
 
 

                                                                     
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครฐั 
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์ 

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

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ซึ่งก าหนดให้
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการคัดเลือก และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS 
ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
เท่ากับจ านวนทุนที่ได้รับการจัดสรร พร้อมใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ไปยังส านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ได้ขยายก าหนดวันให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เฉพาะหน่วยทุนที่ ๒ ในระดับปริญญาเอก พร้อมส่งเอกสารไปยังส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น 

 

  อาศัยความตามข้อ ๕.๒ และ ๖.๔  แห่งประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการ
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

หน่วยที่ ๑ ตามความต้องการของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  สาขาวิชา   พยาบาลศาสตร์ 
  วิชาเอก/เน้นทาง   -  
  ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร   
      เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 
  จ านวน ๖ ทุน 
 

 ได้แก ่ นางสาวพัชรี  แวงวรรณ   ไปศึกษาระดับปริญญาเอก 
  นายเอกชัย  กันธะวงศ์   ไปศึกษาระดับปริญญาเอก  

/นายศุภกร... 

 
(ส าเนา) 



- ๒ - 

 

  นายศุภกร  หวานกระโทก   ไปศึกษาระดับปริญญาเอก  
  นางสาวลลิตวดี  เตชะกัมพลสารกิจ   ไปศึกษาระดับปริญญาเอก  
  นางสาววิภาวี  พลแก้ว   ไปศึกษาระดับปริญญาเอก  
  นางสาวสุรัสวดี  พนมแก่น   ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
  
หน่วยที่ ๒ ตามความต้องการของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  สาขาวิชา   สาธารณสุขศาสตร์ 
  วิชาเอก/เน้นทาง   อาชีวอนามัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร   
      เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 
  จ านวน ๒ ทุน 
      -  ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน – 

 

หน่วยที่ ๓ ตามความต้องการของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  สาขาวิชา   ทันตแพทยศาสตร์ 
  วิชาเอก/เน้นทาง   ทันตสาธารณสุข/ทันตกรรมประดิษฐ์ 
  ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร   
      เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 
  จ านวน ๑ ทุน 
 

 ได้แก ่ นางสาวชุติกานต์  บัดแก้ว ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 

 

หน่วยที่ ๔ ตามความต้องการของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  สาขาวิชา   เภสัชศาสตร์ 
  วิชาเอก/เน้นทาง   เภสัชสาธารณสุข/เภสัชสมุนไพร 
  ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร   
      เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 
  จ านวน ๑ ทุน 
 

 ได้แก ่ นางสาวภัทรินทร์  หอมปลื้ม  ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 

 

 
/หน่วยที่ ๕... 

 
 
 



- ๓ - 

 

หน่วยที่ ๕ ตามความต้องการของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  สาขาวิชา   Health Informatics 
  วิชาเอก/เน้นทาง   Health Informatics 
  ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร   
      เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 
  จ านวน ๑ ทุน 
 

 ได้แก ่ นายอนุวัฒน์  เพ็งพุฒ  ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 

ผู้ที่มีเครื่องหมาย  ท้ายชื่อ หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕.๐ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ
โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุน 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มของส านักงาน ก.พ. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.ocsc.go.th/education เลือกหัวข้อ “ดาวน์โหลด” หัวข้อย่อย “แบบฟอร์ม” ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ Medical Certificate / Mental Health Examination    จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
    โปรดกรอกแบบฟอร์มตามค าอธิบายในเว็ปไซต์ พร้อมทั้งเขียนค าว่า “ทุนพัฒนาฯ สบช. ๖๐” 

ในหน้าที่ ๑ บริเวณด้านบนขวาของแบบฟอร์ม Medical Certificate และ Mental Health Examination 
ของทั้ง ๒ ฉบับ 

๑.๒ สถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. ๑๕ แห่ง และหลักเกณฑ์และข้อที่
พึงทราบในการตรวจสุขภาพร่างกาย        จ านวน ๑  ฉบับ 

๑.๓ ประวัติส่วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ   จ านวน ๑  ฉบับ 
๑.๔ Thai Scholars Information      จ านวน ๑  ฉบับ 
๑.๕ หลักเกณฑ์การเพิกถอนการให้ทุนรัฐบาล     จ านวน ๑  ฉบับ 
๑.๖ ขอยืนยันรับทุน      จ านวน ๑  ฉบับ 

๒. รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ชั้น ๘ อาคาร 
ส านักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๓๐ 
ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กิจกรรมเสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.) พร้อมทั้งน า
เอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 

๒.๑ เอกสารตามข้อ ๑.๑ – ๑.๖ 
๒.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๔ รูป (นับรวมที่ใช้ติดเอกสารข้อ ๑.๑ แล้ว)  

/ส านักงาน ก.พ. ... 

http://www.ocsc.go.th/education


- ๔ - 

 

 ส านักงาน ก.พ. จะมีหนังสือน าส่งตัวผู้มีสิทธิได้รับทุนเพื่อไปขอรับการตรวจสุขภาพต่อไป 
หลังจากรายงานตัวแล้ว 

  หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัว และติดต่อเจ้าหน้าที่ตามก าหนดดังกล่าว โดยมิได้แจ้งให้
ส านักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ 

 อนึ่ง  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑.  ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.  
 ๒.  ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจากหัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
 ๓.  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการท าสัญญาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
และส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 ๔.  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
 ๕.  ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นานเกิน ๑ ปี 
 ๖.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     ๖.๑  ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได้คะแนนต่ ากว่า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลการทดสอบ 
ภาษาอังกฤษ (IELTS) ที่ได้ต่ ากว่า ๖.๐ หรือ 
      ๖.๒  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ 
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิได้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) 
 ๗.  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงก าหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว 
 ๘.  ไม่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่
วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน  

     
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๗     กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(ลงชื่อ)         พัชรภากร  เทวกุล 
 

(หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

      

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 


