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(สำเนา) (สำเนา) 
 
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based  

และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based) 
 

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

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนตามความต้องการ 
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ 
ในภูมิภาค Area - based) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
กำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ทุนที่รับสมัคร   จำนวน ๔๕ หน่วย รวม ๔๕ ทุน ไดแ้ก่ 
  ๑.๑ ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based จำนวน 
๓๖ หน่วย รวม ๓๖ ทุน 
  ๑.๒ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based จำนวน  
๙ หน่วย รวม ๙ ทุน  
  สำหรับประเทศ/สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม จะกำหนด
ตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้ ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่ วยงานของรัฐ ไปศึกษา/ฝึกอบรม  
ณ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น ๆ  โดยกรณีท่ี
เป็นหลักสูตรการศึกษา ให้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ ในลำดับต้นของประเทศที่จะไป
ศึกษา หรอืจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล 
       (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 

 ๒.  ข้อผูกพันในการรับทุน 
  ๒.๑ ผู ้ได ้ร ับทุนจะต้องกลับมาปฏิบ ัต ิราชการในส่วนราชการ หรือปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรฐัที่ได้รับการจัดสรรทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 

(สำเนา) 



๒ 

  ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทนุตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ 
สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุน
ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่ง 
ที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 
  ๓.๒ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
หรือ ชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
หรือ ชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีไ่ด้รับการจัดสรรทุน 
  ๓.๓ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค  
(Area – based) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑ หรือ ๓.๒ และต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ได้แก่ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค หรือ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานสังกัด
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค 
  ๓.๔ เป็นผู้สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
  ๓.๕ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้ 
  ๓.๖ เป็นผู้ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่สังกัดเห็นว่ามีความสามารถเพียงพอ 
สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๓.๗ หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว  
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมคัร (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
  ๓.๘ เป็ นผู้ที่ มี ระยะเวลาสำหรับการปฏิบั ติ ราชการหรือปฏิ บั ติ งานชดใช้ทุ น 
หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม 

 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน เวลารับสมัคร
คัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 
  ๔.๒  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้อง download  
แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก (ใบสมัคร) และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสมัครที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. 
ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย  
 



๓ 

“ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based และทุนสนับสนุนความต้องการ
ของส่วนราชการในภูมิภาค Area – based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”  
  ๔.๓ เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ณ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่สังกัด 
   (๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
   (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี 
   (๓) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหนว่ยงานของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ 
   (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
   (๕) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   (๖) สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ DIFA TES ในทักษะการอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening) (สอบในรอบเดียวกัน) 
หรือ TOEFL ประเภท paper-based หรือ internet-based หรือ IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ 
ที่เทียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรือ Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
    ทั้ งนี้  ผลการทดสอบต้องมีอายุ ไม่ เกิน  ๒  ปี  นับถึ งวันปิดรับสมัคร         
(๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
    สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้ง
ลงชื่อ และวันที่กำกับไว้ด้วย  
  ๔.๔ ในการสมัครคดัเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสาร      
และหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครรับทุนครั้งนี ้

 ๕.  การดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑  ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๕.๒  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกจากเอกสาร หลักฐาน และตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก    
และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
คัดเลือกผู้ใดมคีุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคณุสมบัติในการสมัครรับทุนครั้งนี้ 
 



๔ 

  ๕.๓ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๕.๔  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐทีไ่ด้รับการจัดสรรทุน แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้สมคัรคัดเลือกเพ่ือทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก 

 ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตดัสิน 
  ๖.๑  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งโดยส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนตามข้อ ๕.๔ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม สมควรทีจ่ะได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้เพ่ิมข้ึนเพ่ือที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จากใบสมัคร เอกสาร  
และหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้ง อาจพิจารณาทดสอบความรู้ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของ
ผู้สมัครคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ 
  ๖.๒  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศ 
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ประเภท DIFA TES ในทักษะการอ่าน (Reading) และการฟัง 
(Listening) หรือ TOEFL ประเภท paper–based หรือ internet–based หรือ IELTS หรือมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด โดยผลการ
ทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
  ๖.๓  ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดในข้อ ๖.๒ จำนวนเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกสำรองได้ในจำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุน พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  
และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไปยังกลุ่มงานบริหาร
การสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. 
จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสาร
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เอกสารทีส่่งหลังวันปิดรบัสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 

  ๖.๔ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน จะพิจารณาตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 
   ๖.๔.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุน เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ DIFA TES ที่ระดับไม่ต่ำกว่า B1 ในทักษะการอ่าน (Reading) 
และการฟัง (Listening) หรือ TOEFL ที่ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ คะแนน (paper-based) ๔๒ คะแนน (internet–based) 
หรือ IELTS ที่ระดับไม่ต่ำกว่า ๔.๕ หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ CEFR 
 



๕ 

   ๖.๔.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ DIFA TES ในทักษะการอ่าน (Reading) 
และการฟัง (Listening) หรือ TOEFL ประเภท paper-based หรือ internet–based หรือ IELTS หรือมีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR ที่ไม่ถึงหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖.๔.๑   
และจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๖.๔.๑ จึงจะสามารถเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได ้

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน การรายงานตัวและการอบรม 
๗.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น 

ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ”  
หัวข้อย่อย“ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั Function – based 
และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area – based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”  
และสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย 

๗.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวเพ่ือยืนยันการรับทุนและเข้ารับการอบรม
ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

๗.๓ กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติ 
ที่จะรับทุน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน  

 

 ๘.  การทำสัญญา 
     ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 ๙.  เงื่อนไขการรับทุน 
  ๙.๑  ผู ้ได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้า 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปฝึกอบรม 
  ๙.๒  ลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมต้องเป็นหลักสูตรปกติ (Full-time) ที่มีการฝึกอบรม
ต่อเนื่อง และมิใช่หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล 
  ๙.๓  ระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการซึ่งจะต้องมีระยะเวลา
ต่อเนื่องกัน และไม่มากกว่า ๓ เดือน 
  ๙.๔  เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 
  ๙.๕  ผู้ได้รับทุนต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนด และไม่อนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทนุฝึกอบรม  
  ๙.๖  ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและข้อเสนอแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ในงานเสนอต่อส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่สังกัด และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเดินทางกลับถงึประเทศไทย 
 

  



๖ 

 ๑๐.  กำหนดการเดินทาง 
    ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปฝึกอบรมภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มิฉะนั้น      
จะถูกเพิกถอนการให้ทนุ 

 ๑๑.  การเพิกถอนการให้ทุน 
  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑   ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด 
  ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
  ๑๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม 
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
  ๑๑.๔   หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปฝึกอบรม  
 ๑๑.๕   ไมส่ามารถเดินทางไปฝึกอบรมภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

         (ลงชื่อ)   ศรีสมร  กสิศิลป์ 
 

                         (นางศรีสมร  กสิศิลป์) 
                รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ 
 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั Function – based) 

 

 
   

หน่วยที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน หลักสูตร จำนวนทุน  
1 กรมพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ หรือ  

การบริหารจัดการกีฬา 
1  

2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Marketing and Sponsorship /การบริหารจัดการการกีฬา 1  

3 กรมสรรพากร Forensic Accounting 1  
4 กรมสรรพากร Data Science 1  

5 กระทรวงการต่างประเทศ Big data science / Data Center Architecture 1  

6 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร International Economics 1  

7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร Traffic Management 1  

8 กรมอุตุนิยมวิทยา GPS seismology หรือ Ionospheric signature of earthquakes 1  

9 กรมอุตุนิยมวิทยา ด้านอุตุนิยมวิทยาอุทกแบบจำลองการพยากรณ์น้ำและระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Water hazard 
and risk management หรอื Hydro met Monitoring) 

1  

10 กรมอุตุนิยมวิทยา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Model) 1  

11 กรมควบคุมมลพิษ การจดัการพ้ืนที่ปนเปื้อนจากกากของเสียและสารอันตราย (Contaminated and hazardous 
waste site management)  

1  

12 กรมทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management : IWRM) 1  

13 กรมทรัพยากรน้ำ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองน้ำทว่มของแม่น้ำ 1  

14 กรมทรัพยากรน้ำ  การจัดการน้ำแบบบูรณาการเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1  

     



๒ 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั Function – based) 

 

 
   

หน่วยที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน หลักสูตร จำนวนทุน  

15 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

Strategic Management of Creativity and Innovation 1  

16 สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค กฎหมายด้านการคุม้ครองผู้บริโภค หรือ กฎหมายเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือ เทคนิคการสืบสวนสอบสวน หรือ เทคนิคการประนีประนอมข้อพิพาท / ข้อไกล่เกลี่ย 

1  

17 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การบริหารจัดการ LNG 1  

18 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 

The Strategies for Building and Leading Diverse Organization 1  

19 กรมสอบสวนคดีพิเศษ Cybercrime 1  

20 กรมสอบสวนคดีพิเศษ Artificial Intelligence หรือ Machine Learning หรือ Data Analytics หรือ Image Processing 
หรือ Embedded System หรอื Wireless Sensor Network หรือ internet of Things 

1  

21 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Virtopsy CAS  1  

22 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Identification 1  

23 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Curriculum and Teaching / Gifted Education 1  

24 กรมการแพทย์ Advanced in Anesthesia 1  

25 กรมการแพทย์ Pediatric Neuro Oncology 1  

26 กรมการแพทย์ Source Localization Analysis of Epilepsy Surgery 1  

27 กรมสุขภาพจิต Neuropsychiatry sleep Medicine 1  
28 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Strategic Foresight 1  



๓ 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั Function – based) 

 

 
   

หน่วยที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน หลักสูตร จำนวนทุน  

29 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution) การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 
Resolution) 

1  

30 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ธรรมาภิบาล (Governance) การต่อต้านการทจุริต (Anti - corruption) 1  

31 กรมโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG/LCA-LCI/Carbon foot print/Green Industry) 
และ/หรือเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษน้ำ (การบำบัดสีในน้ำเสีย) 

1  

32 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่อันตราย (Hazardous Zone) 1  
33 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Digital Transformation Strategy Course/ Leading Digital Business Transformation 1  

34 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Digital Business and Information Technology 1  

35 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เทคโนโลยีและการจัดการฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)/ 
Data Analysis 

1  

36 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์/การจัดการนวัตกรรม (Science Park Management/ 
Innovation Management) 

1 

 
หมายเหตุ: สำหรับประเทศ/สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบร่วมกัน 
ให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานขอรัฐ ไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมที่มี 
ความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น ๆ  โดยกรณีที่เป็นหลักสูตรการศึกษา ให้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไป
ศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล 
 



๔ 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area – based) 

 

 
   

หน่วยที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน หลักสูตร จำนวนทุน  

1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การบริหารจัดการผู้ประกอบการ/การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management and Entrepreneurship) 

1  

2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การบริหารจัดการผู้ประกอบการ/การบริหารจัดการนวัตกรรม (Entrepreneurship and 
Management in the Creative Industries) 

1  

3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การบริหารจัดการผู้ประกอบการ/การบริหารจัดการนวัตกรรม (Sustainability and 
Innovation) 

1  

4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การตลาด (Marketing (e - Commerce/e - Business/ Online Marketing) / 
Management (Entrepreneurship Startup/Event Management)) 

1  

5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Cyber Security ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 1  

6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Questioned Document Examination การตรวจสอบเอกสารที่ถูกคุมคาม 1  
7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Data Science 1  

8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Transnational Crime อาชญากรรมข้ามชาติ 1  

9 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์ (Creative and Digital Economy) 1  

หมายเหตุ: สำหรับประเทศ/สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบร่วมกัน 
ให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานขอรัฐ ไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมที่มี 
ความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น ๆ  โดยกรณีที่เป็นหลักสูตรการศึกษา ให้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไป
ศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล 


