
 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รืไอง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

พืไอเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ประจำปี ๎๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 
 -------------------------------------------- 

                      ดຌวยสำนักงาน ก.พ. รวมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำนินการคัดลือก
ขຌาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พื ไอเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ประจำป ๎๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ฉะนั ๅน อาศัยอำนาจ 

ตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวย
ทุนของรัฐบาล  พ .ศ . ๎๑๑ํ  จึงประกาศรับสมัครคัดลือกพรຌอมทัๅ งกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์  
การตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

              ํ.  ทุนทีไรับสมัคร  รวม ํ๑ ทุน  

ํ.ํ  ทุนสำหรับขຌาราชการ฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๔ หนวยทุน รวม ๕ ทุน 

ํ.๎  ทุนสำหรับขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ หนวยทุน รวม ๒ ทุน 

    ิรายละอียดทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌายประกาศนีๅี 
  

 ๎.  ขຌอผูกพนั฿นการรับทุน 

               ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมารับราชการ฿นสวนราชการทีไ สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน ฿นกรณีทีไผูຌเดຌรับทุนป็น
ขຌาราชการของวิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก฿หຌปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนทีไวิทยาลัยดิม 

                 ๎.๎ หากผูຌเดຌรับทุนเมขຌารับราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 
 

                    ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

                        ๏.ํ ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ๏.๎ ป็นผูຌมีวุฒิทางการศึกษา ผลการรียน ละอายุ ดังนีๅ 
      ํี ทุนศึกษาระดับปริญญาท-อก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา ละมีผล
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา ๎.๓๑ ฿นสาขาวิชาทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิ฿นระบบ
การวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๓์.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐ี  

 

ิสำนาี 

 

ิสำนาี 



๎ 

 

   ๎ี ทุนศึกษาระดับปริญญาอก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชา 

ทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ละเดຌรับปริญญาท ดยมีผลคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา฿นระดับ
ปริญญาทเมตไำกวา ๏.๑์ ฿นสาขาวิชาทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, 

B=๏, C=๎, D=ํ E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิ๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐ี 
   ผูຌสมัครคัดลือกทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา 
เมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ ํี หรือขຌอ ๎ี จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน จากสถานศึกษา
มาสดงวาป็นผูຌทีไมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยตามอกสารนบทຌายประกาศนีๅ 
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครคัดลือกครัๅงนีๅ 
  ๏.๏ ป็นผูຌทีไมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไกำหนดเวຌ฿นทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย
ประกาศนีๅ 
  ๏.๐  ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิ ๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐  ี 
ตจะดินทางเปศึกษาตอเดຌมืไออายุราชการครบ ๎ ปลຌว 

  ๏.๑ ผูຌสมัครทีไเมเดຌป็นขຌาราชการ฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หนวยงานตຌนสังกัด
ของขຌาราชการดังกลาวตຌองยินยอม฿หຌอนมาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทันทีทีไเดຌรับ 

การคัดลือก฿หຌป็นผูຌเดຌรับทุน ละยินยอม฿หຌปฏิบัติตามงืไอนเขการรับทุน  
  ๏.๒ ป็นผูຌทีไเมอยูระหวางการลาศึกษาตอ 

  ๏.๓ ป็นผูຌทีไมีความรูຌภาษาอังกฤษดีพอทีไจะเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศเดຌ 
  ๏.๔ ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
  ๏.๕ ป็นผูຌทีไปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไดຌวยความรับผดิชอบ อุทิศวลา฿หຌกราชการดຌวยความสยีสละ 

  ๏.ํ์ ป็นผูຌทีไสวนราชการหในวามีความหมาะสม ละป็นผูຌมีความรูຌความสามารถพียงพอ 
สมควรจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะกลับมาป็นกำลังสำคัญของสวนราชการ 
 

 ๐.  การรับสมัครคัดลือก 

                         ๐.ํ กำหนดวันวลารับสมัคร ละวิธีการรับสมัคร 
   ๐.ํ.ํ กำหนดวัน วลารับสมัคร 

    ผูຌมีคุณสมบัติละประสงค์จะสมัคร สมัครเดຌตัๅงตบัดนีๅถึงวันทีไ ๏์ กรกฎาคม 
๎๑๒๐  ดยสามารถดาวน์หลด฿บสมัครเด ຌทางว ใบ เซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study   

หัวขຌอ ทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ประจำป ๎๑๒๐  
หัวขຌอยอย ทุนตางประทศ ทั ๅงนี ๅ ผู ຌสมัครตຌองกรอกรายละอียด฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวนละถูกตຌอง 

ตามความป็นจริง พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอดຌวยตนอง 
 

 

 

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


๏ 

 

   ๐.ํ.๎ วิธีการรับสมัคร 
    ิํี กรณีสมัครดຌวยตนอง 
          ผูຌสมัครสามารถยืไน฿บสมัครพรຌอมอกสาร  ละหลักฐานดຌวยตนอง หรือ฿หຌ
ผูຌอืไนเปยืไนทนเดຌทีไ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวญั อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ หมายลขทรศัพท์ ์ ๎๑๕์ ํ๔๏๏ 

    ิ๎ี กรณีสมัครทางเปรษณีย์ 
          ผูຌ สมัครตຌองส ง฿บสมัครพรຌอมอกสาร ละหลักฐานต าง โ เปยั ง 
กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์   
ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์  ์ดยขียนวงลใบเวຌทีไมุมซอง฿หຌหในชัดจนวา สมัครทุน  

                         ๐.๎ อกสาร หลักฐาน ทีไตຌองยืไนพรຌอม฿บสมัคร 
   ๐.๎.ํ ฿บสมัคร ซึ ไงต ิดรูปถายหนຌาตรงเมสวมหมวกละเมสวมวนตาดำ  
ขนาด ํxํ.๑ นิๅว  ถายเวຌเมกิน ํ ป  
   ๐.๎.๎ สำนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ละสำนาระบียนสดงผลการรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ฿นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาท จำนวนอยางละ ํ ชุด 

   ๐.๎.๏ หนังสืออนุญาตละรับรองความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือกพืไอรับทุน 

จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑  

     ๐.๎.๐ สำนาทะบียนบຌาน/สำนาบัตรประจำตัวประชาชน ละสำนาบัตรประจำตัว
ขຌาราชการ จำนวนอยางละ ํ ชุด  
   สำนาหลักฐานทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมัครขียนรับรองวา สำนาถูกตຌอง ละลงชืไอกำกับเวຌดຌวย 

  ๐.๏  ผูຌสมัครมีสิทธิสมัครเดຌคนละ ํ หนวย มืไอสมัครลຌวจะขอถอนหรือปลีไยนหนวย 

ทีไสมัครเวຌเมเดຌ 
      ๐.๐  ฿นการสมัคร ผูຌสมัครจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังวาผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูຌนัๅนป็น
ผูຌขาดคุณสมบัติทันที ละ฿นกรณีทีไผูຌสมัครกรอกรายละอียด฿น฿บสมัครป็นทใจ สำนักงาน ก.พ. จะจຌง฿หຌ
หัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด พิจารณาดำนินการทางวินัยตามควรกกรณีตอเป 

 ๑.  การตงตัๅงคณะกรรมการกีไยวกับการคัดลือก 

  ๑.ํ  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการคัดลือก 

  ๑.๎  คณะกรรมการดำนินการคัดลือกจะตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัคร 

ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการคัดลือกทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ๑.๏  กระทรวงสาธารณสุขตงตัๅงคณะกรรมการกลัไนกรองผูຌสมัครพืไอทำหนຌาทีไพิจารณา
กลัไนกรองละคัดลือกผูຌสมัครทีไมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรูຌความสามารถละความหมาะสม 

สมควรทีไจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅน พืไอทีไจะกลับมาป็นกำลังสำคัญของหนวยงาน 
 



๐ 

 

                    ๒.  วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

      ๒.ํ คณะกรรมการกลัไนกรองผูຌสมัคร ตามขຌอ ๑.๏ พิจารณากลัไนกรองละคัดลือกผูຌสมัคร
จาก฿บสมัคร อกสาร ละหลักฐานตาง โ รวมทัๅงอาจพิจารณาทดสอบความรูຌความสามารถ ละ/หรือประมิน
ความหมาะสมของผูຌสมัคร ละประกาศรายชืไอผูຌผานการคัดลือก฿หຌผูຌสมัครทราบ 

  ๒.๎ ผูຌทีไเดຌรับการประกาศรายชืไอป็นผูຌผานการคัดลือกจะตຌองเปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 

฿หຌเดຌคะนนเมตไำกวา ๒ํ คะนน ิiBT) หรือ ๑์์ คะนน ิPBT) หรือ IELTS ฿หຌเดຌคะนนเมตไำกวา ๑.์  
    ผูຌผานการคัดลือกทีไมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามกณฑ์ทีไกำหนด
อยูลຌว ละผลการทดสอบมีอายุเมกิน ๎ ป นับถึงวันทีไ ๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐ สามารถ฿ชຌผลการทดสอบนัๅนเดຌ 
  ๒.๏ กระทรวงสาธารณสุขจຌงรายชืไอผูຌผานการคัดลือกตามกณฑ์ขຌอ ๒.๎ จำนวนทากับ
จำนวนทุนทีไเดຌรับการจัดสรร พืไอ฿หຌ ก.พ. พิจารณา฿หຌความหในชอบ พรຌอมกับสง฿บสมัคร อกสาร หลักฐานตาง โ 
ละสำนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เปยังกลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาละลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  

๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿นวันทีไ ๏์ สิงหาคม ๎๑๒๐ 
กรณีสงทางเปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที ไทำการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็นสำคัญ  
ละหากสวนราชการนำสงอกสารอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันทีไกลุมงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรา
รับอกสารป็นสำคัญ ทัๅงนีๅ อกสาร หลักฐานทีไสงหลังวันทีไ ๏์ สิงหาคม ๎๑๒๐ จะเมเดຌรับการพิจารณา 

  ๒.๐ ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตามกณฑ ์ดังนีๅ 
   ๒.๐.ํ ผูຌทีไจะเดຌรับการประกาศรายชืไอวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนนัๅน มีกณฑ์การพิจารณา 
ดังตอเปนีๅ 
    (ํ)  ป็นผูຌทีไมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ทีไ เดຌคะนนเมตไำกวา  
๓๕ คะนน iิBT) หรือ ๑๑์ คะนน ิPBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ทีไเดຌคะนนเมตไำกวา ๒.์ หรือ 

    (๎)  ป็นผูຌทีไมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ทีไเดຌคะนนเมตไำกวา ๒ํ 
คะนน ิiBT) หรือ ๑์์ คะนน ิPBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ทีไเดຌคะนนเมตไำกวา ๑ .์  

ตเมถึงตามกณฑ์ขຌอ ๒.๐.ํ ิํี ละมีสถานศึกษาตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาตอ ณ ตางประทศ ดยเมมีงืไอนเข 

   ๒.๐.๎ ผูຌที ไจะเดຌรับการประกาศรายชืไอวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมีงืไอนเขนัๅน  

มีกณฑ์การพิจารณาดังตอเปนีๅ 
    (ํ)  ป็นผูຌมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ทีไเดຌคะนนเมตไำกวา ๒ํ คะนน 
ิiBT) หรือ ๑์์ คะนน ิPBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ทีไเดຌคะนนเมตไำกวา ๑.์ ตเมถึง 
ตามกณฑ์ขຌอ ๒.๐.ํ ิํี ละ 

    (๎)  ภาย฿นระยะวลา ํ ปี นับตัๅงตวันทีไประกาศรายชืไอวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ตຌองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ทีไเดຌคะนนเมตไำกวา ๓๕ คะนน ิiBT) หรือ ๑๑์ คะนน ิPBT) 

หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ทีไเดຌคะนนเมตไำกวา ๒.์ หรือมีสถานศึกษาตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาตอ
ดยเมมีงืไอนเข  
 



๑ 

 

 ๓.  การรายงานตัวละการอบรม 

      ผูຌมีสทิธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 ๔.  การตรวจสุขภาพละอนามัย 

                          ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. 
ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ละผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์
ของ ก.พ. ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 
 

๕.   การทำสัญญา 

                         ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

                   ํ ์.  การรับงินทุน 

  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ละมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัย
จากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย  ชน  
คาตั๋วดยสารครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือ 

ละอุปกรณ์การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 
 

      ํํ.  การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง 
  สำนักงาน ก.พ. จะดำนินการกีไยวกับการสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษา
ทีไสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ละมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌ เดຌรับทุน
ดินทางเปศึกษา 
 

 ํ๎. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                        ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌ เดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
                     ํ๎.ํ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

      ํ๎.๎ เมมีหนังสืออนุญาตละรับรองความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือกพืไอรับทุน 

จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด 

 ํ๎.๏ หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไกระทรวงสาธารณสุข
ละสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                          ํ๎.๐ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ํ๎.๑ ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไนานกิน ํ ป 
 

 

 

 



๒ 

 

 ํ๎.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ 
  ํ๎.๒.ํ  ภาย฿นระยะวลา ํ ปี นับตัๅงตวันทีไประกาศรายชืไอวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ทีไเดຌคะนนตไำกวา ๓๕ คะนน ิiBT) หรือ ๑๑์ ิPBTี หรือผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ทีไเดຌคะนนตไำกวา ๒.์ หรือ 

                          ํ๎.๒.๎  ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นทีไยอมรับของสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ
ิยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา) 
                         ํ๎.๓ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอ มืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 

 ํ๎.๔ เมเดຌรับการตอบรับขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอภาย฿นระยะวลา ๎ ป 
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน   
                                                                       

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๒๐ 

ิลงชืไอี           ชุติมา  หาญผชิญ 

(นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบติัราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

สำนาถูกตຌอง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



 อกสารนบทຌาย

หนวย
ที่

สาขาวิชา วิชาเอก หรือ เนຌนทาง
ระดบั

ปริญญา
ประเทศ

จ านวน
ทนุ

คุณสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร

ํ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผูຌ฿หญ / ท-อก สหรัฐอมริกา คนาดา   ๎ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
การพยาบาลผูຌสูงอายุ / หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

การพยาบาลผูຌ฿หญ อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละผูຌสูงอายุ หรือ นวิซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 

ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ
ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป  นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

๎ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอนามยั ท-อก สหรัฐอมริกา คนาดา   ํ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
ชุมชน หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือ นวิซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 

ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ
ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป  นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

รายละเอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจ าปี  ๒๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์

(ส าหรับขຌาราชการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)



๎

หนวย
ที่

สาขาวิชา วิชาเอก หรือ เนຌนทาง
ระดบั

ปริญญา
ประเทศ

จ านวน
ทนุ

คุณสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร

รายละเอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจ าปี  ๒๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์

(ส าหรับขຌาราชการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

๏ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดา ท-อก สหรัฐอมริกา คนาดา   ํ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
ทารกละผดุงครรภ ์/ หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

สูติศาสตร์ อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือ นวิซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 

ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ
ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป  นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

๐ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสุขภาพจิต ท-อก สหรัฐอมริกา คนาดา   ํ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
ละการพยาบาลจิตวช หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือ นวิซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 

ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ
ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป  นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)



๏
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สาขาวิชา วิชาเอก หรือ เนຌนทาง
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คุณสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร

รายละเอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจ าปี  ๒๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์

(ส าหรับขຌาราชการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

๑ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลดใก ท-อก สหรัฐอมริกา คนาดา   ํ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
ละวัยรุน หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือ นวิซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 

ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ
ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป  นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

๒ พยาบาลศาสตร์ Nursing Informatic / ท-อก สหรัฐอมริกา คนาดา   ํ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
Nursing Economic หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือ นวิซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 

ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ
ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป  นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)
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รายละเอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจ าปี  ๒๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์

(ส าหรับขຌาราชการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

๓ สาธารณสุขศาสตร์ Health Informatics ท - อก สหรัฐอมริกา คนาดา   ํ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หรือ นวิซีลนด์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวชระบยีน หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์     

ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางคอมพิวตอร์  
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ 
ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐) 

- กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวชระบยีน หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางคอมพิวตอร์    
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
'ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางคอมพิวตอร์    
หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ 
หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ  ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

๔ ภสัชศาสตร์ ภสัชสาธารณสุข / ท - อก สหรัฐอมริกา  คนาดา ํ - เปน็ขຌาราชการ฿นสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก
ภสัชวท / หรือ สหราชอาณาจักร  - ปฏบิติัราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

ภสัชสมนุเพร / อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณศึีกษาระดบัปริญญาท-เอก  ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาภสัชศาสตร์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม
ทคนลยีภสัชกรรม / นวิซีลนด์ ตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๎.๓๑ หรือ รຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมอีายุเมกนิ ๏๑ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร
ภสัชอตุสาหกรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐) 

หรือ  ประทศ฿นภมูภิาค - กรณศึีกษาระดบัปริญญาเอก ปน็ผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาภสัชศาสตร์ ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ยุรป หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ่ากวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ 

หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมอีายุเมกนิ ๐์ ป นบัถึงวันทีไปຂดรับสมคัร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)
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ํ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผูຌ฿หญ / ท - อก สหรัฐอมริกา  คนาดา   ํ - เป็นขຌาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
การพยาบาลผูຌสูงอาย ุ/ หรือ สหราชอาณาจกัร  - ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

การพยาบาลผูຌ฿หญ อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณีศึกษาระดับปริญญาท-อก  ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละผูຌสูงอายุ หรือ นิวซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไา่กวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ 

ละมีอายเุมกนิ ๏๑ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไา่กวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ
ละมีอายเุมกนิ ๐์ ป  นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

๎ พยาบาลศาสตร์ ก รพย บ ลอน มย ท - อก สหรัฐอมริกา  คนาดา   ํ - เป็นขຌาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชุมชน หรือ สหราชอาณาจกัร  - ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณีศึกษาระดับปริญญาท-อก  ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือ นิวซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไา่กวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ 

ละมีอายเุมกนิ ๏๑ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไา่กวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ
ละมีอายเุมกนิ ๐์ ป  นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

รายละอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ่ือเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ประจ าป ี ๒๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์

(ส าหรับขຌาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)



๒

หนวย
ที่

สาขาวิชา วิชาเอก หรือ เนຌนทาง
ระดับ

ปริญญา
ประเทศ

จ านวน
ทุน

คุณสมบัติเฉพาะของผูຌสมัคร

รายละอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ่ือเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ประจ าป ี ๒๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์

(ส าหรับขຌาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

๏ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดา ท - อก สหรัฐอมริกา  คนาดา   ํ - เป็นขຌาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทารกละผดุงครรภ์ / หรือ สหราชอาณาจกัร  - ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

สูติศาสตร์ อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณีศึกษาระดับปริญญาท-อก  ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หรือ นิวซีลนด์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไา่กวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ 

ละมีอายเุมกนิ ๏๑ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณีศึกษาระดับปริญญาเอก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง
ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไา่กวา ๏.๑์ หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ
ละมีอายเุมกนิ ๐์ ป  นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

๐ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิไงวดลຌอม / ท - อก สหรัฐอมริกา  คนาดา   ๎ - เป็นขຌาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
อาชีวอนามัย หรือ สหราชอาณาจกัร  - ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณีศึกษาระดับปริญญาท-อก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม
หรือ นิวซีลนด์ ตลอดหลักสูตรเมตไา่กวา ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ  ละมีอายเุมกนิ ๏๑ ป 

นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณีศึกษาระดับปริญญาอก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ละเดຌรับปริญญาท
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไา่กวา ๏.๑์ 
หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ   ละมีอายเุมกนิ ๐์ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)



๓

หนวย
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สาขาวิชา วิชาเอก หรือ เนຌนทาง
ระดับ

ปริญญา
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จ านวน
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คุณสมบัติเฉพาะของผูຌสมัคร

รายละอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ่ือเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ ประจ าป ี ๒๑๒๐ (ทุนพัฒนาอาจารย)์

(ส าหรับขຌาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

๑ ทันตพทยศาสตร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ / ท - อก สหรัฐอมริกา คนาดา ํ - เป็นขຌาราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทันตกรรมผูຌสูงอายุ หรือ สหราชอาณาจกัร  - ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

อก ครือรัฐออสตรลีย - กรณีศึกษาระดับปริญญาท-อก  ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์  ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม
นิวซีลนด์  หรือ ตลอดหลักสูตรเมตไา่กวา  ๎.๓๑ หรือรຌอยละ ๓์ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ  ละมีอายเุมกนิ ๏๑ ป นับถงึวันทีไ
ประทศ฿นภูมิภาคยุรป ปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

- กรณีศึกษาระดับปริญญาอก ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์ ละเดຌรับปริญญาท
สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์  หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไา่กวา ๏.๑์
 หรือ รຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไา่กวานีๅ  ละมีอายเุมกนิ ๐์ ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร (๏์ กรกฎาคม ๎๑๒๐)

หมายหตุ ผูຌสมัครทีไเมเดຌป็นขຌาราชการ฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หนวยงานตຌนสังกัดของขຌาราชการดังกลาวตຌอง฿หຌความยินยอม฿หຌอนมาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ทันที

ตาม พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนก ต าหนงบรรจุจะมีการปรับปลีไยนป็นสายการสอน฿นสถาบันอุดมศึกษา (ขຌาราชการครู)   
ทีเ่ดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌเดຌรับทุน การศึกษาละยินยอม฿หຌปฏิบัติตามงื่อนเขการรับทุน ทัๅงนีๅ นืไองจาก สถาบันพระบรมราชชนกป็นสถาบันอุดมศึกษา ภาย฿ตຌกระทรวงสาธารณสุข


