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ประกาศสำนกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลตามความตຌองการของสวนราชการ 

หรือหนวยงานของรฐั ประจำป 256๐  
(ทุนบุคคลทัไวเประดบัปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี 
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 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 25๒๐ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี ฉะนัๅน อาศัยอำนาจ 

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

 แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ  จำนวน  ๓๐ หนวย  รวม  ๓๕  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ) 

 

 โ. ประทศทีไกำหนด฿หຌเปศึกษา 

  ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาลทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการ  

ของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ 
ละป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัด
อันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล 
 

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

  ใ.โ   กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา 
ทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา  
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
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 4.   งืไอนเขของการรบัทนุ     
  ไ.แ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองขຌารับการบรรจุละตงตัๅง ฿นสวนราชการทีไ  ก.พ. กำหนด  
ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๐ 
  ไ.โ   ผูຌ มี สิ ทธิ เดຌ รั บทุ นตຌ องผ านการประมิ นผลการทดลองปฏิ บั ติ หนຌ าทีไ ราชการ  
จากสวนราชการตຌนสังกัด ยกวຌนกรณีทีไสวนราชการเมอาจจัดอบรมขຌาราชการบรรจุ฿หม ละมีการขยายวลา 

การทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการดยเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาสวนราชการ 
  4.3  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทีไผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ 
ตຌนสังกัด ละผานการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ลຌวจะขຌาสูชวงการตรียมความพรຌอม 
ิPreparatory Periodี ซึไ งผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองผานการประมินการตรียมความพรຌอม ิPreparatory Periodี  
ตามกณฑ์ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงจะสามารถดินทางเปศึกษาดຌวยทุนรัฐบาล ิEducational Periodี เดຌ  
ดยจะตຌองเดຌรับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. อีกครัๅงหนึไง วามีความพรຌอม฿นการเปศึกษา  
ณ ตางประทศ  
  ๐.๐  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองดินทางเปศึกษา฿นระดับปริญญาท฿นตางประทศ ฿นประทศ/
สถาบันทีไมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการทีไเดຌรับการยอมรับ ดยตຌองเดຌรับความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัด 
ละสำนักงาน ก.พ. กอน 
  ไ.๑  สำนักงาน ก.พ. จะสนับสนุน฿หຌผูຌ เดຌรับทุนขຌาฝຄกงาน ิExperience Periodี ฿นหนวยงาน
ภาครัฐ/อกชน฿นตางประทศ฿นระยะวลาเมกิน ๆ ดือน  

 

 5.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

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

ตามทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี 
    5.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท  
      (1)  ป็นผูຌที ไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ลຌวตกรณี ละมื ไอสำรใจ
การศึกษาระดับปริญญาตรีกใจะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ  
ลຌวตกรณีชนกัน ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร 
ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๏ี หรือ 
      (2) ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 2.75 หรือ ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน
ลຌวตกรณี ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1,  
E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 35 ป นับถึง 

วันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๏ี 
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    ๑.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 
        ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมี  
ผลการรียนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, 
B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 40 ป  
นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๔ ธันวาคม 256๏ี 
  5.โ  ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 5.1.2 หรือ ขຌอ 5.1.๏ ตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน 

จากสถานศึกษามาสดง  วาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิรายละอียด 

ตามอกสารนบทຌาย แี หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  5.3  สำหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึ ไงเมคย  

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

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

 6.   การรับสมัครสอบ 
  6.1  ผู ຌป ร ะส งค ์จ ะ ส ม ัค ร ส อ บ  ดูร า ย ล ะ อีย ด เด ຌที ไ วใบเซต์ของสำนักงาน ก .พ . ที ไ 
http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿น
การสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว 
 

  ๆ.โ  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    ๆ.โ.แ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅ งตวันทีไ  ๐ – โ๔ ธันวาคม โ5ๆ๏  
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 
      ิโี   กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน 

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

หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

                                    ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ 
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล  

ทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ 
     6.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.   
ตัๅ งตวันทีไ  ๐ – โ๕ ธันวาคม โ5ๆ๏ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
 
 

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

     6.2.6 การสมัครสอบตามขั ๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผู ຌสมัครสอบป็นผู ຌลงลายมือชื ไอ  
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 

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

     (4)  สำนาผลสอบวัดระดับความรูຌทางภาษาจีน ิHanyu Shuiping Kaoshi : HSK) 
ิฉพาะหนวยทุนทีไ ์ํ๑ํ๐ํ๑ี 
     ิ๑ี  สำนาประกาศนียบัตรนติบัณฑิตเทย ิฉพาะหนวยทุนทีไ ์ํ๑ํ๐๓์ี 
     ิ๒ี  อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
     สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล 
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง หากอกสารเมถูกตຌองหรือเมครบถຌวน อาจพิจารณา฿หຌขาดคุณสมบัติ  
฿นการสมัครสอบมาตัๅงตตຌน 

       6.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ   
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ 
 6.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือก
สมัครเดຌ 1 หนวยทุน  
   6.6  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
   6.7  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล    
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   6.8  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว 
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ 
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 7. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  7.1  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน 

ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

   7.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

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

การดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน  

   7.4   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
   

  8.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบยีบละวธิกีารสอบ 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๕ มกราคม โ5ๆ๐ ทางวใบเซต์  http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th 
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
 

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

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

ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Methods : ACM) 
 

http://scholar.ocsc.go.th/
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   9.2  ผูຌที ไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวย ทุน  
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด 
    9.2.2  วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย 
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
    ๕.๎.๏  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌคะนน
รวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด ทัๅงนีๅ  
จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน ยกวຌนทุนหนวย฿ดมีจำนวน โ-ไ ทุน จะรียง
คะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน  

  9.3  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม 
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 ดยผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

   9.๐  ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌ
คะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวาป็นผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุนกอน 

   9.๑  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรก   
฿น฿บสมัครสอบกอน ดยจะถือวาผูຌนัๅนเดຌสละสิทธิ่การรับทุนอืไนทีไหลืออยูทัๅงหมด 

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

  9.๔  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน 
ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลากอนขຌารับการบรรจุตงตัๅง ิภาย฿นวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๒๐ี คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน
ละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู ฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบ 

ครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน  
  9.๕  กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ 

ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 10. การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 11. การบรรจุละตงตัๅง 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองรายงานตัว ละบรรจุละตงตัๅงขຌารับราชการ ณ สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ 

ภาย฿นวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆ๐ 
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 12. การตรวจสุขภาพละอนามยั 
     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. ตามวัน 

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

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

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

 15. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

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

 16. การสมัครสถานศึกษาละการดนิทาง 
       ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะดินทางเปศึกษาเดຌ 
 

 17. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
  17.ํ   กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน ซึไงเมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา 256๏ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 3.00 วຌนตสาขาวิชา
ตามทีไระบุ฿นอกสารนบทຌาย ๏ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.๓๑ 

  17.๎  เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการจากสวนราชการ/หนวยงาน
ของรัฐตຌนสังกัด หรือเมผานการประมินความหมาะสมภายหลังประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยคณะกรรมการ  

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

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

  17.๕  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

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

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

ํ๔. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 
  ํ๔.ํ  สำนักงาน ก.พ. จะจัดกใบขຌอมูลผูຌ ขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับ 

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

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

ทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๔.๐  สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมีคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทดทนทุนวางสำหรับทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๎๑๒๏ 
 

ิลงชื่อี                ชมนาด  ศรีสวาสดิ์ 
 

 (นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  

ลขาธิการ ก.พ. 

      สำนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



 
รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจำปี  256๔ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญา : บรรจุกอนเปศึกษาี 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑1401 กรมศุลกากร 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการศุลกากร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาคอมพวิตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 

01๑1402 กรมศุลกากร 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการศุลกากร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ | กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/ศรษฐกิจ/
การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร/์การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ 
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑1403 กรมสรรพากร 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพวิตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์   
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ 

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 

01๑140๐ สำนักงาน
คณะกรรมการนยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิทัิล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทยีบเดຌ 

เมตไำกวานีๅ หรือ 

๎.  กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ สาขาวิชานิตศิาสตร์ หรือสาขาวิชาการบญัชี 

    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรอืทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

๏.  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

อกสารนบทຌาย แ 



๎ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑140๑ สำนักงานศรษฐกิจ 

การคลัง 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
ศรษฐกร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาการบญัชี หรือสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
 

01๑140๒ กรมประมง 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการประมง 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ ลจิสติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
๎ - สำรใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาวิชากษตรศาสตร์ 

ทางการประมง 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
  

01๑140๓ กรมสงสรมิสหกรณ ์

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการสหกรณ ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
๎ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาบริหารธรุกจิ 
หรือสาขาวิชานิติศาสตร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางธรุกิจการกษตร  
ทางบรหิารธรุกิจกษตร ทางการบรหิารธุรกจิกษตร  
ทางการบรหิารธุรกจิการกษตร ทางศรษฐศาสตรส์หกรณ์  
ทางศรษฐศาสตร์กษตร หรือทางการสหกรณ ์

     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
  



๏ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑140๔ สำนักงานศรษฐกิจ
การกษตร 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพวิตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/AI/ 
Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑140๕ สำนักงานศรษฐกิจ
การกษตร 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
ศรษฐกร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รบัสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
 

01๑14ํ์ สำนักขาวกรองหงชาต ิ

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักการขาว 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ์ 
หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
 

01๑14ํํ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักกฎหมายกฤษฎีกา 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
 



๐ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14ํ๎ สำนักงานคณะกรรมการ
ขຌาราชการพลรือน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/ 
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏  คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
01๑14ํ๏ สำนักงานคณะกรรมการ

ขຌาราชการพลรือน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจ ุ

นักทรพัยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๐ การบรหิาร
จัดการ/อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจติวิทยา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14ํ๐ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักพัฒนาระบบราชการ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๐ การบรหิารจดัการ/
อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวทิยา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
01๑14ํ๑ สำนักงานคณะกรรมการ

สงสริมการลงทุน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการสงสริม 

การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร์  
- ตຌองมคีะนนสอบวัดระดบัความรูຌทางภาษาจีน ิHanyu Shuiping  
Kaoshi : HSK) ขัๅนตไำระดับ HSK ๐ คะนนรวม ํ ๕๑ ขึๅนเป  
ทัๅงนีๅผลสอบตຌองมีอายเุมกนิ ๎  ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ  
โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  



๑ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14ํ๒ สำนักงานทรัพยากรนๅำ
หงชาติ 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๑| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14ํ๓ สำนักงานสภา 
ความมัไนคงหงชาต ิ

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิทิัล/ 
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมทรคมนาคม ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางคอมพิวตอร์ ทางวทิยาการคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางคอมพิวตอร ์ 
ทางทคนลยสีารสนทศศาสตร์  

    -  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
   หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศกึษาระดับปรญิญาตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหวางประทศ 

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

01๑14ํ๔ สำนักงานสภาพัฒนา 
การศรษฐกิจละสังคม

หงชาติ 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - สำรใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ 

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.๑์ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  



๒ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14ํ๕ กรมการขนสงทางบก 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการขนสง 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/การ
ทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 
 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑  

หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ 

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

01๑14๎์ กรมจຌาทา 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นายชางกลรือ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมครืไองกลรือ  
ทางวิศวกรรมตอรอืละครืไองกลรอื ทางวิศวกรรมครืไองกล 

ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ    
ประกาศนียบัตรอยาง฿ดอยางหนึไงดังตอเปนีๅ  
.ํ เดຌรับประกาศนียบตัรรองตຌนกลของรือกลดินทะล ขนาดกำลัง

ขับคลืไอน ๏,์ ์  ์กิลวัตต์ หรือมากกวา จากกรมจຌาทา  
หรือทีไกรมจຌาทาทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. เดຌรับประกาศนยีบัตรตຌนกลของรือกลดินทะล ขนาดกำลังขับคลืไอน  
๓๑์-๏,์ ์์ กิลวัตต ์จากกรมจຌาทา หรอืทีไกรมจຌาทาทยีบเดຌ 
เมตไำกวานีๅ  
๏. เดຌรับประกาศนียบัตรตຌนกลของรือกลดินทะล ขนาดกำลังขับคลืไอน  
ขนาดกำลังขับคลืไอน ๏,์ ์์ กิลวัตตห์รือมากกวา จากกรมจຌาทา  
หรือทีไกรมจຌาทาทียบเดຌเมตไำกวานีๅี  

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  



๓ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14๎ํ กรมจຌาทา 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือสาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
01๑14๎๎ กรมทางหลวง 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
วิศวกรยธา 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
๏ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา  
ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ 

฿บอนุญาตปน็ผูຌประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุตามทีไกฎหมาย 

กำหนด  ี
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14๎๏ กรมทางหลวงชนบท 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
วิศวกรยธา 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา   
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  
ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวศิวกรรมครงสรຌาง  
ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ 

฿บอนุญาตปน็ผูຌประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุตามทีไกฎหมาย 

กำหนด  ี
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  



๔ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14๎๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 

ละสังคม 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14๎๑ กรมประชาสัมพันธ ์

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพวิตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพวิตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
ทางคอมพิวตอร ์

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
01๑14๎๒ สำนักงานคณะกรรมการ

คุຌมครองผูຌบริภค 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักสืบสวนสอบสวน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร์ หรือสาขาวชิารฐัศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14๎๓ กรมการคຌาตางประทศ 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศกึษา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาการบญัชี 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14๎๔ กรมการคຌาตางประทศ 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นนัทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รบัสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  



๕ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑14๎๕ กรมการคຌาภาย฿น 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการชัไงตวงวัด 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี   

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
หรือสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางทคนลยีอตุสาหกรรม 

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ  

- อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
  

01๑14๏์ กรมจรจาการคຌา
ระหวางประทศ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศกึษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
    - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑  
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
      สาขาวิชานติิศาสตร์ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ 

      หรือสาขาวชิารัฐศาสตร์ สาขาวชิาการจดัการ 
      - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
     หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑14๏ํ กรมจรจาการคຌา
ระหวางประทศ 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบรหิารธรุกิจ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจดัการ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  
 



ํ์ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14๏๎ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ  
     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
หรือสาขาวิชาการจัดการ 

     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14๏๏ สำนักงานนยบาย 

ละยุทธศาสตร์การคຌา 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ  
หรือสาขาวิชาคอมพวิตอร ์

     - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

๎. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

    หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๏. อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  

01๑14๏๐ กรมกิจการผูຌสูงอาย ุ

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐| กลุมทีไ ๏ นยบายตาง โ ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทยีบเดຌ 

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวชิาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย 

สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี  



ํํ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14๏๑ กรมการปกครอง 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
   เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
  

01๑14๏๒ กรมป้องกันละบรรทา
สาธารณภัย 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
  เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
  

01๑14๏๓ กรมสงสรมิการปกครอง
ทຌองถิไน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐| กลุมทีไ ๐ ดຌานการพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/ 
การงินการคลัง/การศึกษา/สวัสดกิารสังคม
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

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

01๑14๏๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๐| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/ 
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ 
   เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
  



ํ๎ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14๏๕ ราชบัณฑติยสภา 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวรรณศิลป ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๏ นยบายตาง โ ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชานติิศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

  
01๑14ไเ กรมคุมประพฤต ิ

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
พนักงานคุมประพฤต ิ

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๐ การบรหิาร
จัดการ/อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวิทยา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

 

01๑14ไแ กรมคุมประพฤต ิ
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
พนักงานคุมประพฤต ิ

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๐ การบริหารจัดการ/ 
อาชญาวิทยา/กระบวนการยตุิธรรม/จิตวิทยา 
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ -. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
สาขาวิชาสังคมสงคราะห์ศาสตร์  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์  
หรือสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวทิยา 

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

 



ํ๏ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14ไโ กรมราชทัณฑ ์

 

ตำหนงที่จะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๐ การบรหิาร
จัดการ/อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรฐักิจ หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 

01๑14ไใ กรมสอบสวนคดีพิศษ 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
จຌาหนຌาทีไคดีพิศษ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
โ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร ์

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทยีบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑14ไไ สำนักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
ตำหนงที่จะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๐ การบริหารจัดการ/ 
อาชญาวิทยา/กระบวนการยตุิธรรม/จิตวิทยา 
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 

01๑14ไ5 กรมการจดัหางาน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการรงงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวตอร ์ 
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวศิวกรรมคอมพิวตอร ์

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา 2.75 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นบัถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 



ํ๐ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑14ไๆ กรมสวสัดิการ 
ละคุຌมครองรงงาน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการรงงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑14ไ็ กรมสวสัดิการ 
ละคุຌมครองรงงาน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการรงงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ | กลุมทีไ ํ  คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยสีารสนทศ/ทคนลยีดิจทิัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 2.75 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑14ไ่ สำนักงานปลัดกระทรวง
รงงาน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการรงงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศลิปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑14ไ้ สำนักงานปลัดกระทรวง
รงงาน 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๏ นยบายตาง โ ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

 

 

 



ํ๑ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑145เ กรมควบคุมรค 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นายพทย ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศิลปวฒันธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวสัดิการสังคม/การศึกษา 
ละทีไกีไยวขຌอง 

อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดบัปริญญา฿นสาขาวิชาพทยศาสตร์  

ิกอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌอง
เดຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพวชกรรม จากพทยสภาี 

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑145แ กรมควบคุมรค 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศลิปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษา ละทีไกีไยวขຌอง 

อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.๑์ หรอืทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑145โ กรมอนามัย 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
ทันตพทย์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศลิปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญา฿น

สาขาวิชาทนัตพทยศาสตร์ ิกอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ
฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพรคศลิปะ 
สาขาทันตกรรมชัๅนหนึไง หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตพทยสภาี 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑145ใ กรมอนามัย 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวสัดิการสังคม/การศึกษา
ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 2.75 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 



ํ๒ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ยทุธศาสตร|์ กลุมสาขาทีไจะ฿หຌเปศกึษา ระดบั ประทศ 
จำนวน

ทนุ 
คณุสมบตัิฉพาะของผูຌสมคัร 

01๑145ไ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการพยาบาล 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศลิปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษา ละทีไกีไยวขຌอง 

อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปรญิญาทสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 

ิกอนเดຌรบัการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชัๅนหนึไง หรอืการพยาบาล
ละการผดุงครรภ์ชัๅนหนึไง  ี

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑1455 สำนักงานการตรวจงิน

ผนดิน 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
ํ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 

01๑1456 สถาบันทคนลยี
นิวคลียร์หงชาติ 
ิองคก์ารมหาชนี 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

วิศวกรนิวคลยีร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ละสิไงวดลຌอม/ศิลปวัฒนธรรม/ทองทีไยว/
กีฬา/นนัทนาการ/สวสัดิการสังคม/การศึกษา 
ละทีไกีไยวขຌอง 

อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดบัปริญญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ิกอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌอง
เดຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไ
กฎหมายกำหนดี 

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑1457 สถาบนัพระปกกลຌา 

 

ตำหนงทีไจะบรรจ ุ

นักวิชาการผยพร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ | กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ทุกสาขาวิชา 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา 3.00 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 



ํ๓ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑1458 สถาบันพืไอการยตุิธรรม
หงประทศไทย 
ิองค์การมหาชนี 
ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
จຌาหนຌาทีไสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๐ การบรหิารจดัการ/
อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์   
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงคราะห์ศาสตร ์

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑1459 สำนักงาน ป.ป.ช. 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคอมพิวตอร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ํ  คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยสีารสนทศ/ทคนลยีดิจทิัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางคอมพิวตอร์ ทางทคนลยีสารสนทศ 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 2.75 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑1460 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับละสงสริม 

การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
จຌาหนຌาทีไ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทลั/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ 
สาขาวิชาคอมพวิตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 

01๑1461 สำนักงานคณะกรรมการ
สงสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวตักรรม 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ํ คอมพิวตอร์/ 
ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีจิิทัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 



ํ๔ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑1462 สำนักงานนวัตกรรม
หงชาติ  

ิองค์การมหาชนี 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักกลยุทธ์นวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ | กลุมทีไ ๏ นยบายตาง โ อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดับปริญญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการ  
หรือสาขาวิชาศรษฐศาสตร ์

 - คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ใ.๑เ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

- อายุเมกิน ๐์ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑1463 สำนักงานพัฒนา
ทคนลยีอวกาศ 

ละภมูิสารสนทศ  
ิองค์การมหาชนี 
ตำหนงท่ีจะบรรจุ 

นักวิจัย 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

อก ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - สำรใจการศึกษาระดบัปริญญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมการบินละอวกาศ ทางวิศวกรรมครืไองกล  
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส ์

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

 

01๑1464 สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิลใกทรอนิกส์ 
ิองค์การมหาชนี 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจ ุ
วิศวกรซอฟต์วร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ | กลุมทีไ ํ  คอมพิวตอร์/
ทคนลยสีารสนทศ/ทคนลยีดิจทิัล/
AI/Data Analytics ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาทคนลยีทรคมนาคม สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
หรือสาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์  

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 2.75 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 



ํ๕ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑1465 สำนักงานลขาธิการ 
สภาผูຌทนราษฎร 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจ ุ
วิทยากร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๏| กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

สาขาวิชานิติศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทยีบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑1466 สำนักงานศาลปกครอง 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
พนักงานคดีปกครอง 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

สาขาวิชานิติศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 3.00 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑1467 สำนักงานศาลยุติธรรม 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นิติกร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

สาขาวิชานติิศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 3.00 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 

01๑1468 สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิชาการคดี
รัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๒| กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รบัสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

สาขาวิชานติิศาสตร ์
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 3.00 หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 



๎์ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑1469 สำนักงานสภานยบาย
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย 

ละนวัตกรรมหงชาติ 
 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะนยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๏ นยบายตาง โ ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ 1. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5  
หรือทยีบเดຌเมตไำกวานีๅ หรือ 

โ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิตศิาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ  
หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑1470 สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

ตำหนงที่จะบรรจุ 
นิติกร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ํ | กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
- เดຌรับประกาศนยีบัตรนติบณัฑติเทย 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑1471 กรมรงงานอุตสาหกรรม 

 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิทยาศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตรส์ุขภาพ/
ศรษฐกิจ/การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจสิติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี  
สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา โ.็5 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวนัทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑1472 สำนักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นิติกร 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ | กลุมทีไ ๎  กฎหมายฉพาะดຌาน ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สาขาวิชานิติศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ 
-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 



๎ํ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ ยุทธศาสตร์| กลุมสาขาท่ีจะ฿หຌเปศึกษา ระดับ ประทศ จำนวน
ทุน คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

01๑1473 สำนกังานศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๐ การพทย์/
สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ศรษฐกิจ/
การงิน/การคลัง/กษตรศาสตร/์
วิศวกรรมศาสตร์/การขนสง/ลจิสติกส์/ 
การทองทีไยว ละทีไกีไยวขຌอง 

ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเฟฟ้า  
ทางวิศวกรรมครืไองกล หรือทางวศิวกรรมมคคาทรอนิกส ์

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา 2.75 หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
01๑1474 สำนักงานการวิจัย

หงชาติ 
ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
นักวิคราะห์นยบาย 

ละผน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎| กลุมทีไ ๏ นยบายตาง โ ท ป็นเปตามประกาศ 

รับสมคัรฯ ขຌอ โ 
แ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

ทุกสาขาวิชา 
-  คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ใ.เเ หรือทียบเดຌ

เมตไำกวานีๅ ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๏ คะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

-  อายุเมกิน 35 ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธ.ค. ๆ๏ี 
 
หมายหตุ    
     ํี สำหรับประทศทีไจะ฿หຌเปศึกษากำหนดตามกรอบประทศทีไ ก.พ. กำหนด กรณีประสงค์จะเปศึกษา ณ สหรัฐอมริกา ส หราชอาณาจักร จะตຌองป็น

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

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

 
 



   

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

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

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

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

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

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

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

อกสารนบทຌาย ๎ 



ผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังตอเปนีๅ 
ตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมเมตไำกวา ๎.๗๕ 

 

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

 

……………………………………………………. 

อกสารนบทຌาย ๏ 
๏ ๏


