(สาเนา)

ประกาศสานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจาปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์)
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำน ก.พ. ร่วมกับสถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข จะดำเนินกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อรับทุนรัฐบำลตำมควำมต้องกำรของสถำบันพระบรมรำชชนก
กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อไปศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนำอำจำรย์) ฉะนั้น อำศัย
อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ
ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์
กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๒ ทุน
(รำยละเอียดทุนแต่ละหน่วยตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้)
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น จะต้ อ งกลั บ มำรั บ รำชกำรในส่ ว นรำชกำรที่ ส ถำบั น พระบรมรำชชนก
กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็น
ข้ำรำชกำรของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกให้ปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนที่วิทยำลัยเดิม
๒.๒ หำกผู้ได้รับทุนไม่เข้ำรับรำชกำรชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ได้ทำไว้กับกระทรวงสำธำรณสุข
นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจำนวนเงินทุนดังกล่ำวให้เป็น
เบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) แต่จะเดินทำงไปศึกษำต่อได้เมื่ออำยุรำชกำร
ครบ ๒ ปีแล้ว
๓.๒ ผู้สมัครที่ไม่เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก หน่วยงำนต้นสังกัดของ
ข้ำรำชกำรดังกล่ำวต้องให้ควำมยินยอมในกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถำบัน
พระบรมรำชชนกทันทีที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรรับทุน

๒
๓.๓ เป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่กำหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วยตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี้
๓.๔ เป็นผู้ทไี่ ม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อ
๓.๕ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศได้
๓.๖ เป็นผู้ทมี่ ีศีลธรรม วัฒนธรรม และควำมประพฤติดี
๓.๗ เป็นผู้ทปี่ ฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ อุทิศเวลำให้แก่รำชกำรด้วยควำมเสียสละ
๓.๘ เป็นผู้ที่ส่วนรำชกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม และเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอ
สมควรจะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมำเป็นกำลังสำคัญของส่วนรำชกำร
๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ กำหนดวันเวลำรับสมัคร และวิธีกำรรับสมัคร
๔.๑.๑ กำหนดวัน เวลำรับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๐ โดยสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอก
รำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อด้วยตนเอง
๔.๑.๒ วิธีกำรรับสมัคร
(๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครสำมำรถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำร และหลักฐำนด้วยตนเอง หรือให้
ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓
(๒) กรณีสมัครทำงไปรษณีย์
ผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสำร และหลั ก ฐำนต่ ำ ง ๆ ไปยั ง
กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษา สถาบั น พระบรมราชชนก สานั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนติ ว านนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่ำ “สมัครทุน”
๔.๒ เอกสำร หลักฐำน ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๒.๑ ใบสมั ค ร ซึ ่ง ติด รูป ถ่ำ ยหน้ำ ตรงไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่น ตำด ำ
ขนำด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๔.๒.๒ สำเนำปริญญำบัตรหรือประกำศนียบัตร และสำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญำตรี หรือปริญญำโท จำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด
๔.๒.๓ หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัค รคัด เลือ กเพื่อ รับทุน
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕

๓
๔.๒.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำน/สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำบัตรประจำตัว
ข้ำรำชกำร จำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด
สำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่ำ สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔.๓ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้คนละ ๑ หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือเปลี่ยนหน่ว ย
ที่สมัครไว้ไม่ได้
๔.๔ ในกำรสมัคร ผู้สมัค รจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณ สมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู้นั้นเป็น
ผู้ขำดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ สานักงาน ก.พ. จะแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พิจารณาดาเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป
๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือก
๕.๒ คณะกรรมกำรดำเนิน กำรคัด เลือ กจะตัด สินปัญหำเกี่ย วกับคุณ สมบัติข องผู้ส มัค ร
และปัญหำอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินกำรคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกำศรับสมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
๕.๓ กระทรวงสำธำรณสุขแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครเพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำ
กลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม
สมควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมำเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงำน
๖. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ คณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัคร ตำมข้อ ๕.๓ พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร
จำกใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ รวมทั้งอำจพิจำรณำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ และ/หรือประเมิน
ควำมเหมำะสมของผู้สมัคร และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ ำนกำรคัดเลือกให้ผู้สมัครทรำบ
๖.๒ ผู้ที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องไปทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL
ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือ IELTS ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๕.๐
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
อยู่แล้ว และผลกำรทดสอบมีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำมำรถใช้ผลกำรทดสอบนั้นได้
๖.๓ กระทรวงสำธำรณสุขแจ้งรำยชื่ อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ข้อ ๖.๒ จำนวนเท่ำกับ
จำนวนทุนที่ได้รับกำรจัดสรร เพื่อให้ ก.พ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ พร้อมกับส่งใบสมัคร เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ และ
ส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ไปยั งกลุ่ มงำนบริหำรกำรสอบทุ น ศู นย์ สรรหำและเลื อกสรร ส ำนักงำน ก.พ.
๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กรณีส่ งทำงไปรษณีย ์ ส ำนัก งำน ก.พ. จะถือ วัน ที่ทำกำรไปรษณีย์ต้น ทำงประทับ ตรำรับ เอกสำรเป็น ส ำคัญ
และหำกส่วนรำชกำรนำส่งเอกสำรเอง สำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงำนสำรบรรณ สำนักงำน ก.พ. ประทับตรำ
รับเอกสำรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เอกสำร หลักฐำนที่ส่งหลังวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ

๔
๖.๔ ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุนตำมเกณฑ์ ดังนี้
๖.๔.๑ ผู้ที่จะได้รับกำรประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนนั้น มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น ผู้ ที่ มี ผ ลกำรทดสอบภำษำอั ง กฤษ TOEFL ที่ ไ ด้ ค ะแนนไม่ ต่ ำกว่ ำ
๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๖.๐ หรือ
(๒) เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๖๑
คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๕.๐ แต่ไม่ถึง
ตำมเกณฑ์ข้อ ๖.๔.๑ (๑) และมีสถำนศึกษำตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข
๖.๔.๒ ผู้ที่จ ะได้รับ กำรประกำศรำยชื่อ ว่ำ เป็น ผู้มีสิท ธิไ ด้รับ ทุน โดยมีเ งื่อ นไขนั้น
มีเกณฑ์กำรพิจำรณำดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีผลทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๖๑ คะแนน
(iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๕.๐ แต่ไม่
ถึงตำมเกณฑ์ข้อ ๖.๔.๑ (๑) และ
(๒) ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT)
หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ ๖.๐ หรือมีสถำนศึกษำตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อ
โดยไม่มีเงื่อนไข
๗. การรายงานตัวและการอบรม
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรำยงำนตัวและเข้ำรับกำรอบรมตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๘. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรับกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด และผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยของคณะกรรมกำรแพทย์
ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประกำรใด
๙. การทาสัญญา
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญำตำมแบบสัญญำที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
๑๐. การรับเงินทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญำเรียบร้อยแล้ว และมีผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัย
จำกคณะกรรมกำรแพทย์ ข อง ก.พ. ที่ ร ะบุ ว่ ำ พร้ อ มที่ จ ะไปศึ ก ษำต่ อ ต่ ำ งประเทศได้ โดยจะได้ รั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
เช่น ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ค่ำใช้จ่ำยเตรียมตัวก่อนเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยประจำเดือน ค่ำเล่ำเรียน ค่ำหนังสือ
และอุปกรณ์กำรศึกษำ ค่ำคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๕
๑๑. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง
สำนักงำน ก.พ. จะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสมัครเข้ำเรียนในสถำนศึกษำตำมแนวกำรศึกษำ
ที่สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข กำหนด และเมื่อสถำนศึกษำตอบรับแล้ว จึงจะให้ผู้ได้รับ ทุน
เดินทำงไปศึกษำ
๑๒. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๒.๑ ไม่ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.
๑๒.๒ ไม่ม ีห นั ง สื อ อนุ ญ ำตและรั บ รองควำมเหมำะสมในกำรสมั ค รคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ ทุ น
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรทำสัญญำตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข
และสำนักงำน ก.พ. กำหนด
๑๒.๔ เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมำตรฐำน หรือไม่เหมำะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตำมแนวทำงที่ ก.พ. กำหนด
๑๒.๕ ขำดกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่นำนเกิน ๑ ปี
๑๒.๖ มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ ตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๒.๖.๑ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (TOEFL) ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ ๖.๐ หรือ
๑๒.๖.๒ ผลกำรสอบภำษำอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถำนศึกษำที่จะไปศึกษำต่อ
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษำในสถำนศึกษำที่มิได้ใช้ผลกำรสอบภำษำอังกฤษในกำรตอบรับเข้ำศึกษำ)
๑๒.๗ หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำต่อ เมื่อสถำนศึกษำ
ตอบรับแล้ว
๑๒.๘ ไม่ได้รับ กำรตอบรับเข้ำศึ ก ษำจำกสถำนศึกษำที่จะไปศึกษำต่อ ภำยในระยะเวลำ
๒ ปี นับแต่วันประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
g
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ

พัชรภำกร เทวกุล

(หม่อมหลวงพัชรภำกร เทวกุล)
รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำร ก.พ.

เอกสำรแนบท้ำย

๖
รายละเอียดทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจาปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์)
หน่วย ตามความ
ที่ ต้องการของ
๑

สาขาวิชา

วิทยำลัยใน พยำบำลสังกัดสถำบัน ศำสตร์
พระบรม
รำชชนก

วิชาเอกหรือ
เน้นทาง

ระดับ
ปริญญา

-

โท - เอก
หรือ เอก

ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
แคนำดำ
สหรำชอำณำจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด์

จานวน
ทุน
๖

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำสำขำวิชำ
พยำบำลศำสตร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ ๒.๗๕ หรือร้อยละ
๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันทีว่ ันที่ปิดรับสมัคร หรือ
- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
และได้รับปริญญำโท สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญำโทไม่ต่ำกว่ำ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันทีป่ ิดรับสมัคร

๒

วิทยำลัยใน สำธำรณสุข- อำชีวอนำมัย/
สังกัดสถำบัน ศำสตร์
อนำมัย
พระบรม
สิ่งแวดล้อม
รำชชนก

โท - เอก
หรือ เอก

สหรัฐอเมริกำ
แคนำดำ
สหรำชอำณำจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด์

๒

- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่วันที่ปิดรับสมัคร หรือ
- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ และได้รับ
ปริญญำโทสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญำโทไม่ต่ำกว่ำ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

- ๒๗หน่วย ตามความ
ที่ ต้องการของ
๓

สาขาวิชา

วิทยำลัยใน ทันตแพทยสังกัดสถำบัน ศำสตร์
พระบรม
รำชชนก

วิชาเอกหรือ
เน้นทาง

ระดับ
ปริญญา

ทันตสำธำรณสุข/
ทันตกรรม
ประดิษฐ์

โท - เอก
หรือ เอก

ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
แคนำดำ
สหรำชอำณำจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด์

จานวน
ทุน
๒

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือ
- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์และ
ได้รับปริญญำโทสำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญำโทไม่ต่ำกว่ำ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

๔

วิทยำลัยใน เภสัชศำสตร์ เภสัชโท - เอก
สหรัฐอเมริกำ
สังกัดสถำบัน
สำธำรณสุข/ หรือ เอก
แคนำดำ
พระบรม
เภสัชสมุนไพร
สหรำชอำณำจักร
รำชชนก
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด์

๑

- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำเภสัชศำสตร์
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือ
- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ และได้รับ
ปริญญำโทสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญำโทไม่ต่ำกว่ำ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำ
กว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

- ๓๘หน่วย ตามความ
ที่ ต้องการของ
๕

วิชาเอกหรือ
เน้นทาง

ระดับ
ปริญญา

วิทยำลัยใน Health
Health
สังกัดสถำบัน Informatics Informatics
พระบรม
รำชชนก

โท - เอก
หรือ เอก

สาขาวิชา

ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
แคนำดำ
สหรำชอำณำจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด์

จานวน
ทุน
๑

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ทำงเวชระเบียน โดยได้คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน
๓๕ ปี นับถึงวันที่วันที่ปิดรับสมัคร หรือ
- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ หรือ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ทำงเวชระเบียน และได้รับปริญญำโทสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญำโท
ไม่ต่ำกว่ำ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ และมีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครรับทุนเป็นข้ำรำชกำรที่มิได้สังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก หน่วยงำนต้นสังกัดต้องยินยอมให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของผู้รับทุน
ไปเป็นของสถำบันพระบรมรำชชนกทันทีที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนกำรศึกษำและยินยอมให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรรับทุน

