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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 
-------------------------- 

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม
จากสถาบันการศึกษา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
และกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้  

๑.   ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๑๕๓ ทุน 

๑.๑ ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๑๔ ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปกติ (full time) ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online  

๑.๒ ทุนฝึกอบรม จำนวน ๓๙ ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full time) ที่มีการฝึกอบรมในชั้นเรียน  
หรือหลักสูตร Online ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน  
 รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

๒. ประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม 

  ประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมกำหนดตามกลุ่มสาขาวชิาต่าง ๆ  ตามที่ อ.ก.พ. กำหนด ดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (**) จะต้องเป็นสถาบันการศึกษา
ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top ๒๐ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ด้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล 
      ๒.๒ สำหรับประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมนอกเหนือจากที่กำหนด (*) จะต้องเป็นประเทศที่
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น  
  ๒.๓ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรม 
ตามความเหมาะสม 
 รายละเอียดทุนแตล่ะหน่วย ประเทศท่ีให้ไปศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
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 ๓. ข้อผูกพันในการรับทุน 

  ๓.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) 
หรือหน่ วยงานของรัฐที่ เป็นต้นสั งกัด เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า  ๒  เท่ าของระยะเวลาที่ ได้ รับทุน  
หรือเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 
  ๓.๒ กรณีผู้ รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานให้แก่ราชการชดใช้ทุน 
ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้
เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอกีด้วย 
  ๓.๓ กรณีผู้รับทุนศึกษา (ภูมิภาค) /ฝึกอบรม (ภูมิภาค) จะต้องปฏิบัติราชการใน 
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐตามระยะเวลาในข้อ ๓.๑ โดยจะต้องปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานหรือหมุนเวียน
ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ศึกษา/
ฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ ให้
ชดใช้เงินตามขอ้ ๓.๒ 

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

๔.๑ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๔.๑.๑ ทุนประเภทศึกษา 

     (๑) เป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการ 
ในส่วนราชการทีไ่ด้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ประจำ แต่มิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้างประจำ สังกัด
หน่วยงานทีไ่ด้รับการจัดสรรทุน 

  (๒) สำหรับผู้สมัครคัดเลือกทุนศึกษา (ภูมิภาค) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ตามข้อ ๔.๑.๑ (๑) และต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน 
ในภูมิภาค หรือข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิ บัติงานสังกัดส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
หรือข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค   

  (๓) ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 

  (๔) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 
  (๕) สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็น 

ผู้ซึ่งไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาและวิขาเอก 
หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา 
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   ๔.๑.๒ ทุนประเภทฝึกอบรม 
    (๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรง
ตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร หรือ  

 (๒) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ หรือชำนาญการพิ เศษ ในส่ วนราชการที่ ได้ รับการจัดสรรทุน หรือข้ าราชการตำรวจ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน 

 (๓) สำหรับผู้สมัครคัดเลือกทุนฝึกอบรม (ภูมิภาค) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๔.๑.๒ (๑) หรือ ๔.๑.๒ (๒) และต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค หรือข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานสังกัดส่วนราชการในราชการบริหาร
ส่วนภูมภิาค หรือขา้ราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค 
 ๔.๒ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติด ี
 ๔.๓ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
  ๔.๔ หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว  
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ.  
  ๔.๕ กรณีผู้สมัครคัดเลือกอยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษา/ฝึกอบรมในครั้งนี้ 
  ๔.๖  กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน 
ผู้ได้รับทุนต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
  ๔.๗ กรณีผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำหนดให้ต้องเรียน 
MPhil ก่อน จะต้องเป็นไปตามหลักสูตร/เงื่อนไขการศึกษาที่สถาบันการศึกษากำหนดในสาขาวิชานั้น ๆ  
และระยะเวลาการศึกษารวมแล้วเป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
  ๔.๘  มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที ่จะได้รับจากกา รศึกษา/
ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าว 
  ๔.๙ สาขาวิชาหรือหลักสูตรที ่ผู ้สมัครไปศึกษา/ฝึกอบรม ต้องเป็นสาขาวิชา/ 
หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงาน 
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   ทั้งนี้ หากสาขาวิชาที่จะไปศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
หรือเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ แต่ไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้สมัครรับทุนครองอยู่ ผู้สมัครต้องแสดงความยินยอมและยอมรับว่า  
หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปปรับคุณวุฒิการศึกษาในตำแหน่งที่ครอง
อยู่ได้ 

 ๕. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๕.๑ ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน เวลารับสมัคร
คัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 
  ๕.๒   ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัคร
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที ่http://register.ocsc.go.th/registration/user และสามารถ download 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/ scholarship 
หัวข้อ “ทุนสำหรบับุคลากรภาครัฐ” หวัขอ้ย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้
เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๕๖๔”   
  ๕.๓ เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ณ สว่นราชการ หรือหน่วยงาน 
ของรัฐที่สังกัด 
   (๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
   (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตร ีและ/หรือระดับปริญญาโท 
   (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
   (๔) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   (๕) สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม โดยไม่มีเงื่อนไขจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ว ให้ผู้สมัครแนบเอกสาร
ดังกล่าวด้วย 
   (๖) ข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงงานภารกิจหลักท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รบัจากการศึกษา/ฝึกอบรมมา
ปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าว  
   (๗) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ 
   (๘) หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับ หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถ
นำมาปรับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ (กรณีผู้สมัครทุนศึกษาจะไปศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่ผู้สมัครคัดเลือกครองอยู่) 

http://register.ocsc.go.th/registration/user%20ผู้
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   สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”  
พร้อมทั้งลงชื่อ และวันที่กำกับไว้ด้วย  
  ๕.๔ ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจาก
เอกสาร และหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็น 
ผู้ขาดคณุสมบัติในการสมัครรับทุนครั้งนี้ 

 ๖. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 

  ๖.๑   ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล
ตามความตอ้งการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๖.๒   คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกจากเอกสารหลักฐาน และตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
คัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมคัรจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนในครั้งนี้ 
  ๖.๓  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๖.๔  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก 

 ๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  ๗.๑   ให้ คณะกรรมการซึ่ งแต่ งตั้ งโดยส่วนราชการหรือหน่ วยงานของรัฐที่ ได้ รับ 
การจัดสรรทุนตามข้อ ๖.๔ ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร รวมถึง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษา/ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการ
ดำเนินการดังกล่าว จากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรู้ ความสามารถ 
และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจะต้องกำหนดเกณฑ์ 
การคัดเลือกในมิติประโยชน์ ความจำเป็นเร่งด่วน/ผลกระทบของข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลัก 
ที่ผู้สมัครรับทุนเสนอ รวมถึงเกณฑ์ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ และขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  
พร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี)  
  ๗.๒  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามข้อ ๗.๑ ยื่นเอกสารหนังสือ 
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. 
กำหนด 
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  ๗.๓   ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับ
จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) 
พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม 
โดยไม่เงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่
ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนำส่ง
เอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 

   ทั้งนี้ หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุนไม่แจ้งรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายชื่อ
ให้สำนักงาน ก.พ.  (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จะถือว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นสละสิทธิการรับ 
การจัดสรรทุนในครั้งนั้น 
  ๗.๓  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแล้ว 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น โดยประกาศทาง เว็บไซต์ของสำนักงาน ก .พ . ที่  www.ocsc.go.th/ 
scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับ
การตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๕๖๔”   
  ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย 

 ๙. การรายงานตัวและการอบรม 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๑๐. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 

  กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน ไม่สามารถรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด  
ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไป 
เพ่ือรับทุนแทนภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด 
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 ๑๑. การตรวจสุขภาพและอนามัย 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนประเภทศึกษาผู้ต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการ
แพทย์ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดหรือจากแพทย์ที่อ่ืนที่ทางการของประเทศ 
ที่กำลังศึกษาอยู่รับรองโดยใช้แบบฟอร์มตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ทั้งนี้ 
ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
และอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด    

 ๑๒. การทำสัญญา 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุน
ประเภทศึกษาจะทำสัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก .พ. ที่
ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได ้ 

 ๑๓.  การรับเงินทุน 

        ผู้ได้รับทุนศึกษา/ฝึกอบรมจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับ 
ทุนศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  สำหรับผู้ได้รับทุนฝึกอบรม 
จะได้รับค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าพาหนะในต่างประเทศ ไป-กลับ  
(ที่พัก - สนามบิน) ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าประกัน
สุขภาพ 

 ๑๔.  กำหนดการเดนิทาง 
                            ผู้ ได้ รับทุนจะต้องเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาภายในวันที่   
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนการให้ทุน 

 ๑๕. เงื่อนไขการรับทุน 

              ๑๕.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากหัวหน้า
ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม 
  ๑๕.๒ ลักษณะของหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม ต้องเป็นหลักสูตรปกติ (Full-time)  
ที่มีการเรียนการสอน/ฝึกอบรมในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online กรณีทุนฝึกอบรม ระยะเวลาของหลักสูตร
ฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน   
  ๑๕.๓ กรณีผู้รับทุนศึกษาจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ/การปรับปรุง
งานเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้  
ในระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ.   



- ๘ - 
 

  ๑๕.๔ กรณีผู้ได้รับทุนฝึกอบรมจะต้องจัดทำรายงานเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึง 
การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในโครงการ/การปรับปรุงงานตามที่เสนอไว้ 
และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม 
  ๑๕.๕ หากผู้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้รับทนุจะต้องชดใช้ทุน
ตามท่ีสัญญากำหนด 

 ๑๖. การเพิกถอนการใหทุ้น 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณหีนึ่งกรณใีด ดังนี้ 
   ๑๖.๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ 
   ๑๖.๒ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. (กรณี 
ทุนศึกษา)   
   ๑๖.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 
   ๑๖.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่
ประพฤตตินตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 
 ๑๖.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษา/ฝึกอบรม 
   ๑๖.๖ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
      
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ลงชื่อ)                ชุติมา หาญเผชิญ 

 (นางชุติมา หาญเผชิญ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
      

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 



 
 

(สำเนา) (สำเนา) 
 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง 
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
: ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)  รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
ประกาศ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 สำนักงาน ก.พ.จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมความในข้อ ๒ วรรคท้าย ในส่วนของเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ 

 

 

        
  

         ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

         (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ)           ชติุมา หาญเผชิญ 

 

                         (นางชุติมา หาญเผชิญ) 

                รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

                             เลขาธิการ ก.พ. 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

(สำเนา) 



เอกสารแนบท้าย ๑ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ทีไ่ด้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติมเปน็ 

๕.การรับสมัครคัดเลือก  

๕.๑ ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน เวลารับสมคัร คัดเลือก 
และดำเนินการรับสมัครคดัเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสงักัดที่มีคุณสมบัตติามที่กำหนด 

๕.การรับสมัครคัดเลือก  

๕.๑ ให้ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบ         

ในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน 
เวลารับสมัคร คัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดที่มี
คุณสมบัติตามที่กำหนด 

๕.๓ เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคดัเลือก ณ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ของรัฐที่สังกัด ๕.๓  เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ณ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่
มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการ 

ที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหนา้ส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 
หรือหน่วยงานของรัฐ ที่สังกัด 

๖. การแต่งต้ังกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 

๖.๔ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน แต่งตัง้คณะกรรมการ เพื่อทำหน้าท่ี
พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมคัรคัดเลือก 

๖. การแต่งต้ังกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 

๖.๔ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนท่ีมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.กำหนด 

๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

 ๗.๑ ให้คณะกรรมการซ่ึงแต่งตั้งโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนตามข้อ ๖.๔ 
ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษา/ฝึกอบรมมาปรับใช้
ในการดำเนินการดังกล่าว จากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรู้ 
ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
จะต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกในมิติประโยชน์ ความจำเป็นเร่งด่วน/ผลกระทบของข้อเสนอ
โครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่ผู้สมัครรับทุนเสนอ รวมถึงเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ 

๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

๗.๑ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัคร รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจาก
การศึกษา/ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าวจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้ง
อาจพิจารณาทดสอบความรู้ ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก โดยการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจะต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกในมิติประโยชน์ ความจำเป็นเร่งด่วน/
ผลกระทบของข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่ผู้สมัครรับทุนเสนอ รวมถึงเกณฑ์อืน่ ๆ 



๒ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติมเปน็ 

๗.๑ (ต่อ) 

เห็นชอบ และข้ึนบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมผู้ผ่าน การคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อ
หนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) 

๗.๑ (ต่อ) 

ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ และข้ึนบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมผู้ผ่าน การคัดเลือกสำรองจำนวน
ไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) 

๗.๓  ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เสนอรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับจำนวนทุนที่
ได้รับการจัดสรร และรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี)
พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/
ฝึกอบรมโดยไม่เง่ือนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว ไปยังกลุ่มงาน
บริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบล
ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรณีส่ง
ทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ท่ีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 
และหากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงาน 

สารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ทั้งน้ี เอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนด 

จะไม่ได้รับการพิจารณา 
         ทั้ งนี้  หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ ได้ รับการจัดสรรทุนไม่แจ้งรายช่ือ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันกำหนด
ส่งรายช่ือให้สำนักงาน ก.พ.  (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จะถือว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนั้น 

๗.๓  ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบ      

ในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
จำนวนเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน 
ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือ
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่เง่ือนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว 
ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  เลขที่ ๔๗/๑๑๑          
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๕  กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา      
รับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือ
วันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โดยเอกสารที่ส่งหลังวันที่
กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ หากไม่แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมท้ังเอกสาร 
หลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายช่ือให้สำนักงาน ก.พ.  (วันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) จะถือว่าสละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี ้
        ทั้งนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการ
คัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กำหนดได้  

 



 
 

(สำเนา)    (สำเนา) 
 
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)  

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

 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ได้มีประกาศลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากร
ภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการ 
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เพ่ือความเหมาะสมและให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น นั้น 

 สำนักงาน ก.พ. ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในเอกสารแนบท้ายประกาศที่ออกตามความในข้อ 
๒ วรรคท้าย ของประกาศสำนักงาน ก.พ.ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยทุนที่ ๑๐๙ และหน่วยทุนที่ ๑๕๓ 
คอลัมน์ประเภท-ระดับ จากเดิม “ศึกษา-โท” เป็น “ศึกษา-โท (ทุนภูมิภาค)” นอกจากที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้
ข้อความตามประกาศข้างต้น 
     
  

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

         (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)             ชุติมา หาญเผชิญ 
 

                         (นางชุติมา หาญเผชิญ) 
                รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
                             เลขาธิการ ก.พ. 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

(สำเนา) 



รายละเอียดทนุพัฒนาบคุลากรภาครัฐ : ทนุส าหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับใหเ้ข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบนัการศึกษา เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑ ไม่สังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Science อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส

*ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม/**สหราช
อาณาจักร/*แคนาดา/*สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/*ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/*
ราชอาณาจักรสวีเดน

เง่ือนไขประเทศที่มี * 
และ ** ปรากฎตาม
ท้ายตาราง

๒ ไม่สังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Criminal Justice การสืบสวนอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์และการป้องกัน
คอมพิวเตอร์เครือข่าย

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

**สหรัฐอเมริกา/**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศที่มี * 
และ ** ปรากฎตาม
ท้ายตาราง

๓ ไม่สังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Crime and Forensic Science นิติวิทยาศาสตร์ด้านระเบิด ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย

**สหรัฐอเมริกา/*ญี่ปุ่น/*นิวซีแลนด์/ **
สหราชอาณาจักร/*ประเทศในภมูิภาค
ยุโรป

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔ ไม่สังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Cyber Law - ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหรัฐอเมริกา/**สหราชอาณาจักร -

๕ ไม่สังกัด ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Analytic ศึกษา-โท สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส - -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๖ ไม่สังกัด ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ  Peace and Conflict studies อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา ประเทศทีม่ี * มี **

เง่ือนไข ก าหนดในหมาย

เหตุท้ายตาราง

๗ ไม่สังกัด ส านักงานราชบัณฑิตยสภา กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

 Computer administration 
and management

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐเอสโตเนีย/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สาธารณรัฐเกาหลี/
สหพันธรัฐรัสเซีย/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐสิงคโปร์

- -

๘ ไม่สังกัด ส านักงาน กปร. กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Sustainable Development อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย

- -

๙ ไม่สังกัด ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Creativity and Innovation 
Technology  / Work 
development

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*สาธารณรัฐเอสโตเนีย/**สหรัฐอเมริกา ประเทศทีม่ี * มี **

เง่ือนไข ก าหนดในหมาย

เหตุท้ายตาราง

๑๐ กก ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการ
ท่องเที่ยว และกรมพลศึกษา

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Sport Management อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๑ กก ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการ
ท่องเที่ยว และกรมพลศึกษา

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Tourism Management อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา
/สมาพันธรัฐสวิส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/นิวซีแลนด์

- -

๑๒ กค ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Finance - Finance ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
สาธารณรัฐประชาชนจีน

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓ กค ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Management and 
Administration

Management and 
Administration

ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๔ กค กรมสรรพากร กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

International Taxation - International Taxation ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
เครือรัฐออสเตรเลีย/*สมาพันธรัฐสวิส

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๕ กค กรมสรรพากร กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Analytic / Big Data / 
Computer Forensics
/Cloud Computing 
/Blockchain

 _ อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
สมาพันธรัฐสวิส

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๖ กค กรมสรรพามิต กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Environmental Law  _ ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๗ กค กรมศุลกากร กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Technology and Innovation 
Management /Innovation 
Management/ Information 
Systems and Digital 
Innovation

- Technology and Innovation 
Management
- Innovation Management
- Information Systems and 
Digital Innovation

ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๘ กค กรมบัญชีกลาง กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Public Policy/ Finance and 
Management

- Public Policy
- Finance and Management

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๙ กค กรมธนารักษ์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Real Estate/Property 
Development/Property 
Studies

- Real Estate
- Property Development
- Property Studies

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๒๐ กต กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Public International Law / 
Private International Law / 
Law of the Sea

 _ อบรม แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๒๑ กต กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Human Resource 
Management

ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๒๒ กษ กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ  Project Planning and 
Management

- อบรม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*ญี่ปุ่น/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๒๓ กษ กรมปศุสัตว์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 veterinary สัตวแพทย์สาธารณสุข ความยั่งยืน
ด้านอาหารปลอดภยั

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๒๔ กษ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Economics Agricultural Economics / 
environmental economics

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส

**สหราชอาณาจักร/*ญี่ปุ่น/**
สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๒๕ กษ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Logistics  and  Supply Chain 
Management

logistics and Supply Chain 
Management

ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
เครือรัฐออสเตรเลีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๒๖ กษ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Science Data Science ศึกษา-โท สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส *สาธารณรัฐประชาชนจีน/**สหราช
อาณาจักร/*เขตบริหารพิเศษฮ่องกง/*
อินเดีย/*สาธารณรัฐสิงคโปร์/*เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๒๗ กษ กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Atmospheric Science Cloud microphysics modelling ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักร
นอร์เวย์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๒๘ กษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Accounting and Financial 
Management

Accounting and Financial 
Management

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
ราชอาณาจักรเบลเยียม
/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๒๙ กษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Digital Marketing digital marketing ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๓๐ กษ กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 journalism Digital Media / Digital Content 
Creation

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐฮังการี/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย

- -

๓๑ กษ กรมปศุสัตว์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Food Safety / Veterinary 
public health

- ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/
สหพันธรัฐรัสเซีย/เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐเกาหลี/
ราชอาณาจักรสวีเดน/สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร/*นิวซีแลนด์ เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๓๒ กษ กรมประมง กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Fish Nutrition and Feed 
Technology

- ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

*แคนาดา/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๓๓ กษ กรมชลประทาน กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Hydrology and Water 
Resources Management
/ Water Resources 
Engineering

เทคโนโลยีนวัตกรรมทรัพยากรน้ า ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/
สหพันธรัฐรัสเซีย/เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐเกาหลี/
ราชอาณาจักรสวีเดน/สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๓๔ กษ กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Crop and Soil Science soil science ศึกษา-เอก เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

**สหราชอาณาจักร/*ราชอาณาจักร
สวีเดน/**สหรัฐอเมริกา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๓๕ กษ กรมปศุสัตว์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 livestock production, 
Veterinary

Animal reproduction
/ biotechnology and 
bioinformatics

ศึกษา-เอก เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

- -

๓๖ กษ กรมวิชาการเกษตร กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Food Science and 
technology 

food innovation / Food 
Chemical and biomolecular

ศึกษา-เอก แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/
สหพันธรัฐรัสเซีย/เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐเกาหลี/
ราชอาณาจักรสวีเดน/สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร/*นิวซีแลนด์/**
สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๓๗ ขึ้นตรง ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Science Technology amd 
Innovation Policy

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๓๘ ขึ้นตรง ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ 1.Global Studies/Global 
Affairs 
2.International Studies 
3.International 
Development Studies 
4.Public Policy

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม
/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส

**สหราชอาณาจักร/*สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/**สหรัฐอเมริกา/*สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/*สาธารณรัฐฮังการี/*
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/*ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/*นิวซีแลนด์/*สหพันธรัฐ
รัสเซีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๓๙ ขึ้นตรง ส านักงบประมาณ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Economics / Finance / 
Management and 
Administration

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม/*แคนาดา/*
สาธารณรัฐฮังการี/*สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/*ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/*นิวซีแลนด์/*สหพันธรัฐ
รัสเซีย/*สาธารณรัฐสิงคโปร์/*สมาพันธรัฐ
สวิส/*สาธารณรัฐฟินแลนด์/*
ราชอาณาจักรสวีเดน

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔๐ ขึ้นตรง ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา

กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (Computer 
and Communication Law
/Technology Law)

ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
สาธารณรัฐสิงคโปร์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔๑ ขึ้นตรง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

International Security 
Studies / Intelligence and 
Security Study

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
สาธารณรัฐประชาชนจีน/*สาธารณรัฐ
ฮังการี/*สาธารณรัฐไอร์แลนด์/*
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/*
นิวซีแลนด์/*สหพันธรัฐรัสเซีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔๒ ขึ้นตรง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Computer and 
Communication Law / 
Technology Law 

 - ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/*ญี่ปุ่น/**
สหรัฐอเมริกา/*ออสเตรีย/*สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๔๓ ขึ้นตรง ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Behavioral Economics
/Creativity and Innovation 
Technology
/Digital Marketing

Innovation ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักร
สวีเดน/เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

**สหราชอาณาจักร/*ญี่ปุ่น/**
สหรัฐอเมริกา/*แคนาดา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔๔ ขึ้นตรง ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Public Affairs / Public Policy / 

Public Administration in 

International Development / 

Public Administration / Public 

Management and Government 

Analytics / International Affairs / 

Security Studies / Global 

Security and Intelligence Studies 

/ Political Sciences / Grand 

Strategy / International and 

National Security Policy/ 

Computational Analysis and 

Public Policy / Social Policy / 

Public Policy and Governance / 

Data Analytics and Policy / 

International Security and 

Development / Conflict/ 

Security & Development

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
สาธารณรัฐโปแลนด์/*สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/*สาธารณรัฐฮังการี/*
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/*ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/*นิวซีแลนด์/*สหพันธรัฐ
รัสเซีย

ประเทศทีม่ี * มี **

เง่ือนไข ก าหนดในหมาย

เหตุท้ายตาราง

๔๕ ขึ้นตรง ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Intergrated Water Resource 
Management

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/
/สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

- เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๔๖ ขึ้นตรง ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Science / Data Analytic ศึกษา-โท สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส *เครือรัฐออสเตรเลีย/*แคนาดา/*สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/*สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/*ญี่ปุ่น/*สาธารณรัฐเกาหลี/*
สหพันธรัฐรัสเซีย/*ราชอาณาจักร
สวีเดน/*สาธารณรัฐสิงคโปร์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔๗ ขึ้นตรง ส านักงาน ก.พ. กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Big data /Data Analytics 
/Data Science /Data 
Architecture /Cloud 
Computing /Network 
Security /Computer 
Network Architecture 
/Computer Security 
/Computer Science /Cyber 
Security

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐเอสโตเนีย/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สาธารณรัฐเกาหลี

*ราชอาณาจักรไทย/*ต่างประเทศ เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔๘ คค ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Policy Management - Economics Policy 
Management

ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*เครือรัฐออสเตรเลีย เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๔๙ คค กรมทางหลวงชนบท กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Transportation Engineering - Intelligent Transportation 
System (ITS)

ศึกษา-เอก สาธารณรัฐประชาชนจีน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๕๐ คค กรมทางหลวง กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Logistics  and  Supply Chain 
Management

- ศึกษา-โท สาธารณรัฐประชาชนจีน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น

*เครือรัฐออสเตรเลีย/**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๕๑ คค กรมท่าอากาศยาน กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Aviation Management - Airport planning and 
management

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา
/สมาพันธรัฐสวิส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/นิวซีแลนด์

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๕๒ คค กรมเจ้าท่า กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 General Dredging อบรม แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/
สหพันธรัฐรัสเซีย/เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐเกาหลี/
ราชอาณาจักรสวีเดน/สาธารณรัฐอิตาลี

*สาธารณรัฐสิงคโปร์ เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๕๓ คค ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Aeronautical Engineering / 
Aviation Safety

ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/
สหพันธรัฐรัสเซีย/เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐเกาหลี/
ราชอาณาจักรสวีเดน/สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๕๔ ดส ส านักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Science / Data 
Analytics / Big Data

- ศึกษา-เอก สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส **สหราชอาณาจักร/*สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/**สหรัฐอเมริกา/*ญี่ปุ่น

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๕๕ ดส กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Numerical Weather 
Prediction / Dynamic 
Meteorology / Synoptic 
Meteorology / Climate 
Physics / Satellite 
Meteorology / Remote 
Sensing

- อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

**สหราชอาณาจักร/*สาธารณรัฐ
เกาหลี/**สหรัฐอเมริกา/*สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/*สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/*ญี่ปุ่น

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๕๖ ดส กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Aeronautical Meteorology - อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๕๗ ดส กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Numerical Weather 
Prediction/Dynamic 
Meteorology/ Synoptic 
Meteorology

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

**สหราชอาณาจักร/*สาธารณรัฐ
เกาหลี/**สหรัฐอเมริกา/*สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๕๘ ดส ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Science Technology and 
Innovation Policy / 
Telecommunications 
Administration/
Digital Economics/
ICT Project Planning/
International Law

 อบรม ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
สมาพันธรัฐสวิส/*สาธารณรัฐฟินแลนด์/*
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/*ราชอาณาจักร
นอร์เวย์/*สหพันธรัฐรัสเซีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๕๙ ทส กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Water Engineering อบรม แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย
/เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สาธารณรัฐเกาหลี/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร/*นิวซีแลนด์/**
สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๐ ทส กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Environment Science / 
Ecology

อบรม ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหรัฐอเมริกา/**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๑ ทส กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 environmental engineering อบรม แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย
/เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สาธารณรัฐเกาหลี/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร/*นิวซีแลนด์/**
สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๖๒ ทส กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Tropical Plant Identification อบรม ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๓ ทส ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Environmental Biology and 
Applied Ecology / 
Biodiversity / Taxonomy

- อบรม ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*สาธารณรัฐเกาหลี/*สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/*ราชอาณาจักรนอร์เวย์/*/
ญี่ปุ่น/*สาธารณรัฐสิงคโปร์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๔ ทส กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

environmental engineering - ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย
/เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สาธารณรัฐเกาหลี/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร/*นิวซีแลนด์/**
สหรัฐอเมริกา/*เครือรัฐออสเตรเลีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๕ ทส กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Groundwater Engineering - ศึกษา-โท สาธารณรัฐประชาชนจีน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
เครือรัฐออสเตรเลีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๖ ทส กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Groundwater Modeling
/ hydrogeology

ศึกษา-โท สาธารณรัฐประชาชนจีน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
เครือรัฐออสเตรเลีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๗ ทส กรมทรัพยากรน้ า กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 environmental engineering ศึกษา-โท สาธารณรัฐประชาชนจีน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น

**สหราชอาณาจักร/*นิวซีแลนด์/**
สหรัฐอเมริกา/*เครือรัฐออสเตรเลีย/*
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๖๘ ทส ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Conservation Science
/Environmental Biology and 
Applied Ecology
/conservation science and 
management

ศึกษา-โท ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/

*สาธารณรัฐฟินแลนด์/*ราชอาณาจักร
นอร์เวย์/*ญี่ปุ่น

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๖๙ ทส กรมทรัพยากรธรณี กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Earth Science ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักร
นอร์เวย์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๗๐ ทส กรมป่าไม้ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Urban Forestry ศึกษา-โท ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๗๑ ทส กรมป่าไม้ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Forest Molecular Genetics 
and Biotechnology

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

- -

๗๒ ทส กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 conservation and 
international wildlife trade

natural environments and 
wildlife

ศึกษา-โท ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/นิวซีแลนด์

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๗๓ ทส กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Coastal Engineering
/ environmental 
engineering / civil 
engineering
/ environmental and 
applied system engineering

ศึกษา-โท สาธารณรัฐประชาชนจีน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
เครือรัฐออสเตรเลีย/*ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๗๔ ทส กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Forest Economics
/ forest ecology

ศึกษา-เอก เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*สาธารณรัฐฟินแลนด์/*ญี่ปุ่น เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๗๕ ทส กรมป่าไม้ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Forest Economics ศึกษา-เอก เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส

- -

๗๖ ทส กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

forest hydrology and 
Intergrated water resources 
management

ศึกษา-เอก ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
ราชอาณาจักรนอร์เวย์

*สาธารณรัฐฝร่ังเศส/*ญี่ปุ่น/*สหพันธรัฐ
รัสเซีย

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๗๗ นร ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๗๘ นร ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Big Data ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส

- -

๗๙ นร กรมประชาสัมพันธ์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Human Resource 
Development (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๘๐ พณ ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ / กรมการค้า
ต่างประเทศ / กรมการค้า
ภายใน / กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ / กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา / กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า / กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ / ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Human Resources & Talent 
Management

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/*สาธารณรัฐ
เกาหลี/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๘๑ พณ ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ / กรมการค้า
ต่างประเทศ / กรมการค้า
ภายใน / กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ / กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา / กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า / กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ / ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Logistics  and  Supply Chain 
Management

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม
/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
/สาธารณรัฐประชาชนจีน/สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐสิงคโปร์/
สมาพันธรัฐสวิส/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๘๒ พณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Accounting - International financial 
reporting standards หรือ 
Financial reporting standards

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี
/สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๘๓ พณ ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ / กรมการค้า
ต่างประเทศ / กรมการค้า
ภายใน / กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ / กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา / กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า / กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ / ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Analytic ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย

**สหรัฐอเมริกา/**สหราชอาณาจักร/*
แคนาดา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๘๔ พณ กรมการค้าต่างประเทศ / 
กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ / กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา /  กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ

กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน  International Trade Law ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*เครือรัฐออสเตรเลีย/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๘๕ พณ ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ / กรมการค้า
ต่างประเทศ / กรมการค้า
ภายใน / กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ / กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา / กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า / กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ / ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Marketing ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม
/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
/สาธารณรัฐประชาชนจีน/สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐสิงคโปร์/
สมาพันธรัฐสวิส/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหรัฐอเมริกา/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๘๖ พน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Environmental Policy and 
Management

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

**สหรัฐอเมริกา/**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๘๗ พม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Child and Family 
Development

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

- -

๘๘ พม กรมพัฒนาสังคมและ   สวัดิ
การ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Social Research (การวิจัยทาง
สังคม)

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๘๙ พม กรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Social Welfare ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๙๐ พม ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Aging Policy ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐฮังการี/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย

- -

๙๑ มท กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Social Welfare ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก

**สหรัฐอเมริกา/*ราชอาณาจักรสวีเดน/*
แคนาดา/*นิวซีแลนด์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๙๒ มท กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Analytic ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย

*ราชอาณาจักรเดนมาร์ก/**สหราช
อาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*แคนาดา/*
นิวซีแลนด์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๙๓ มท ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Regional Development 
(Economics)

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐฮังการี/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย

*สาธารณรัฐโปแลนด์ เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๙๔ มท ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Immigration Studies ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา
/สมาพันธรัฐสวิส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/นิวซีแลนด์

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๙๕ มท กรมการปกครอง กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Analytic ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐเอสโตเนีย/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สาธารณรัฐเกาหลี/
สหพันธรัฐรัสเซีย/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐสิงคโปร์

*แคนาดา/*สาธารณรัฐฝร่ังเศส/*ญี่ปุ่น/*
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/*นิวซีแลนด์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๙๖ ยธ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Cyber Crime Law - ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๙๗ ยธ ส านักงานคณะกรรามการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ International Studies and 
Diplomacy

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๙๘ ยธ กรมราชทัณฑ์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Criminal Psychology
/Criminology

- Criminology
- Psychology
- Public Policy, Public 
Management, Political sciences 
and civics, Strategic 
Communications
- Behavioural Analysis

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

**สหราชอาณาจักร/*เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๙๙ ยธ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Criminal Justice Youth Justice ศึกษา-เอก เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฮังการี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
สาธารณรัฐฝร่ังเศส

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๐๐ ยธ กรมบังคับคดี กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Business Collateral Law business law ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๑๐๑ ยธ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Human Rights Studies / 
Social and Political 
Sciences/Social Sciences

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

*สาธารณรัฐไอร์แลนด์/*สหพันธรัฐรัสเซีย- เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๐๒ ยธ กรมคุมประพฤติ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดใน
ด้านความคิดและพฤติกรรม 
(Cognitive Behavioral 
Therapy)

- อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฮังการี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๐๓ รง กรมการจัดหางาน กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

International Migration and 
Human Rights

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๐๔ รง ส านักงานประกันสังคม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Health Policy and Health 
Economics

Health Policy and Health 
Economics

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๐๕ รง กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Maritime Law - ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๑๐๖ รง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Artificial Intelligence - อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐเอสโตเนีย/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สาธารณรัฐเกาหลี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๐๗ รง ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Economics macroeconomics ศึกษา-เอก เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส

**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๐๘ วธ ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

International Cultural Policy 
and Management/Human 
Rights and Cultural Diversity

Cultural Studies
/ Cultural Diplomacy

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย

*สมาพันธรัฐสวิส/*เฟรนช์เกียนา/*เฟ
รนช์พอลินีเชีย/**สหรัฐอเมริกา/**สหรา
อาณาจักร/*ราชอาณาจักรสวีเดน

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๐๙ วธ กรมศิลปากร กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Archaeological Science โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
(Prehistoric Archaeology)

ศึกษา-โท     
 ***(ภมูิภาค)

สาธารณรัฐออสเตรีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
เครือรัฐออสเตรเลีย

**สหราชอาณาจักร/*เฟรนช์เกียนา/*เฟ
รนช์พอลินีเชีย/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๑๐ ศธ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Learning and Development ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์

- -

๑๑๑ ศธ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Curriculum and Teaching
/Learning and Development

ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์

- -

๑๑๒ ศธ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Learning and Development อบรม แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๑๓ สธ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Health Policy and Health 
Economics

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

*ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๑๔ สธ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Pharmacotherapy - Personalised Medicine ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

**สหราชอาณาจักร/*ราชอาณาจักร
สวีเดน/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๑๕ สธ กรมอนามัย กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Environmental Health 
Science

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

*สมาพันธรัฐสวิส/**สหราชอาณาจักร/**
สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๑๖ สธ กรมสุขภาพจิต กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Geriatrics ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

**สหราชอาณาจักร/*ญี่ปุ่น/**
สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๑๗ สธ กรมการแพทย์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Science Aged Care 
Management 

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๑๘ สธ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Health Informatics Data 
Science & Informatic Clinical 
Informatics

ศึกษา-เอก เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

*สาธารณรัฐสิงคโปร/**สหราช
อาณาจักร/*สาธารณรัฐเกาหลี/*
ราชอาณาจักรสวีเดน/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๑๙ หน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Environmental Law อบรม แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๑๒๐ หน ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Social Service Administration อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฮังการี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

*สาธารณรัฐฝร่ังเศส/*สาธารณรัฐสิงคโปร์ เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๒๑ หน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Child and Adolescent 
Psychology
/Addictive Psychiatry
/Alcohol Related Mental 
Health Problem
/Child and Adolescent  
Mental Health
/Child and Family 
Development

- อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐฮังการี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

- -

๑๒๒ หน ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Engineering - ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สาธารณรัฐเกาหลี

*สาธารณรัฐเอสโตเนีย/*สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/*สาธารณรัฐไอร์แลนด์/*
สหพันธรัฐรัสเซีย/*ราชอาณาจักรสวีเดน

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๒๓ หน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Science Education - อบรม แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์

*เครือรัฐออสเตรเลีย**สหราช
อาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๒๔ หน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Science Technology amd 
Innovation Policy

- Digital Transformation and 
Analytics Specialisation
- Public Policy and 
Management

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักร
เบลเยียม/แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักร
สวีเดน/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ญี่ปุ่น/
ราชอาณาจักรนอร์เวย์

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๒๕ หน ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Analytic ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส

- -

๑๒๖ หน ส านักงานอัยการสูงสุด กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามคอร์รัปชั่น 
(Corruption) / กฎหมาย
เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (Cybercrime) / 
กฎหมายระหว่างประเทศในทาง
อาญา(Transnational Criminal
 Law) (เน้นส่งผู้ร้ายข้ามแดน
และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเร่ืองทางอาญา)

ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*สาธารณรัฐออสเตรีย/**สหราช
อาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๒๗ หน ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Big Data ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สมาพันธรัฐสวิส

**สหราชอาณาจักร/*ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๒๘ หน ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Science
/Data Analytic
/Cloud Computing 

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สาธารณรัฐเกาหลี/
ราชอาณาจักรสวีเดน/สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ราชอาณาจักรนอร์เวย์

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๒๙ หน ส านักพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Computer science Computer science /
Data Analytics / Security / IT

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐเอสโตเนีย/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สาธารณรัฐเกาหลี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓๐ หน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Mechanical Engineering ระบบสูญญากาศของเคร่ืองเร่ง
อนุภาค (Cyclotron and Electron
 Beam)

ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์
/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓๑ หน ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Innovation Management - ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*ประเทศในภมูิภาคยุโรป/*ประเทศใน
ภมูิภาคเอเชีย/**สหรัฐอเมริกา/*แคนาดา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓๒ หน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ  Corporate Strategic 
(ยุทธศาสตร์องค์กร)

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๓๓ หน ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
 และนวัตกรรมแห่งชาติ

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Science Technology and 
Innovation Policy

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/ญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย/ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
สาธารณรัฐฟินแลนด์

*สาธารณรัฐประชาชนจีน/**สหราช
อาณาจักร/*สาธารณรัฐเกาหลี/*
สาธารณรัฐสิงคโปร์/**สหรัฐอเมริกา

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓๔ หน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Science
/Data Analytic
/Big Data
/Data Architecture
/Blockchain
/Artificial Intelligence
/ Machine 
Learning/Augmented 
Reality/Virtual 
Reality/Design and 
Development of Digital 
Media for Learning/Data 
Analytic for 
Learning/Robotics/Face and 
Speech Recognition

อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐเอสโตเนีย/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สาธารณรัฐเกาหลี

*สาธารณรัฐประชาชนจีน- เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓๕ หน ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Computer Security / Cyber 
Security / Computer Science

ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐเอสโตเนีย/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สาธารณรัฐเกาหลี

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๓๖ หน สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์กรมหาชน)

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Artificial Intelligence ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สหพันธรัฐรัสเซีย/
สาธารณรัฐเอสโตเนีย/สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สาธารณรัฐเกาหลี

**สหราชอาณาจักร เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓๗ หน ส านักงานศาลปกครอง กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Environmental Law ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

*เครือรัฐออสเตรเลีย- เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๓๘ หน ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Criminal Justice 
Administration

ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๑๓๙ หน ส านักงาน กสทช. กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Air and Space Law - Space Law
- Satellite Law

ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๔๐ หน ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Creativity and Innovation 
Technology

ศึกษา-โท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
สาธารณรัฐสิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๑๔๑ หน ส านักงานคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า

กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน  Competition Law ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๔๒ หน ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Human Rights  _ ศึกษา-โท เครือรัฐออสเตรเลีย/ราชอาณาจักรเบล
เยี่ยม/แคนาดา/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา/*
ราชอาณาจักรสวีเดน

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๔๓ หน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

 Electrical/ Electronic 
engineering

- FPGA-based
- Embedded Systems Design

ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์
/เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สาธารณรัฐเกาหลี

*สมาพันธรัฐสวิส/*ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก/**สหราชอาณาจักร/**
สหรัฐอเมริกา/*ญี่ปุ่น/*สหพันธรัฐ
รัสเซีย/*ราชอาณาจักรสวีเดน

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๔๔ หน ส านักงานศาลยุติธรรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Technology Law ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

**สหราชอาณาจักร/*ญี่ปุ่น/**
สหรัฐอเมริกา/*เครือรัฐออสเตรเลีย/*
สมาพันธรัฐสวิส/*สาธารณรัฐประชาชน
จีน/*สาธารณรัฐไอร์แลนด์/*นิวซีแลนด์/*
สาธารณรัฐสิงคโปร์

เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๔๕ หน ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน  กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษา-โท แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ี
สาธารณรัฐฝร่ังเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

๑๔๖ อก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

 Advanced Materials & 
Innovative Processes/ 
Sustainable Automotive 
Engineering/ Sustainable 
Development and 
Innovation/ Engineering 
Design for Bio-Circular-
Green (BCG)

  _ อบรม สาธารณรัฐประชาชนจีน/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
สวีเดน/สาธารณรัฐเกาหลี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๔๗ อก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Climate Change and 
Environmental Health

 _ อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๔๘ อก ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Cyber Security อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐเอสโตเนีย/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สาธารณรัฐเกาหลี/
สหพันธรัฐรัสเซีย/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐสิงคโปร์

- -

๑๔๙ อก ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Standardization ศึกษา-โท แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย
/เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สาธารณรัฐเกาหลี/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐอิตาลี

*สมาพันธรัฐสวิส เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๕๐ อก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

กลุ่ม ๔ สาขาวิชาเฉพาะด้านตาม
ยุทธศาสตร์

Circular 
Economy/Sustainable 
Resources/ Resource 
Management/Sustainable 
Development and 
Innovation

Circular Economy / Sustainable 
Resources /Resource 
Management

ศึกษา-เอก แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน
/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน/ีสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย
/เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐฝร่ังเศส/
สาธารณรัฐเกาหลี/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐอิตาลี

**สหราชอาณาจักร/**สหรัฐอเมริกา เง่ือนไขประเทศทีม่ี * 

และ ** ปรากฎตามท้าย

ตาราง

๑๕๑ อว ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Blockchain อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐเอสโตเนีย/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สาธารณรัฐเกาหลี/
สหพันธรัฐรัสเซีย/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐสิงคโปร์

- -



หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐ

กลุ่มสาขา สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก / เน้นทาง ประเภท-ระดับ ประเทศ (อกพ. ก าหนด) ประเทศ (ส่วนราชการก าหนด) หมายเหตุ

๑๕๒ อว ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Data Analytic อบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี/สาธารณรัฐเอสโตเนีย/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/สาธารณรัฐเกาหลี/
สหพันธรัฐรัสเซีย/ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐสิงคโปร์

- -

๑๕๓ อว ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Science Technology amd 
Innovation Policy

ศึกษา-โท     
 ***(ภมูิภาค)

ครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

- -

 

หมายเหตุ
๑. ประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมตามกลุ่มสาขาวิชาตา่ง ๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งน้ี 
     ๑) กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร (**) จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน TOP ๒๐ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรั[และมีมาตรฐานเป็นสากล 
     ๒) ส าหรับประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมนอกเหนือจากที่ก าหนด (*) จะต้องเป็นประเทศที่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น 
     ๓) ส านักงาน ก.พ. อาจพจิารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม
๒. ภมูิภาค (***) ต้องเป็นผู้ที่ปฏบิัติงานในภมูิภาค ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลางที่ปฏบิัติงานในภมูิภาค หรือข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏบิัติงานสังกัดส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภมูิภาค หรือข้าราชการต ารวจที่
ปฏบิัติงานในภมูิภาค หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏบิัติงานในภมูิภาค




