
 
                                                  

 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 
 -------------------------------------------- 

                      ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข เพื ่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ฉะนั ้น อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย
ทุนของรัฐบาล  พ .ศ . ๒๕๕๑  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้ งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์  
การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

              ๑.  ทุนที่รับสมัคร  รวม ๑๖ ทุน  
๑.๑  ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๔ หน่วยทุน รวม ๑๒ ทุน 
๑.๒  ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ หน่วยทุน รวม ๔ ทุน 

    (รายละเอียดทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
  

 ๒.  ข้อผูกพนัในการรับทุน 
               ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่ สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็น
ข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม 
                 ๒.๒ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็น
เบี้ยปรับอีกด้วย 
 

                    ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                        ๓.๑ เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ๓.๒ เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา ผลการเรียน และอายุ ดังนี้ 
      ๑) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผล
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน (ในระบบ
การวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑ E หรือ F=๐) หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  
และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  

 
(สำเนา) 



 ๒ 

   ๒) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
ที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน และได้รับปริญญาโท โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, 
B=๓, C=๒, D=๑ E หรือ F=๐) หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
   ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามข้อ ๑) หรือข้อ ๒) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียน จากสถานศึกษา
มาแสดงว่าเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ 
  ๓.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
  ๓.๔  ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันทีป่ิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการครบ ๒ ปีแล้ว 
  ๓.๕ ผู้สมัครที่ไม่เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของ
ข้าราชการดังกล่าวต้องให้ความยินยอมในการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของผู ้ ได้รับทุนไปเป็นของ
สถาบันพระบรมราชชนกทันทีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน  
  ๓.๖ เป็นผู้ทีไ่ม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
  ๓.๗ เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ 
  ๓.๘ เป็นผู้ทีมี่ศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
  ๓.๙ เป็นผู้ทีป่ฏิบัติงานในหน้าที่ดว้ยความรับผดิชอบ อุทิศเวลาใหแ้ก่ราชการดว้ยความเสยีสละ 
  ๓.๑๐ เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือทีจ่ะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ 
 

 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
                         ๔.๑ กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร 
   ๔.๑.๑ กำหนดวัน เวลารับสมัคร 
    ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  โดยสามารถดาวน ์โหลดใบสมัครได ้ทางเว ็บ ไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study   
หัวข้อ “ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี ๒๕๖๓”  
หัวข้อย่อย “ทุนต่างประเทศ” ทั ้งนี ้ ผู ้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 
 
 
 

http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study


 ๓ 

   ๔.๑.๒ วิธีการรับสมัคร 
    (๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง 
          ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร  และหลักฐานด้วยตนเอง หรือให้
ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวญั อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓ 
    (๒) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 
          ผู้ สมัครต้องส่ งใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานต่ าง ๆ ไปยั ง 
กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์   
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุน” 
                         ๔.๒ เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๔.๒.๑ ใบสมัคร ซึ ่งต ิดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  
   ๔.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอย่างละ ๑ ชุด 
   ๔.๒.๓ หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน 
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕  
     ๔.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด  
   สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
  ๔.๓  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้คนละ ๑ หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือเปลี่ยนหน่วย 
ที่สมัครไว้ไม่ได้ 
      ๔.๔  ในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

 ๕.  การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑  ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 
  ๕.๒  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๕.๓  กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครเพ่ือทำหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 
สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน 
 



 ๔ 

                    ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
      ๖.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัคร ตามข้อ ๕.๓ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร
จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรู้ความสามารถ และ/หรือประเมิน
ความเหมาะสมของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบ 
  ๖.๒ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 
ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือ IELTS ให้ไดค้ะแนนไม่ต่ำกว่า ๕.๐  
    ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่กำหนด
อยู่แล้ว และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สามารถใช้ผลการทดสอบนั้นได้ 
  ๖.๓ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อ ๖.๒ จำนวนเท่ากับ
จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที ่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ  
และหากส่วนราชการนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรา
รับเอกสารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เอกสาร หลักฐานที่ส่งหลังวันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะไม่ได้รับการพิจารณา 
  ๖.๔ ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนตามเกณฑ ์ดังนี้ 
   ๖.๔.๑ ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนนั้น มีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า  
๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ไดค้ะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือ 
    (๒)  เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ 
คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕ .๐  
แต่ไม่ถึงตามเกณฑ์ข้อ ๖.๔.๑ (๑) และมีสถานศึกษาตอบรับใหเ้ข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข 

   ๖.๔.๒ ผู้ที ่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมีเงื่อนไขนั้น  
มีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ 
    (๑)  เป็นผู้มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน 
(iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึง 
ตามเกณฑ์ข้อ ๖.๔.๑ (๑) และ 
    (๒)  ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ
โดยไม่มีเงื่อนไข  
 



 ๕ 

 ๗.  การรายงานตัวและการอบรม 
      ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 ๘.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                          ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก .พ. 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด 
 

๙.   การทำสัญญา 
                         ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

                   ๑๐.  การรับเงินทุน 
  ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัย
จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย  เช่น  
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ 
และอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

      ๑๑.  การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง 
  สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษา
ที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว จึงจะให้ผู้ ได้รับทุน
เดินทางไปศึกษา 
 

 ๑๒. การเพิกถอนการให้ทุน 
                        ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
                     ๑๒.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
      ๑๒.๒ ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด 
 ๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
                          ๑๒.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 
 ๑๒.๕ ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นานเกิน ๑ ปี 
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 ๑๒.๖ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๒.๖.๑  ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๖.๐ หรือ 
                          ๑๒.๖.๒  ผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาที่มิได้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) 
                         ๑๒.๗ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ เมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแล้ว 
 ๑๒.๘ ไม่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๒ ปี 
นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน   
                                                                      g 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ลงชื่อ)             ศรีสมร  กสิศิลป์ 

(นางศรีสมร  กสิศิลป์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
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รายละเอียดทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

(ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก) 

หน่วย
ที ่

สาขาวิชา 
วิชาเอกหรือ

เน้นทาง 
ระดับ

ปริญญา 

ประเทศ จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๑ พยาบาลศาสตร์ - โท - เอก  
หรือ เอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย  

หรือ นิวซีแลนด์ 

๘ - เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  
หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ 
ปดิรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 
- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผูไ้ด้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
และได้รับปริญญาโท สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรในระดบัปริญญาโทไม่ต่ำกวา่ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวนัทีป่ิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๒ สาธารณสุขศาสตร์ Health 
Informatics  

โท - เอก  
หรือ เอก  

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

หรือ นิวซีแลนด์ 

๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตร ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์หรือ
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบยีน หรือสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์  
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้
ไมต่่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร  (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 
-  กรณีศึกษาระดบัปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตร ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์หรือ
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบยีน หรือสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์
และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกนิ ๔๐ ปี  
นับถึงวันทีป่ิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

เอกสารแนบท้าย 



 

 

๘ 

หน่วย
ที ่

สาขาวิชา 
วิชาเอกหรือ

เน้นทาง 
ระดับ

ปริญญา 

ประเทศ จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๓ เภสัชศาสตร์ เภสัชสาธารณสุข/
เภสัชเวท/ 
เภสัชสมุนไพร/
เทคโนโลย ี
เภสัชกรรม/ 
เภสัชอุตสาหกรรม  

โท - เอก  
หรือ เอก  

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หรือ ประเทศใน
ภูมิภาคยุโรป 

๑  
- เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถงึวันที่ปิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 

- กรณีศึกษาระดบัปรญิญาเอก เป็นผูไ้ด้รับปริญญาตรี สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  
และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๔ การแพทย์ทางเลือก - โท – เอก  
หรือ เอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

หรือ 
ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

๒ - เป็นข้าราชการในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผูไ้ด้รับปริญญาตร ีสาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 

- กรณีศึกษาระดบัปริญญาเอก เป็นผูไ้ด้รับปริญญาตร ีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบไดไ้ม่ตำ่กวา่นี ้และมีอายไุม่เกนิ ๔๐ ป ี 
นับถงึวนัที่ปดิรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 
 

๒ 



 

 

๙ 

รายละเอียดทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

(ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

หน่วย
ที ่

สาขาวิชา 
วิชาเอกหรือ

เน้นทาง 
ระดับ

ปริญญา 

ประเทศ จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๑ พยาบาลศาสตร์ - โท - เอก  
หรือ เอก 

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย  

หรือ นิวซีแลนด์ 

๒ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  
หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ 
ปิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผูไ้ด้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
และได้รับปริญญาโท สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง โดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรในระดบัปริญญาโทไม่ต่ำกวา่ ๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวนัทีป่ิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๒ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัย
สิ่งแวดล้อม/ 
อาชีวอนามัย  

โท - เอก  
หรือ เอก  

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

หรือ นิวซีแลนด์ 

๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตร ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้
ไม่ตำ่กวา่นี ้และมีอายไุม่เกนิ ๓๕ ปี นบัถึงวันที่ปดิรับสมัคร  (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 

-  กรณีศึกษาระดบัปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปรญิญาตร ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 
และได้รับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไมต่่ำกว่า ๓.๕๐  
หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกนิ ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
(๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

  

๓ 



 

 

๑๐ 

หน่วย
ที ่

สาขาวิชา 
วิชาเอกหรือ

เน้นทาง 
ระดับ

ปริญญา 

ประเทศ จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๓ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรม
ประดิษฐ์  

โท - เอก  
หรือ เอก  

สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  

สหราชอาณาจักร 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ 
หรือ ประเทศใน
ภูมิภาคยุโรป 

๑  
- เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปรญิญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หรือ 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รบัปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์
และได้รับปริญญาโท สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไมต่่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไมต่่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
(๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 
หมายเหตุ กรณีผูส้มัครรับทุนเป็นข้าราชการที่มิได้สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดต้องยินยอมให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็น 

ของสถาบันพระบรมราชชนกทันทีท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาและยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน ทั้งนี้ เนื่องจาก สถาบันพระบรมราชชนก 
เป็นสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกตำแหน่งบรรจุจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นสายการสอนใน 
สถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการครู)   

 
 

๔ 


