๑

(สำเนำ)
(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อรับทุนรัฐบำล
ตำมควำมต้องกำรของสถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๐
(ทุนพัฒนำอำจำรย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำ หรือมีมหำวิทยำลัยในประเทศตอบรับให้เข้ำศึกษำในระดับปริญญำเอก)
----------------------------------------------------ด้วยสำนักงำน ก.พ. ร่วมกับสถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข จะดำเนินกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อรับทุนรัฐบำลตำมควำมต้องกำรของสถำบันพระบรมรำชชนก
กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนำอำจำรย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำ หรือมีมหำวิทยำลัยในประเทศ
ตอบรับให้เข้ำศึกษำในระดับปริญญำเอก) ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศ
รับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนทีร่ ับสมัคร จำนวน ๓ หน่วย รวม ๘๕ ทุน
(รำยละเอียดทุนตำมเอกสำรแนบ)
๒. ข้อผูกพันในกำรรับทุน
๒.๑ ผู ้ได้รั บ ทุน จะต้ องกลั บมำรับรำชกำรในส่ ว นรำชกำรที่ ส ถำบันพระบรมรำชชนก
กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุน
เป็นข้ำรำชกำรของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนกให้ปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนที่วิทยำลัยเดิม
๒.๒ หำกผู้ได้รับทุนไม่เข้ำรับรำชกำรชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ได้ทำไว้กับกระทรวงสำธำรณสุข
นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจำนวนเงินทุนดังกล่ำวให้เป็น
เบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป็น ข้ำรำชกำรในสั งกัด สำนักงำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันทีป่ ิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
๓.๒ ผู้สมัครที่ไม่เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก หน่วยงำนต้นสังกัด
ของข้ำรำชกำรดังกล่ำวต้องให้ควำมยินยอมในกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของ
สถำบันพระบรมรำชชนกทันทีที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรรับทุน
๓.๓ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะตำมที่ กำหนดไว้ ใ นทุ น แต่ ล ะหน่ ว ยตำมรำยละเอี ย ด
แนบท้ำยประกำศนี้

๒
๓.๔ เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือมีมหำวิทยำลัยในประเทศตอบรับให้เข้ำศึกษำในระดับปริญญำเอก
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และต้องลำศึกษำแบบเต็มเวลำ
๓.๕ เป็นผู้ที่มีผลกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ดี
๓.๖ เป็น ผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ที่รับผิดชอบเป็นอย่ำงดี โดยมีผู้ บังคับบัญชำ
รับรองผลงำน และกำรศึกษำต่อจะต้องเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
๓.๗ เป็นผู้ที่มอี ำยุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
๔. กำรรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ กำหนดวัน เวลำรับสมัคร และวิธีกำรรับสมัคร
๔.๑.๑ กำหนดวัน เวลำรับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน
๒๕๖๐ โดยสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอก
รำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อด้วยตนเอง
๔.๑.๒ วิธีกำรรับสมัคร
(๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครสำมำรถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำร และหลั กฐำนด้วยตนเอง หรือ
ให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ที่ กลุม่ พัฒนำกำรศึกษำ สถำบันพระบรมรำชชนก สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ 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
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ สถำบัน พระบรมรำชชนก สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์
ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่ำ “สมัครทุน”
๔.๒ เอกสำร หลักฐำน ทีต่ ้องยื่นในกำรสมัคร
๔.๒.๑ ใบสมัค ร พร้อ มติด รูป ถ่ำ ยหน้ำ ตรงไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่น ตำด ำ
ขนำด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี
๔.๒.๒ สำเนำปริญญำบัตรและสำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records)
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรีและโท จำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด
๔.๒.๓ หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำ อำจำรย์ที่เคยสอน และอำจำรย์ที่ควบคุม
กำรวิจัยท่ำนละ ๑ ฉบับ รวม ๓ ฉบับ (หนังสือรับรองควรระบุถึงควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ศักยภำพในกำรศึกษำต่อ
กำรทำวิจัย อุปนิสัยในกำรทำงำน ควำมประพฤติและมนุษยสัมพันธ์)

๓
๔.๒.๔ เอกสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
(๑) ผู้ที่กำลังศึกษำ
- หลักฐำนกำรลำศึกษำแบบเต็มเวลำจำกต้นสังกัด
- หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน และหนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ
ว่ำกำลังศึกษำแบบเต็มเวลำ
(๒) ผู้ที่กำลังจะเข้ำศึกษำ
- หนังสือตอบรับจำกสถำบันกำรศึกษำให้เข้ำศึกษำ
- เอกสำรแสดงควำมจำนงในกำรขออนุมัติลำศึกษำต่อแบบเต็ มเวลำ
จำกหน่วยงำน
- เอกสำรกำหนดวันเปิดภำคกำรศึกษำ/ภำคเรียน
๔.๒.๕ สำเนำทะเบียนบ้ำน/สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำบัตรประจำตัว
ข้ำรำชกำร จำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด
๔.๒.๖ หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕
๔.๒.๗ เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น สำเนำใบสำคัญกำรสมรส สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล
เป็นต้น
สำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่ำ สำเนำถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๔.๓ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้คนละ ๑ หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือเปลี่ยนหน่วย
ที่สมัครไว้ไม่ได้
๔.๔ ในกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู้นั้นเป็น
ผู้ขำดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครกรอกรำยละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ สำนักงำน ก.พ. จะแจ้งให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด พิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยตำมควรแก่กรณีต่อไป
๕. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือก
๕.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือก
๕.๒ คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกจะตัดสินปัญหำเกี่ยวกับคุณ สมบัติข องผู้ส มัค ร
และปัญหำอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินกำรคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกำศรับสมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน
๕.๓ กระทรวงสำธำรณสุขแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครเพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำ
กลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม
สมควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมำเป็นกำลังสำคัญของส่วนรำชกำร

๔
๖. วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน
๖.๑ คณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครตำมข้อ ๕.๓ พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร
จำกใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ รวมทั้งอำจพิจำรณำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ และ/หรือ ประเมิน
ควำมเหมำะสมของผู้สมัครและประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ผู้สมัครทรำบ
๖.๒ กระทรวงสำธำรณสุขแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำนวนเท่ำกับจำนวนทุนที่จัดสรร
เพื่ อ ให้ ก.พ. พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบ พร้ อ มกั บ ส่ ง ใบสมั ค ร เอกสำรและหลั ก ฐำนต่ ำ ง ๆ ตำมข้ อ ๔.๒
ไปยัง กลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำและเลือกสรร สำนักงำน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภำยในวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ กรณีส่งทำงไปรษณีย์ สำนักงำน ก.พ.
จะถือวันที่ ทำกำรไปรษณีย์ ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ และหำกส่ ว นรำชกำรนำส่ งเอกสำรเอง
สำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงำนสำรบรรณ สำนักงำน ก.พ. ประทับตรำรับเอกสำรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เอกสำร
หลักฐำนที่ส่งหลังวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
๖.๓ ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุน
๗. กำรรำยงำนตัวและกำรอบรม
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรำยงำนตัวและเข้ำรับกำรอบรมตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๘. กำรทำสัญญำ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญำตำมแบบสัญญำที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด
๙. ระยะเวลำกำรศึกษำและกำรให้ทุน มีดังนี้
๙.๑ ระยะเวลำกำรศึกษำและกำรให้ทุนศึกษำในระดับปริญญำเอกไม่เกิน ๔ ปี โดยนับตั้งแต่
วันเริ่มเข้ำศึกษำในหลักสูตร
๙.๒ ทุนกำรศึกษำในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนำนำชำติ แต่ละทุนประกอบด้วย
๙.๒.๑ ค่ำเล่ำเรียน ค่ำบำรุงกำรศึกษำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรในแต่ล ะปีกำรศึกษำ
ของแต่ละสถำบันตำมทีจ่ ่ำยจริงแต่ไม่เกิน ๑๖๔,๐๐๐ บำทต่อปี
๙.๒.๒ ค่ำใช้จ่ำยประจำเดือนของผู้ได้รับทุน จ่ำยให้ เดือนละ ๔,๐๐๐ บำทต่อเดือน
(๔๘,๐๐๐ บำทต่อปี) โดยจะจ่ำยให้ในกรณีที่สถำนศึกษำอยู่ต่ำงพื้นที่กับสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร
๙.๒.๓ ค่ำหนังสือ อุปกรณ์กำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรสืบค้นวำรสำรอ้ำงอิง
ทำงวิชำกำร เหมำจ่ำย ๓๘,๐๐๐ บำทต่อปี
๙.๓ กรณีผู้รับทุนต้องไปพัฒนำงำนวิ จัยในต่ำงประเทศ ๖ เดือน – ๑ ปี ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำที่กำหนด ให้อิงอัตรำค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์ที่ สำนักงำน ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบำลศึกษำ
ในต่ำงประเทศ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำร ดังต่อไปนี้
๑) ค่ำใช้จ่ำยประจำเดือน
เหมำจ่ำย ตำมรัฐและประเทศที่ ก.พ. กำหนด
๒) ค่ำเล่ำเรียน/ค่ำตอบแทนกำรทำวิจัย ตำมจ่ำยจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด

๕
๓) ค่ำหนังสือ อุปกรณ์กำรศึกษำ
เหมำจ่ำย แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
๔) ค่ำประกันสุขภำพ
ตำมจ่ำยจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
๕) ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด
ตำมจ่ำยจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
๖) ค่ำโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ค่ำธรรมเนียมสนำมบิน และค่ำทำวีซ่ำ ตำมจ่ำยจริง
๑๐. กำรเพิกถอนกำรให้ทุน
ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๐.๑ ไม่มีหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำต่อจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัด
๑๐.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรเข้ำรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรทำสัญญำตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุข และสำนักงำน ก.พ. กำหนด
๑๐.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมำตรฐำน หรือไม่เหมำะสม หรือไม่
ประพฤติตนตำมแนวทำงที่ ก.พ. กำหนด
๑๐.๔ หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงไม่เข้ำศึกษำต่อในระดับ สำขำวิชำ และสถำนศึกษำ
ตำมที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

พัชรภำกร เทวกุล

(หม่อมหลวงพัชรภำกร เทวกุล)
รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำร ก.พ.
สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ

เอกสำรแนบ

-๒–

รำยละเอียดทุนรัฐบำลตำมควำมต้องกำรของสถำบันพระบรมรำชชนก
กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุนพัฒนำอำจำรย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำ หรือมีมหำวิทยำลัยในประเทศตอบรับให้เข้ำศึกษำในระดับปริญญำเอก)
หน่วย
ที่
๑

สำขำวิชำ
พยำบำล
ศำสตร์

ระดับ จำนวน
ปริญญำ ทุน
เอก

๔๕

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
และได้รับปริญญำโท สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือมีมหำวิทยำลัยตอบรับให้เข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๒

สำธำรณสุข
ศำสตร์และ
สำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง

เอก

๓๐

- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
และได้รับปริญญำโท สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือมีมหำวิทยำลัยตอบรับให้เข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

๓

สำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง
ด้ำน
กำรศึกษำ

เอก

๑๐

- เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)
- ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำขำวิชำศึกษำศำสตร์
และได้รับปริญญำโท สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ หรือสำขำวิชำอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือมีมหำวิทยำลัยตอบรับให้เข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

หมำยเหตุ กรณีผู้สมัครรับทุนเป็นข้ำรำชกำรที่มิได้สังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก หน่วยงำนต้นสังกัดต้องยินยอมให้
ตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถำบันพระบรมรำชชนกทันทีที่ได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับทุนกำรศึกษำและยินยอมให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรรับทุน

