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ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๖ พ.ย. 256๔) 
 

ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
 

ลำดับ รายการ  ระยะเวลา 

๑ สอบถามและรวบรวมรายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่สำเร็จการศึกษาและที่คาดว่าจะสำเร็จใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้  
     ๑.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ และในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     ๑.๒ ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕)       
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒ สอบถามและรวบรวมข้อมูลความต้องการเภสัชกร ของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔                  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)  

กรกฎาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ) 

(พิจารณาจัดสรร “จำนวน”ให้กับส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ แจ้งผลการจัดสรร “จำนวน” 
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึงส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามที่ได้รับ
อนุมัติจำนวนการจัดสรร  และส่งใบแสดงความจำนงให้คณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย 

สัปดาห์ที่ ๔ 

ของพฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

๕ คณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้นักศึกษาทุกคนแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุน หรือไม่เลือกสถานท่ีปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในใบแสดงความจำนง  
     ๕.๑ กรณีนักศึกษาแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน              
ที่มีตำแหน่งรองรับตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ให้คณะเภสัชศาสตร์ส่งใบแสดงความจำนงที่นักศึกษาได้
กรอกแล้ว  ไปยังส่วนราชการ/หน่วยงาน ดังนี้  
             ๕.๑.๑ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่นักศึกษาสมัครเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ให้ส่งใบแสดง             
ความจำนง ฉบับจริง  
             ๕.๑.๒ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (งานจัดสรรและคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล 
กลุ่มงานสรรหาบุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  ให้ส่งใบแสดงความจำนง ฉบับสำเนา  
     ๕.๒ กรณีนักศึกษาแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข (หน่วย
บริการส่วนภูมิภาค) ให้คณะเภสัชศาสตร์ ส่งใบแสดงความจำนงที่นักศึกษากรอกแล้ว  ไปยังกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  
             ๕.๒.๑ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงาน
ทางเลือก)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ให้ส่งใบแสดงความจำนง ฉบับจริง  
             ๕.๒.๒ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (งานจัดสรรและคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล 
กลุ่มงานสรรหาบุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  ให้ส่งใบแสดงความจำนง ฉบับสำเนา  
๕.๓ กรณีนักศึกษาฯ แสดงความจำนงไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ให้สถานศึกษาส่งใบแสดง
ความจำนง ดังนี้   
              ๕.๓.๑ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (งานจัดสรรและคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล 
กลุ่มงานสรรหาบุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  ให้ส่งใบแสดงความจำนง ฉบับจริง 
              ๕.๓.๒ เก็บไว้ที่สถานศึกษา ใบแสดงความจำนง ฉบับสำเนา 

สัปดาห์ที่ ๒ 
ของธันวาคม 

๒๕๖๔ 

ถึง 

สัปดาห์ที่ ๔ 

ของธันวาคม 
๒๕๖๔ 
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ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๖ พ.ย. 256๔) 
 

 

ลำดับ รายการ ระยะเวลา 

๖ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่นักศึกษาฯ สมัครเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทนุ  
   ๖.๑ สอบคดัเลือก 
    
 
 

    ๖.๒ แจง้ผลการคัดเลือกถึง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (งานจัดสรรและคดัเลือกนักเรยีน
ทุนรัฐบาล กลุม่งานสรรหาบุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวญั อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 
- สัปดาห์ที่  ๒ 

ของมกราคม 

๒๕๖๕ 

- สัปดาห์ที่ ๓ 

ของกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๗ แจ้งจำนวนนักศึกษาฯ รอบท่ี ๒ ตามโควตาทีเ่หลือจากรอบที่ ๑ ใหส้ถาบัน/ส่วนราชการ/หน่วยงาน            
ทุกแห่งทราบ 

- สัปดาห์ที่ ๔ 

ของกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๘ สถาบัน/ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน รอบท่ี ๒ ตาม
โควตาที่เหลือจากรอบที่ ๑ ดำเนินการ ดังน้ี 

   ๘.๑ จัดทำกระบวนการประกาศรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาฯ   
   ๘.๒ กำหนดคณุสมบัตินักศึกษาฯ ที่ต้องการรับสมัครอย่างชัดเจนไวใ้นประกาศฯ ดังน้ี 
         ๘.๒.๑ ต้องเป็นผู้ทีเ่คยแสดงความจำนงไมป่ระสงค์ชดใช้ทุน หรือไมผ่่านการคดัเลือกเข้าปฏิบตัิงาน
ชดใช้ทุน 

            ๘.๒.๒ คุณสมบตัิที่สถาบนั/ส่วนราชการ/หน่วยงาน กำหนด (ถ้ามี) 
   ๘.๓ มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การรับสมัครนักศึกษาฯ รอบที ่๒ ภายในระยะเวลาทีห่น่วยงานกำหนด 

   ๘.๔ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาฯ 

   ๘.๕ ประกาศผลการคดัเลือกนักศึกษาฯ 

   ๘.๖ แจ้งผลการคดัเลือกนักศึกษาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ใหผู้้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบคุคล          
(งานจัดสรรและคัดเลือกนักเรยีนทุนรัฐบาล กลุม่งานสรรหาบุคคล) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๘๘/๒๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
   ๘.๗ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ฯ สรุปผลการคัดเลือก รอบที่ ๒ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

- สัปดาห์ที่ ๔ 

ของกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

- สัปดาห์ที่ ๑ 

ของเมษายน 
๒๕๖๕ 

๙ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมใบแสดงความจำนง บันทึกผลการคัดเลือก และวิเคราะหผ์ล    
การจัดสรรและการคัดเลือกนักศึกษาฯ 

- สัปดาห์ที่ ๔ 

ของกุมภาพันธ ์

- สัปดาห์ที่ ๑ 

ของเมษายน 
๒๕๖๕ 

๑๐ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรนกัศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ กรณีมีประเด็นสำคัญ                      
หรือมีวาระพิจารณาอื่นๆ (หากม)ี  

- สัปดาห์ที่ ๓              
ของมีนาคม 

๒๕๖๕ 

๑๑ สภาเภสัชกรรม ประกาศผลสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สัปดาห์ที่ ๑ 

ของพฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

๑๒ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรนักศกึษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา เพื่อพิจารณา 
๑๒.๑ อนุมัตินักศึกษาฯ ที่ผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน และ 
๑๒.๒ พิจารณาผลการคัดเลือกนกัศึกษาฯ ใช้ทุนรอบที่ ๒ กรณสี่วนราชการ/หน่วยงาน ยังไม่ได้เภสัชกร

ใช้ทุนเพียงพอต่อความต้องการ หรือ 

สัปดาห์ที่ ๑ 

ของพฤษภาคม 
๒๕๖๕ 
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ลำดับ รายการ ระยะเวลา 

๑๒ 

(ต่อ) 

๑๒.๓ อนุมัติให้นักศึกษาฯ ที่ไมเ่ลอืกสถานท่ีปฏิบัติงานชดใช้ทุน และนักศึกษาฯ ทีย่ังไมไ่ดส้ถานท่ี
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ใหพ้้นจากภาระข้อผูกพันโดยไม่เสียค่าปรับ กรณีหน่วยงานได้เภสัชกรใช้ทุนพอเพียง
แล้ว 
    ๑๒.๔ อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 

สัปดาห์ที่ ๑ 

ของพฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

๑๓ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่เลือกกระทรวงสาธารณสุข 
๑๓.๑ สอบคดัเลือก 
๑๓.๒ จัดสรรพื้นท่ีปฏิบัตงิานชดใช้ทุนให้กับเภสัชกรที่ผ่านการคัดเลอืก 

พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

๑๔ เภสัชกรรายงานตัวเข้าปฏิบตัิงาน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงาน และพืน้ท่ีปฏิบัติงานท่ีไดร้ับจัดสรร มิถุนายน ๒๕๖๕ 
หรือตามทีส่่วน

ราชการ/
หน่วยงานกำหนด 

๑๕ สว่นราชการ/หน่วยงานท่ีได้รับจดัสรร แจ้งผลการรายงานตัวของเภสัชกรคู่สญัญาฯ ให้กับฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการฯ ทีก่องบริหารทรพัยากรบุคคล สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ต่อไป 

สัปดาห์ที่ ๓ 

ของกรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

๑๖ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  รวบรวมและติดตามผลการเข้าปฏบิัติงานชดใช้ทุน และการไม่ชดใช้ทุน 
ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และจดัทำชุดข้อมูล  เพือ่แจ้งคณะเภสัชศาสตร์ทุกแห่งทราบ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

๑๗ ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีได้รับจดัสรร ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเภสัชกรคู่สญัญาให้กับ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวม และบันทึกข้อมูล กรณีเภสัชกรคูส่ัญญาฯ ขอชดใช้เงินค่าปรับ เป็นต้น     
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

๑๘ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปและจัดทำรายงานผลการเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของเภสัชกรคู่สญัญา
ข้อมูลการลาออก การชดใช้เงินค่าปรับ   

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

 

 


