ร่าง
(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รือไ ง รับสมัครสอบขงขันพือไ รับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 256๑
(ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุกอ นเปศึกษาี
---------------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
ศึ กษา ณ สหรั ฐ อมริ กา สหราชอาณาจั กร จะตຌ องป็ น สถาบั น การศึ กษาที ไเดຌ ร ั บ การจั ดอันดับ อยู ฿น Top ๎์
ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล ทัๅงนีๅ กรณีประทศทีไจะเปศึกษา
นอกหนื อจากที ไ ก ำหนด จะตຌ องป็ น ประทศที ไ ส ถาบั น การศึ กษามี ความดดด นทางวิ ช าการ฿นสาขาวิ ช านัๅ น
ิ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. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน
ใ.โ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไเดຌทำเวຌกับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงิน ทุน ทีไเดຌจายเปลຌว ทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา
ของจำนวนงินทุน ดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย

-24. งือไ นเขของการรับทุน
ไ.แ ผูຌ มีส ิทธิเดຌร ับ ทุน ตຌอ งขຌารั บ การบรรจุ ละตงตั ๅง ฿นสว นราชการทีไ ก.พ. กำหนด
ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๑
ไ.โ ผู ຌ ม ี ส ิ ท ธิ เ ดຌ ร ั บ ทุ น ตຌ อ งผ า นการประมิ น ผลการ ทดลองปฏิ บ ั ติ ห นຌ า ทีไ ร าชการ
จากสวนราชการตຌนสั งกัด ยกวຌนกรณีทีไส วนราชการเม อาจจัดอบรมขຌ าราชการบรรจุ฿หม ละมีการขยายวลา
การทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ
4.3 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทีไผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ
ตຌนสังกัด ละผานการตรวจสุ ขภาพจากคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ. ลຌวจะขຌาสูช  วงการตรี ยมความพรຌ อม
ิPreparatory Periodี ซึ ไ งผู ຌ ม ี ส ิ ทธิ เดຌ ร ั บทุ นตຌ องผ านการประมิ นการตรี ยมความพรຌ อม ิPreparatory Periodี
ตามกณฑ์ ทีไส ำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจะสามารถดิน ทางเปศึกษาดຌว ยทุน รัฐ บาล ิEducational Periodี เดຌ
ดยจะตຌองเดຌรับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ. อีกครัๅงหนึไง วามีความพรຌอม฿นการเปศึกษา
ณ ตางประทศ
๐.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองดินทางเปศึกษา฿นระดับ ปริญญาท฿นตางประทศ ฿นประทศ/
สถาบันทีไมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการทีไเดຌรับการยอมรับ ดยตຌองเดຌรับความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัด
ละสำนักงาน ก.พ. กอน
ไ.๑ สำนักงาน ก.พ. จะสนับสนุน฿หຌผูຌ เดຌ ร ับทุนขຌ าฝຄ กงาน ิ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
ระบี ยบขຌาราชการพลรื อน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌ าย โี ละป็ นผูຌ มีคุณสมบั ติ ฉพาะ
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี
5.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท
(1) ป็น ผูຌทีไ จะกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรื อ หลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริ ญ ญาตรี เ ม ตไ ำ กว า 2.75 หรื อ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ลຌ ว ต ก รณี ละมืไ อ สำรใ จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี กใ จ ะตຌ อ งเดຌ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 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 นับถึงวันปຂดรับสมัคร
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี หรือ
(2) ป็น ผูຌเดຌรับปริญญาตรีห รือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿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) หรื อ รຌ อ ยละ 70.00 หรื อ ็5.เเ หรื อ ที ย บเดຌ เ ม ตไ ำ กว า นีๅ ละตຌ อ งมี อ ายุ เ ม  กิ น 35 ป นั บ ถึ ง
วัน ปຂ ดรั บ สมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๐ี

-35.โ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 5.1.2 ตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามา
สดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
5.3 สำหรั บ ทุ น ทีไ ฿ หຌ เ ปศึ ก ษาต อ ฿นระดั บ ปริ ญ ญาท ผูຌ ส มั ค รสอบตຌ อ งป็ น ผูຌ ซึไ ง เม  คย
เดຌรับปริญญาทหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา
5.4 ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
5.5 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
5.6 สำหรั บ ภิ ก ษุ ส ามณร ทางราชการเม รั บ สมั ค รสอบละเม อ าจ฿หຌ  ขຌ า สอบข ง ขั น
พืไ อ รับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน
2501 ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538
6. การรับสมัครสอบ
6.1 ผู ຌ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร ส อ บ ดู ร า ย ล ะ  อี ย ด เ ดຌ ที ไ วใ บ เซต์ ข องสำนั ก งาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว
ๆ.โ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธกี ารสมัคร
ๆ.โ.แ ผู ຌ ป ระสงค์ จะสมั ครสอบ สมั ครเดຌ ต ั ๅ งต ว ั นที ไ ํ – โ๔ ธั นวาคม โ5ๆ๐
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th
ิโี กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบ ัติตามขัๅนตอน
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
ิใี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน ลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผ น
หรือหากเมมี ครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบัน ทึกขຌอมูล ลง฿นสืไอบัน ทึกขຌอมูล ฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล
ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ
6.2.2 นำบบฟอร์ ม การชำระงิ น เปชำระงิ น ค า ธรรมนี ย ม฿นการสมั ค รสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.
ตั ๅ ง ต ว ั น ที ไ ํ – โ๕ ธั น วาคม โ5ๆ๐ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว

-46.2.3 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 การสมั ค รสอบตามขัๅ น ตอนขຌ า งตຌ น ถื อ ว า ผูຌ ส มั ค รสอบป็ น ผูຌ ล งลายมื อ ชืไอ
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิ ไ มติ ม ดั งนั ๅ น หากผู ຌ สมั ครสอบจง฿จกรอกขຌ อมู ลอั นป็ นทใ จ อาจมี ความผิ ดฐานจຌ งความทใ จต อจຌ าพนั กงาน
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) สำนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ สำนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
พรຌอมทัๅงสำนาระบี ยนสดงผลการรี ยนตลอดหลั กสู ตร (Transcript of Records) ของระดับ ปริ ญญาตรี
กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา
ิใี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน
(4) สำนาผลสอบวัดระดับ ความรูຌทางภาษาจีน ิHanyu Shuiping Kaoshi : HSK)
ิฉพาะหนวยทุนทีไ ์ํ๑ํ๐๏๒ี
ิ๑ี อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ ู นามสกุล
ละลขประจำตั ว สอบเวຌ ท ีไ ห นຌ า ซอง หากอกสารเม ถ ู ก ตຌ อ งหรื อ เม ค รบถຌ ว น อาจพิ จ ารณา฿หຌ ข าดคุ ณ สมบัติ
฿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

-56.7 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. การตงตัๅงกรรมการกียไ วกับการสอบ
7.1 ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนิ น การสอบขงขัน ละคัดลือกบุ คคลพืไอรับ ทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
7.2 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
7.3 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿น
การดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
7.4 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอ รับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌร ับ ทุน
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
8. การประกาศรายชือไ ผูสຌ มัครสอบ วัน วลา สถานทีสไ อบ ละระบียบละวิธกี ารสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวั น ที ไ ๎ํ มกราคม โ5ๆ๑ ทางวใ บ เซต์ 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  คราะห์  ละการ฿ชຌ  หตุ ผ ล ดยการ฿หຌ
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม
9.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิน จากประวัติสว นตัว ประวัติการศึกษาของผูຌส มัคร พืไอพิจารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม

-6ชาวน์ ปั ญ ญา ละบุ ค ลิ ก ภาพอย า งอืไ น ป็ น ตຌ น ดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ละ /หรื อ ดยการพิ จ ารณาประมิ น
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM)
9.2 ผูຌ ทีไ มี สิ ท ธิ  ขຌ า รั บ การประมิ น ความหมาะสมของบุ ค คลพืไ อ รั บ ทุ น ต ล ะหน ว ย ทุน
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ
9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด
9.2.2 วิช าความสามารถทัไว เปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
๕.๎.๏ ผูຌทมีไ ีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌ คะนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด ทัๅงนีๅ
จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน ยกวຌนทุนหนวย฿ดมีจำนวน โูไ ทุน จะรียง
คะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เวຌจำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน
9.3 ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 ดยผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุค คล
พืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ
9.๐ ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็ นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนก อน
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
9.๑ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็น ลำดับรก
฿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. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
11. การบรรจุละตงตังๅ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองรายงานตัว ละบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๑

-712. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด
13. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ
14. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน ละคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสารครืไ อ งบิ น เป-กลั บ ค า ฿ชຌ จ า ย
ตรียมตัว กอนดิน ทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุป กรณ์ การศึกษา คาคอมพิวตอร์
ป็นตຌน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว
15. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา
ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา
16. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง
ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะดินทางเปศึกษาเดຌ
17. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณี฿ด ดังนีๅ
17.ํ กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ
฿นระดับ ดียวกัน ซึไง เมส ำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256๐ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลัก สูตรตไำกวา 3.00 วຌนตสาขาวิชา
ตามทีไระบุ฿นอกสารนบทຌาย ๏ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.๓๑
17.๎ เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ/หนวยงาน
ของรัฐตຌนสังกัด หรือเมผานการประมินความหมาะสมภายหลังประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยคณะกรรมการ
ทีไตงตัๅงดยสวนราชการจຌาของทุน ลຌวตกรณี
17.๏ เม ผ  า นการประมิ น การตรี ย มความพรຌ อ ม ิPreparatory Periodี ตามกณฑ์ ทีไ
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) ผลการสอบภาษาอั ง กฤษเม  ป็ น ทีไ ย อมรั บ ของสถานศึ ก ษาทีไ จ ะเปศึ ก ษาต อ
(ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)

-817.๓ เม เดຌ ร ั บ การตอบรั บ ฿หຌ  ขຌ าศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษา฿นประทศ/สถาบั น การศึ ก ษา
฿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. จะจัดกใบ ขຌอมูล ผู ຌ ขຌารับ การประมิน ความหมาะสมของบุ ค คล
พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌ คะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ 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. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมี รายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมี คุณสมบัติ
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

อกสารนบทຌาย แ
รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 256๑ (ทุนบุคคลทัวไ เประดับปริญญา : บรรจุกอ นเปศึกษาี
หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

01๑1401

กรมสงสริมสหกรณ์

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

01๑1402 สำนักงานประกันสังคม ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ
฿นการขงขัน| กลุม สาขาวิชากลุม แ
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยี
นักวิชาการรงงาน ดิจิทัล/AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

01๑1403

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการสหกรณ์

กรมการจัดหางาน
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการรงงาน

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
แ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการกษตร
ทางบริหารธุรกิจกษตร ทางการบริหารธุรกิจกษตร
ทางการบริหารธุรกิจการกษตร ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร หรือทางการสหกรณ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ หรือ
๎. สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

01๑140๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
รงงาน
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการรงงาน

01๑140๑

กรมธนารักษ์
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักประมินราคา
ทรัพย์สิน

01๑140๒

กรมศุลกากร
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการศุลกากร

01๑140๓

กรมศุลกากร
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการศุลกากร

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชา
ศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

ยุทธ ใ ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนา
ละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์|
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองทียไ ว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาละทีไกีไยวขຌอง
ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว
ละทีไกีไยวขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

แ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการงิน
หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics
ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง
ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม 4 การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว
ละทีไกีไยวขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
- กำลังศึกษา฿นชันๅ ปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

๎

หนวยทีไ

สวนราชการ

01๑140๔

กรมสรรพากร
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการสรรพากร

01๑140๕

กรมสรรพากร
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักตรวจสอบภาษี

01๑14ํ์

นักวิชาการสรรพากร
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการสรรพากร

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน|
กลุมสาขาวิชากลุม ใ นยบายตางโ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

๏

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยีสารสนทศ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ หรือ
๎. สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
ํ

ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยีสารสนทศ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ หรือ
๎. สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

01๑14ํํ

สำนักงานศรษฐกิจ
การคลัง

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ
฿นการขงขัน| กลุม สาขาวิชากลุม ไ
การพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจิสติกส์/
การทองทียไ ว ละทีไกียไ วขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกล
ิกอนเดຌรบั การบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไกฎหมายกำหนดี
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
ศรษฐกร
01๑14ํ๎

สำนักงานศรษฐกิจ
การคลัง
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการคอมพิวตอร์

01๑14ํ๏ สำนักงานปลัดกระทรวง ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
คมนาคม
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
นักวิคราะห์นยบาย การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว
ละผน
ละทีไกีไยวขຌอง
01๑14ํ๐ กรมการขนสงทางราง ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
วิศวกรครืไองกล
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว
ละทีไกีไยวขຌอง

๐

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา
ิกอนเดຌรบั การบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูปຌ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไกฎหมาย
กำหนดี
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

01๑14ํ๑

กรมทางหลวงชนบท

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
วิศวกรยธา

01๑14ํ๒

กรมการขนสงทางบก
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการขนสง

01๑14ํ๓

กรมจຌาทา
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นิติกร

01๑14ํ๔

กรมการขนสงทางบก
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการขนสง

๑

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์
หรือทางภูมิศาสตร์ละภูมสิ ารสนทศ
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีปไ ดຂ รับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

01๑14ํ๕

กรมจຌาทา

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

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

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
วิศวกร

01๑14๎์

กรมทางหลวง
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
วิศวกรยธา

01๑14๎ํ

กรมจຌาทา
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
วิทยาจารย์

๒

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา
ิกอนเดຌรบั การบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูปຌ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไกฎหมาย
กำหนดี
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมรือ
ทางวิศวกรรมตอรือละครืไองกลรือ ทางวิศวกรรมครืไองกล
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีปไ ดຂ รับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

01๑14๎๎

กรมทางหลวง

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
วิศวกรยธา
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทียไ ว
ละทีไกีไยวขຌอง
01๑14๎๏ สำนักงานปลัดกระทรวง ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
ละสังคม
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics ละ
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ อืไนโทีไกีไยวขຌอง
นักวิชาการคอมพิวตอร์
01๑14๎๐ กรมการคຌาตางประทศ ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
นักวิชาการพาณิชย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว
ละทีไกีไยวขຌอง
01๑14๎๑ กรมการคຌาตางประทศ ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
นักวิชาการพาณิชย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว
ละทีไกีไยวขຌอง

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา
ิกอนเดຌรบั การบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูปຌ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไกฎหมายกำหนดี
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ระดับ

ประทศ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิตศิ าสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปดຂ รับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

๓

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

01๑14๎๒ กรมสงสริมการปกครอง ยุทธ ไ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส
ทຌองถิไน
ความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม|
กลุม สาขาวิชากลุม ไ ดຌานการพทย์/
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
นักวิคราะห์นยบาย การงินการคลัง/การศึกษา/สวัสดิการสังคม
ละทีไกียไ วขຌอง
ละผน
01๑14๎๓ กรมสงสริมการปกครอง ยุทธ ไ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส
ทຌองถิไน
ความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม|
กลุม สาขาวิชากลุม ใ นยบายตางโ
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิคราะห์นยบาย
ละผน
01๑14๎๔ กรมสงสริมการปกครอง ยุทธ ไ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส
ทຌองถิไน
ความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม|
กลุม สาขาวิชากลุม ใ นยบายตางโ
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิคราะห์นยบาย
ละผน
01๑14๎๕ กรมสงสริมการปกครอง ยุทธ ไ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาส
ทຌองถิไน
ความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม|
กลุมสาขาวิชากลุม ไ ดຌานการพทย์/
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
การงินการคลัง/การศึกษา/สวัสดิการสังคม
นักวิชาการศึกษา
ละทีไกีไยวขຌอง

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ระดับ

ประทศ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

๔

หนวยทีไ

สวนราชการ

01๑14๏์

กรมคุຌมครองสิทธิ
ละสรีภาพ

ระดับ

ประทศ

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การบริหารจัดการ/
อาขญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ กลุมสาขาวิชากลุม ไ การบริหารจัดการ/
นักวิชาการสาธารณสุข อาขญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการยุติธรรม
01๑14๏ํ

01๑14๏๎

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักทรัพยากรบุคคล

ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การบริหารจัดการ/
อาขญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง

๕

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลียไ
สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
ํ - กำลังศึกษา฿นชันๅ ปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวิชาการพทย์ผนเทย
สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
หรือทางวิศวกรรมซอฟต์วร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

01๑14๏๏

กรมสอบสวนคดีพิศษ ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ กลุมสาขาวิชากลุม แ คอมพิวตอร์/
จຌาหนຌาทีไคดีพิศษ ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยีดจิ ิทลั /
AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

01๑14๏๐

กรมสอบสวนคดีพิศษ ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ กลุมสาขาวิชากลุม แ คอมพิวตอร์/
จຌาหนຌาทีไคดีพิศษ ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยีดจิ ิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
หรือทางวิศวกรรมซอฟต์วร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

01๑14๏๑ สำนักงานคณะกรรมการ
ขຌาราชการครู
ละบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักทรัพยากรบุคคล

ยุทธ ใ ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนา
ละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์|
กลุมสาขาวิชากลุม ไ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาละทีไกีไยวขຌอง

ํ์

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

01๑14๏๒ สำนักงานคณะกรรมการ ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
สงสริมการลงทุน ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
กลุม ไ การพทย์/สาธารณสุข/
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/การงิน/
นักวิชาการสงสริม การคลัง/กษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนสง/ลจิสติกส์/การทองทีไยว
การลงทุน
ละทีไกีไยวขຌอง
ิหลักสูตรทีไมีการรียนการสอนป็นภาษาจีน
ตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนี

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

01๑14๏๓ สำนักงานคณะกรรมการ ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
กฤษฎีกา
ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
กลุมสาขาวิชากลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักกฎหมายกฤษฎีกา

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

ํํ

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา
- ตຌองมีคะนนสอบวัดระดับความรูทຌ างภาษาจีน ิHanyu Shuiping
Kaoshi : HSK) ขัๅนตไำระดับ ๑ คะนนรวม ํ๔์ ขึนๅ เป
ทัๅงนีๅผลสอบตຌองมีอายุเมกิน ๎ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร
ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีปไ ดຂ รับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

ํ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

01๑14๏๔ สำนักงานสภาพัฒนาการ ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
ศรษฐกิจละสังคม ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
หงชาติ
กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ ละอืไนโทีไ กีไยวขຌอง
นักวิคราะห์นยบายละผน

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

01๑14๏๕ สำนักงานคณะกรรมการ ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
คุຌมครองผูຌบริภค
ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
กลุมสาขาวิชากลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักสืบสวนสอบสวน

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

01๑14ไเ

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

สำนักงานอัยการสูงสุด ยุทธ ํ ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง|
กลุมสาขาวิชากลุม โ กฎหมายฉพาะดຌาน
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นิติกร

ํ๎

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชันๅ ปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการขຌอมูล
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางทคนลยีสารสนทศ
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ
๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์
หรือทียบเดຌเมตำไ กวานีๅ
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
แ

- กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หนวยทีไ

สวนราชการ

ยุทธศาสตร์| กลุม สาขาทีจไ ะ฿หຌเปศึกษา

ระดับ

ประทศ

01๑14ไแ สำนักงานคณะกรรมการ ยุทธ ๆ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุล
ป้องกันและปราบปราม ละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ|
การทุจริตแห่งชาติ กลุม สาขาวิชากลุม แ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยีดิจทิ ัล/
AI/Data Analytics ละอืไนโทีไกียไ วขຌอง
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ
นักวิชาการคอมพิวตอร์

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

01๑14ไโ สำนักงานคณะกรรมการ ยุทธ โ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌาง
กำกับละสงสริมการ ความสามารถ฿นการขงขัน| กลุมสาขาวิชา
ประกอบธุรกิจประกันภัย กลุม แ คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/
ทคนลยีดิจิทัล/AI/Data Analytics
ตำหนงทีจไ ะบรรจุ ละอืไนโทีไกีไยวขຌอง
จຌาหนຌาทีไระบบงาน
คอมพิวตอร์ จຌาหนຌาทีไ/
จຌาหนຌาทีไอาวุสดຌาน
วิศวกรขຌอมูล

ท

ป็นเปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขຌอ โ

จำนวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
แ -. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ หรือทางทคนลยี
สารสนทศ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ
- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีปไ ดຂ รับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี
แ

ํ. กำลังศึกษา฿นชันๅ ปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบ
เดຌเมตไำกวานีๅ หรือ
๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์
หรือทียบเดຌเมตำไ กวานีๅ
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๐ี

หมายหตุ
ํี สำหรั บ ประทศทีไ จ ะ฿หຌ เปศึ ก ษากำหนดตามกรอบประทศทีไ ก.พ. กำหนด กรณี ป ระสงค์ จ ะเปศึ ก ษา ณ ส หรั ฐ อมริ ก า สหราชอาณาจั ก ร จะตຌ อ งป็ น
สถาบันการศึกษาทีเไ ดຌรับการจัดอันดับอยู฿น Top ๎์ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล ทัๅงนีๅกรณีประทศทีไจะ฿หຌเป
ศึกษานอกหนือจากทีไกำหนด จะตຌองป็นประทศทีไสถาบันการศึกษามีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน
๎ี ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองจัดทำรายละอียดสาขาวิชา ละประทศทีไจะเปศึกษา ทีไผานความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัด฿หຌ สำนักงาน ก.พ. พิจารณากอนดินทางเปศึกษา
๏ี การปรับงินดือนมืไอสำรใจการศึกษา ป็นเปตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินดือน พ.ศ. ๎๑๑ํ

ํ๏

อกสารนบทຌาย ๎

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ
ผู ຌที ไจ ะขຌา รับ ราชการปຓน ขຌา ราชการพลรือ นตຌอ งมีค ุณ สมบัต ิทั ไว เป ละเมมีล ัก ษณะตຌอ งหຌา ม
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
ทคนลยี สิไ ง วดล้ อ ม ทคนลยี อิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์ สาขาวิ ช า฿ดวิ ช าห นึไ ง ทางทคนลยี อุ ต สาหกรรม
สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยาคลินิก
…………………………………………………….

เอกสารแนบ ๔

เอกสาร ๓

ประเทศที่กำหนดใหไปศึกษา/ฝกอบรมในกลุมสาขาตาง ๆ
ลำดับ

Broad field

Narrow field

Detailed field

ประเทศศึกษา
Canada China (Mainland) Finland Japan

๑

01 Education

011 Education

0111 Education Science

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

New Zealand

ลำดับ
๑๒

Broad field

Narrow field

Detailed field

ประเทศศึกษา

04 Business, administration and
law
04 Business, administration and
law

041 Business and administration

0411 Accounting and taxation

Australia Germany Singapore Switzerlands

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
05 Natural sciences, mathematics
and statistics

042 Law

0421 Law

053 Physical sciences

0531 Chemistry

Canada France Germany Netherlands
Sweden
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

๑๓

๑๖

ลำดับ

Broad field

๒๒

06 Information and
Communication Technologies
(ICTs)

๒๓

Narrow field
061 Information and
Communication Technologies
(ICTs)

Detailed field

ประเทศศึกษา

0613 Software and applications
development and analysis

Australia Estonia Germany Ireland Russia
Singapore South Korea Sweden

07 Engineering, manufacturing and 070 Engineering, manufacturing
construction
and construction not further
defined

0711 Chemical engineering and processes

Canada China (Mainland) Finland Ireland
Japan Netherlands Russia

๒๔

07 Engineering, manufacturing and 071 Engineering and engineering
construction
trades

0714 Electronics and automation

Australia Canada China (Mainland) Finland
France Germany South Korea

๒๕

07 Engineering, manufacturing and 071 Engineering and engineering
construction
trades

0715 Mechanics and metal trades

Canada China (Mainland) Japan Finland
Germany Netherlands

๒๖

07 Engineering, manufacturing and 072 Manufacturing and processing 0722 Materials (glass, paper, plastic wood)
construction

China (Mainland) Germany Japan Sweden
South Korea

๒๗

07 Engineering, manufacturing and 073 Architecture and construction 0731 Architecture and town planning
construction

Australia China (Mainland) Finland Germany
Italy Sweden

๒๘

07 Engineering, manufacturing and 073 Architecture and construction 0732 Building and civil engineering
construction

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

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

Australia Canada Finland Hungary Ireland
New Zealand

- กรณีประสงค5จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร จะตองเป;นสถาบันการศึกษาที่ไดรับการจัดอันดับอยูใน TOP ๒๐ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
และมีมาตรฐานเป;นสากล
- สำหรับประเทศที่จะใหไปฝกอบรมนอกเหนือจากที่กำหนด จะตองเป;นประเทศที่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝกอบรมมีความโดดเดนทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น
- สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝกอบรม ตามความเหมาะสม

สวนราชการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 1
กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพระปกเกลา
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

สถาบันเทคโนโลยีป$องกันประเทศ (องค(การ
มหาชน)
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ศูนย(อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 1 ดานความมั่นคง
กลุมสาขาวิชา
กลุมที่ 1
คอมพิวเตอร#/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics
และอื่นๆที่เกี่ยวของ

ISCED
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
06 Information and Communication Technologies

ตัวอยางสาขาวิชา
Big Data
Data Analytic
Data Science
Data Architecture

06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies

Cloud Computing
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
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
กลุมที่ 2 กฎหมาย 04 Business, Administration and Law
เฉพาะดาน
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
กลุม 3 นโยบายตางๆ 03 Social Sciences, Journalism and Information
10 Services

หน ้าที 1 จาก 2

Artificial Intelligence
Computer science
Cyber Security
Data Engineering
Computer Engineering
Cyber Law
International Law
Human Rights Law
International Criminal Law
International Policy
National Security Policy

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 1 ดานความมั่นคง
กลุมสาขาวิชา
กลุม 4 ความ
ปลอดภัย/ความ
มั่นคง/อาชญา
วิทยา/นิติ
วิทยาศาสตร# และที่
เกี่ยวของ

ISCED
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law

ตัวอยางสาขาวิชา
Criminal Psychology
Forensic Psychology
Criminology
Criminal Justice
Crime and Forensic Science

International Security Studies
10 Services
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
disaster management
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
disaster risk management
หมายเหตุ : ส1วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝJกอบรม ไดMนอกเหนือจากตัวอย1างที่ปรากฏตามตาราง ทั้งนี้
สาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝJกอบรม ตMองอยู1ภายใตMกลุ1มสาขาวิชาต1าง ๆ (4 กลุ1ม) ตามที่ ก.พ. กําหนด

หน ้าที 2 จาก 2

สวนราชการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 2
กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
หนวยงานที่เกี่ยวของ กระทรวงการคลัง

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน)

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สํานักงาน กสทช.
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กระทรวงพาณิชย

ศูนยความเป2นเลิศด3านชีววิทยาศาสตร (องคการ
มหาชน)

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระปกเกล3า
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันเทคโนโลยีป6องกันประเทศ
(องคการมหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการค3า
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน)

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ3าน (องคการมหาชน)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สวนราชการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 2
กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการค3าและ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
การพัฒนา
แหงชาติ (องคการมหาชน)
สํานักงานสงเสริมและการจัดประชุมและ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
นิทรรศการ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
วิจยั และนวัตกรรมแหงชาติ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
กลุมสาขาวิชา

ISCED

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
กลุมที่ 2 กฎหมายเฉพาะดาน 03 Social Sciences, Journalism and Information
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
กลุม 3 นโยบายตางๆ 03 Social Sciences, Journalism and Information
04 Business, Administration and Law
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
กลุมที่ 1 คอมพิวเตอร)/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data
Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวของ

หน้าที่ 1 จาก 3

ตัวอยางสาขาวิชา
Big Data
Data Analytic
Data Science
Data Architecture
Cloud Computing
Blockchain
Network Security
Computer Network Architecture
Computer Forensic
Computer Security
Artificial Intelligence
Computer science
Cyber Security
Computer Engineering
Data Engineering
Health Law
Air and Space Law
Public Law
Intellectual Property Law
Maritime Law
International Human Rights Law
Environmental Law
Business Collateral Law
International Health Policy
Food Policy
Science Technology amd Innovation
Policy

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
กลุมสาขาวิชา
กลุม 4 การแพทย)/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตร)
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/
การคลัง/เกษตรศาสตร)/
วิศวกรรมศาสตร)/การขนสง/
โลจิสติกส)/การทองเที่ยว
และที่เกี่ยวของ

ISCED

ตัวอยางสาขาวิชา

03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
หน้าที่ 2 จาก 3

Airport Economics
Behavioral Economics
Environmental and Natural Resources
Economics
Insurance and Risk Management
Logistics and Supply Chain
Management
Green Logistics
Plant Genetics
Soil Biodiversity
Digital Marketing
Fiancial Engineering
Forensic Accounting
Seed science
Climate Change and Environmental
HealthBiotechnology
Food
Biomedical Engineering
Coastal and Port Engineering
Data Engineering
Food Safety
Food Science and Biotechnology
Irrigation Engineering
Port Engineering
Highway Engineering
Hydraulic Engineerign
Coastal Engineering
Geotechnical Engineering
Animal and Food science

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
กลุมสาขาวิชา

ISCED

ตัวอยางสาขาวิชา

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
Prevention
10 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 : ส8วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝQกอบรมไดTนอกเหนือจากตัวอย8างที่ปรากฏตามตาราง ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จะไป
ศึกษา/ฝQกอบรม ตTองอยู8ภายใตTกลุ8มสาขาวิชาต8าง ๆ (4 กลุ8ม) ตามที่ ก.พ. กําหนด
กลุม 4 การแพทย)/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตร)
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/
การคลัง/เกษตรศาสตร)/
วิศวกรรมศาสตร)/การขนสง/
โลจิสติกส)/การทองเที่ยว
และที่เกี่ยวของ

หน้าที่ 3 จาก 3

สวนราชการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 3

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย" สํานักงานเลขาธิการสภาผู&แทนราษฎร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กระทรวงพาณิชย"
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานศาลยุติธรรม
สถาบันพระปกเกล&า
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร" วิจัยและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
นวัตกรรม
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานพิพิธภัณฑ"เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยูหัว (องค"การมหาชน)
สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร&างสรรค" สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค"การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร"แหงชาติ (องค"การมหาชน) ศูนย"สงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องค"การ
มหาชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค"การมหาชน)
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล&อมในการทํางาน (องค"การ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ" (องค"การมหาชน)
ศูมหาชน)
นย"มานุษยวิทยาสิรินธร (องค"การมหาชน)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
หอภาพยนตร" (องค"การมหาชน)
ศูนย"คุณธรรม
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ
ษา (องค"
การมหาชน)
สํานักกงานบริ
หารและพั
ฒนาองค"ความรู&
(องค"การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค"การมหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร"
วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
กลุมสาขาวิชา

ISCED

ตัวอยางสาขาวิชา

05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
กลุมที่ 2 กฎหมายเฉพาะดาน 04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
กลุม 3 นโยบายตางๆ 03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
กลุมที่ 1 คอมพิวเตอร)/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data
Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวของ

หน้าที่ 1 จาก 3

Big Data
Data Analytic
Data Science
Cloud Computing
Blockchain
Computer science
Network Security
Computer Network Architecture
Computer Forensic
Computer Security
Artificial Intelligence
Computer science
Cyber Security
Data Architecture
Data Engineering
Computer Engineering
International Environmental Law
International Law and Human Rights
Natural Resources Law
Water and Environmental Law
Maritime Law
Labour Law
Forest Law
Intellectual Property Law
Health Policy and Health Economics
Aging Policy
International Social Policy

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
กลุมสาขาวิชา
กลุม 4 การแพทย)/
สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม/
ศิลปวัฒนธรรม/ทองเที่ยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการ
สังคม/การศึกษาและที่
เกี่ยวของ

ISCED

ตัวอยางสาขาวิชา

01 Education
01 Education
02 Arts and Humanities
02 Arts and Humanities
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
09 Health and Welfare
09 Health and Welfare
09 Health and Welfare
09 Health and Welfare
09 Health and Welfare
หน้าที่ 2 จาก 3

Curriculum and Teaching
Learning and Development
Museum Management
Archaeological Science
Applied Psychology
Child and Adolescent Psychology
Environmental Economics
Human Rights and Cultural Diversity
Museum Anthropology
Forest Economics
Labour Economics
Climate Change and Impact
Hydrology and Water Resources
Environment and Resource Management
Urban Water System
Urban Forestry
Climate Change and Environmental
Conservation Science
Earth Science
Environment Science
Environmental Engineering
Biomedical Engineering
Nutrition in Health and Diseases
Occupational Psychiatry
Occupational and Environmental Health
Gerontology
Health Care Innovation Management

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร)ชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
กลุมสาขาวิชา

ISCED

ตัวอยางสาขาวิชา

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 : ส8วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝQกอบรม ไดTนอกเหนือจากตัวอย8างที่ปรากฏตามตาราง ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จะไป
ศึกษา/ฝQกอบรม ตTองอยู8ภายใตTกลุ8มสาขาวิชาต8าง ๆ (4 กลุ8ม) ตามที่ ก.พ. กําหนด
กลุม 4 การแพทย)/
สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม/
ศิลปวัฒนธรรม/ทองเที่ยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการ
สังคม/การศึกษาและที่
เกี่ยวของ

หน้าที่ 3 จาก 3

สวนราชการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 4

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการคลัง

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห&งชาติ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการส&งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานกองทุนหมู&บ+านและชุมชนเมืองแห&งชาติ

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห&งประเทศไทย (องคการ
มหาชน)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร+างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลบ+านแพ+ว (องคการ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห&งชาติ
มหาชน)
สถาบันวัคซีนแห&งชาติ (องคการมหาชน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแห&งชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สํานักงานคณะกรรมการป5องกันและปราบปราม
(องคการมหาชน)
การฟอกเงิน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม
กลุมสาขาวิชา
กลุมที่ 1 คอมพิวเตอร#/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data
Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวของ

ISCED
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics

ตัวอยางสาขาวิชา
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

กลุมที่ 2 กฎหมายเฉพาะ 04 Business, Administration and Law
ดาน
04 Business, Administration and Law
กลุม 3 นโยบายตางๆ

Criminal 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
หน้าที่ 1 จาก 3

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม
กลุมสาขาวิชา
กลุม 4 ดานการแพทย#/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตร#
สุขภาพ/การเงินการคลัง/
การศึกษา/สวัสดิการสังคม
และที่เกี่ยวของ

ISCED
03 Social Sciences, Journalism and Information

ตัวอยางสาขาวิชา
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
03 Social Sciences, Journalism and Information

International Migration and Human
Rights
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
หน้าที่ 2 จาก 3

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตร#ชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม
ตัวอยางสาขาวิชา
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 : ส8วนราชการสามารถระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษา/ฝQกอบรม ไดTนอกเหนือจากตัวอย8างที่ปรากฏตามตาราง ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จะ
ไปศึกษา/ฝQกอบรม ตTองอยู8ภายใตTกลุ8มสาขาวิชาต8าง ๆ (4 กลุ8ม) ตามที่ ก.พ. กําหนด
กลุมสาขาวิชา
กลุม 4 ดานการแพทย#/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตร#
สุขภาพ/การเงินการคลัง/
การศึกษา/สวัสดิการสังคม
และที่เกี่ยวของ (ตอ)

ISCED

หน้าที่ 3 จาก 3

สวนราชการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 5

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป%นมิตรกับสิ่งแวดลอม
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กระทรวงพลังงาน
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส# (องค#การมหาชน)

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค#การมหาชน)
องค#การบริหารจัดการก(าซเรือนกระจก
(องค#การมหาชน)
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห.งชาติ

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษา ตามยุทธศาสตร$ชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลุมสาขาวิชา
กลุมที่ 1
คอมพิวเตอร$/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics
และอื่นๆที่เกี่ยวของ

04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law

ตัวอยางสาขาวิชา
Big Data
Data Analytic
Data Science
Cloud Computing
Blockchain
Computer science
Network Security
Computer Network
Architecture
Computer Forensics
Computer Security
Artificial Intelligence
Cyber Security
Data Architecture
Data Engineering
Computer Engineering
Environmental Law
International Environmental
Law
Natural Resources Law
Water and Environmental Law

04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law

Energy Law
Maritime Law
Forest Law
Public Law
International Law

ISCED
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies

06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
กลุมที่ 2 กฎหมาย 04 Business, Administration and Law
เฉพาะดาน
04 Business, Administration and Law

หน/าที่ 1 จาก 3

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษา ตามยุทธศาสตร$ชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลุมสาขาวิชา
ISCED
กลุม 3 นโยบายตางๆ 05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
03 Social Sciences, Journalism and Information
กลุม 4
ทรัพยากรธรรมชาติ 03 Social Sciences, Journalism and Information
และสิ่งแวดลอม 05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction

หน/าที่ 2 จาก 3

ตัวอยางสาขาวิชา
Natural Resources Policy
Water and Environmental
Policy
Environmental Protection
Policy
Environment Policy and
Management
Environmental Economics
Forest Economics
Conservation Science
Earth Science
Environmental Health Science
Forest Molecular Genetics and
Biotechnology
Remote Sensing and
Positioning System
Marine Science
Environmental Biology and
Applied Ecology
Environmental Engineering
Environmental Noising
Measurement
Environmental Pollution
Control
Urban Forest
River Basin Modelling
Groundwater Modeling

ตัวอยางสาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษา ตามยุทธศาสตร$ชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลุมสาขาวิชา
ISCED
กลุม 4
07 Engineering, Manufacturing and Construction
ทรัพยากรธรรมชาติ 08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
และสิ่งแวดลอม (ตอ) 08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary

ตัวอยางสาขาวิชา
Urban Water System
Forest Management
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

หน/าที่ 3 จาก 3

สวนราชการตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่ 6
กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุนตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงยุติธรรม

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

สํานักงาน ก.พ.

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห'งประเทศไทย (องคการ
มหาชน)

สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ป.ป.ช.

สํานักงานการตรวจเงินแผ'นดิน
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห'งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามยาเสพติด

สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานผู7ตรวจการแผ'นดิน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สํานักงบประมาณ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ+มสาขาวิชา
กลุ+มที่ 1 คอมพิวเตอร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics
และอื่นๆที่เกี่ยวของ

กลุ+มที่ 2 กฎหมาย
เฉพาะดาน

ISCED
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
06 Information and Communication Technologies
07 Engineering, Manufacturing and Construction
07 Engineering, Manufacturing and Construction
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law

หน,าที่ 1 จาก 2

ตัวอย+างสาขาวิชา
Big Data
Data Analytic
Data Science
Cloud Computing
Blockchain
Computer science
Network Security
Computer Network Architecture
Computer Forensics
Computer Security
Artificial Intelligence
Cyber Security
Data Architecture
Data Engineering
Computer Engineering
Maritime Law
Cyber Crime Law
Technology Law
Energy Law
Environmental Law
Computer and Communication
Law

สาขาวิชาที่จะใหผูรับทุนไปศึกษาตามยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ISCED
กลุ+มสาขาวิชา
กลุ+ม 3 นโยบายต+างๆ 03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information

01 Education

ตัวอย+างสาขาวิชา
National Security Policy
Justice Policy and Justice
Management
International Cultural Policy
and Management
Measurement and Evaluation

03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information
03 Social Sciences, Journalism and Information

Children Criminology
Forensic Psychology
Immigration and Migration Study
Sustainable Development

03 Social Sciences, Journalism and Information
กลุ+ม 4 การบริหาร
จัดการ/อาขญาวิทยา/
กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา และที่
เกี่ยวของ

03 Social Sciences, Journalism and Information
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law
04 Business, Administration and Law

Human Rights Studies
Risk Management
Criminal Justice Administration
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

หน,าที่ 2 จาก 2

