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(สำเนา) 
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
             

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาล 
ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๔ 

(ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เขา้ศึกษาในระดับปริญญาเอก) 
 -----------------------------------------------------                                             

                      ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับ 
ให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

               ๑.  ทุนทีร่ับสมัคร  รวม ๓๐ ทุน  
 ๑.๑ ทุนสำหรบัข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๕ หนว่ยทุน รวม ๑๘ ทุน 
 ๑.๒ ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ หน่วยทุน รวม ๑๒ ทุน 
(รายละเอียดทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 

 ๒.  ข้อผูกพันในการรับทุน 
                     ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณส ุขกำหนด เป ็นระยะเวลาไม ่น ้อยกว ่า  ๒  เท ่าของระยะเวลาที ่ได ้ร ับท ุน  ในกรณ ีที ่ผู ้ได ้ร ับท ุน 
เป็นข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม 
  ๒.๒ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ย
ปรับอีกด้วย 
 

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                        ๓.๑ เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ๓.๒ ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถงึวันทีป่ิดรับสมัคร (วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
  ๓.๓ ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัด 
ของข้าราชการดังกล่าวต้องยินยอมให้โอนมาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทันทีที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ไดร้ับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน 
    ๓.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วยตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี ้

 
(สำเนา) 

 
(สำเนา) 



๒ 
 

  ๓.๕ เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกใน 
ปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา 
  ๓.๖ เป็นผู้ทีม่ีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ๓.๗ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง
ผลงาน และการศกึษาต่อจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
  ๓.๘ เป็นผู้ที่มอีายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 

 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก  

 

                        ๔.๑ กำหนดวัน เวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร 
   ๔.๑.๑  กำหนดวัน เวลารับสมัคร 
    ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเวบ็ไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  
   ๔.๑.๒  วิธีการรับสมัคร 
    (๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง 
    ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง หรือ 
ให้ผู้ อ่ืนไปยื่นแทนได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓ 
    (๒) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 
    ผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง ใบสมั ค รพ ร้อม เอกสาร  และหลั กฐานต่ าง  ๆ  ไปยั ง  
กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก  สำน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มมุซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุน” 
  

                         ๔.๒ เอกสาร หลักฐาน ทีต่้องยื่นในการสมัคร 
   ๔.๒.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  
๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
   ๔.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท จำนวนอย่างละ ๑ ชุด 
   ๔.๒.๓ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่เคยสอน และอาจารย์ที่ควบคุมการ
วิจัยท่านละ ๑ ฉบับ รวม ๓ ฉบับ  (หนังสือรับรองควรระบุถึงความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพในการศึกษาต่อการทำ
วิจัย อุปนิสัยในการทำงาน ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์)  
   ๔.๒.๔ เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาเอก 
    (๑)  ผู้ที่กำลังศึกษา 
     - หลักฐานการลาศึกษาแบบเต็มเวลาจากต้นสังกัด 
     - หลักฐานแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่า
กำลังศึกษาแบบเต็มเวลา 

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


๓ 
 

             (๒)  ผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษา 
    - หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้เข้าศึกษา 
     -  เอกสารแสดงความจำนงในการขออนุมัติลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาจาก
หน่วยงาน 
    - เอกสารกำหนดวันเปิดภาคการศึกษา/ภาคเรียน 
    ๔.๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด 
   ๔.๒.๖ หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕  
   ๔.๒.๗ เอกสารอ่ืน  ๆ (ถ้ ามี ) เช่น  สำเนาใบสำคัญ การสมรส สำเนาใบ เปลี่ ยน 
ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
   สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
  ๔.๓ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้คนละ ๑ หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือเปลี่ยนหน่วยที่
สมัครไว้ไม่ได้ 
   ๔.๔ ในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู ้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู ้นั ้นเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู ้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ  สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 

 ๕.  การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
                       ๕.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 
                       ๕.๒ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และ
ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๕.๓   กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครเพ่ือทำหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคดัเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม สมควร
ที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ 
 

                   ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

                    ๖.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมัครตามข้อ ๕.๓ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร จาก
ใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรู้ความสามารถ และ/หรือ ประเมินความ
เหมาะสมของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบ 
   ๖.๒ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับจำนวนทุนที่จัดสรร 
เพื่อให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔ .๒  
ไปยัง กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรณีส่งทางไปรษณีย์ 



๔ 
 

สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการนำส่ง
เอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ 
เอกสาร หลักฐานทีส่่งหลังวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะไม่ได้รับการพิจารณา 
  ๖.๓ ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุน 
 

 ๗.  การรายงานตัวและการอบรม 
     ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 

 ๘.  การทำสัญญา 
                         ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

              ๙.  ระยะเวลาการศึกษาและการให้ทุน  มีดังนี้ 
  ๙.๑  ระยะเวลาการศึกษาและการให้ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่เกิน ๔ ปี โดยนับตั้งแต่ 
วันเริ่มเขา้ศึกษาในหลักสูตร 
  ๙.๒  ทุนการศึกษาในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ แต่ละทุนประกอบด้วย 

๙.๒.๑  ค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ ตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาของ 
แต่ละสถาบันตามทีจ่่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๖๔,๐๐๐ บาทต่อปี 
 ๙.๒.๒  ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของผู้ได้รับทุน จ่ายให้เดือนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
(๔๘,๐๐๐ บาทต่อปี) โดยจะจ่ายให้ในกรณีที่สถานศึกษาอยู่ต่างพ้ืนที่กับสถานที่ปฏิบัติราชการ 
 ๙.๒.๓  ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการสืบค้นวารสารอ้างอิง 
ทางวิชาการ เหมาจ่าย ๓๘,๐๐๐ บาทต่อปี 
 ๙.๓  กรณีผู ้รับทุนต้องไปพัฒนางานวิจัยในต่างประเทศ  ๖  เดือน – ๑ ปี ตามหลักสูตร
การศึกษาที่กำหนด ให้อิงอัตราค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา 
ในต่างประเทศ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหมาจ่าย ตามรฐัและประเทศที่ ก.พ. กำหนด 
  ๒) ค่าเล่าเรียน/ค่าตอบแทนการทำวิจัย ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 
  ๓) ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา  เหมาจ่าย แต่ไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.พ. กำหนด 
  ๔) ค่าประกันสุขภาพ  ตามจ่ายจริง แต่ไมเ่กินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 
  ๕) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 
  ๖) ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ คา่ธรรมเนียมสนามบิน และค่าทำวีซ่า ตามจ่ายจริง 
         

                ๑๐.  การเพิกถอนการให้ทุน 
                       ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๐.๑ ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการต้นสังกัด 
 

  ๑๐.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการเข้ารายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่กระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. กำหนด 



๕ 
 

  ๑๐.๓  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่
ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 
       ๑๐.๔  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา และสถานศึกษา
ตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ลงชื่อ)            ชุติมา  หาญเผชิญ 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
 

 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 


