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Royal Thai Government Scholarships

ทุนรัฐบาล ก.พ. 
ระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ



ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ทุนเล่าเรียนหลวง (ป.ตร)ี
- ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 

(ป.ตร-ีโท)
- ทุน อว. (ป.ตร-ีโท-เอก)
- ทุน ศอ.บต. (ป.ตร)ี
- ทุน พสวท./ทุนโอลิมปิกวิชาการ

(ป.ตร-ีโท-เอก)
- บริษัท ปตท. (ป.ตร)ี
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ป.ตร)ี

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่
ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาใน

ประเทศ (UiS)
(ผู้สมัครต้องก ำลังศึกษำ ป.ตรี 
ก่อนปีสุดท้ำยของหลักสูตร)

ทุน ป.ตรี (ปีสุดท้าย)-ป.โท

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
(ผู้สมัครต้องส ำเร็จ ป.ตรี หรือก ำลังศึกษำ

ในปีสุดท้ำยของหลักสูตร)
- ทุน ก.พ. (ป.โท/ป.เอก) 

บรรจุก่อนไปศึกษา
- ทุน อว. (ป.โท/ป.โท-เอก) 

TYPES OF SCHOLARSHIP

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- ทุน ก.พ. (ป.โท/ป.เอก)
- ทุน อว. (ป.โท/ป.โท-เอก)
- ทุน สป.อว. (ป.โท/ป.โท-เอก)

https://www.ocsc.go.th/

https://www.ocsc.go.th/


ทุนรัฐบาล

<<< ประกาศรบัสมคัร



คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

• ระดับการศึกษา

• สาขาวิชา

• เกรดเฉลี่ย

• อายุ



คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

• ทุน UiS (Undergraduate Intelligence Scholarship 
Program) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ
• ก าลังจะศึกษาในชั้นปสีุดท้ายในระดับ ป.ตรี ของสถาบันการศึกษาใน

ประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
• GPA ไม่ต่ ากว่า 2.75 (สายวิทยาศาสตร)์ หรือ 3.00 (สายอื่น ๆ) และ

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้ GPA ไม่ต่ ากว่า 2.75 (สาย
วิทยาศาสตร์) หรือ 3.00 (สายอื่น ๆ) อายุ ไม่เกิน 25 ปี



คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

•ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
• ศึกษาระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก

• เป็นผู้ได้รับปริญญำตรี หรือก ำลังศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของปริญญำตรี
• GPA ไม่ต  ำกว่ำ 2.75 (สำยวิทยำศำสตร)์ หรือ 3.00 (สำยอื น ๆ)
• อำยุ ไม่เกิน 35 ปี

• ทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอก
• เป็นผู้ได้รับปริญญำโท
• GPA ไม่ต  ำกว่ำ 3.50
• อำยุ ไม่เกิน 40 ปี



คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร





ทุน UiS และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

หลกัสตูรการสอบ



ทนุท่ีไดร้บั
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แนวทางการเลือกมหาวิทยาลัย และประเทศที่จะไปศึกษา

สถำบันกำรกำรจัดอันดับกำรศึกษำที ไดร้บักำรยอมรับและมีมำตรฐำนสำกล

QS University Ranking :
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021?utm_source=topnav

Time Higher Education University Ranking :
https://www.timeshighereducation.com/world-
universityrankings/2022/world-ranking

Academic Ranking of World Universities
https://cwur.org/

หลักสูตรนิติศาสตร์ (LLM) ในสหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ 
เป็นหลักสูตรประมำณ 9 เดือน – 1 ปี



การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา

• British Council 

• IDP
IELTS

• https://www.ets.org/mytoeflTOEFL

• ภาษาฝรั่งเศส (DELF-DALF) สมาคมฝรั่งเศส
• ภาษาเยอรมัน   Goethe Institut

อื่น ๆ



การเตรียมตัวเอกสารสมัครสถานศึกษา

Transcripts of your studies in Higher Education (and 
certificates if your degree(s) are awarded), for instance, 
transcripts of your law degree or any other relevant 
qualification

Curriculum Vitae

Personal Statement

Recommendation Letters

English Language Requirements Ex. IELTS Academic



การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ร่างกาย
• จัดเตรียมเรื่องการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุในต่างประเทศ

จิตใจ
• เรียนรู้วัฒนธรรมการด ารงชีวิตที่แตกต่าง

ทุนทรัพย์
• เตรียมเรื่องค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพให้พอเพียง



Website: https://www.ocsc.go.th

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) (ชั้น 1) 

ส านักงาน ก.พ. 47/111

ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

https://www.ocsc.go.th/

