
 

(ส ำเนำ) 
  

 

ประกาศส านกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลตามความตຌองการของสวนราชการ 

หรือหนวยงานของรฐั ประจ าป 256๎  
(ทุนบุคคลทัไวเประดบัปริญญา) 
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 ดຌวยส านักงาน ก.พ. จะด านินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ประจ าป 256๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551   
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงก าหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จ านวน ๒๒ หนวย  รวม  ๒๒  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 โ. ประทศทีไก าหนด฿หຌเปศึกษา 
  ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะก าหนดตามทีไส านักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาลทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของ
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ ละ
ป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับ
การศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล 
 

 3.   ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 
  ใ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. ก าหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  ใ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌท าเวຌกับส านักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา  
ของจ านวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 

 

 4.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

  4.1  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    4.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะ 
ตามทีไก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
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    4.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท  
      (1)  ป็นผูຌที ไก าลังศึกษาอยู ฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไ ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณี ละมืไอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว  จะตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน 
ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 
หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไ ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี หรือ 
      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ ากวา 2.75 หรือ ใ.เเ ลຌวตกรณีตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿น 
ตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)  
หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไ ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร  
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี 
    4.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 
        ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมีผล
การรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ ากวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, 
C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไ ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 40 ป นับถึงวันทีไปຂด 
รับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี 
  ไ.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ ตามขຌอ 4.1.2 หรือขຌอ 4.1.3 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน 
จากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ 
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  4.3  ส าหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึ ไงเมคย  
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
  4.4  ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางด านินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ  
    4.5  ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไง  
หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌท าเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅน 
สังกัดอยู จะตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
  4.6  ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ  ละยังมี 
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน 
ทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว   
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
    4.7  ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอน
เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 
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  4.8 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  4.9  ส าหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอ 
รับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของค าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 
 

 5.   การรับสมัครสอบ 
  5.1  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทีไศูนย์ขาวส านักงาน ก .พ . 47/111      
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของส านักงาน ก.พ. 
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว 
 

  5.โ  ก าหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    5.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ้  พฤศจิกายน – โ  ็ธันวาคม โ5ๆ  ํ
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 
ทีไก าหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการช าระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
       ิใี   พิมพ์บบฟอร์มการช าระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จ านวน แ ผน หรือ  
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  
                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการช าระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการช าระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล  
฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
     5.2.2 น าบบฟอร์มการช าระงินเปช าระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  
ตัๅงตวันทีไ 9 พฤศจิกายน – โ่ ธันวาคม โ5ๆํ ภาย฿นวลาท าการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอ
ช าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
     5.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                     (1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
           (2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จ านวน 30 บาท 
       คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
     5.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไช าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ าตัวสอบ 
ดยจะก าหนดลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการช าระงิน 
เดຌภายหลังการช าระงิน ็ วัน  
     5.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 
     5.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละ
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
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  5.3  อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
     (1)   ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก 
เมสวมวนตาด า ถายเวຌเมกิน 1 ป ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
     (2) ส านาปริญญาบัตร หรือส านาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรຌอมทัๅงส านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
      กรณีผูຌสมัครทีไก าลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌน าส านาหนังสือ 
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมส านาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา  
     (3)   ส านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  
ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท ส าหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก 
     ิไี  ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส านาทะบียนบຌาน 
     (5)  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน 
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
฿นกรณีทีไผูຌสมัครสอบป็นขຌาราชการ หรือผูຌสมัครสอบทีไมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ ทุน  
ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี 
     (6)  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน ส านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บส าคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     ส ำนำอกสำรทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง ส ำนำถูกตຌอง ลงชื่อ วันที่ ระบุลขประจ ำตัวสอบ 

ก ำกับเวຌมุมดຌำนขวำของอกสำรทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสำรดังกลำว฿ส฿นซองอกสำรขนำด A4 ขียนชื่อ – นำมสกุล
ละลขประจ ำตัวสอบเวຌที่หนຌำซอง 
       5.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 5.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
1 หนวยทุน  
   5.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   5.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะด านินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
   5.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์  
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม ส านักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอ านวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌส านักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไส านักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 6. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  6.1  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

   6.2   คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจ าวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
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   6.3   คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะก าหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
ก าหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการด านินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  

   6.4   คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  7.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 
      ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๓ มกราคม โ5ๆ๎ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

 8.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 
      8.1  ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
     8.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
       -  Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
     8.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
       ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ        
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์      
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 
     8.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
             จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา  
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจ าป็นส าหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจ าป็นส าหรับการเปศึกษาตอ 
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ 
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม   
ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ /หรือ ดยการพิจารณาประมิน 
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM) 
 

   8.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    8.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ ากวาคะนนฉลีไย (mean) 
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    8.2.2  สอบผานวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ ากวา
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    8.2.3  เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
ตามทีไก าหนด฿นขຌอ 8.2.1 ละ ่.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ดยคัดเวຌ จ านวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน 
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจ านวน โ-ไ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จ านวนเมกิน ใ ทาของจ านวนทุน หรือเมกิน โ ทา หากมี
จ านวนตัๅงต 5 ทุนขึๅนเป 
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  8.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไ ากวารຌอยละ 70 

   8.4  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด 
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไ ากวาลงมาตามล าดับ 
   8.5  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

   8.6  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นล าดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

   8.7  คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 
  8.8 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌส านักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุน 

  8.9  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นล าดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  8.10  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการด านินการสอบ 
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 9.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 

 10. การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

วลา ละสถานทีไทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.  
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

 11. การท าสญัญา 
        ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท าสัญญาตามบบสัญญาทีไส านักงาน ก .พ. ก าหนด ทัๅงนีๅ จะท าสัญญาเดຌ 
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

 12. การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอท าสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจ าดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 
 

 13. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 
  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไส านักงาน ก .พ. ก าหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา   
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
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 14. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌก าหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 15. การพิกถอนการ฿หຌทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  15.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
  15.2   กรณีผูຌทีไก าลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน ซึไงเมส ารใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256ํ ละ/หรือมืไอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไ ากวา 3.00 ยกวຌนสาขาวิชา
ตามทีไระบุ฿นอกสารนบทຌาย ใ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไ ากวา 2.75 

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

   15.4  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการท าสัญญาตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

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

      15.6   ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
      15.7   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ    
    (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไ ากวา 550 (Paper–based)   
หรือตไ ากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไ ากวานีๅ หรือ  
         (2)  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ 
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)  
  15.8  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก าหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

  15.9  เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ป 
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 

ิลงชื่อี                พัชรภำกร  ทวกุล 
 

 (หมอมหลวงพัชรภำกร  ทวกุล) 

รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน  
ลขำธิกำร ก.พ. 

      

ส ำนำถูกตຌอง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำกกำรพิศ  

 



 
รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131401 กรมประชาสัมพันธ ์ วารสารศาสตร์ละ
สืไอสารมวลชน 

การบริหารจัดการสืไอ 

฿นรูปบบ฿หม 
 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

ํ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิทศศาสตร์ สาขาวิชา
 สังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา
 ศึกษาศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131402 ส่านักงานสภาความ
มัไนคงหงชาติ 

International Law หรือ 
International Security Law 
หรือ National Security Law 

International Law and Security 
หรือ International Law and 
Policy หรือ Public International 
Law หรือ International Human 
Rights Law หรือ Humanitarian 
Law หรือ Human Rights Law 
and Policy หรือ Conflict, 
Security and Human Rights 
หรือHuman Rights, Conflict 
and Justice 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

ํ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131403 กรมธนารักษ์ Real Estate,Real Estate 
Finance Property Study, 
Property Development 

การประมินราคาทรัพยส์ิน ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

ํ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ หรือ  
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

อกสารนบทຌาย แ 



๎ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131404 กรมศุลกากร Taxation Taxation ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิตศิาสตร์ หรือ 

 สาขาวิชาบริหารธรุกิจ  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.์เ  
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๏๑ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131405 ส่านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

วิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ 
วิทยาการคอมพิวตอร์ 

การพัฒนาปรกรม
คอมพิวตอร์ หรือ ความมัไนคง
ปลอดภัยทางเซบอร ์

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ
 สาขาวิชาคอมพิวตอร ์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5  
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131406 ส่านักงานศรษฐกิจ 

การคลัง 
ศรษฐศาสตร์ ศรษฐศาสตร ์ ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี

 สาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.์เ  
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๏๑ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 
 

 



๏ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131407 กรมการขຌาว กษตรศาสตร์ ิAgriculture) 
หรือ พืชเร ิAgronomy) 

วิทยาศาสตร์มลใดพันธ์ุ  
ิSeed Science) การผลิตมลใดพนัธุ์ 
ิSeed Production) หรือ 

การจัดการมลใดพันธ์ุ  
ิSeed Management) 

อก ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ส่ารใจการศึกษาระดบัปริญญาทสาขาวิชากษตรศาสตร์  
 ิทางพืชทุกขนงี ทางสงสริมการกษตร 
 ทางทคนลยีการกษตร หรือทางทคนลยสีงสริม
 การกษตร  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.๑เ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๐์ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131408 กรมสงสรมิสหกรณ ์ Accounting and Finance Accounting and Finance ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ ํ. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   สาขาวิชาศรษฐศาสตร์   
  - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
  หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๎. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชากษตรศาสตร์ 
   ทางธุรกิจการกษตร ทางบริหารธุรกิจกษตร  
   ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางศรษฐศาสตร์กษตร  
   หรือทางสหกรณ ์  
  - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ 
  หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 

 



๐ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131409 กรมการขนสงทางบก กฎหมาย Comparative Law หรือ 
International Law หรือ 
European Union Law 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์   
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๏.์์ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131410 กรมการขนสงทางบก Logistics and Supply 
Chain Management หรือ 
Transport Engineering 

Logistics 
Infrastructure/Transport 
Infrastructure 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131411 กรมการขนสงทางบก Human Factors in 
Transport 

- ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ ํ. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์   
   สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยา  
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา ใ.์เ  
   หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๎. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรีสาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา โ.็5  
   หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
ใ. อายุเมกิน ๏๑ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 



๑ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131412 กรมจຌาทา กฎหมาย กฎหมายทางทะล  
ิMaritime Law) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๏.์์ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131413 กรมจຌาทา วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมยธา  
ิDredging Engineering) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
 ทางวิศวกรรมยธา ทางวิศวกรรมหลงนๅ่า หรือ 
 ทางวิศวกรรมชลประทาน   
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิโ็ ธ.ค. ๆํี 

0131414 กรมทางหลวง วิศวกรรมยธา  
ิCivil Engineering) 

Road Maintenance 
Management 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 
 



๒ 

 

 
รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131415 กรมทางหลวง วิศวกรรมยธา  
ิCivil Engineering 

Geotechnical Engineering ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131416 กรมทางหลวง วิศวกรรมยธา 
ิCivil Engineering) 

Pavement Engineering / 
Geotechnical Engineering 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131417 กรมทางหลวง วิศวกรรมยธา 
ิCivil Engineering) 

Intelligent Transport System ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 
 
 



๓ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131418 กรมทาอากาศยาน วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรมครืไองกล ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
- กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นต่าหนงดังกลาวจะตຌอง
 เดຌรับ฿บอนญุาตปຓนผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไ
 กฎหมายก่าหนด 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131419 กรมอุตุนิยมวิทยา ผนดินเหว ิSeismology) ผนดินเหว ิSeismology) ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131420 ส่านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ 

Data Science Data Science ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร์   
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 



๔ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131421 กรมทรัพยากรทางทะล
ละชายฝัດง 

พยาธิชีววิทยาประยุกต์ 
ิIntegrative 
Pathobiology) 

- พยาธิวิทยาของรคติดชืๅอ฿น
สัตว์ทะลลีๅยงลูกดຌวยนม 
ิInfectious Pathology in 
Marine Mammals) 

- นิติพยาธิวิทยา ิForensic 
Pathology) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือสา่รใจการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาวิชาสตัวพทยศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา 2.75 
- กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นต่าหนงดังกลาว   
 จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตปຓนผูຌประกอบวิชาชีพการสัตวพทย์ 
 จากสัตวพทยสภา 
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131422 กรมทรัพยากรนๅ่าบาดาล อุทกธรณีวิทยา อุทกธรณีคมี หรือบบจ่าลอง 
นๅ่าบาดาล 
ิHydrogeochemistry/ 

Groundwater Modeling) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 ทางธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา หรือทางทคนลยีธรณี หรือ
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางทคนลยีธรณ ี  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131423 กรมการคຌาตางประทศ การจัดการทคนลยี
สารสนทศ 

การจัดการทคนลยสีารสนทศ 
ิMIS) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 
 



๕ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256๎ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131424 กรมการคຌาภาย฿น Computer Science Hardware and Computer 
Architecture 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131425 กรมการคຌาภาย฿น Computer Engineering/ 

Electrical Engineering/ 

Industrial Engineering/ 

Mechanical Engineering/ 

Electronic Engineering 

Circuits and Systems ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
 ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
 ทางวิศวกรรมเฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือ 
 ทางวิศวกรรมครืไองกล 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131426 กรมจรจาการคຌา
ระหวางประทศ 

ศรษฐมิต ิ ศรษฐมิต ิ ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 



ํ์ 

 

 
รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131427 กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา Data Science  / 
Science in Analytics 

Data Science หรือ Science in 
Analytics 
 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชา
 คอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือสาขาวิชา
 วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131428 ส่านักงานนยบายละ
ยุทธศาสตร์การคຌา 

ศรษฐศาสตร ์ - ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131429 ส่านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย ์

ทคนลยีสารสนทศ 

ละนวัตกรรม 

Big Data / Technology 
Management   

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 
 



ํํ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131430 ส่านักงานคณะกรรมการ
วิจัยหงชาติ 

การจัดการทคนลยีละ
นวัตกรรม 

การจัดการทคนลยีละ
นวัตกรรม 

อก ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ส่ารใจการศึกษาระดบัปริญญาททุกสาขาวิชา  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131431 กรมคุมประพฤต ิ จิตวิทยา ิการ฿หຌค่าปรึกษา
ละการบ่าบัดพืไอสรมิสรຌาง
รงจูง฿จีPsychology 

ิMotivational 
Interviewing/ 
Motivational Counseling) 

การ฿หຌค่าปรึกษาละ 

การบ่าบัดพืไอสรมิสรຌาง
รงจูง฿จ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131432 กรมคุมประพฤต ิ อาชญาวิทยาละ
กระบวนงานยุติธรรมทาง
อาญา ิCriminology and 
Criminal Justice) 

อาชญาวิทยาละกระบวน 

งานยุติธรรมทางอาญา 
ท ปຓนเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์  
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 
 
 
  



ํ๎ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131433 กรมพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยาวชน 

Family and Child Law, 
Family Law and Policy, 

Juvenile Justice ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา 3.00 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131434 กรมพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยาวชน 

Special Education , 
Education Study, 
Remedial Education, 
Restorative Justice in 
Education 

Emotional and Behavioral 
Disabilities 

หรือ Learning Disabilities 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา 3.00 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131435 กรมราชทัณฑ ์ อาชญาวิทยา หรือ 
กระบวนการยตุิธรรมทาง
อาญา  ิCriminology / 
Criminal Justice) 

อาชญาวิทยา หรือ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ิCriminology / 
Criminal Justice) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
 สาขาวิชานิติศาสตร์  หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละ
 พฤติกรรมศาสตร์ทางการบริหารงาน฿นกระบวนการยตุิธรรม
 ทางอาญา ทางอาชญาวิทยาละงานยุติธรรม หรือ 
 ทางสังคมวิทยา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 
 



ํ๏ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 2562 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131436 ส่านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

International Criminal 
Law 

- ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ1ี 

0131437 ส่านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

Criminal Justice 
Administration 

- ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบ 
 ทຌาย ใ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา โ.็5 
  หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ1ี 

0131438 กรมพัฒนาฝีมือรงงาน Engineering Design Engineering Design ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ1ี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 
 
 



ํ๐ 

 

 
รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 2562 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 

 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131439 กรมพัฒนาฝีมือรงงาน Manufacturing Engineering Manufacturing Engineering ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆํี 

0131440 กรมสวัสดิการละ
คุຌมครองรงงาน 

ศรษฐศาสตร์ ิEconomics) ศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resource Economics) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือสา่รใจการศึกษา 
  ระดับปรญิญาตรีศรษฐศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ่ากวา 3.00 
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ1ี 

0131441 ส่านักงานประกันสังคม คอมพิวตอร/์ทคนลย ี Computer Programming ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา 2.75 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ1ี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 
 
 

 



ํ๑ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 2561 (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131442 ส่านักงานประกันสังคม คอมพิวตอร/์ทคนลย ี Computer Programming ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา 2.75 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆ1ี 

0131443 ส่านักงานปลัดกระทรวง
รงงาน 

Computer Programming 
Information System 
Predictive Analysis and 
Modeling of Data 
Software Engineering 

การขียนปรกรม การจัดการระบบ
สารสนทศ การวิคราะห์ชิง
พยากรณ์ละสรຌางบบจ่าลอง
ฐานขຌอมูล 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร์    
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131444 ส่านักงานปลัดกระทรวง
รงงาน 

ศรษฐศาสตร ์ ศรษฐมิต ิ ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 
 
 
 
 



ํ๒ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131445 ส่านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

การปลละลาม 
ิภาษาอังกฤษี 

การปลละลาม ิภาษาอังกฤษี ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาภาษา วรรณคด ี
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131446 ส่านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

ภูมิภาคศึกษา ิArea 
Studies) 

การศึกษากีไยวกับภูมิภาคละภูมิ
รัฐศาสตร์ ละความสัมพันธ์
ระหวางประทศ฿นมุมมองดຌาน
วัฒนธรรม 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิทศศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา 
 วรรณคดี หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131447 ส่านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

Big Data and Data 
Analytics 

Big Data and Data Analytics ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพิวตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 

 
 
 
 



ํ๓ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

0131448 ส่านักงานศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

Data Analysis for Big 
Data 

Data Scientist ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ ํ. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา     
    คณิตศาสตร์ละสถิติ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส ์
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๎. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131449 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาหงชาติ 

การวัดละประมินผล
ทางการศึกษา หรือการ
วิจัยละประมินผล
ทางการศึกษา 

Large-Scale 
Assessment, Digital 
Testing, Non-Cognitive 
Assessment, 
Psychometrics and 
Quantitative Methods 

อก ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ ํ. ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๎. ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการวัดละ  
    ประมินผลทางการศึกษา หรือ ทางการวิจยัละประมินผลทางการศึกษา 
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา ใ.5เ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
ใ. อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131450 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาหงชาต ิ

Big data หรือ Data 
Sciences 

Big data หรือ Data 
Sciences 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
 สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 



ํ๔ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

013145ํ สถาบันทคนลยี
ป้องกันประทศ 
ิองค์การมหาชนี 

Military Vehicle 
Technology 

Military Vehicle Design ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมครืไองกล 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

013145๎ สถาบันทคนลยี
ป้องกันประทศ 
ิองค์การมหาชนี 

Aerospace Control 
and Guidance 

Guidance and Control of 
Supersonic Bodies 

อก ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 ทางวิศวกรรมเฟฟ้า 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

013145๏ สถาบันพืไอการยตุิธรรม 

หงประทศเทย 

Gender การพัฒนา ชีไยวชาญ ดຌานสิทธิสตรี
ละความสมอภาคทางพศ 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิชารัฐศาสตร์ หรือ 
 สาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 



ํ๕ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

013145ไ สถาบันพืไอการยตุิธรรม 

หงประทศเทย 

Children พัฒนา คุຌมครองละสงสริมสิทธิดใก ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

0131455 สถาบันวิจัยสง
ซินครตรอน  
ิองค์การมหาชนี 

ฟຂสิกส์ครืไองรงอนุภาค ระบบมหลใกส่าหรับครืไองรง
อนุภาค 

อก ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 กายภาพ ทางฟຂสิกส ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

013145ๆ สถาบันวิจัยสง
ซินครตรอน  
ิองค์การมหาชนี 

ฟຂสิกส์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร ์

Optics หรือ Optical Engineering อก ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 กายภาพทางฟຂสิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรบัสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 
 



๎์ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01314๑๓ ส่านักงานคณะกรรมการ
ก่ากับละสงสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั 
ิคปภ.ี 

Data Science Data Analytic & Business 
Analytic 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ ํ. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
   - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
   หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๎. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ  
   สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
   - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
   หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

013145่ ส่านักงานคณะกรรมการ
ก่ากับละสงสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั 
ิคปภ.ี 

Cyber Security Information Security & 
Assurance 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชา
 วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ 
 สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

013145้ ส่านักงานการตรวจงิน
ผนดิน 

Business Analytics 
and Big Data 

Business Analytics and Big Data ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ  - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
 หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 



๎ํ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01314ๆเ ส่านักงานการตรวจงิน
ผนดิน 

Financial 
Engineering 

Financial Engineering ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ ํ. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
   - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๎. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
    สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
   - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

01314ๆแ ส่านักงานคณะกรรมการ 
นยบายวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยีละนวัตกรรม
หงชาติ 

นยบาย
สาธารณะ 

นยบายวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยีละนวัตกรรม 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ ํ. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์      
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
๎. ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
    ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไ่ากวา โ.็5 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
ใ. อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

01314ๆโ ส่านักงานนวัตกรรม
หงชาติ ิองค์การมหาชนี 

Innovation 
Economics 

- อก ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ  - ส่ารใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.5เ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
- อายุเมกิน ไเ ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 

 



๎๎ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01314ๆใ ส่านักงานศาลปกครอง กฎหมายมหาชน การบริการสาธารณะ ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

01314ๆไ ส่านักงานศาลปกครอง กฎหมายมหาชน มหาชนทางศรษฐกิจ ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

01314ๆ5 ส่านักงานอัยการสูงสุด กฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประทศ ิInternational 
Human Rights Laws) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ  - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
- เดຌรับประกาศนียบตัรนติบณัฑติเทย 
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 
 
 
 



๎๏ 

 

รายละอยีดประภททนุรฐับาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรอืหนวยงานของรฐั ประจา่ป ี 256โ (ทนุบคุคลทัไวเประดบัปรญิญาี 
 

หนวยทีไ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาอก / นຌนทาง ระดบั ประทศ 
จา่นวน 

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01314ๆๆ ส่านักงานอัยการสูงสุด กฎหมาย ความรูຌกีไยวกับกระบวนการ
ยตุิธรรมทางอาญาส่าหรับดใก
ละยาวชน ิJuvenile 
Justice) 

ท ปຓนเปตามประกาศ 
รับสมคัรฯ ขຌอ โ 

แ - ก่าลังศึกษา฿นชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรสีาขาวิชานิติศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ใ.เเ 
 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
- เดຌรับประกาศนียบตัรนติบณัฑติเทย 
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมคัร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. ๆแี 

 

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

  ละปຓนสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นล่าดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมี 
      มาตรฐานปຓนสากล 
 



   

มาตรา 36 หงพระราชบญัญตัริะบยีบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ 
 
 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 
      (1)   มีสัญชาติเทย 
      (2)    มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี 
      (3)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 
 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 
      (1)    ปຓนผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง    
  (2)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 
หรือปຓนรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ. 
      (3)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 
     (4)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 
      (5)    ปຓนกรรมการหรือผูຌด่ารงต่าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (6)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 
      (7)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา  
วຌนตปຓนทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
      (8)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 
      (9)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 
     (10)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 
     (11)  ปຓนผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               

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

อกสารนบทຌาย 2 



อกสารนบทຌาย ใ 

 

ผูຌทีไก าลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสดุทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน  
หรือผูຌทีไส ารใจการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาวชิาดงัตอเปนีๅ  

ตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมเมตไ ากวา โ.็5 

 

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

 

 

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


