
เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๔๓ กษ กรมชลประทาน ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 

และท่ีเก่ียวข้อง

Civil Engineering - Structure
- Water Engineering
- Morphological Modeling Using 
Delft 3D

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น

๑๔๔ กษ กรมชลประทาน ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 

และท่ีเก่ียวข้อง

Civil Engineering - Structures
- Water Engineering
- Non-Linear Modeling

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น

๑๔๕ กษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Data Science / Data Analytic / 
Big Data

- สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราช
อาณาจักร สาธารณรัฐอินเดีย ญ่ีปุ่น 
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
นอร์เวย์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์

๑๔๖ กษ กรมประมง ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Aquaculture Technology and 
Innovation

- ญ่ีปุ่น ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไต้หวัน

เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์

รายละเอียดทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนส าหรับผู้ท่ีได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ฝึกอบรม) จ านวน ๗๔ ทุน
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๔๗ กษ กรมปศุสัตว์ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Food Science and 

Biotechnology / Animal and 
Food Science 

Food Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์

๑๔๘ กษ กรมพัฒนาท่ีดิน ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Remote Sensing and 

Positioning System

Remote Sensing and Digital 

Image Processing

ราชอาณาจักรเบลเยียม สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักร
สวีเดน

๑๔๙ กษ กรมพัฒนาท่ีดิน ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Data Analytic - สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
นอร์เวย์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์

๑๕๐ กษ กรมวิชาการเกษตร ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/

การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Entomology Entomology (กีฏวิทยา) - เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักร
สวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
สมาพันธรัฐสวิส
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๕๑ กษ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Real-Estate Business - การบริหารจัดการทรัพย์สิน

- การประเมินมูลค่าท่ีดิน
- การพัฒนารายได้และอสังหาริมทรัพย์
- การเงินอสังหาริมทรัพย์

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส 
ราชอาณาจักรเบลเยียม แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๕๒ กษ กรมการข้าว ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Food Processing and 
Technology

- สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา

แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักร
สวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี

๑๕๓ กษ กรมส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/

วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Behavioral Economics / 
Climate Economics

- การบริหารจัดการครัวเรือนเกษตรสูง
วัย

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส

๑๕๔ กษ กรมส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/

วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Crop and Soil Science - Crop and Soil Science
- Pest Management
- Integrate Pest Management : 

Ipm

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๕๕ รง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Certificate In Anti-Human 

Trafficking/Certificate In 
Human Right/Certificate In 
Industrial and Labor 
Laws/Certificate In Labor Laws

- ราชอาณาจักรสเปน สหราชอาณาจักร

 สาธารณรัฐอิตาลี ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร

เบลเยียม แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๕๖ รง กรมการจัดหางาน ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Migration Management - สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร

เบลเยียม แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๑๕๗ รง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Curriculum and Teaching
/Learning and Development

- เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา

แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์

๑๕๘ กค กรมบัญชีกลาง ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 

และท่ีเก่ียวข้อง

Human Resource 
Development/ Human 
Resource and 
Organizations/Public 
Administration (Human 

Resource)

- เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
 ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักร

สวีเดน สมาพันธรัฐสวิส

๑๕๙ กค กรมสรรพากร ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
การเงินการคลัง/การศึกษา/
สวัสดิการสังคมและท่ีเก่ียวข้อง

Analyzing Data with Power 
BI/Executive Leadership 
Programme/Executive 
Strategy Programme

- เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
 สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักร
สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๖๐ กต กระทรวงการต่างประเทศ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ ความปลอดภัย/ความม่ันคง/

อาชญาวิทยา/นิติวิทยาศาสตร์ 
และท่ีเก่ียวข้อง

Strategic Human Resource 

Management

- สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
ราชอาณาจักรสวีเดน สมาพันธรัฐสวิส
 สาธารณรัฐสิงคโปร์

๑๖๑ กต กระทรวงการต่างประเทศ ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน International law/Law of the 
sea

- สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเฮล
เลนิก

แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๖๒ กก ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา

ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Tourism and Sports Policy - สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักร

สวีเดน สาธารณรัฐสิงคโปร์

เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ราชอาณาจักรเบลเยียม
 แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด์ 
สมาพันธรัฐสวิส แคนาดา

๑๖๓ กก กรมพลศึกษา ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/

การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

 Leisure and Sport 
Management

- สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี

สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี นิวซีแลนด์ สมาพันธรัฐสวิส 
เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา

๑๖๔ พม ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์

ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Economics For Public Policy - สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม 

แคนาดา สาธารณรัฐฮังการี 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์

หน้า 5 จาก 20



เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๖๕ อว ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data
 Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Big Data/Data management - ราชอาณาจักรเบลเยียม สหราช

อาณาจักร ญ่ีปุ่น ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
 นิวซีแลนด์ สมาพันธรัฐสวิส 
สาธารณรัฐฟินแลนด์

เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ

เอสโตเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
เกาหลี ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๖๖ คค ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Aviation Safety / Safety 

Transport Policy and Planing

- สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี นิวซีแลนด์ สมาพันธรัฐสวิส 
เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักร
สวีเดน

๑๖๗ ดศ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Science Technology and 
Innovation Policy

- สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักร

สวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
สมาพันธรัฐสวิส
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๖๘ ดศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Aeronautical Meteorology - สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี 

สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักร
สวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

สมาพันธรัฐสวิส

๑๖๙ ทส กรมทรัพยากรน  า ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

Environmental and Natural 
Resources Economics, Climate 
Change and Environmental 
Health, Climate Change and 
Impact, Hydrology and Water 

Resources Management, 
Hydraulic Engineerign, 
Intergrated Water Resource 
Management, Water Resource 
Engineering, Environmental 
Engineering

- Water Resources Planning 
Under Changing Climate and 
Environment

- เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๗๐ ทส กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธ์ุพืช

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

Environmental Biology and 

Applied Ecology, Plant 
Genetics, Tropical Plant 
Identification

- อนุกรมวิธานพืช 

(Plant Taxonomy)

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 

สมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ญ่ีปุ่น ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรสวีเดน
 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์

๑๗๑ ทส ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

Environmental and Natural 
Resources Economics, 
Environmental Economics, 
Climate Change and 
Environmental Health, 

Climate Change and Impact, 
Environment and Resource 
Management, Environment 
Science, Climate Economics, 
Climate Law, Climate Policy, 
Climate Global Warming, 

Sustainable Development

Climate Change สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ราชอาณาจักร
สวีเดน สหพันธรัฐรัสเซีย แคนาดา 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
ราชอาณาจักรสวีเดน นิวซีแลนด์ 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์

๑๗๒ พน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Data Science/Data 
Science/Data Engineering และ
 Analytic

- สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักร
สวีเดน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
สมาพันธรัฐสวิส
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๗๓ พน ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน

ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Energy Law หรือ 

Environmental Law

- - เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส 
ราชอาณาจักรเบลเยียม แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๗๔ พณ กระทรวงพาณิชย์ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Marketing/Digital Marketing - สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชน
จีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เครือรัฐ

ออสเตรเลีย ราชอาณาจักรเบลเยียม 
แคนาดา

๑๗๕ พณ กระทรวงพาณิชย์ ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ International Trade/ Trade 
Policy

- สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชน
จีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
สาธารณรัฐสิงคโปร์

๑๗๖ มท กรมการพัฒนาชุมชน ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Blockchain - สาธารณรัฐฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ราชอาณาจักรสวีเดน
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๗๗ มท ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
การเงินการคลัง/การศึกษา/
สวัสดิการสังคมและท่ีเก่ียวข้อง

Social Science, Journalism 

and Information

- Border Management

- Migration Studies
- Conflit Resolution

สหราชอาณาจักร เขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ญ่ีปุ่น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร

เบลเยียม แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๑๗๘ ยธ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การบริหารจัดการ/
อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/

จิตวิทยา และท่ีเก่ียวข้อง

Financial Crime - สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส 
ราชอาณาจักรเบลเยียม แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๗๙ ยธ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การบริหารจัดการ/อาชญา
วิทยา/กระบวนการยุติธรรม/จิตวิทยา
 และท่ีเก่ียวข้อง

Social Work, Social Work and 
Counselling

- สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐออสเตรีย เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก

๑๘๐ วธ กระทรวงวัฒนธรรม ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/

การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Cultural Management/การ
จัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม
ศึกษา/ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (Cultural Diversity)

- สาธารณรัฐออสเตรีย แคนาดา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐอิตาลี 
เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย

๑๘๑ วธ กระทรวงวัฒนธรรม ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/

การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Arts and Humanities/Arts/Fine 
arts

- สาธารณรัฐออสเตรีย เครือรัฐ
ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น 

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐอิตาลี
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๘๒ ศธ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Learning and Development/

Education/Paedagogical 
Sciences/ Vocational 
Counselling/Vocational 
Guidance

- - แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์
 เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก

๑๘๓ สธ กรมสุขภาพจิต ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Health Policy and Health 
Economics

- - เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฮังการี
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ราชอาณาจักร
เบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

๑๘๔ สธ กรมการแพทย์ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Genetics In Movement 

Disorders

- - เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก

๑๘๕ สธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/

ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Health Care Innovation 
Management

- สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์
 สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก

๑๘๖ สธ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/

วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Community Health - สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์
 สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๘๗ สธ สถาบันพระบรมราชชนก ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Aging Health and Well Being 

Aging Nurse Child and Family 
Development

- - เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก

๑๘๘ อก ส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Climate Change - สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหราช

อาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๘๙ อก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Climate Change - สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๙๐ อก กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการ
เหมืองแร่

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/

การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Advance Materials & 
Innovative Process/ 

Sustainable Automotive 
Engineering/ Sustainable 
Development and Innovation

- สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุ่น 

ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐ
เกาหลี แคนาดา สาธารณรัฐฟินแลนด์
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สาธารณรัฐอิตาลี
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๙๑ อก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Business, Administration and 

Law

- Digital Marketing สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ 

ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส 
ราชอาณาจักรเบลเยียม แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๙๒ อก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Material Science and 
Engineering

- Materials (Glass Paper Plastic 
and Wood)

สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสวีเดน แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักร
สวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี

๑๙๓ อก ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Standardization - Standardization สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส 

ราชอาณาจักรเบลเยียม แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

หน้า 13 จาก 20



เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๙๔ ขึ นตรง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Data Science / Data Analytic / 

Cyber Security / Sustainable 
Development / Political 
Communications / Media / 
Communication and Cultural 
Studies / Creative and 
Innovation Technologies

- สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ

เกาหลี นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส 
ราชอาณาจักรเบลเยียม แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย

๑๙๕ ขึ นตรง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Cyber Security, Computer 
Forensics, Blockchain, Web 
Intelligence, Digital Forensics

- - เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ

เกาหลี ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๙๖ ขึ นตรง ส านักงบประมาณ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การบริหารจัดการ/
อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา และท่ีเก่ียวข้อง

Public Economics/Public 
Finance/ Management and 
Administration/Accounting/
Public Policy

- สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ราชอาณาจักรเบลเยียม
 แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

หน้า 14 จาก 20



เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๙๗ ขึ นตรง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน การบริหารจัดการภาครัฐ

ในยุคดิจิทัล (การบริหารจัดการ
เชิงนโยบาย/กฎหมาย)

- สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย

 สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาค
ยุโรป (สาธารณรัฐออสเตรีย 
ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐอิตาลี
 ราชรัฐลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐ

โปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน 
สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐ
ฮังการี สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐ
ลิทัวเนีย สาธารณรัฐมอลตา 
สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐ
สโลวีเนีย สาธารณรัฐสโลวัก โรมาเนีย

 สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐ
โครเอเชีย)

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักร
สวีเดน สมาพันธรัฐสวิส
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๑๙๘ ขึ นตรง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Environmental Law - กฎหมายด้านการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย

 สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาค
ยุโรป (สาธารณรัฐออสเตรีย 
ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก 

สาธารณรัฐอิตาลี ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
สาธารณรัฐโปรตุเกส ราชอาณาจักร
สเปน สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐ
เช็ก สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐ
ฮังการี สาธารณรัฐลัตเวีย สาธารณรัฐ
ลิทัวเนีย สาธารณรัฐมอลตา 
สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐ

สโลวีเนีย สาธารณรัฐสโลวัก โรมาเนีย
 สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐ
โครเอเชีย)

แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๑๙๙ ขึ นตรง ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การบริหารจัดการ/
อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา และท่ีเก่ียวข้อง

Applied Psychology - Industrial Psychology
- Behavioral Science
- Occupational Psychology

- Psychometrics
- Assessment Tools

สมาพันธรัฐสวิส สหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา 
ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐ

สิงคโปร์

เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
เบลเยียม แคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐฮังการี 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์

๒๐๐ ขึ นตรง ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ

ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ National Security Policy - On Anti-Corruption Issue สาธารณรัฐออสเตรีย เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
เบลเยียม แคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๒๐๑ ขึ นตรง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Creativity and Innovation 

Technology, Digital 
Marketing,Environment 
Science,Community 
Planning,International Social 
Policy,Social 
Development,Social Service 

Administration,Political 
Science, Mass 
Communication, 
Organizational Theory and 
Behaviour, Performance 
Appraisal, Public 
Administration, Public and 

Institution Management, 
Quality Management

- Digital

- Digital Policy
- Policy Making
- Innovation
- Service Innovation

สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐ

เกาหลี สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร

เบลเยียม แคนาดา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฮังการี
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฟินแลนด์

 ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส

๒๐๒ ขึ นตรง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Data Science, Data Analytic, 
Big Data, Network Security, 
Data Architecture, Cyber 
Security, Computer Security, 

Computer , Computer 
Network Architecture, 
Computer Forensics, Cloud 
Computing, Blockchain, 
Artificial Intelligence, Data 
Engineering,
Computer Engineering

- สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ

เกาหลี ราชอาณาจักรสวีเดน
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๒๐๓ ขึ นตรง ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ ฝึกอบรม กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Water and Environmental 

Policy

- Water and Environmental Policy - เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๒๐๔ ขึ นตรง ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน International Maritime 
Security Law

- สาธารณรัฐมอลตา แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๒๐๕ ขึ นตรง ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Sustainable Development Sustainable Transition 
Management

- สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักร

สวีเดน สมาพันธรัฐสวิส

๒๐๖ หน่วยงาน
ของรัฐ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน Legislation and Legislative 
Drafting

- เครือรัฐออสเตรเลีย สมาพันธรัฐสวิส 
สหราชอาณาจักร

แคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ราชอาณาจักร
สวีเดน

๒๐๗ ไม่สังกัด ส านักงาน กปร. ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การบริหารจัดการ/
อาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม/
จิตวิทยา และท่ีเก่ียวข้อง

Sustainable Development - - เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
เบลเยียม แคนาดา สาธารณรัฐฮังการี 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐ

รัสเซีย ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๒๐๘ ไม่สังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Cyber Security - สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี 
สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรสวีเดน
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย

๒๐๙ ไม่สังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Data Analytic, Big Data - - เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ

เอสโตเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
เกาหลี ราชอาณาจักรสวีเดน

๒๑๐ นร ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี

ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Innovation Management and 

Business Development

- สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอิตาลี 

ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส 
ราชอาณาจักรเบลเยียม แคนาดา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๒๑๑ นร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ฝึกอบรม กลุ่ม ๒ กฎหมายเฉพาะด้าน เทคนิคประนีประนอมข้อพิพาท/ข้อ
ไกล่เกล่ีย

- เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
 ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา

แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน

๒๑๒ หน่วยงาน
ของรัฐ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/

Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Network Security, Data 
Architecture, Cyber Security, 

Computer Network 
Architecture

Information and Communication 
Technology (Icts)

แคนาดา สหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐอินเดีย นิวซีแลนด์ 

สหรัฐอเมริกา

เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
เกาหลี ราชอาณาจักรสวีเดน
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เอกสารแนบท้าย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประเภท กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการก าหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. ก าหนด

๒๑๓ หน่วยงาน

ของรัฐ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/
ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Curriculum and Teaching

Teacher Training-Specific 
Subjects

Competency/Performance 

Assessment

เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร

 สหรัฐอเมริกา

แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์

๒๑๔ หน่วยงาน

ของรัฐ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน)

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/

วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/
การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเท่ียว 
และท่ีเก่ียวข้อง

Occupational Health 

Epidemiology and Prevention

- สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์

๒๑๕ หน่วยงาน
ของรัฐ

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝึกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม/

ศิลปวัฒนธรรม/ท่องเท่ียว/กีฬา/
นันทนาการ/สวัสดิการสังคม/
การศึกษาและท่ีเก่ียวข้อง

Learning and Development, 
Learning and Education, 

Measurement and Evaluation, 
Curriculum and Teaching, 
Curriculum and Instruction, 
Data Analytic, Data Science

- สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
นอร์เวย์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สมาพันธรัฐสวิส

๒๑๖ อิสระ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฝึกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

Justice Policy and Justice 

Management, Children 
Criminology, Conflict 
Resolution, Criminal 
Psychology, Crime and 
Forensic Science, Criminal 
Justice, Criminal Justice 
Administration, กฎหมาย

- สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน 
เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
เบลเยียม สาธารณรัฐฮังการี 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์

หมายเหตุ :

- ส าหรับประเทศท่ีจะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมนอกเหนือจากท่ีก าหนด จะต้องเป็นประเทศท่ีมีสถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั น 

- ส านักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพ่ิมสาขาวิชาและประเทศท่ีจะไปศึกษา/ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม

- กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top ๒๐ ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล หรือสถาบันการศึกษาท่ีส่วนราชการ
   มีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงความโดดเด่นของสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาท่ีผู้รับทุนจะไปศึกษา
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