตัวอย�างสาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษา ตามยุทธศาสตร$ชาติท่ี 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป-นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Natural Resources Policy

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Water and Environmental 

Policy

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Environmental Protection 

Policy

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Environment Policy and 

Management

03 Social Sciences, Journalism and Information Environmental Economics

03 Social Sciences, Journalism and Information Forest Economics

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Conservation Science

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Earth Science

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Environmental Health Science

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Forest Molecular Genetics and 

Biotechnology

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Remote Sensing and 

Positioning System

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Marine Science

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Environmental Biology and 

Applied Ecology

07 Engineering, Manufacturing and Construction Environmental Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Environmental Noising 

Measurement

07 Engineering, Manufacturing and Construction Environmental Pollution 

Control

07 Engineering, Manufacturing and Construction Urban Forest

07 Engineering, Manufacturing and Construction River Basin Modelling

07 Engineering, Manufacturing and Construction Groundwater Modeling

กลุ�ม 3 นโยบายต�างๆ

กลุ�ม 4 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล�อม

หน/าท่ี 2 จาก 3



ตัวอย�างสาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษา ตามยุทธศาสตร$ชาติท่ี 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป-นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

กลุ�มสาขาวิชา ISCED ตัวอย�างสาขาวิชา

07 Engineering, Manufacturing and Construction Urban Water System

08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary Forest Management

08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary Intergrated Water Resource 

Management

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics climate Change 

04 Business, Administration and Law climate Law 

04 Business, Administration and Law climate Policy

03 Social Sciences, Journalism and Information climate Economics

04 Business, Administration and Law Science Policy

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics climate  global warming

หมายเหตุ : ส@วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝRกอบรม ได/นอกเหนือจากตัวอย@างที่ปรากฏตามตาราง ทั้งนี้ 

สาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝRกอบรม ต/องอยู@ภายใต/กลุ@มสาขาวิชาต@าง ๆ  (4 กลุ@ม) ตามที่ ก.พ. กําหนด

กลุ�ม 4 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล�อม (ต�อ)

หน/าท่ี 3 จาก 3



กระทรวงยุติธรรม สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค�การมหาชน)

สํานักงาน ก.พ. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห'งประเทศไทย (องค�การ

มหาชน)

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานการตรวจเงินแผ'นดิน

สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามยาเสพติด

สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานผู7ตรวจการแผ'นดิน

สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สํานักงบประมาณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ส�วนราชการตามยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ท่ี 6

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร�ชาติด�านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง



สาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร ชาติท่ี 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

กลุ+มสาขาวิชา ISCED ตัวอย+างสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Big Data

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Analytic

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics Data Science

06 Information and Communication Technologies Cloud Computing

06 Information and Communication Technologies Blockchain

06 Information and Communication Technologies Computer science

06 Information and Communication Technologies Network Security

06 Information and Communication Technologies Computer Network Architecture

06 Information and Communication Technologies Computer Forensics

06 Information and Communication Technologies Computer Security

06 Information and Communication Technologies Artificial Intelligence

06 Information and Communication Technologies Cyber Security

06 Information and Communication Technologies Data Architecture

07 Engineering, Manufacturing and Construction Data Engineering

07 Engineering, Manufacturing and Construction Computer Engineering

04 Business, Administration and Law Maritime Law

04 Business, Administration and Law Cyber Crime Law

04 Business, Administration and Law Technology Law

04 Business, Administration and Law Energy Law

04 Business, Administration and Law Environmental Law

04 Business, Administration and Law Computer and Communication 

Law

กลุ+มที่ 1 คอมพิวเตอร /

เทคโนโลยีสารสนเทศ/

เทคโนโลยีดิจิทัล/

AI/Data Analytics 

และอ่ืนๆที่เก่ียวข�อง

กลุ+มที่ 2 กฎหมาย

เฉพาะด�าน

หน,าท่ี 1 จาก 2



สาขาวิชาท่ีจะให�ผู�รับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร ชาติท่ี 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

กลุ+มสาขาวิชา ISCED ตัวอย+างสาขาวิชา

03 Social Sciences, Journalism and Information National Security Policy

03 Social Sciences, Journalism and Information Justice Policy and Justice 

Management

03 Social Sciences, Journalism and Information International Cultural Policy 

and Management
01 Education Measurement and Evaluation

03 Social Sciences, Journalism and Information Children Criminology

03 Social Sciences, Journalism and Information Forensic Psychology

03 Social Sciences, Journalism and Information Immigration and Migration Study

03 Social Sciences, Journalism and Information Sustainable Development

03 Social Sciences, Journalism and Information Human Rights Studies

04 Business, Administration and Law Risk Management

04 Business, Administration and Law Criminal Justice Administration

04 Business, Administration and Law Creativity and Innovation 

Technology

04 Business, Administration and Law Financial Crime

04 Business, Administration and Law Forensic Accounting

หมายเหตุ : ส;วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝMกอบรม ได,นอกเหนือจากตัวอย;างที่ปรากฏตามตาราง ทั้งนี้ 

สาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝMกอบรม ต,องอยู;ภายใต,กลุ;มสาขาวิชาต;าง ๆ  (4 กลุ;ม) ตามที่ ก.พ. กําหนด

กลุ+ม 3 นโยบายต+างๆ

กลุ+ม 4 การบริหาร

จัดการ/อาขญาวิทยา/

กระบวนการยุติธรรม/

จิตวิทยา และที่

เก่ียวข�อง

หน,าท่ี 2 จาก 2


