(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาอาจารย์)
-----------------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนพัฒ นาอาจารย์) ซึ่งกำหนดให้ กระทรวง
สาธารณสุขดำเนินการคัดเลือก และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเท่ากับ
จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร พร้อมใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
อาศัยความตามข้อ ๕.๒ และ ๖.๔ แห่งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง
กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้
ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยที่ ๑

สาขาวิชา
วิชาเอก/เน้นทาง

ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก

พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่ / การพยาบาลผู้สูงอายุ /
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ /การพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ /สูติศาสตร์ /การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช / การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น /
การพยาบาลอนามัยชุมชน
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์

จำนวน ๘ ทุน
ได้แก่

นายอธิชัย ปานคำ
นางสาวจรัญญา ดีจะโปะ
นางสาววรรณพร คำพิลา
นายอติภัทร พรมสมบัติ

ไปศึกษาระดับปริญญาโท - เอก
ไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ไปศึกษาระดับปริญญาเอก
/นายกอบกุล ...

-๒-

นายกอบกุล มาดีคาน
นางสาววราภรณ์ บุญยงค์
นางสาวพัชรี สังข์สี
นางสาวทิพาวรรณ สมจิตร
หน่วยที่ ๒

สาขาวิชา
วิชาเอก/เน้นทาง
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก

ไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ไปศึกษาระดับปริญญาเอก

พยาบาลศาสตร์
การบริหารการพยาบาล / Nursing Economic /
Nursing informatic
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์

จำนวน ๒ ทุน
- ไม่มีผสู้ มัคร–
หน่วยที่ ๓

สาขาวิชา
วิชาเอก/เน้นทาง

ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก

สาธารณสุขศาสตร์
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนามัยสิ่งแวดล้อม /
ระบาดวิทยา / ชีวสถิติ / สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
- Health Informatics / Medical Informatics /
PhD. Communication and Media Studies
- Health Systems and Policy / Public Health and Policy
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์

จำนวน ๒ ทุน
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน –
หน่วยที่ ๔

สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก
จำนวน ๓ ทุน
วิชาเอก/เน้นทาง

ด้านสหเวชศาสตร์
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์

เภสัชสาธารณสุข /เภสัชเวท /เภสัชสมุนไพร /เทคโนโลยี
เภสัชกรรม /เภสัชวิทยา /เภสัชอุตสาหกรรม/เภสัชบริบาล
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน –

วิชาเอก/เน้นทาง
ทันตกรรมประดิษฐ์ / ทันตกรรมผู้สูงอายุ / ทันตกรรมบดเคี้ยว
ได้แก่
นายอนุรักษ์ สุกโรดม
ไปศึกษาระดับปริญญาโท - เอก
วิชาเอก/เน้นทาง

รังสีเทคนิค / Biomedical Magnetic/ Biomedical Magnetic
Resonance/ Medical imaging and image analysis
- ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน –
/โดยผู้ที่...
/วิชาเอก ...

-๓-

โดยผู้ที่มีเครื่องหมาย  ท้ายชื่อ หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
TOEFL ที ่ไ ด้ค ะแนนไม่ต ่ำ กว่า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) หรื อ มี ผ ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือ มีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อโดยไม่ มี เ งื่ อ นไข
ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ทั้ ง นี้ หากไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ดังกล่าว ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุน
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. รายงานตัว
ผู้มีสิ ทธิได้รั บทุนแจ้ งรายงานตั ว พร้ อมแนบภาพถ่ายบัตรประชาชน ส่ งให้ สำนั กงาน ก.พ.
ทาง e-mail ที่ nitcharee@ocsc.go.th ภายใน ๑๐ วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (สอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐ ๒ ๕๔๗ ๒๐๗๙) สามารถดาวน์โ หลดเอกสารการรายงานตัว ได้ท างเว็บ ไซต์
www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study หัวข้อ “ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “ทุนต่างประเทศ”
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือนำส่ งตัวผู้มีสิทธิได้รับทุนเพื่อไปขอรับการตรวจสุขภาพ
ต่อไป หลังจากผู้มีสิทธิได้รับทุนรายงานตัวแล้ว
หากผู้ใ ดไม่ร ายงานตัว และติด ต่อ เจ้า หน้ า ที่ต ามกำหนดดังกล่า ว โดยมิไ ด้แ จ้งให้
สำนักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้
๒. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ก.พ. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.ocsc.go.th/education เลือกหัวข้อ “ดาวน์โหลด” หัวข้อย่อย “แบบฟอร์ม” ดังต่อไปนี้
๑.๑ Medical Certificate / Mental Health Examination จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
โปรดกรอกแบบฟอร์มตามคำอธิบายในเว็บไซต์ พร้อมทั้งเขียนคำว่า “ทุนพัฒนาฯ สบช. ๖๕”
ในหน้ าที่ ๑ บริเวณด้านบนขวาของแบบฟอร์ม Medical Certificate และ Mental Health Examination
ของทั้ง ๒ ฉบับ
๑.๒ สถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. ๑๕ แห่ ง และหลั ก เกณฑ์ แ ละ
ข้อที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพร่างกาย
จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๓ ประวัติส่วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๔ Thai Scholars Information
จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๕ หลักเกณฑ์การเพิกถอนการให้ทุนรัฐบาล
จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๖ ขอยืนยันรับทุน
จำนวน ๑ ฉบับ
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
๒. ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าสังกัด
/๓. หลีกเลี่ยง...

-๔-

๓. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงาน ก.พ. กำหนด
๔. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
๕. ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นานเกิน ๑ ปี
๖. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๖.๑ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นั บ ตั้งแต่วัน ที่ป ระกาศรายชื่ อ ว่า เป็ น ผู้ มีสิท ธิได้รับ ทุ น
มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได้คะแนนต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (IELTS) ที่ได้ต่ำกว่า ๖.๐ หรือ
๖.๒ ผลการทดสอบภาษาอั งกฤษไม่ เป็ น ที่ ย อมรับ ของสถานศึ ก ษาที่ จ ะไปศึ ก ษาต่ อ
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิได้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา)
๗. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว
๘. ไม่ได้รับ การตอบรับ เข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๒ ปี
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ)

ชุติมา หาญเผชิญ
(นางชุตมิ า หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

พัชรภากร

