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ภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/สิกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/คูนยเ/เกอง/สศท. ๑-๑๒ และหน่วยงานขึ้นตรง
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีป ระกาศ เรื่อง รับ สมัค รคัด เลือกบุค ลากรภาครัฐ เพื่อรับ ทุนรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุน สำหรับ ผู้ท ี่ได้รับ การตอบรับ ให้เข้าศึก ษา/
สิกอบรมจากสถาบันการศึกษา) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน จำนวน ๓ ทุน
เป็นทุนศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ ทุน และทุนสิกอบรม จำนวน ๒ ทุน ดังนี้
หน่วยงาบ,ที่ได้'รับ
ประเภทหน่วยทุน
วิชาศึกษา-เอก/เน้นทาง
สาขาวิชา
การจัดสรรทุน
ระดับ
ที่
ศึก ษา-โท
สวศ.
- [ะอ๐ก๐ ๓ !อร
๑๓
เะก'V Iโอก๓ 6 กเล! ลกช 1\1ล1นโล1
ออVอ!๐ ^ ๓ อก1:
แ650นก:65 5อ๐กอ)๓๔5,
[ะออก๐ ๓ เอ5
อ!0 [ว๓ อก!:,
- /\ฐท่อ นแบ โ■ ล! เะอ๐ก0 ๓ !อร
ท่อ นแบโล! [ะอ๐ก0 กา!อร
๑๔๗

1:ออก๐ ๓ เอ5

- /แ ’ท่อนแบ!■ ล! !ะออกอ๓ เอ5,
[ะออ)ก0๓ 61เท่อ

สิก อบ รม

กนผ.

๑๔๔

[ะออก0 ๓ เอ5

- โ1นช!เอ กอแเอ/

สิก อบ รม

กนผ.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัตจิ องผู้ทสี่ มัครคัดเลือก ดังนี้
๑. ทุนประเภทศึกษา
๑.๑ เป็น ข้า ราจการพลเรือ นสามัญ ผู้ด ำรงตำแหน่ง ประเภทวิข าการของสำนัก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร (๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)
๑.๒ ปฏิบ ัต ิราขการในสำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรมาแล้ว ไม่น ้อ ยกว่า ๒ ปี นับถึง
วันลงนามในประกาศรับสมัคร
๑.๓ เป็น ผู้ม ีอ ายุไ ม่เกิน ๕๐ ปี นับ ถึง วัน ลงนามในประกาศรับ สมัค ร (๑๓ มกราคม
๒๕๖๕)
๑.๔ สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับ
วุฒิปริญญาโท หรือคุณ วุฒ ิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิขาและวิขาเอก หรือเน้น ทางเดียวกับ
ทุนที่จะไปศึกษา

๒. ทุน ประเภท -

- ๒๒. ทุนประเภทฟิกอบรม
๒.๑ เป็น ข้าราฃการพลเรือ นสามัญ ผู้ด ำรงตำแหน่งประเภทวิซ าการ ระดับ ปฏิบ ัต ิก าร
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และปฏิบ ัติราฃการหรือปฏิบ ัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร (๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)
๒.๒ เป็น ข้าราซการพลเรือนสามัญ ผู้ตำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
หรือชำนาญการพิเศษของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๔. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดขอบ อุทิศและเสียสละ
๕. หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฟิกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมา
ปฏิบ ัต ิร าขการหรือ ปฏิบ ัต ิง านมาแล้ว ไม่น ้อ ยกว่า ๑ ปี นับ ถึง วับ กำหนดส่ง รายซื่อ ให้ส ำนัก งาน ก.พ.
(๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
๖. กรณีผู้สมัครคัดเลือกอยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิฃา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัคร
คัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษา/ผิกอบรมในครั้งนี้
๗. กรณีเป็น เป็น ผู้ม ีส ิท ธิใ ต้ร ับ ทุน รัฐ บาล ก.พ. (ทุน ศึก ษา/ทุน ฟิก อบรม) มากกว่า ๑ ทุน
ผู้ไต้รับทุนต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
๘. มีข ้อ เสนอโครงการ/การปรับ ปรุงภารกิจ หลัก ที่เป็น ประโยขน่ สอดคล้องยุทธศาสตร์ขาติ
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็น ถึงการนำความร้ท ี่จะไต้รับ จากการศึกษา/ฟิกอบรมมาปรับ ใฃ้ในการ
ดำเนินการดังกล่าว
๙. สาขาวิข าหรือ หลัก สูต รที่ผ ู้ส มัค รไปศึก ษา/ฟิก อบรม ต้อ งเป็น สาขาวิข า/หลัก สูต รที่เป็น
ที่ต้องการ และเป็นประโยซนํต่อภารกิจของหน่วยงาน
การรับสมัครคัดเลือก
๑. ข้า ราชการที่ป ระสงค์จ ะสมัค รคัด เลือ กสามารถกรอกใบสมัค รทางเว็บ ไซตํข องสำนัก งาน
ก.พ. ที่ 1า1โ!:[ว://โ62เร*6โ.(^50ร๐.'ช'า/โ6รเ5*โ3ปอก/นร6โ และสามารถ 0๒ผก๒ล0เ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใข้ใน
การสมัค รคัด เลือ กไต้ท ี่เว็บ ไซต์ข องสำนัก งาน ก.พ. ที่ \;7ผ\^.0050.30.1:1า/ร0เา0เ.ลโรเาแว หัว ข้อ “ ทุน สำหรับ
บุค ลากรภาครัฐ ” หัว ข้อ ย่อ ย “ทุน ศึก ษาต่อ ” หัว ข้อ ย่อ ย “ ทุน สำหรับ ผู้ท ี่ไ ต้ร ับ การตอบรับ ให้เข้า ศึก ษา/
ฟิกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๕๖๕”
๒. เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ ใบสมัค ร พร้อ มติด รูป ถ่า ยหน้า ตรงไม่ส วมหมวก และไม่สวมแว่น ตาตำ ขนาด
๑ X ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (7โลก50โ]เว*
07 เ^600โ0เ5) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท
๒.๓ สำเนาทะเบียนบัาน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประขาขน
๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๕ สำหรับผู้สมัครที่ไต้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง ตามสาขาวิขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ว ให้ผู้สมัครแนบเอกสารดังกล่าวด้วย
๒.๖ ข้อ เสนอโครงการ/การปรับ ปรุง งานภารกิจ หลัก ที่เ ป็น ประโยฃน์ สอดคล้อ ง
ยุทธศาสตร์ขาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็น ถึงการนำความร้ท ี่จะไต้รับ จากการศึกษา/ผิก อบรม
มาปรับใข้ในการดำเนินการดังกล่าว
๒.๗ หนังลือ...

- ๓๒.๗ หนัง ลือ อนุญ าตและรับ รองความเหมาะสมในการสมัค รคัด เลือ กเพื่อ รับ ทุน
จากหัวหน้าส่วนราซการ หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕
๒.๘ หนังลือแสดงความยินยอมและยอมรับ หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ใม่สามารถนำมา
ปรับ คุณ วุฒ ิทางการศึกษาไต้ (กรณีผ ู้ส มัค รทุน ศึก ษาจะไปศึก ษาในสาขาวิซ าที่ไม่ต รงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่ผู้สมัครคัดเลือกครองอยู่)
๒.๙ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 70^1=1 หรือ เธแ7'ร หรือ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ
(กรณีไม่ส ามารถยื่น พร้อ มใบสมัค ร สามารถนำมาแสดงในวัน สอบสัม ภาษณ์ไต้ ทั้ง นี้ หากไม่น ำมาแสดง
จะปรับลดคะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด)

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ช้า ราฃการที่ป ระสงค์จ ะสมัค รคัด เลือ กยื่น ใบสมัค รและหลัก ฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองใต้ท ี่
ส่ว นพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล สำนัก งานเลขานุก ารกรม ชั้น ๔ อาคารวิส ัย ทัศ น์ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑๐ - ๑๘
กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๕ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่า ยเวลา
๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ จะต้องถึงส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
๑. คณะกรรมการคัด เลือ ก จะดำเนิน การคัด เลือ กโดยพิจ ารณาคุณ สมบัต ิจ ากใบสมัค ร
เอกสารและหลักฐานการสมัคร ข้อ เสนอโครงการ/การปรับ ปรุงงานภารกิจ หลัก ที่เป็น ประโยชน์ สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุท ธศาสตร์ห น่วยงานและแสดงให้เห็น ถึงการนำความรู้ท ี่จ ะไต้รับ จากการศึก ษา/ฝิก อบรม
มาปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าว และการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องไต้คะแนนตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่คณะกรรมการกำหนดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศขึ้นบัญขีผู้มีสิทธิไต้รับทุนทาง ผ ผ ผ .๐ล6.3๐.1:1า
โดยผู้ม ีร ายชื่อ ขึ้น บัญ ชีจ ะต้อ งยื่น เอกสารที่ส ถานศึก ษาตอบรับ แบบไม่ม ีเ งื่อ นไขมายื่น ที่ส ่ว นพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรจะแจ้ง รายชื่อ ผู้ม ีส ิท ธิไ ต้ร ับ ทุน ที่ม ีส ถานศึก ษาตอบรับ
แบบไม่มีเงื่อนไข พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามประกาศรับสมัครของสำนักงาน ก.พ. ให้สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
สำนัก งานเลขานุก ารกรมจึงขอประชาสัม พัน ธ์ให้ช ้า ราฃการที่ส นใจและมีค ุณ สมบัต ิส มัค ร
เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ไต้รับการตอบรับ
ให้เช้าศึกษา/ผึเกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวภัสขา ผ่องใส)
ผูส้ ย์ วขาญด้านการมวิห^ท^ ยากรใ^คคล
ใกษาราชการแทน!.ลฃานุการกรน

(สำเนา) (สำเนา)

(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

-------------------------ด้ว ยสำนัก งาน ก.พ. จะดำเนิน การคัด เลือ กบุค ลากรภาครัฐ เพื่ อรับทุ น รัฐ บาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม
จากสถาบันการศึกษา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบี ยบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
และกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๒๐๕ ทุน
๑.๑ ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๔๑ ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปกติ (full time) ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online
๑.๒ ทุนฝึกอบรม จำนวน ๖๔ ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full time) ที่มีการฝึกอบรมในชั้นเรียน
หรือหลักสูตร Online ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน
รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ทุนศึกษา : หน่วยทุนที่ ๑ – ๑๔๑
และทุนฝึกอบรม : หน่วยทุนที่ ๑๔๒ - ๒๐๕)
๒. ประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม
ประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมกำหนดตามกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้
๒.๑ กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (**) จะต้องเป็นสถาบันการศึกษา
ทีไ่ ด้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top ๒๐ ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไ่ ด้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล
๒.๒ สำหรับประเทศทีจ่ ะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมนอกเหนือจากที่กำหนด (*) จะต้องเป็นประเทศ
ที่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น
๒.๓ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม
รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ประเทศที่ให้ไปศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

-๒๓. ข้อผูกพันในการรับทุน
๓.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม)
หรือหน่ วยงานของรัฐที่เป็ น ต้น สั งกัด เป็ นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หรือเป็ น
ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
๓.๒ กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้แก่ราชการตามสัญญา
ที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่า
ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๔.๑ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑.๑ ทุนประเภทศึกษา
(๑) เป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ในส่ว นราชการที่ได้รั บ การจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติห น้าที่ประจำ และมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็น ลูกจ้าง
สังกัดหน่วยงานที่ ได้รั บ การจั ดสรรทุน
(๒) ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร
(๓) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมั คร
(๔) สำหรับ ทุ น ที่ ให้ ไปศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริญ ญาโท ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเป็ น
ผู้ ซึ่ งไม่ เคยได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดีย วกั น ในสาขาวิช าและวิ ช าเอก
หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
๔.๑.๒ ทุนประเภทฝึกอบรม
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่ เที ย บเท่ า ตำแหน่ งของข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในส่ ว นราชการ
หรื อหน่ วยงานของรั ฐที่ ได้ รับ การจั ดสรรทุ น และปฏิ บั ติราชการหรื อปฏิ บั ติ งานในตำแหน่ งดังกล่ าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร หรือ
(๒) เป็ นข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ
ชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน

-๓๔.๒ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๔.๓ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
๔.๔ หากผู้ส มัค รคัด เลือ กเคยไปศึกษาหรือ ฝึ ก อบรมด้ว ยทุ น รั ฐ บาล (ก.พ.) มาแล้ ว
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ.
๔.๕ กรณี ผู้ ส มั ค รคัด เลื อ กอยู่ ร ะหว่ า งรั บ ทุ น รั ฐ บาลไปศึก ษาวิ ช า ณ ต่า งประเทศ
ไม่มีสิ ทธิส มัครคัดเลื อ กเพื่อ รั บ ทุน ศึ กษา/ฝึ ก อบรมในครั้งนี้
๔.๖ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน
ผู้ ได้รั บ ทุน ต้องเลื อกรั บ ทุน ใดทุน หนึ่ง
๔.๗ กรณีผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำหนดให้ต้องเรียน
MPhil ก่อ น จะต้ องเป็ น ไปตามหลั กสู ต ร/เงื่อ นไขการศึกษาที่ ส ถาบั น การศึก ษากำหนดในสาขาวิช านั้ น ๆ
และระยะเวลาการศึกษารวมแล้วเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๔.๘ มีข้อ เสนอโครงการ/การปรั บ ปรุง ภารกิ จ หลั ก ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษา/ฝึกอบรม
มาปรั บ ใช้ ในการดำเนิ น การดัง กล่ าว
๔.๙ สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ผู้สมัครไปศึกษา/ฝึกอบรม ต้องเป็นสาขาวิชา/หลักสูตร
ที่เป็ น ที่ต้องการ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
ทั้งนี้ หากสาขาวิชาที่จะไปศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติภ ารกิจของส่วนราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ห น่ ว ยงาน
หรือเป็น สาขาวิชาที่ขาดแคลน มีความจำเป็น และเป็ น ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติ ภ ารกิ จ แต่ไม่ ต รงตาม
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้สมัครรับทุนครองอยู่ ผู้สมัครต้องแสดงความยินยอมและยอมรับว่า
หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปปรับ คุณวุฒิการศึกษาในตำแหน่งที่ครอง
อยู่ได้
๕. การรับสมัครคัดเลือก
๕.๑ ให้ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ) หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน เวลา
รับ สมั ครคัดเลื อก และดำเนิ น การรับ สมั ครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ในสั งกัดที่มี คุณ สมบั ติ
ตามที่กำหนด
๕.๒ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสงค์สมัครคั ดเลือกสามารถกรอกใบสมัคร
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/user และสามารถ download
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship
หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับ การตอบรับ
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๕๖๕”

-๔๕.๓ เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคั ดเลือก ณ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือ
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัด กระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้ าส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ) หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่สังกัด
(๑) ใบสมั ค ร พร้ อ มติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาดำ
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(๒) สำเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรือ สำเนาระเบี ย นแสดงผลการเรีย นตลอดหลั ก สู ต ร
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้ เข้าศึกษา/ฝึกอบรม โดยไม่มีเงื่อนไขจาก
สถาบั น การศึกษาที่ ก.พ. รับ รอง ตามสาขาวิ ช าและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ ว ให้ ผู้ ส มัครแนบเอกสาร
ดังกล่าวด้วย
(๖) ข้อเสนอโครงการ/การปรับ ปรุงงานภารกิจหลั กที่เป็น ประโยชน์ สอดคล้ อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษา/ฝึกอบรมมา
ปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าว
(๗) หนังสืออนุญ าตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัด เลือกเพื่อรับทุน
จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕
(๘) หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับ หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถ
นำมาปรับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ (กรณีผู้สมัครทุนศึกษาจะไปศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่ผู้สมัครคัดเลือกครองอยู่)
สำเนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กเขี ย นรั บ รองว่ า “สำเนาถู ก ต้ อ ง”
พร้อมทัง้ ลงชื่อ และวันที่กำกับไว้ด้วย
๕.๔ ในการสมั ค รคั ด เลื อ ก ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กจะต้ อ งตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ า
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจาก
เอกสาร และหลักฐานแล้ ว ถ้าปรากฏภายหลังว่ าผู้ ใดมี คุ ณสมบั ติไม่ ตรงตามประกาศรับสมั คร จะถือว่าผู้ นั้ นเป็ น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนครั้งนี้
๖. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๖.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
๖.๒ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรั บทุนรัฐบาลฯ ตรวจสอบ
คุณ สมบั ติข องผู้ ส มั ค รคั ด เลื อกจากเอกสารหลั กฐาน และตั ดสิ นปั ญหาเกี่ยวกั บคุ ณสมบั ติ ของผู้ สมัครคั ดเลื อก

-๕และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่ าผู้สมัคร
คัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนในครั้งนี้
๖.๓ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
๖.๔ คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่ อ ดำเนิ น การทุ น ของรั ฐ บาล (ทุ น ก.พ.) (ทุ น พั ฒ นา
บุ คลากรภาครัฐ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการคัดเลื อกผู้ รับทุนที่มีคุณ สมบั ติตามที่ ก.พ.
กำหนด
๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ให้ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพั ฒ นา
บุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร รวมถึงเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่ เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจาก
การศึกษา/ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าวจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจ
พิจารณาทดสอบความรู้ ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก โดยการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจะต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกในมิติประโยชน์ ความจำเป็นเร่งด่วน/ผลกระทบของข้อเสนอ
โครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่ผู้สมัครรั บทุนเสนอ รวมถึงเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
และขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี)
๗.๒ ให้ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกและผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกสำรองตามข้อ ๗.๑ ยื่นเอกสารหนั งสื อ
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ.
กำหนด
๗.๓ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับ
จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่ วยทุน (ถ้ามี)
พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มี
เงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทั บตรารับเอกสารเป็ นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือหน่ วยงานของรั ฐนำส่ งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ.
จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โดยเอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนด
จะไม่ ได้ รับการพิ จารณา ทั้ งนี้ หากไม่ แจ้ งรายชื่ อผู้ ผ่ านการคัดเลื อกดั งกล่ าว พร้อมทั้ งเอกสาร หลั กฐานต่าง ๆ
อย่ างครบถ้ วนสมบู รณ์ ภายในวั นกำหนดส่ งรายชื่ อให้ สำนั กงาน ก.พ. (วั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๕) จะถื อว่ า
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี้

-๖ทั้ ง นี้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถส่ ง รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและ
ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กำหนดได้
๗.๔ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ซึ่งเป็นผู้มคี ุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
จากส่ วนราชการ (กระทรวงหรือส่ วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สั งกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคั บบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรัฐแล้ว
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
สำนั ก งาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อ เฉพาะผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทุ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใ นประกาศรั บ สมัค รเท่า นั้น โดยประกาศทางเว็บ ไซต์ข องสำนั ก งาน ก.พ. ที่
www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย
“ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึ กษา ปี ๒๕๖๕”
ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย
๙. การรายงานตัวและการอบรม
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๑๐. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
กรณี ผู้ มีสิ ท ธิได้รับ ทุ น สละสิ ท ธิการรับทุ น ไม่สามารถรายงานตัวในระยะเวลาที่ กำหนด
ถู กเพิ กถอนการให้ ทุ น หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะรั บ ทุ น จะมี ก ารเรี ย กผู้ ที่ อ ยู่ ในบั ญ ชี ส ำรองในลำดั บ ถั ด ไป
เพื่อรับทุนแทนภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด
๑๑. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสิทธิได้รับทุนประเภทศึกษาผู้ต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ส ำนั ก งาน ก.พ. กำหนดหรื อจากแพทย์ ที่ อื่ นที่ ท างการของประเทศ
ที่กำลังศึกษาอยู่รับรองโดยใช้แบบฟอร์มตรวจสุขภาพและอนามัย ของคณะกรรมการแพทย์ ข อง ก.พ. ทั้งนี้
ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
และอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด
๑๒. การทำสัญญา
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุน
ประเภทศึกษาจะทำสัญ ญาได้ ต่อเมื่อมีผ ลการตรวจสุขภาพและอนามัย จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้

-๗๑๓. การรับเงินทุน
ผู้ ได้รั บ ทุ น ศึ กษา/ฝึ ก อบรมจะได้รับ เงิน ทุ น เมื่อ ทำสั ญ ญาเรียบร้อยแล้ ว โดยผู้ ได้ รับ
ทุนศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนั งสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สำหรับผู้ได้รับทุนฝึกอบรม
จะได้ รั บ ค่ าใช้ จ่ ายก่ อนเดิ น ทาง ค่ าธรรมเนี ย มหนั งสื อเดิ นทาง ค่ าวี ซ่ า ค่ าพาหนะในต่ างประเทศ ไป-กลั บ
(ที่พัก - สนามบิน) ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าประกัน
สุขภาพ
๑๔. กำหนดการเดินทาง
ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนการให้ทุน
๑๕. เงื่อนไขการรับทุน
๑๕.๑ ผู้ มีสิทธิได้รับ ทุนจะต้ องส่งหลักฐานการได้ รับ อนุญาตให้ล าศึกษาจากหัว หน้า
ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม
๑๕.๒ ลักษณะของหลักสูตรการศึกษา/ฝึ กอบรม ต้องเป็นหลักสู ตรปกติ (Full-time)
ที่มีการเรียนการสอน/ฝึกอบรมในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online กรณีทุนฝึกอบรม ระยะเวลาของหลักสูตร
ฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน
๑๕.๓ กรณีผู้รับทุนศึกษาจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ/การปรับปรุงงาน
เป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในระยะเวลา
๖ เดือน และ ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ.
๑๕.๔ กรณี ผู้ได้รับ ทุน ฝึกอบรมจะต้องจั ดทำรายงานเป็นภาษาไทยที่แสดงให้ เห็ นถึง
การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในโครงการ/การปรับปรุงงานตามที่เสนอไว้
และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม
๑๕.๕ หากผู้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุน
ตามทีส่ ัญญากำหนด
๑๖. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
๑๖.๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
๑๖.๒ ไม่ผ่ านการตรวจสุ ขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. (กรณี
ทุนศึกษา)
๑๖.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ.
กำหนด

-๘๑๖.๔ เป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นมาตรฐาน หรื อ ไม่ เ หมาะสม
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
๑๖.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษา/ฝึกอบรม
๑๖.๖ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ)

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕

หนังสืออนุญาตให้แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกและรับรองความเหมาะสมบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
เขียนที่...................................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า (๑).......................................................................................................................................
ตำแหน่ง..................................................................................กรม................................... .............................................
กระทรวง/หน่วยงานของรัฐ.......................................อนุญาตให้ (๒).............................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................ระดับ..........................................................................................
สำนัก/กอง..............................................................................กรม............................................................................. ...
กระทรวง/หน่วยงานของรัฐ..........................................................................................................................................
แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
อนึ่ง ขอรับรองว่าข้าราชการผู้นี้เป็นผู้มีความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ ดังนี้
๑. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๒. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้ รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะ
กลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ
๔. ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................................
(..............................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................................
หมายเหตุ (๑) ชื่อผู้อนุญาตและรับรองความเหมาะสม จะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด
ซึ่งมีตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ/
ปฏิบัติงานแทนเท่านั้น
(๒) ชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐทีอ่ นุญาตและรับรองความเหมาะสมให้แสดงความจำนงสมัคร
คัดเลือกเพื่อรับทุนฯ

หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับ

หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับหากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถนำมาปรับคุณวุฒิทางการศึกษาได้
สำหรับผู้สมัครคัดเลือกทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนศึกษา)
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
เขียนที่...................................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า (๑).......................................................................................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................ระดับ..........................................................................................
สำนัก/กอง..............................................................................กรม................................................................................
กระทรวง/หน่วยงานของรัฐ..........................................................................................................................................
ผู้สมัครทุนศึกษาหน่วยที่...............................................................................................................................................
ขอยิ น ยอมและยอมรั บ ว่ า หากข้ า พเจ้ า ไปศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ ไม่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่ครองอยู่ จะไม่สามารถนำมาปรับคุ ณวุฒิทางการศึกษาได้
(ลงชื่อ)....................................................................................
(..............................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................................
หมายเหตุ (๑) ชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้สมัครคัดเลือกทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

รายละเอียดการจัดสรรทุนสาหรับการเตรียมและพัฒนากาลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based)
ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) จานวน ๑๔๑ ทุน
หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน้นทาง

ระดับ

ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด

๑

กษ

กรมปศุสัตว์

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Animal and Food
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ science
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

- Food science

ปริญญาเอก เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์

๒

กษ

กรมวิชาการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Engineering
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

- Agricultural Robot

ปริญญาเอก แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/
เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐฝรั่งเศส/
สาธารณรัฐเกาหลี

**สหราชอาณาจักร/
*ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

๓

กษ

กรมการข้าว

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Food Science and
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ Technology
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

- Food Science and
Technology

ปริญญาเอก สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น/
ราชอาณาจักรสวีเดน/
สาธารณรัฐเกาหลี

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

ศึกษา

หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน้นทาง

ระดับ

๔

กษ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Intergrated Water
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ Resource Management
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาเอก
- Integrated Water
Resource Management
- Hydrology
- Applied meteorology
- Environmental
science

๕

กษ

กรมชลประทาน

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

- geotechnical
Engineering

๖

กษ

กรมประมง

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Food Safety
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Civil Engineering

เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรสวีเดน

ปริญญาโท สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/ญี่ปุ่น

- Food Manufacturing ปริญญาโท
& Technology (การ
ผลิตและเทคโนโลยีการ
อาหาร)
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ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด
***สหราชอาณาจักร/*ญี่ปุ่น/
**สหรัฐอเมริกา

*ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
*ราชอาณาจักรสวีเดน

แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/ **สหราชอาณาจักร/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/สาธารณรัฐ
**สหรัฐอเมริกา
ไอร์แลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
สาธารณรัฐเกาหลี/ราชอาณาจักร
สวีเดน/สาธารณรัฐอิตาลี

ศึกษา

หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน้นทาง
- mariculture and
Breeding Innovation

ระดับ

๗

กษ

กรมประมง

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Molecular
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ Aquaculture and
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/ Breeding
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

๘

กษ

กรมประมง

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Food Safety
- Food microbiological ปริญญาโท
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ หรือFood Science and
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/ Biotechnology
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

๙

กษ

กรมปศุสัตว์

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Antimicrobial
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ Resistance/one
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/ Health/Food Safety
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาโท เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์

ปริญญาโท
- Antimicrobial
Resistance/One
Health/Food Safety
- สัตวแพทยสาธารณสุข
(การจัดการเชื้อดื้อยา)
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ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด
*ราชอาณาจักรเบลเยียม/
*รัฐอิสราเอล/*ญี่ปุ่น/
*ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
*สาธารณรัฐไต้หวัน

แคนาดา/สาธารณรัฐประชาชนจีน/ **สหราชอาณาจักร/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/สาธารณรัฐ
**สหรัฐอเมริกา
ไอร์แลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
สาธารณรัฐเกาหลี/ราชอาณาจักร
สวีเดน/สาธารณรัฐอิตาลี

เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฟินแลนด์/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์

-

ศึกษา

หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน้นทาง

ระดับ

ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

๑๐

กษ

กรมวิชาการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

๑๑

กษ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Financial Engineering - Financial Engineering ปริญญาโท เครือรัฐออสเตรเลีย/สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี /สาธารณรัฐ
สิงคโปร์/สมาพันธรัฐสวิส/
ราชอาณาจักรเบลเยียม/แคนาดา/
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

๑๒

กษ

สานักงาน
กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Business,
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ Administration and
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/ Law
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

- เคมีวิเคราะห์

- Climate Policy
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ปริญญาโท เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/
สาธารณรัฐฝรั่งเศส /สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ญี่ปุ่น/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐ
รัสเซีย

ปริญญาโท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
สาธารณรัฐสิงคโปร์ /สมาพันธรัฐ
สวิส/สาธารณรัฐฝรั่งเศส/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด
*สาธารณรัฐฮังการี

**สหราชอาณาจักร/
**สหรัฐอเมริกา

-

ศึกษา

หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

๑๓

กษ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Environmental and
Natural Resources
Economics
หรือ Economics
Development,
Agricultural Economics

๑๔

รง

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเที่ยว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและที่เกี่ยวข้อง

occupational health
and safety

๑๕

กค

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
Public Law/
การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์ Government
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/ Procurement
เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

วิชาเอก / เน้นทาง
- Economics
Development
- Agricultural
Economics

ระดับ

ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด

ปริญญาโท เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐประชาชนจีน/
สาธารณรัฐฝรั่งเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

**สหราชอาณาจักร

ปริญญาโท สาธารณรัฐฝรั่งเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี /
นิวซีแลนด์/สมาพันธรัฐสวิส/
เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา

**สหราชอาณาจักร/
**สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
*เครือรัฐออสเตรเลีย/
สาธารณรัฐสิงคโปร์ /สมาพันธรัฐ
**สหราชอาณาจักร/
สวิส/สาธารณรัฐฝรั่งเศส/สาธารณรัฐ **สหรัฐอเมริกา
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน
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ศึกษา

รายละเอียดการจัดสรรทุนสาหรับการเตรียมและพัฒนากาลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based)
ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ฝึกอบรม) จานวน ๖๔ ทุน
หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน้นทาง

ประเภท

ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด

๑๔๒

กษ

กรมประมง

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Molecular Aquaculture
and Breeding

- Mariculture and
Breeding Innovation

ฝึกอบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
*ราชอาณาจักรเบลเยียม/
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/ *รัฐอิสราเอล/
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์ *ราชอาณาจักรนอร์เวย์/
*สาธารณรัฐไต้หวัน

๑๔๓

กษ

กรมประมง

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Logistics and Supply
Chain Management
หรือ Fisheries Business

- fisheries cold chain
logistics

ฝึกอบรม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
*ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐสิงคโปร์ /สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฝรั่งเศส/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๔๔

กษ

กรมวิชาการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Genebank management

- Genebank management

ฝึกอบรม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/
*สาธารณรัฐไอร์แลนด์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ /สมาพันธรัฐสวิส/
สาธารณรัฐฝรั่งเศส/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
นิวซีแลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน
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ฝึกอบรม

หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน้นทาง

ประเภท

ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด

๑๔๕

กษ

กรมวิชาการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Conservation science

๑๔๖

กษ

กรมการข้าว

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Seed science
- Seed Technology
หรือ Seed Production,
Seed Management, Seed
Physiology

ฝึกอบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
**สหราชอาณาจักร/
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/ **สหรัฐอเมริกา
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์

๑๔๗

กษ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Economics

ฝึกอบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝรั่งเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- Technique of
conservation science in
genebank

- Agricultural Economics,
Econometric
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ฝึกอบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/สหพันธ์ *สาธารณรัฐฟินแลนด์
สาธารณรัฐเยอรมนี/สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/นิวซีแลนด์/
ราชอาณาจักรสวีเดน

*ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
**สหรัฐอเมริกา

ฝึกอบรม

หน่วยทุนที่ กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน้นทาง

ประเภท

ประเทศที่ อ.ก.พ. กาหนด

ประเทศที่ส่วนราชการกาหนด

๑๔๘

กษ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๔
การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว
และที่เกี่ยวข้อง

Economics

๑๔๙

รง

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๒
กฎหมายเฉพาะด้าน

Labour Law
หรือ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

ฝึกอบรม แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/ *ญี่ปุ่น/*สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐฝรั่งเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๕๐

รง

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๒
กฎหมายเฉพาะด้าน

International Law and
Human Rights

ฝึกอบรม แคนาดา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/ *ญี่ปุ่น/*สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐฝรั่งเศส/ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์/ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๕๑

รง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม ๑
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/
AI/Data Analytics
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Data Science
หรือ Data Analytic
หรือ Big Data
หรือ Network Security
หรือ Data Architecture
หรือ Computer science
หรือ Data Engineering
หรือ Computer Engineering

ฝึกอบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/แคนาดา/
**สหราชอาณาจักร/
สาธารณรัฐฝรั่งเศส/สหพันธ์สาธารณรัฐ *สาธารณรัฐสิงคโปร์/
เยอรมนี/สาธารณรัฐไอร์แลนด์/ญี่ปุ่น/ **สหรัฐอเมริกา
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์/
นิวซีแลนด์/สหพันธรัฐรัสเซีย/
ราชอาณาจักรนอร์เวย์/ราชอาณาจักร
สวีเดน/สาธารณรัฐฟินแลนด์/
สมาพันธรัฐสวิส
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ฝึกอบรม เครือรัฐออสเตรเลีย/สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/สาธารณรัฐฝรั่งเศส/
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

**สหราชอาณาจักร/*ญี่ปุ่น/
**สหรัฐอเมริกา

ฝึกอบรม

