
- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         กพ.ทบ. (กองกำรศึกษำฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, ๙๗๑๑๖)  
ที ่     กห ๐๔๐๑/๒๕๙๓ วันที ่      ๕  ก.ค. ๖๒              
เรื่อง ขออนุมัติหลักกำรโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ศึกษำต่อระดับปริญญำโท ณ ต่ำงประเทศ โดยทุน ทบ.  .                
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่ำน ผช.ผบ.ทบ.(๒)) 

อ้ำงถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๖๐๕ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๘ 
  ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๘๖๒๕ ลง ๒๙ มี.ค. ๖๑ 
  ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๖๑ ลง ๑ ก.ย. ๕๙ 
  ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๐๙๔๔ ลง ๒๐ ต.ค. ๖๐ 
  ๕. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๕๘๒ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. หนังสือ ยศ.ทบ. ที่ กห ๐๔๖๑/๑๔๑๔ ลง ๒๐ มี.ค. ๖๒ 
    ๒.  หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ สปช.ทบ. ๐๙๕๐๖/๖๒ ลง ๑๑ มิ.ย. ๖๒ 

    ๑. พบ. รำยงำน (ผ่ำน ยศ.ทบ.) ขออนุมัติหลักกำรโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ศึกษำต่อ
ระดับปริญญำโท ณ ต่ำงประเทศ (สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มยุโรป) โดยทุน ทบ. 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ ปีละ ๑ ทุนๆ ละ ๒ ปี รวม ๕ ทุน โดยขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำก ทบ. ทุนละ ๓,๖๘๙,๔๙๖.๖๐ บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๔๗,๓๔๘.- บำท (สิบแปดล้ำน
สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสำมร้อยสี่สิบแปดบำทถ้วน) รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 

    ๒. ข้อเท็จจริง 
     ๒.๑ ทบ. ได้อนุมัติให้ พบ. (วพบ.) ด ำเนินโครงกำรจัดส่งบุคลำกรไปศึกษำระดับ
ปริญญำโท ณ ต่ำงประเทศ ปีละ ๑ ทุน ๆ ละ ๒ ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดย ทบ. 
สนับสนุนงบประมำณเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๕๐๐.- บำท กับอีก ๒๔๕,๔๐๐.- ดอลลำร์สหรัฐ ฯ ต่อมำ พบ. 
รำยงำนขออนุมัติโครงกำรฯ ต่อเนื่องอีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ปีละ ๑ ทุนๆ ละ ๒ ปี 
รวม ๓ ทุน เป็นเงิน ๑๑,๐๖๘,๔๐๘.๘๐ บำท แต่เนื่องจำก ทบ. มีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ จึงขอให้ 
พบ. ชะลอกำรด ำเนินโครงกำรฯ โดยหำกเห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ มีควำมจ ำเป็น ให้พิจำรณำขอรับ
ทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย หน่วยงำนหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ หรือพิจำรณำใช้เงินจำกแหล่ง
งบประมำณอื่นที่เหมำะสม รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง ๑ และ ๒  
               ๒.๒ โครงกำรฯ ตำมข้อ ๑ เป็นกำรจัดส่งข้ำรำชกำร ซึ่งก ำเนิดจำก นรพ. ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตโดยสอบได้เป็นล ำดับที่ ๑ (คิดคะแนนสะสมตลอด
หลักสูตร) ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๕ – ๔.๐๐ และมีประสบกำรณ์ปฏิบัติรำชกำรหลังส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำตรีอย่ำงน้อย ๒ ปีเข้ำศึกษำหลักสูตรระดับปริญญำโท ณ ต่ำงประเทศ โดยทุน ทบ. และเมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องปรับย้ำยมำรับรำชกำรในต ำแหน่งอำจำรย์พยำบำล วพบ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ     
๒ เท่ำของระยะเวลำกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
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     ๒.๓  ปัจจุบัน ทบ. ได้อนุมัติให้ พบ. ด ำเนินโครงกำรจัดส่งข้ำรำชกำรในสังกัดเดินทำงไป
ศึกษำ ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง ๓ - ๕ สรุปได้ดังนี้ 
      ๒.๓.๑ โครงกำรจัดส่งแพทย์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต       
วพม. ที่สอบได้ล ำดับที่ ๑ และล ำดับที่ ๒ หรือล ำดับถัดไปหำกกรณีผู้ได้ล ำดับที่ ๑ และ ๒ มิได้บรรจุเข้ำรับรำชกำร
สังกัด ทบ. ไปศึกษำ ฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ สำขำเฉพำะทำง มีระยะเวลำกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยทุน ทบ. จ ำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บำท/นำย/ปี เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บำท 
และทุนรำยรับสถำนพยำบำล รพ.รร.๖ จ ำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บำท/นำย/ปี เป็นเงิน 
๖,๐๐๐,๐๐๐.- บำท 
      ๒.๓.๒ โครงกำรจัดส่งอำจำรย์และบุคลำกรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุม อบรม 
สัมมนำ ศึกษำ ดูงำน และน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ณ กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกำ ยุโรป เอเชีย 
ออสเตรเลีย และแอฟริกำ โดยใช้งบประมำณโครงกำรผลิตแพทย์เพิ่มประจ ำปีงบประมำณ            
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๒๐,๐๐๐.- บำท 
      ๒.๓.๓ โครงกำรจัดส่งอำจำรย์แพทย์ และอำจำรย์พยำบำล ศึกษำ ฝึกงำน                
ณ ต่ำงประเทศ โดยทุนส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ดังนี้ 
       ๒.๓.๓.๑  โครงกำรจัดส่งอำจำรย์แพทย์ วพม. และ รพ.รร.๖ ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วพม. ที่สอบได้ล ำดับที่ ๑ และล ำดับที่ ๒ หรือล ำดับถัดไป       
(หำกกรณีผู้ได้ล ำดับที่ ๑ และ ๒ ไมส่ำมำรถรับทุนได้) ไปศึกษำ ฝึกงำน ในระดับปริญญำโทและเอก ณ ต่ำงประเทศ 
มีระยะเวลำกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒ ทุน โดยใช้ทุนปีละ 
๑,๖๐๐,๐๐๐.- บำท/นำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บำท  
       ๒.๓.๓.๒ โครงกำรจัดส่ งอำจำรย์  วพบ. ที่ปฏิบัติ รำชกำรภำยหลัง              
ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทอยู่ ณ วพบ. อย่ำงน้อย ๓ ปีขึ้นไป ไปศึกษำ ฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ในระดับ
ปริญญำเอก มีระยะเวลำกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑ ทุน ๆ 
ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บำท/นำย/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บำท 
     ๒.๔ สปช.ทบ. ตรวจสอบและพิจำรณำแล้ว กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ มีควำมเหมำะสม 
เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำอำจำรย์พยำบำลให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร และเสริมสร้ำง
เครือข่ำยงำนด้ำนกำรพยำบำลในระดับนำนำชำติ อีกทั้งเป็นกำรป้องกันกำรขำดแคลนอำจำรย์พยำบำล
ในอนำคต ทั้งนี้ ส ำหรับงบประมำณที่ใช้ในโครงกำรฯ ให้พิจำรณำใช้จำกเงินรำยรับสถำนพยำบำล และ/
หรือเงินรำยรับสถำนศึกษำก่อนเป็นล ำดับแรก หำกไม่เพียงพอให้ พบ. เสนอเข้ำรับกำรจัดสรร
งบประมำณในแผนงำนประจ ำปีตำมห้วงระยะเวลำ รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 
    ๓. กพ.ทบ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ โครงกำรฯ ดังกล่ำว เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุน  
กำรพัฒนำอำจำรย์พยำบำลให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำกำรพยำบำลตลอดจนวิวัฒนำกำร
เทคโนโลยีที่ใหม่ ๆ เพื่อน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของ วพบ. ให้มีคุณภำพ อีกทั้ง พบ. ได้รับอนุมัติให้
จัดท ำโครงกำรจัดส่งข้ำรำชกำร อำจำรย์ รวมถึงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ไปศึกษำและฝึกงำน              
ณ ต่ำงประเทศ โดยใช้งบประมำณจำกเงินรำยรับสถำนพยำบำล และ/หรือเงินรำยรับสถำนศึกษำ       
ตำมข้อ ๒.๓ มำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น  จึงเห็นควรอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรฯ ตำมข้อ ๑ ส ำหรับ           
กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณให้เป็นไปตำมที่ สปช.ทบ. ชี้แจงในข้อ ๒.๔  
 
    



พ.ท.หญิง ร่ำง ก.ค. ๖๒ 
ส.ท.หญิง จริยำฯ       พิมพ์/ทำน ก.ค. ๖๒ 
พ.อ. ตรวจ        ก.ค. ๖๒ 
พ.อ. ตรวจ        ก.ค. ๖๒ 
พ.อ. ตรวจ ก.ค. ๖๒ 
พล.ต. ตรวจ ก.ค. ๖๒ 
พล.ต. ตรวจ ก.ค. ๖๒ 

 

             - ๓ – 
 
    ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
     ๔.๑ อนุมัติหลักกำรให้ พบ. ด ำเนินโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ศึกษำต่อระดับปริญญำโท           
ณ ต่ำงประเทศ (สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มยุโรป) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 
ตำมข้อ ๑ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณให้ใช้เงินรำยรับสถำนพยำบำล และ/หรือเงินรำยรับ
สถำนศึกษำก่อนเป็นล ำดับแรก หำกไม่เพียงพอให้ พบ. เสนอเข้ำรับกำรจัดสรรงบประมำณในแผนงำน
ประจ ำปีตำมห้วงระยะเวลำ ตำมกำรพิจำรณำในข้อ ๓ 
     ๔.๒ ส ำเนำแจ้งให้ สปช.ทบ., ยศ.ทบ. และ พบ. ทรำบเพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

     จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ หำกเห็นเป็นกำรสมควร กรุณำอนุมัติตำมเสนอในข้อ ๔         
ทั้งนี้ อยู่ในอ ำนำจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) อนุมัติตำมค ำสั่ง ทบ. ที่ ๔๑๘/๒๕๖๐          
ลง ๑๘ ก.ค. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๔๑๕/๖๑ ลง ๑ ต.ค. ๖๑    

 
 
             พล.ท.  อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
                             ( อยุทธ์  ศรีวิเศษ ) 
                                                                       จก.กพ.ทบ.  

 

 
 
 
       
  
 

      

- อนุมัติตำมเสนอในข้อ ๔  
       รับค ำสั่ง ผบ.ทบ. 

พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนำคำ 
           ผช.ผบ.ทบ. (๒) 
             ๙ ก.ค. ๖๒ 
 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่ำน ผช.ผบ.ทบ. (๒)) 
        -เห็นควรอนุมัติตำมที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

  พล.ท. คธำยุทธ์  เสำวคนธ ์
              รอง เสธ.ทบ. 
               ๘ ก.ค. ๖๒ 


