ร่าง
(สาเนา)
ประกาศส่านักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพือไ รับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ประจ่าปี 256๎
(ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา)
---------------ดຌวยส่านักงาน ก.พ. จะด่านิน การสอบข งขัน พืไอรับ ทุน รัฐ บาลตามความตຌองการของสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ่าปี 256๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอ่านาจ
ตามความ฿นมาตรา 13 (9) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุน
ของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงก่าหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน
ดังตอเปนีๅ
แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จ่านวน 1 หนวย รวม โ ทุน
(รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ)
2. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
โ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานการทีไสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ก่าหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน
โ.โ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไเดຌท่าเวຌกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌว ทัๅงสิๅน
ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทาของจ่านวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย
3. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
3.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทวัไ เปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ
ระบี ยบขຌาราชการพลรื อน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌา ย โี ละป็น ผูຌมีคุณ สมบัติ ฉพาะ
ตามทีไก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ
3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท-อก
(1) ป็น ผูຌทีไก่า ลัง ศึก ษาอยู ฿ นชัๅน ปีสุด ทຌา ยของหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
ปริญญาตรีเมตไ่ากวา 2.75 ละมืไอส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมตไ่ากวา 2.75 ตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน
฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ปี นับถึง
วันทีปไ ຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี หรือ

-2(2) ป็น ผูຌเดຌรับ ปริญ ญาตรีห รือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿ นระดับ ดียวกัน
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา 2.75 ตามทีไเดຌก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ตามอกสาร
นบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70.00 หรือ
ทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุ เมกิน 35 ปี นั บ ถึงวัน ทีไ ปຂ ดรั บ สมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี
3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาอก
ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละมีผล
การรียนฉลีไ ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ่ากวา 3.50 (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3,
C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 85.00 หรือทียบเดຌเมตไ่ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน 40 ปี นับ ถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี
ใ.โ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไก่าหนดเวຌ ตามขຌอ 3.1.2 หรือขຌอ 3.1.3 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียน
จากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไก่าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
3.3 ส่า หรับ ทุน ทีไ฿ หຌเ ปศึก ษาตอ ฿นระดับ ปริญ ญาท ผูຌส มัค รสอบตຌอ งป็น ผูຌซึไง เม คย
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา
3.4 ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางด่านินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
3.5 ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไง
หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌท่าเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร
ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅน
สังกัดอยู จะตຌอ งสดงหนัง สือ อนุญ าต฿หຌส มัค รสอบจากหัว หนຌา สว นราชการจຌา สัง กัด หากมิเ ดຌ สดงหนัง สือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
3.6 ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ ละยังมี
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
ทีไเดຌรับ ทุน จากหัว หนຌาสว นราชการจຌาสังกัด หรือหัว หนຌาหนว ยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลา ว
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
3.7 ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอน
เปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
3.8 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
3.9 ส่าหรับ ภิกษุส ามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอ
รับทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501
ละตามความ฿นขຌอ 6 ของค่าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผูຌ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละอี ย ดเดຌ ทีไ ศู น ย์ ข า วส่า นั ก งาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนท์ ต่าบลตลาดขวัญ อ่าภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของส่านักงาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ
฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว
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ไ.โ ก่าหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธกี ารสมัคร
ไ.โ.แ ผูຌป ระสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ้ พฤศจิกายน – โ็ ธันวาคม โ56เ
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th
ิโี กรอกขຌ อความ฿น฿บสมั คร฿หຌ ถู กตຌ อ งละครบถຌ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขัๅ นตอน
ทีไก่าหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการช่าระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ
ิใี พิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จ่านวน แ ผน หรือ
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการช่าระงิน หรือบัน ทึกขຌอมูล ลง฿นสืไอบัน ทึกขຌอ มูล ฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล
฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ
4.2.2 น่ า บบฟอร์ม การช่ า ระงิน เปช่ า ระงิน คา ธรรมนีย ม฿นการสมัค รสอบ
ฉพาะทีไ คาน์ ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไว ประทศ ชืไอ บัญชี คา ธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.
ตัๅงตวันทีไ ้ พฤศจิกายน – โ่ ธันวาคม โ56ํ ภาย฿นวลาท่าการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอ
ช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
4.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย
(1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จ่านวน 30 บาท
คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน
4.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไช่าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ่าตัวสอบ
ดยจะก่าหนดลขประจ่าตัวสอบตามล่าดับของการช่าระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการช่าระงิน
เดຌภายหลังการช่าระงิน ็ วัน
4.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
4.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌ สมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละ
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.3 อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
(1) ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาด่า ถายเวຌเมกิน 1 ปี ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
(2) ส่า นาปริญ ญาบัต ร หรือ ส่า นาหนัง สือ รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ
พรຌอมทัๅงส่า นาระบี ยนสดงผลการรี ยนตลอดหลั กสู ตร (Transcript of Records) ของระดับ ปริ ญญาตรี
กรณีผูຌสมัครทีไก่าลังศึกษาอยูชัๅนปีสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌน่า ส่านาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมส่านาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา
(3) ส่า นาระบีย นสดงผลการรีย นตลอดหลัก สูต ร (Transcript of Records)
ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท ส่าหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาอก
ิไี ส่านาบัตรประจ่าตัวประชาชน หรือส่านาทะบียนบຌาน

-4(5) หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด
฿นกรณีทีไผูຌ สมัครสอบป็ นขຌาราชการ หรื อผูຌ สมั ครสอบทีไมีขຌ อผู กพั นกับส วนราชการ฿นการปฏิบั ติราชการชด฿ชຌ ทุ น
ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ 27 ธันวาคม 256ํี
(6) อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน ส่านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บส่าคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน
ส่านาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง ส่านาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจ่าตัวสอบ
ก่ากับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล
ละลขประจ่าตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
4.4 ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ
4.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ
1 หนวยทุน
4.6 ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ
4.7 การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะด่านินการสอบ
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล
4.8 ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม ส่านักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอ่านวย ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไส่านักงาน ก.พ. หในสมควร
5. การตงตัๅงกรรมการกียไ วกับการสอบ
5.1 ก.พ. ต ง ตัๅ ง คณะกรรมการด่า นิ น การสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ กบุ ค คลพืไ อ รั บ ทุ น
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
5.2 คณะกรรมการด่านินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจ่าวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
5.3 คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะก่าหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ
ก่าหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการด่านินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
5.4 คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
6. การประกาศรายชืไอผูสຌ มัครสอบ วัน วลา สถานทีสไ อบ ละระบียบละวิธกี ารสอบ
ส่านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ แ๗ มกราคม โ56๎ ทางวใบเซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ

-57. การสอบละกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ
7.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
7.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถ฿นการวิ คราะห์ ละการ฿ชຌ หตุผ ล ดยการ฿หຌ
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม
7.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิน จากประวัติสว นตัว ประวัติการศึกษาของผูຌส มัคร พืไอพิจารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจ่าป็นส่าหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจ่าป็นส่าหรับการเปศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม
ชาวน์ ปั ญ ญา ละบุ ค ลิ ก ภาพอย า งอืไ น ป็ น ตຌ น ดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ละ/หรื อ ดยการพิ จ ารณาประมิ น
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)
7.2 ผูຌทีไมีสิท ธิ ขຌา รับ การประมิน ความหมาะสมของบุค คลพืไอ รับ ทุน ตล ะหนว ย ทุน
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ
7.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ่ากวาคะนนฉลีไย (mean)
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
7.2.2 สอบผ านวิช าความสามารถทัไ ว เปชิง วิช าการ ดยตຌอ งเดຌค ะนนเม ตไ่า กว า
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
7.2.3 เดຌค ะนนรวมวิช าภาษาอัง กฤษ ละวิช าความสามารถทัไว เปชิง วิช าการ
ตามทีไก่าหนด฿นขຌอ 7.2.1 ละ 7.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามล่าดับ ดยคัดเวຌจ่านวนเมกิน ใ ทาของจ่านวนทุน
7.3 ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไ่ากวารຌอยละ 70
7.4 ผูຌส อบขงขัน เดຌทีไเดຌ คะนนการประมิน ความหมาะสมของบุ คคลพืไอรับ ทุนสู งสุ ด
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไ่ากวาลงมาตามล่าดับ
7.5 ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
7.6 ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็น ล่าดับรก
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
7.7 คณะกรรมการด่านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน

-67.8 ผูຌมีสิ ทธิเดຌรั บ ทุน ราย฿ดเมมารายงานตัว ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไส่ านั กงาน ก.พ.
ก่าหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌส่านักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
7.9 ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นล่าดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังมิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมี สิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ เดຌรับทุน
7.10 กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการด่านินการสอบ
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
8. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด
9. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน
วลา ละสถานทีไทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด
10. การท่าสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท่าสัญญาตามบบสัญญาทีไสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ก่าหนด
ทัๅงนีๅ จะท่าสัญญาเดຌตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไ
จะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ
11. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอท่าสัญญารียบรຌอยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจ่าดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
12. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา
ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไส่านักงาน ก.พ. ก่าหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา
13. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง
ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌก่าหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา
14. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
14.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
14.2 กรณีผูຌทีไก่าลังศึกษาอยู฿นชัๅนปีสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ
฿นระดับดียวกัน เมส่ารใจการศึกษา฿นปีการศึกษา 256ํ ละ/หรือมืไอส่ารใจการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ห รือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไ่ากวา 2.75

-714.3 กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติร าชการชด฿ชຌ มิเดຌยืไน
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌ าสวนราชการจຌาสังกัด
หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ 3.5 3.6 หรือ 3.7
14.4 หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการท่าสัญญาตามทีไส่านักงาน ก.พ.
ละ/หรือสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ก่าหนด
14.5 ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. ก่าหนด
14.6 ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ปี
14.7 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไ่ากวา 550 (Paper–based)
หรือตไ่ากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไ่ากวานีๅ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอัง กฤษเม ป็น ที ไย อมรับ ของสถานศึก ษาที ไจ ะเปศึก ษาตอ
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)
14.8 หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก่าหนดการดิน ทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว
14.9 เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ปี
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒ํ
ิลงชื่อี

พัชรภากร ทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร ทวกุล)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

สานาถูกตຌอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชานากการพิศ
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รายละอียดประภททุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ่าปี 256โ (ทุนบุคคลทัวไ เประดับปริญญาี
หนวยทีไ

ตามความตຌองการของ

สาขาวิชา

็แเเเเํ วิทยาลัย฿นสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก

พยาบาลศาสตร์

นຌน
-

จ่านวน
คุณสมบัติ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ท-อก
สหรัฐอมริกา
โ 1. ก่าลังศึกษาชัๅนปีสุดทຌายหรือส่ารใจการศึกษาปริญญาตรี
คนาดา
(ทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี
หรืออก
สหราชอาณาจักร
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ครือรัฐออสตรลีย หรือ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไ่ากวา ๎.๗๑
นิวซีลนด์
- อายุเมกิน 35 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๗ ธ.ค. ๒แี หรือ
2. ส่ารใจการศึกษาระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี
- ป็นผูຌส่ารใจการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ละ
ปริญญาทสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร฿นระดับปริญญาท เมตไ่ากวา ใ.5เ
- อายุเมกิน 40 ปี นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๗ ธ.ค. ๒แี
๏. เมเดຌมีสถานะป็นขຌาราชการกอนวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ็ ธ.ค. 6แี
ระดับ

ประทศ

อกสารนบทຌาย 2

มาตรา 36 หงพระราชบัญญัตริ ะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
ดังตอเปนีๅ

ผู ຌทีไจ ะขຌา รับ ราชการป็น ขຌา ราชการพลรือ นตຌอ งมีคุณ สมบัติทัไว เป ละเมมีล ัก ษณะตຌอ งหຌา ม

ก. คุณสมบัติทัไวเป
(1) มีสัญชาติเทย
(2) มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี
(3) ป็นผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ
ข. ลักษณะตຌองหຌาม
(1) ป็นผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง
(2) ป็นคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ
หรือป็นรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ.
(3) ป็นผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน
(4) ป็นผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนป็นทีไรังกียจของสังคม
(5) ป็นกรรมการหรือผูຌด่ารงต่า หนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง
(6) ป็นบุคคลลຌมละลาย
(7) ป็นผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา
วຌนตป็นทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
(8) ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ
(9) ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน
(10) ป็นผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน
(11) ป็นผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาป็นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ
--------------------------------------

