
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร

เพื่อขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช



ชี้แจงท าความเข้าใจกับประกาศ กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 4 ฉบับ มีดังนี้
1. ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 

พ.ศ.2563
2. ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสาย

สนับสนุน เพื่อน าเสนอผลงานวิจัย หรือการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
พ.ศ.2563

3. ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อการศึกษา หรือฝึกอบรม พ.ศ.2563

4. ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อการสร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ พ.ศ.2563

กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช พ.ศ 2563



จัดต้ังขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์
ของ คณะ ทั้งนี้ กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชไม่ใช่สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร หากแต่เป็นการคัดเลือกตามความจ าเป็นและประโยชน์ของคณะโดย
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี พิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
สมควรได้รับทุนเพื่อน าไปพัฒนาคณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะก าหนด

นโยบาย



1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นในสายงานท่ีปฏิบัติ
2. สนับสนุนให้บุคลากรแสดงผลงานและความสามารถ
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
4 เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกับคณะ

วัตถุประสงค์ของการให้ทุน



บุคลากรกลุ่มใดบ้างที่สามารถขอสมัครรับทุนได้

ภาควิชา ศูนย์ สถาน โรงเรียน โรงพยาบาล ฝ่ายและหน่วยงาน 
ที่สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และเป็นบุคลากรประจ า 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุนทั่วไป
ทีม่ิใช่ บุคลากรสายวิชาการ 



บุคลากรกลุ่มใดบ้างที่ไม่สามารถขอสมัครรับทุนได้

1. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช
การุณย์
2.  บุคลากรสายวิชาการ” ตามประกาศนี้ หมายความว่า  อาจารย์  นักวิจัย
สายวิชาการ รวมทั้ง กลุ่มสนับสนุนวิชาการเฉพาะ ได้แก่ ผู้ช่วยอาจารย์และ
กลุ่มสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก 
3. ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปรึกษาต่างๆ และ ลูกจ้างโครงการ 



ประเภททุน มี 5 ประเภท 

1. ทุนการศึกษา 2. ทุนฝึกอบรม 3. ทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย

5. ทุนสร้างเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ

4. ทุนสนับสนุน
การเป็นวิทยากร



1. เป็นบุคลากรสายสนับสนุน
2.ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่คณะ โดยนับตั้งแต่วันที่บรรจุถึงวันแรกที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
น าเสนอผลงานวิจัย การเป็นวิทยากร และการสร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ ดังนี้

3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย 
4 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

ล าดับ ประเภท ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1 กลุ่มสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3 กลุ่มสนับสนุนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอรับทุน 



การรับสมัครและพิจารณาทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

การยื่นใบสมัคร

ทุนในประเทศ

ยื่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 เดือน

นับจากวันที่เปิดภาค
เรียน/เปิดการอบรม

ต่างประเทศ

ยื่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 4 เดือน

นับจากวันที่เดินทาง



การรับสมัครและพิจารณาทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค พ.ย. ธ.ค.ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พิจารณาทุนรอบท่ี 1 พิจารณาทุนรอบท่ี 2 พิจารณาทุนรอบท่ี 3 พิจารณาทุนรอบท่ี 4

ยื่นใบสมัคร รอบท่ี 3 ยื่นใบสมัคร รอบท่ี  4 ยื่นใบสมัคร รอบท่ี 1 ยื่นใบสมัคร รอบท่ี 2



การรับสมัครและพิจารณาทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

โปรดสนใจเป็นพิเศษ 
งดต่อรอง

ขอทุนในประเทศต้องยื่นใบสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
ก่อนวันเปิดภาคเรียน วันเริ่มอบรม และน าเสนอผลงานและ
วันที่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากร

ขอทุนไปต่างประเทศต้องยื่นใบสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 
เดือน ก่อนก าหนดเดินทาง



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อน าเสนอผลงานวิจัย หรือการเป็นวิทยากรในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2563



ประเภททุน

“ทุนสนับสนุนการน า เสนอผลงานวิจัย ” 
หมายความว่า เงินที่ ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่ อสนับสนุนการ ไปน า เสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบ ปากเปล่า (Oral) ป้าย
ประชาสัมพันธ์ (Poster) หรือ รูปแบบการ
น าเสนออื่นที่ต้องมีการอภิปรายแก่ผู้ที่เข้าร่วม
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ 
สื่อวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย หรือสื่อสารสนเทศ
ประเภทอื่น เป็นต้น

“ทุนสนับสนุนการเป็นวิทยากร” หมายความ
ว่า เงินที่ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเป็นวิทยากรในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายความว่า
กิจกรรมทางวิชาการที่จดัการโดยคณะกรรมการหรือ

องค์กรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวง
วิชาการด้านนั้นๆ และต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เขา้ข่ายต้องสงสัย

ว่าเป็น Predatory conference or Meeting



คุณสมบัติเฉพาะ : ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย

คุณสมบัติ ด้านบุคคล ลักษณะผลงานวิจัย องค์ประกอบของงานวิจัย

เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือเป็น 
Corresponding author

ต้องเป็นงานวิจัยประเภท Original article สื่อท่ีใช้ในการน าเสนอ ต้องประกอบไปด้วย 
ตราสัญลักษณ์ของคณะ หัวข้อเรื่อง/
โครงการวิจัย เนื้อหา รูปภาพ กราฟ ตาราง 
เฉพาะที่มีความส าคัญ และต้องการน าเสนอ 
ท้ังน้ี โดยค านึงถึงขนาด รูปแบบ ความ
สวยงาม ความสะดวกต่อการท าความเข้าใจ 
ความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในการน าเสนอ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี เป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน 
และเสร็จสิ้น

ยังไม่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

เป็นงานวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับหรืออยู่ระหว่าง
การขอทุนอ่ืน

เป็นงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป็นผลงานวิจัยที่ท าขึ้นในประเทศไทย
มากกว่าร้อยละ 50 



คุณสมบัติเฉพาะ :ทุนสนับสนุนการเป็นวิทยากร

3.2 กรณีไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการผู้ขอรับทุนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาที่จะ
ไปเป็นวิทยากรเป็นอย่างดี ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีความมั่นใจ ใช้ถ้อยค าที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อแสดง
ศักยภาพของผู้ขอรับทุน อนึ่ง หากเป็นกรณีไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีด้วย ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา 

3.3 หากผู้สมัครขอรับทุนในข้อ 3.1 และ 3.2 ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นต่อเนื่องกันนั้น ให้
ผู้สมัครด าเนินการสมัครขอรับทุนทั้ง 2 ประเภทได้ในคราวเดียวกัน โดยให้ผู้รับทุนได้รับทุนไม่เกินจ านวนตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับทุนตามข้อ 3.1

3.4 กรณีที่มีการไปน าเสนอผลงานและการไปเป็นวิทยากรจัดขึ้น ณ สถานที่เดียวกัน ช่วงเวลา
ไล่เลี่ยกันหรือต่อเนื่องกัน แต่คนละเรื่อง คนละผลงานกัน ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการมา
ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายทุนส าหรับค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อนนั้นได้เพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียง
กิจกรรมเดียว เช่น ค่าพาหนะขาไปและขากลับเพื่อไปน าเสนอผลงานวิจัยและเป็นวิทยากร เป็นต้น



อัตราการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย/วิทยากร ต่างประเทศ

ค่าลงทะเบียน จ่ายตามจริง 
แตไ่ม่เกิน 40,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย 
ในอัตราวันละ 3,000 บาท

กลุ่มประเทศ ASEAN บวกเพิ่ม 1 วัน 
/กลุ่มประเทศอื่นๆบวกเพิ่ม 2 วัน 

ค่าโดยสารเครื่องบิน 
ช้ันประหยัด ไป – กลับ 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายตาม(1)– 3)รวมแล้วต้องไม่เกนิอัตราทีก่ าหนดในเอกสารภาคผนวก 3 ส าหรับการรับทุนแต่ละครั้ง



โซน อัตราการให้ทุนส าหรับบุคลากร (บาท/ครั้ง)

Oral Presentation Poster Presentation

ASEAN 45,000

เดิม 38,000 บาท

30,000

เดิม 25,000 บาท

Asia ยกเว้น ASEAN 60,000

เดิม 50,000 บาท

40,000

เดิม 34,000 บาท

Africa

Australia-New Zealand

Europe

90,000

เดิม 75,000 บาท

60,000

เดิม 50,000 บาท

America 120,000

เดิม 100,000 บาท

90,000

เดิม 68,000 บาท

อัตราการให้ทุน



อัตราการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย/วิทยากร ในประเทศ

ค่าลงทะเบียน จ่ายตามจริง 
แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 



อัตราการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย/วิทยากร ในประเทศ

ค่าลงทะเบียน จ่ายตามจริง 
แตไ่ม่เกิน 40,000 บาท

ค่าที่พักตามท่ีจ่ายจริง 
แตไ่ม่เกินวันละ 2,000 บาท

ค่าโดยสารเครื่องบิน 
ชั้นประหยัด ไป – กลับ 

นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



การเบิกจ่าย

ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย สนับสนุนการเป็นวิทยากร

จ่ายครั้งเดียว จ่ายครั้งเดียว 

ผู้รับทุนส ารองจ่ายก่อน ผู้รับทุนส ารองจ่ายก่อน

หลักฐานการเบิกจ่าย

เอกสารและหลักฐานเบิกเงินใช้เอกสารฉบับจริง  
พร้อมรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเสนอให้
ผู้บังคับบัญชา ลงนาม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ใช้ฉบับจริง

ค่าเครื่องบิน ต้องมี Boarding pass แนบด้วย

หลักฐานการเบิกจ่าย

เอกสารและหลักฐานเบิกเงินใช้เอกสารฉบับจริง  
พร้อมรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเสนอให้
ผู้บังคับบัญชา ลงนาม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ใช้ฉบับจริง

ค่าเครื่องบิน ต้องมี Boarding pass แนบด้วย

โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคารไทยพาณิชย์



พันธะผู้ขอรับทุน

1. ผู้รับมิไดไ้ปน าเสนอผลงานหรือการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต้องแจ้งยกเลิกการขอรับทุนต่อ
คณะกรรมการ และน าส่งเงินคืนทุน (กรณีที่ได้รับเงินทุนไปแล้ว) ภายใน 30 วัน

2. กรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติทุนและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนด้วย ผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการทราบ 
3. ผู้ได้รับอนุมัติทุนเพื่อไปน าเสนอผลงานวิจัย มีหน้าที่ต้องน าส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ฉบับสมบูรณ์ให้แก่

คณะกรรมการภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไปน าเสนอผลงาน หากผู้รับทุนไม่น าส่งหรือน าส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนดถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน 

4. ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าวในวารสารทางวิชาการ ภายในก าหนด 2 ปี นับจากวันที่ไปน าเสนอผลงาน 
มิฉะน้ัน ผู้รับทุนจะขาดคุณสมบัติในการขอรับทุนครั้งต่อไป

5. ผู้ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต้องน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ให้แก่คณะกรรมการภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หากผู้รับทุนไม่น าส่งหรือน าส่งล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้รับทุนสละสทิธิ์การรับทุน

6. ผู้ได้รับทุนต้องน าผลงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนให้ไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มาเผยแพร่ใน
งานประชุมวิชาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้จัดขึ้นภายหลังจากการไปน าเสนอผลงานของ
ผู้รับทุน



ประสงค์ขอรับทุนต้องสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเมื่อผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว ให้ผู้สมัครขอรับทุนส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนที่ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชาในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Document) มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนยื่นเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ในระบบออนไลน์ ดังนี้

การสมัครขอรับทุน

ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

1.หนังสือตอบรับการเสนอผลงานจากผู้จัดการประชุม (หากไม่มีใบ
ตอบรับการอนุมัติทุนจะเป็นในลักษณะอนุมัติในหลักการเท่าน้ัน)

1.จดหมายเชิญจากผู้จัดกิจกรรม

2.รายละเอียดของการประชุมวิชาการพร้อมอัตราค่าลงทะเบียน 2.รายละเอียดของกิจกรรม

3.ผลงานวิจัยที่จะน าไปเสนอจัดท าตามแบบที่ผู้จัดการประชุมก าหนด 
เช่น โปสเตอร์ Power point หรือวีดิทัศน์

3.ไฟล์สไลด์การบรรยาย 

4.หนังสือรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมการวิจัย

5.แหล่งทุนสนับสนุนอ่ืน และจ านวนเงินหรือรายละเอียดที่ได้รับการ
สนับสนุน หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ให้ระบุว่าไม่ได้
รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน



สรุปขั้นตอนทั้งหมดของผู้รับทุน
เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยและวิทยากร



ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 6

ท าสัญญาที่ไม่มีผู้ค้ าประกัน

ขั้นตอนที่ 5
ปฐมนิเทศ

ขั้นตอนที่ 4 
รับผลการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2
กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์และด าเนินการ

ตามขั้นตอนที่กองทุนแจ้ง

ขั้นตอนที่ 3 
เข้ารับการพิจารณาสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 1 
ขออนุญาต

ผู้บังคับบัญชา

ท าเรื่องลา

ขั้นตอนที่ 11

ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

ขั้นตอนที่ 8 

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ประจ าปี ของคณะ

ขั้นตอนที่ 9

เบิกเงินทุน

ขั้นตอนที่ 10

ส่ง Manuscript /รายงานฉบับสมบูรณ์



ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้
ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการสร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ 

พ.ศ.2563



ประเภททุน

“การฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง” 
หมายความว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เฉพาะอย่างของบุคคล เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการท างาน  

“การสอบใบประกอบวิชาชีพ”  
หมายความว่า  ใบอนุญาตท่ีให้สามารถ
ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ โดยผู้ที่จะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมี

คุณสมบัติตามท่ีองค์กรออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพก าหนดไว้ 



คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 

1 ผู้รับทุนต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human 
Resource Development Partner: HRDP) ของระดับหน่วยงาน

“คณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Development Partner : 

HRDP) ในระดับหน่วยงาน” หมายความว่า คณะกรรมการ
ที่หน่วยงานแต่งต้ังขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงาน
โครงการจัดท าสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional 

Competency) ของหน่วยงาน



คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 

2. หลักสูตรและสถาบันที่เลือกต้องมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

3. ผู้ขอรับทุนต้องมีประวัติการท างานด้านการพัฒนาบุคลากรในสายงานที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของคณะ

4. หน่วยงานต้องมีโครงการหรือแผนงานที่จะด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสายงานอย่างเป็นรูปธรรม 



คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 

5. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะตามสายอาชีพ อยู่ในระดับขั้นสามารถสอน หรือก ากับดูแลผู้อื่น   
ให้ปฏิบัตไิด้

ระดับที่ 5 สามารถสอน หรือก ากับดูแลผู้อื่นให้ปฏิบัติ
ได้

ระดับที่ 4 สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องก ากับดูแล

ระดับที่ 3 สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การก ากับ
ดูแล

ระดับที่ 2 สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมน้ันได้ภายใต้การ
ก ากับดูแลอย่างเต็มท่ี

ระดับที่ 1  ให้เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้
ปฏิบัติกิจกรรมนั้น

ระดับความสามารถ (Milestone)” หมายความว่า ระดับที่ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถอยู่ใน
ระดับใดส าหรับสมรรถนะนั้นๆ



คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน 

6. ผู้ขอรับทุนต้องมีหนังสือแสดงเจตนาจากผู้บังคับบัญชา 

7. การขอรับทุนเพื่อฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งและการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์สามารถขอรับทุนน้ีได้

8. การขอรับทุนเพื่อฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง ณ ต่างประเทศ ผู้สมัครขอรับ
ทุนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ตามท่ีประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
การศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563



การสมัครขอรับทุน
1. เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน 

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง สอบใบประกอบวิชาชีพ

(1) หนังสือตอบรับจากสถาบัน (สามารถน ามายื่น

ภายหลังได้)

(1) หนังสือตอบรับจากสถาบัน (สามารถน ามายื่น
ภายหลังได้)

(2) จุดประสงค์การไปฝึกอบรม (2) จุดประสงค์การไปสอบใบประกอบวิชาชีพ

(3) โครงการหรือแผนงานที่จะด าเนินการฝึกอบรม

บุคลากรในสายงาน

(3) โครงการหรือแผนงานที่จะด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสายงาน

(4) คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีต่างประเทศ) (4) รายละเอียดหลักสูตร/หลักฐานค่าใช้จ่าย

(5) รายละเอียดหลักสูตร/หลักฐานค่าใช้จ่าย (5) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรอง
จากคณะกรรมการร่วมดา้นการพัฒนาทรพัยากรบุคคล

(6) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรอง
จากคณะกรรมการร่วมดา้นการพัฒนาทรพัยากรบุคคล ผูข้อรับทุนสามารถยื่นใบสมัคร

พร้อมหลักฐานบางส่วนได้ใน
กรณีจ าเป็น 



อัตราการให้ทุน

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง 
ภายในประเทศ 

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง ณ ต่างประเทศ 

ค่าลงทะเบียนตามอัตราที่จ่ายจริง ให้ค่าใช้จ่ายตามทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ที่ 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563 
ก าหนด หากน้อยกว่า 30 วัน ให้ค่าใช้จ่ายตามทุน
น าเสนอผลงานวิจัย ตามที่ประกาศคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัย หรือการเป็นวิทยากรในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563 ก าหนด

ค่าลงทะเบียนตามอัตราที่จ่ายจริง



เงื่อนไขการเบิกจ่ายทุน

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง 
ภายในประเทศ 

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง ณ ต่างประเทศ 

ผู้รับทุนมีหน้าที่ส ารองค่าใช้จ่ายในการ
ไปฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งด้วยตนเอง

 ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง ณ ต่างประเทศ 
มากกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 3 เดือน จ่ายให้ผู้รับ
ทุนก่อนการเดินทาง

 ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง ณ ต่างประเทศ น้อย
กว่า 30 วัน ผู้รับทุนมีหน้าที่ส ารองค่าใช้จ่ายใน
การไปฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งด้วยตนเอง

ผู้รับทุนมีหน้าที่ส ารองค่าใช้จ่ายใน
การไปสอบใบประกอบวิชาชีพด้วย
ตนเอง

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report) ภายใน 30 วัน 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของผู้รับ
ทุน 

น าส่งหลักฐานผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุนอาจขอยืมเงินของคณะให้ผู้รับทุนเพื่อน าไปส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นก่อนก็ได้ และให้ด าเนินการคืน
เงินให้แก่คณะตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย



ระยะเวลาการให้ทุน

การสร้างเสริมการพัฒนา
สมรรถนะตามสายอาชีพ

ฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่ง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ไม่เกิน 3 เดือน

หากมีความจ าเป็นต้องฝึกอบรม
นานกว่าที่ก าหนดให้

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เป็นรายไป

การสอบใบประกอบวิชาชีพ 
ตามก าหนดการของ

องค์กรผู้จัดสอบ



พันธะของผู้รับทุน 

1. ในกรณีที่ได้รับอนุมัติทุนแล้ว แต่ผู้รับทุนมิได้ไปฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งหรือสอบใบประกอบวิชาชีพ 
ต้องแจ้งยกเลิกการขอรับทุนเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะทราบทันที
2. ผู้รับทุนต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งหรือสอบใบประกอบ
วิชาชีพ โดยต้องส่งเอกสาร ดังนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร 
(Diploma) หนังสือรับรอง (Certificate) และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ถ้ามี  ให้
คณะกรรมการภายใน 2 เดือน หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเฉพาะต าแหน่งหรือสอบใบประกอบวิชาชีพ
3. ผู้รับทุนต้องกลับมาเป็นครูในการฝึกอบรมบุคลากรในสายงาน
4. ผู้รับทุน จะต้องรายงานผลการด าเนินการของโครงการที่เสนอขอทุนต่อคณะกรรมการกองทุน 2 ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือน และ ครั้งที่ 2 ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการฝึกอบรม 
5. หน่วยงานจะต้องสรุปผลการด าเนินงานของโครงการที่เสนอขอทุนต่อคณะกรรมการ หากไม่
ด าเนินการจะถูกตัดสิทธิ์ในการขอทุนครั้งถัดไป



สรุปขั้นตอนทั้งหมดของผู้รับทุน
เพื่อการสร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ



ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 6

ท าเรื่องลา

ขั้นตอนที่ 5
ปฐมนิเทศ

ขั้นตอนที่ 4 
รับผลการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2
กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์และด าเนินการ

ตามขั้นตอนที่กองทุนแจ้ง

ขั้นตอนที่ 3 

เข้ารับการพิจารณาสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 1 
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา/ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการ 

HDP หน่วยงาน

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
/ใบประกาศนียบัตร

ขั้นตอนที่ 11
หน่วยงานรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการของโครงการ

ขั้นตอนที่ 8 

ผู้รับทุนรายงานผลการด าเนิน
โครงการ รอบที่ 2 (12 เดือน)

ขั้นตอนที่ 9
ผู้รับทุนรายงานผลการด าเนิน
โครงการ รอบที่ 1 (6 เดือน)

ขั้นตอนที่  10

เบิกเงิน



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อการศึกษา และฝึกอบรม  พ.ศ.2563



คุณสมบัติเฉพาะ ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรม

*ระดับปริญญาตรี–ปริญญาโท
** ฝึกอบรม 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทุนศึกษาปริญญาตรี อายุตัวไม่เกิน 40 ปี /
สูงกว่าปริญญาตรี อายุตัวไม่เกิน 45 ปี

ผู้ที่เคยได้รับทุนน้ีมาก่อนจะต้อง
กลับมาปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 
2 ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนน้ีได้ใหม่

ทุนต่างประเทศ ต้องมีความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับที่ยังชีพได้ 
และต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL-IBT  (Internet-based)  ได้ไม่ต่ ากว่า 79
คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) 
ได้ไม่ต่ ากว่า 6.0 คะแนน หรือ MU-GRAD
test ไม่ต่ ากว่า 80 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษ
ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี 



อัตราการให้ทุน

การศึกษาหรือฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

1. ค่าเล่าเรียน ให้จ่ายตามจริง
2. ค่าเดินทาง ให้เหมาจ่าย
3.ค่าครองชีพ บวกเพิ่มจาก
ส านักงาน.กพ 15%
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจาก      
(1) – (3) 

การศึกษาภายในประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในอัตราและ
รายละเอียดที่ระบุใน

ภาคผนวก 3 

ฝึกอบรม ภายในประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในอัตราและ
รายละเอียดที่ระบุใน

ภาคผนวก 3 



อัตราการให้ทุน : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าประกันสุขภาพ (Health insurance),
ค่าประกันวิชาชีพ (Malpractice insurance), 
ค่าประชุมวิชาการ, ค่าสอบภาษาอังกฤษ,
ค่าสวัสดิการนักศึกษา, ค่าวีซ่า, ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็นต้น

ตู้  โต๊ะ เตียง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หนังสือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เป็นต้น เนื่องจากค่าครุภัณฑ์เหล่านี้เหมาจ่าย
อยู่ในค่าครองชีพแล้ว



ระยะเวลาการให้ทุน 

4 ปี 0 4 ปี

2 ปี
1 ปี 6
เดือน

3 ปี 6 
เดือน

12 
เดือน

0
12 

เดือน

4 ปี 2 ปี 6 ปี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ฝึกอบรม

ฝึกอบรมเทียบเท่าปริญญา
เอก

ให้ทุน ขยายเวลา รวม



การนับระยะเวลาการเดินทางกลับถึงประเทศไทย กรณี ต่างประเทศ

• ภายใน 5 วัน

น้อยกว่า 6 เดือน

• ภายใน 10 วัน

6 เดือน 

ถึง 1 ปี

• ภายใน 20 วัน

มากกว่า 1 ปี

นับจากวันสุดท้ายของการศึกษา/ฝึกอบรม



การเบิกจ่าย
ทุนศึกษาต่อในประเทศ ทุนฝึกอบรมในประเทศ ทุนศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม ต่างประเทศ

จ่ายงวดละไม่เกิน  6 เดือน ทุนไม่เกิน 3 เดือน จ่ายครั้งเดียว 
ทุนเกิน 3 เดือน จ่ายงวดละไม่เกิน 6 เดือน

จ่ายงวดละไม่เกิน  6  เดือน 

ผู้รับทุนส ารองจ่ายก่อน ผู้รับทุนส ารองจ่ายก่อน กองทุนจ่ายก่อนการเดินทาง เฉพาะค่าครอง
ชีพ /รายการอื่นๆผู้รับทุนส ารองจ่าย

หลักฐานการเบิกจ่าย

 เอกสารและหลักฐานเบิกเงินใช้เอกสารฉบับจริง  
พร้อมรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเสนอให้
ผู้บังคับบัญชา ลงนาม

 ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง ครั้งสุดท้ายของการเบิกให้ใช้
ฉบับจริง

หลักฐานการเบิกจ่าย

เอกสารและหลักฐานเบิกเงินใช้เอกสาร
ฉบับจริง  พร้อมรับรองว่าใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง และเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 
ลงนาม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ใช้ฉบับ
จริง

หลักฐานการเบิกจ่าย

เอกสารและหลักฐานเบิกเงินใช้เอกสาร
ฉบับจริงพร้อมรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติ 
งานจริง และเสนอให้ผู้บังคับบัญชา ลงนาม

 ส าเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ครั้งสุดท้ายของ
การเบิกให้ใช้ฉบับจริง

การเบิกจ่ายงวดที่ 2 ต้องแนบผลการเรียนที่ออก
ครบทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น ด้วย

จ่ายครั้งเดียว การเบิกจ่ายงวดที่ 2 ต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้า

โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบัญชีของประเทศนั้นๆ ที่ไปศึกษา



การเบิกจ่าย

 ใบเสร็จเงินไม่สมบูรณ์ต้องเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่ายด้วย

 ใบเสร็จรับเงินหายต้องแจ้งความที่ส านักงานต ารวจ และขออนุมัติการใช้ส าเนาพร้อมแนบหนังสือ
รับรองในการจ่ายที่มหาวิทยาลัยออกให้

 ช าระผ่าน application ต้องขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/องค์กร และหลักฐานการช าระ 
ผ่าน application แนบด้วยจากมหาวิทยาลัย/องค์กร 

 ใบเสร็จรับเงิน ที่เป็นคาร์บอน สามารถเบิกเงินทุนได้ โดยเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ประกอบการเบิกจ่ายด้วย

 ค่าเครื่องบิน ต้องมี Boarding pass แนบด้วย

 ช าระผ่านบัตรเครดิตต้องมีหลักฐานการเรียกเก็บจากธนาคาร แนบด้วย

 ใบเสร็จรับเงิน เกิน 30 วัน ต้องช้ีแจงเหตุผลของการเบิกล่าช้าประกอบการเบิกจ่าย

 เอกสารที่เป็นส าเนา ต้องรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับ



การเบิกจ่าย

ทางเลือกที่ 1  หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุนอาจขอ
ยืมเงินของคณะให้ผู้รับทุนเพื่อน าไปส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นก่อนก็ได้ 
และให้ด าเนินการคืนเงินให้แก่คณะตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
ก าหนดในระเบียบการยืมเงินทดรองจ่าย

ทางเลือกท่ี 2   ผู้รับทุนน าหลักฐานใบแจ้งหนี้ที่
มหาวิทยาลัยออกให้มาขออนุมัติเบิกและคณะจะท าการโอนเงินไปยัง
มหาวิทยาลัยของผู้รับทุน ขอให้ด าเนินการก่อนครบก าหนดช าระเงิน 
อย่างน้อย 1 เดือน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับภายใต้เงื่อนไขที่ทุนระบุด้วย

หนูไม่มีตังค์
จ่ายก่อนคะ

มี 2 ทางเลือก ดังนี้

ผู้รับทุนต้องติดตาม
ใบเสร็จรับเงิน

ส่งผลการเรียนที่ผลการ
เรียนออกครบทุกรายวิชา



พันธะของผู้รับทุน

1. การท าสัญญาภายใน 2
สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสืออนุมัติทุน
จากกองทุน 

ต่างประเทศ

สัญญา ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัย หรือ สัญญาให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยไป

ศึกษาภายในประเทศ 

สัญญารับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ใน
การศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

ในประเทศ

สัญญา ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัย หรือ สัญญาให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยไป

ศึกษาภายในประเทศ 



พันธะของผู้รับทุน

2. ผู้รับทุนมิได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ต้องแจ้งยกเลิกการขอรับทุนเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะทราบทันที และต้องคืน
เงินทุนตามจ านวนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ภายใน 30 วัน

3. ผู้รับทุนศึกษาหรือฝึกอบรม หากได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนด้วยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ให้ด าเนินการ
คืนเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 

4. ในระหว่างการศึกษา หรือฝึกอบรม ห้ามผู้รับทุนเดินทางมาพ านักในประเทศไทยโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
5. ในกรณีที่ผู้รับทุนไปต่างประเทศส าเร็จการศกึษาและเดินทางกลับก่อนก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติทุน ผู้รับทุนต้องแจ้ง

คณะกรรมการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วัน ผู้รับทุนศึกษา 
6. ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ต้องเป็นตามที่ก าหนด
7. ผู้รับทุนศึกษาหรือฝึกอบรม หากไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการให้ทุนและการขยายเวลา โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร ตามข้อที่ 6 หรือพ้นสภาพนักศึกษาก่อนจบหลักสูตร  
8. ในกรณีผู้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ แผนการศึกษา มหาวิทยาลัย สถานที่ฝึกอบรม เป็นต้น ผู้รับทุนต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
9. ผู้รับทุนที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติทุน ผู้รับทุนต้องด าเนินการขอขยายเวลาส าเร็จ

การศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน

หากไม่ด าเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามพันธะที่ก าหนดผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี



พันธะของผู้รับทุน

ศึกษาต่อ

ปริญญาตรี

ต่ ากว่า 2.5 

ปริญญาโท

ต่ ากว่า 3.25 



พันธะของผู้รับทุน

2. ผู้รับทุนมิได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ต้องแจ้งยกเลิกการขอรับทุนเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะทราบทันที และต้องคืน
เงินทุนตามจ านวนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ภายใน 30 วัน

3. ผู้รับทุนศึกษาหรือฝึกอบรม หากได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนด้วยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ให้ด าเนินการ
คืนเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 

4. ในระหว่างการศึกษา หรือฝึกอบรม ห้ามผู้รับทุนเดินทางมาพ านักในประเทศไทยโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
5. ในกรณีที่ผู้รับทุนไปต่างประเทศส าเร็จการศกึษาและเดินทางกลับก่อนก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติทุน ผู้รับทุนต้องแจ้ง

คณะกรรมการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วัน ผู้รับทุนศึกษา 
6. ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ต้องเป็นตามที่ก าหนด
7. ผู้รับทุนศึกษาหรือฝึกอบรม หากไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการให้ทุนและการขยายเวลา โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร ตามข้อที่ 6 หรือพ้นสภาพนักศึกษาก่อนจบหลักสูตร  
8. ในกรณีผู้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ แผนการศึกษา มหาวิทยาลัย สถานที่ฝึกอบรม เป็นต้น ผู้รับทุนต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
9. ผู้รับทุนที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติทุน ผู้รับทุนต้องด าเนินการขอขยายเวลาส าเร็จ

การศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน



เอกสารที่ต้องใช้ในการขยายเวลาส าเร็จการศึกษา
1. แผนการท าวิทยานิพนธ์
2. แบบฟอร์ม ชี้แจงการขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา (ทบ.กพ.11)
3. แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ (ที่ปรึกษาการท า

วิทยานิพนธ์) (ทบ.กพ.12 )

ท าผ่านระบบ E- Doc และไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริง

การขยายเวลาส าเร็จการศึกษา



ปัญหาที่พบบ่อยเรื่องการขยายเวลา

การเขียนชี้แจงเหตุผลในการเขียนขยายเวลา  ที่พบบ่อย

1. เนื่องจากยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2. เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์ประกอบการ

ส าเร็จการศึกษา
3. เนื่องจากอยู่ระหว่างเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ 
4. เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการวิจัย 
5. เนื่องจากอยู่ในช่วงเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
6. เนื่องจากอยู่ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์

เพราะอะไร ?

ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอน?



พันธะของผู้รับทุน

10. ผู้รับทุนศึกษาหรือฝึกอบรม ต้องส่งรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ในทุก 6 เดือน หากผู้รับทุนไม่
ส่งรายงานตามก าหนด คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่อนุมัติการจ่ายเงินในงวดถัดไป
11.  ในกรณีวีซ่าใกล้จะหมดอายุและจ าเป็นต้องขอต่อทุน ให้ผู้รับทุนสมัครขอต่อทุนล่วงหน้าตามระเบียบ
12. ผู้รับทุนต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเมื่อสิ้นสุดศึกษาหรือฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ และหลักฐานการส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม ได้แก่ 
ปริญญาบัตร (Degree Certificate) วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร (Diploma) หนังสือรับรอง 
(Certificate) และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ให้คณะกรรมการภายใน 2 เดือนหลังสิ้นสุด
การศึกษา
13. ผู้รับทุนต้องตั้งใจศึกษา และฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับทุนและกลับมาปฏิบัติงานในคณะ
อย่างเต็มความสามารถตามข้อผูกพันของทุนและสัญญา เพื่อประโยชน์แก่คณะและประเทศชาติ ซึ่งทาง
หน่วยงานจะท าการประเมินผู้รับทุนภายใน 1 ปี



การแจ้งจบการศึกษา

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งส าเร็จการศึกษา
1. วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) 2 ชุด
3. ใบปริญญาบัตร  2 ชุด
4. แบบฟอร์มค าขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ประวัติของบุคลากร 

ท าผ่านระบบ E - Doc และส่งเอกสารฉบับ
จริง ด้วย

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งจบการฝึกอบรม
1. รายงานสรุป 1 ชุด
2. ใบประกาศนียบัตร 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการอบรม 1 ชุด
(ถ้ามี)
ท าผ่านระบบ E- Doc และไม่ต้องส่งเอกสาร
ฉบับจริง 



พันธะของผู้รับทุน

13. ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานในคณะตามข้อผูกพันของทุนและสัญญาของผู้รับทุนที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ที่ได้ท าไว้
กับคณะ
14. หากผู้รับทุนคืนเงินทุน หรือชดใช้เงินทุนเนื่องจากผิดสัญญา ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุน เบี้ยปรับ(ถ้าม)ีและดอกเบี้ย(ถ้าม)ี 
เต็มจ านวน โดยไม่สามารถผ่อนช าระได้
15. ผู้รับทุน มีพันธะผูกพันที่จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่คณะเป็นระยะเวลา ตามสัญญาที่ได้ท าไว้ในข้อ 9.1 โดยเริ่ม
นับเวลาชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน หรือส าเร็จการศึกษาและรายงานตัวกลับมาปฏิบัติงานเต็มเวลาที่
คณะแล้ว
16. ในกรณีที่ เป็นระยะเวลาตามสัญญาผู้รับทุนไม่ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานตามปกติเพื่อลาไปศึกษาและฝึกอบรมให้คิด
ระยะเวลาของพันธะผูกพันการชดใช้ทุนที่ได้ท าไว้ในข้อ 9.1
17. ในกรณีที่ผู้รับทุนลาออกจากคณะก่อนสิ้นสุดพันธะผูกพันของการชดใช้ทุน ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับทั้งหมด
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมทั้งผู้รับทุนยังมีหน้าที่รับผิดชอบในเบี้ยปรับอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเงินทุนทั้งหมดที่
ได้รับและจะต้องด าเนินการคืนเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกองทุน รวมกับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่
ได้รับจากคณะในช่วงที่ศึกษาหรือฝึกอบรม โดยคิดเป็นสัดส่วนของเวลาที่เหลือหลังจากท างานชดใช้ทุนไปแล้ว ต่อเวลาที่
ต้องชดใช้ทุนทั้งหมด



ระยะเวลาการชดใช้ทุน (ในเวลาราชการ)

ประเภทสัญญา ระยะเวลาศึกษาขอรับทุน (ปี)

1 1.5 2 3

ระยะเวลาชดใช้ทุนของ สัญญาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย

1 1.5 2 3

ระยะเวลาชดใช้ทุนของ สัญญารับทุนกองทุน
พระราชทานพัฒนาศิริราช ในการศึกษา  
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
เพื่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 1.5 2 3



ระยะเวลาการชดใช้ทุน (นอกเวลาราชการ)

ประเภทสัญญา จ านวนเงินที่เบิกจ่ายการขอรับทุน

ไม่เกิน 100,000 บาท เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาชดใช้ทุนของ สัญญาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย

1 2



ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้สมัครขอรับทุนส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนที่ผ่านการรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี ให้ผู้รับทุนยื่น
เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ผ่านระบบออนไลน์ ดังต่อไปนี้

 หนังสือตอบรับจากสถาบัน (สามารถน ามายื่นภายหลังได้)
 เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขาวิชา
 เหตุผลที่ศึกษาต่อในสถาบัน/มหาวิทยาลัย 
 โครงงานหรือแผนงานที่จะพัฒนาหลังส าเร็จการศึกษา
 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีต่างประเทศ) (สามารถน ามายื่นภายหลังได้)
 รายละเอียดหลักสูตร/หลักฐานค่าใช้จ่าย 
 แผนพัฒนาบุคลากรในระยะเวลา 5 ปี ของหน่วยงาน 

การสมัครขอรับทุน

คืออะไร ?



แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........

ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สังกัด.............................................................................................

ล าดับที่ หลักสูตร

จ านวน
บุคลากร

ทั้งหมดของ
หน่วยงาน

ปริญญาตรี ปัจจุบัน แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี

เป้าหมายที่
ต้องการ(คน)

จ านวนที่มี
แล้ว (คน)

ก าลังศึกษา
(คน)

จ านวนที่
ต้องการเพิ่ม 

(คน)

2564 2565 2566 2567 2568

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

รวม 0



แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........

ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

สังกัด.............................................................................................

ล าดับที่ หลักสูตร

จ านวน
บุคลากร

ทั้งหมดของ
หน่วยงาน

ปริญญาโท ปัจจุบัน แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี

เป้าหมายที่
ต้องการ(คน)

จ านวนที่มี
แล้ว (คน)

ก าลังศึกษา
(คน)

จ านวนที่
ต้องการเพิ่ม 

(คน)

2564 2565 2566 2567 2568

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

รวม 0



แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........

ด้านฝึกอบรม

สังกัด.............................................................................................

ล าดับที่ หลักสูตร

จ านวน
บุคลากร

ทั้งหมดของ
หน่วยงาน

ฝึกอบรม (ปัจจุบัน) แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี

เป้าหมายที่
ต้องการ(คน)

จ านวนที่มีแล้ว 
(คน)

ก าลังศึกษา
(คน)

จ านวนที่
ต้องการเพิ่ม 

(คน)

2564 2565 2566 2567 2568

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

รวม 0



จะยืน่ใบสมคัรขอทุนตอนไหนดี 

การสมัครขอรับทุน

1. มีแผนวา่จะเรียน

3. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ของหน่วยงาน

2. เลือกมหาวิทยาลยั/เตรียม
หลกัฐานการขอรับทุน

4. ผา่นความเห็นชอบของ
ผูบ้งัคบับญัชา

มีครบทั้ง 4 ข้อ  สามารถสมัครขอรับทุนได้



สรุปขั้นตอนทั้งหมดของผู้รับทุน
เพื่อการศึกษา / ฝึกอบรม



ขั้นตอนที่ 12

ชดใช้ทุน

ขั้นตอนที่ 11 .2
ประเมินผู้รับทุนโดยผู้บังคับบัญชา 

ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี

ขั้นตอนที่ 11.1
ประเมินผู้รับทุนโดยผู้บังคับบัญชา

ครั้งที่1 รอบ 6 เดือน

ขั้นตอนที่ 10.2

แจ้งเพิ่มวุฒิใน
ทะเบียน
ประวัติ

ขั้นตอนที่ 10.1
แจ้งส าเร็จการศึกษา

ขั้นตอนที่ 9
ขยายเวลารับทุน/ขยายเวลา

ส าเร็จการศึกษา

ขั้นตอนที่ 7ขั้นตอนที่ 8
เบิกเงินทุน /รายงานผลการ
เรียน/รายงานความก้าวหน้า ขั้นตอนที่ 6

ท าสัญญา

ขั้นตอนที่ 4 
รับผลการ
พิจารณา/
ปฐมนิเทศ

ขั้นตอนที่ 2
กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์และด าเนินการ

ตามขั้นตอนที่กองทุนแจ้ง

ขั้นตอนที่ 3 
เข้ารับการพิจารณาสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 1 
ขออนุญาต

ผู้บังคับบัญชา

ท าเรื่องลา



2. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน รูปแบบใหม่



รูปแบบใหม่1.สมัครขอรับทุน
ผ่านระบบ
ออนไลน์

2.เลขานุการ
กองทุนตรวจสอบ

3.ผู้รับทุน save สมัคร
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

4.สร้างระบบ E-doc 5.เสนอลงนาม
6.HR รับระบบ E-Doc 7.กองทุนตรวจสอบและ

พิจารณาสัมภาษณ์ทุน

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ตอ้งส่งใบสมคัร
ขอรับทุนฉบบัจริง



ทุนการศึกษา หรือทุนฝึกอบรม จะตอ้งเป็นผู้มีคุณสมบัต ิตรงตามที่ระบุในประกาศของคณะ ว่าดว้ย 

หลักเกณฑแ์ละอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการศกึษา หรือฝึกอบรม 
ทุนเพื่อน าเสนอผลงานวจิัย หรือการเป็นวทิยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จะตอ้งเป็นผู้
มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในประกาศของคณะ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสาย

สนับสนุน เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย หรือการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทุนสร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ จะตอ้งเป็นผู้มีคุณสมบัตติรงตามที่ระบุในประกาศ
ของคณะ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการสรา้งเสริมการพัฒนา

สมรรถนะตามสายอาชีพ
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กองทุนพระราชทานพัฒนาศริริาช) 

ตึกศรสีังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชัน้ 3 โทรศพัท ์0-2419-9799

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม




