
                                        
                                                                         

  
 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

 --------------------------------------------                                             
                      ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข จะด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรสังกัด 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบำลตำมโครงกำรผลิตแพทย์เพ่ือชำวชนบทเพ่ือไปศึกษำวิชำ  
ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนำอำจำรย์) ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

              ๑.  ทุนที่รับสมัคร  จ ำนวน ๓ หน่วย  รวม ๔ ทุน 
    (รำยละเอียดทุนแต่ละหน่วยตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้) 
  

 ๒.  ข้อผูกพันในการรับทุน 
               ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมำรับรำชกำรในส่วนรำชกำรที่ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน 
  ๒.๒ หำกผู้ได้รับทุนไม่เข้ำรับรำชกำรชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้กับกระทรวงสำธำรณสุข 
นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจ ำนวนเงินทุนดังกล่ำวให้เป็น
เบี้ยปรับอีกด้วย 
 

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                    ๓.๑  เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) แต่จะเดินทำงไปศึกษำต่อได้เมื่ออำยุรำชกำร
ครบ ๒ ป ี
  ๓.๒  เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่ก ำหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วยตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 
  ๓.๓  เป็นผู้ทีไ่ม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อ 
  ๓.๔  เป็นผู้ที่มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศได้ 
  ๓.๕  เป็นผู้ทีม่ีศีลธรรม วัฒนธรรม และควำมประพฤติดี 
  ๓.๖  เป็นผู้ทีป่ฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ อุทิศเวลำให้แก่รำชกำรด้วยควำมเสียสละ 

 
(ส าเนา) 
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  ๓.๗  เป็นผู้ที่ส่วนรำชกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม และเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอ 
สมควรจะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพ่ิมข้ึนเพื่อที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของส่วนรำชกำร 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑  ก ำหนดวันเวลำรับสมัคร และวิธีกำรรับสมัคร 
   ๔.๑.๑ ก ำหนดวัน เวลำรับสมัคร 
      ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ ธันวำคม 
๒๕๖๐ โดยสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนส ำหรับบุคลำกร
ภำครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษำต่อ” ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตำม
ควำมเป็นจริง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อด้วยตนเอง 
     ๔.๑.๒ วิธีกำรรับสมัคร 
    (๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง 
    ผู้สมัครสำมำรถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำร และหลักฐำนด้วยตนเอง หรือ 
ให้ผู้อืน่ไปยื่นแทนได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร ๕ 
ชั้น ๕ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๕๙๐ ๑๙๘๐ 
    (๒) กรณีสมัครทำงไปรษณีย์ 
     ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ ไปยัง กลุ่มพัฒนา
บุคลากร ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร ๕ ชั้น ๕ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่ำ 
“สมัครทุน” 
                      ๔.๒  เอกสำร หลักฐำน ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    ๔.๒.๑ ใบสม ัคร  ซึ ่งต ิด ร ูปถ ่ำยหน ้ำตรงไม ่สวมหมวกและไม ่สวมแว ่นตำด ำ  
ขนำด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี  

    ๔.๒.๒ ส ำเนำปริญญำบัตรหรือประกำศนียบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญำตรี หรือปริญญำโท จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด 

    ๔.๒.๓ หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕  
     ๔.๒.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำร จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด  
   ๔.๒.๕ ส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ำมี) 
   ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่ำ ส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย  

http://www.ocsc.go.th/scholarship
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                     ๔.๓  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้คนละ ๑ หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือเปลี่ยนหน่วย 
ที่สมัครไว้ไม่ได้ 

     ๔.๔  ในกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู ้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู ้นั ้น  
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พิจารณาด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป 
 

 ๕.  การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
  ๕.๒ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกจะตัดสินปัญหำเกี ่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
และปัญหำอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกำศรับสมัคร และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๕.๓ กระทรวงสำธำรณสุขแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครเพ่ือท ำหน้ำที่พิจำรณำ
กลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม 
สมควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของหน่วยงำน  

 ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑ คณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัคร ตำมข้อ ๕.๓ พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร
จำกใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ รวมทั้งอำจพิจำรณำทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถและ/หรือประเมิน
ควำมเหมำะสมของผู้สมัคร และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ผู้สมัครทรำบ 
  ๖.๒ ผู้ที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องไปทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL 
ให้ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือ IELTS ให้ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ 
     ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดอยู่แล้ว และผลกำรทดสอบมีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำมำรถใช้ผลกำรทดสอบนั้นได้ 
  ๖.๓ กระทรวงสำธำรณสุขแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ข้อ ๖.๒ จ ำนวนเท่ำกับ
จ ำนวนทุนที่ได้รับกำรจัดสรร เพ่ือให้ ก.พ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ พร้อมกับส่งใบสมัคร เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ  
และส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ไปยังกลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำและเลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ.  
๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๑ กรณีส่งทำงไปรษณีย์ ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ 
และหำกส่วนรำชกำรน ำส่งเอกสำรเอง ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. ประทับตรำ
รับเอกสำรเป็นส ำคัญ ทั้งนี ้เอกสำร หลักฐำนที่ส่งหลังวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 
  ๖.๔ ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุนตำมเกณฑ ์ดังนี้ 
   ๖.๔.๑  ผู้ที่จะได้รับกำรประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนนั้น มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ดังต่อไปนี้ 
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      (๑)  เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๙ 
คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖.๐ หรือ 
     (๒)  เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ  
๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ 
แต่ไม่ถึงตำมหลักเกณฑ์ข้อ ๖.๔.๑ (๑) และมีสถำนศึกษำตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ โดยไม่มี
เงื่อนไข 

   ๖.๔.๒ ผู้ที่จะได้รับกำรประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมีเงื่อนไขนั้น  
มีเกณฑ์กำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
     (๑ ) เป็นผู้ มี ผลทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ ได้ คะแนนไม่ต่ ำกว่ ำ  
๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
๕.๐ แต่ไม่ถึงตำมหลักเกณฑ์ข้อ ๖.๔.๑ (๑) และ 
     (๒) ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) 
หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖.๐ หรือมีสถำนศึกษำตอบรับให้เข้ำศึกษำ
ต่อโดยไม่มีเงื่อนไข 
   

 ๗.  การรายงานตัวและการอบรม 
      ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรำยงำนตัวและเข้ำรับกำรอบรมตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
 

 ๘.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรับกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก .พ.
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยของคณะกรรมกำรแพทย์
ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประกำรใด 

 

๙. การท าสัญญา 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 

                   ๑๐. การรับเงินทุน 
   ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อท ำสัญญำเรียบร้อยแล้ว และมีผลกำรตรวจสุขภำพและอนำมัย
จำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่ำพร้อมที่จะไปศึกษำต่อต่ำงประเทศได้ โดยจะได้รับค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ค่ำใช้จ่ำยเตรียมตัวก่อนเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน ค่ำเล่ำเรียน ค่ำหนังสือ 
และอุปกรณ์กำรศึกษำ ค่ำคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
 
 
 



 -๕- 

      ๑๑. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง 
  ส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสมัครเข้ำเรียนในสถำนศึกษำตำมแนวกำรศึกษำ
ที่ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนด และเมื่อสถำนศึกษำ 
ตอบรับแล้ว จึงจะให้ผู้ได้รับทุนเดินทำงไปศึกษำ 

 ๑๒.  การเพิกถอนการให้ทุน 
                        ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
                     ๑๒.๑ ไม่ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพและอนำมัยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ. 
      ๑๒.๒ ไม่มีหนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
 ๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว กำรอบรม และกำรท ำสัญญำตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข
และส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
                          ๑๒.๔ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
 ๑๒.๕ ขำดกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่นำนเกิน ๑ ปี 
 ๑๒.๖ มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ ตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑๒.๖.๑  ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (TOEFL) ที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำ ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำ ๖.๐ หรือ 
                          ๑๒.๖.๒  ผลกำรสอบภำษำอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถำนศึกษำที่จะไปศึกษำต่อ
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษำในสถำนศึกษำท่ีมิได้ใช้ผลกำรสอบภำษำอังกฤษในกำรตอบรับเข้ำศึกษำ) 
                         ๑๒.๗ หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงก ำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำต่อ เมื่อสถำนศึกษำตอบรับแล้ว 
 ๑๒.๘ ไม่ได้รับกำรตอบรับเข้ำศึกษำจำกสถำนศึกษำที่จะไปศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ ๒ ปี 
นับแต่วันประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๖ พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ลงชื่อ)           พัชรภำกร เทวกุล 

(หม่อมหลวงพัชรภำกร เทวกุล) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 



รายละเอียดทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

 

หมายเหตุ:    
๑. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมำรับรำชกำรในโรงพยำบำลเครือข่ำยของโครงกำรผลิตแพทย์เพื่อชำวชนบท แห่งใดแห่งหนึ่งใน ๓๗ โรงพยำบำล ตำมที่ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม

เพื่อชำวชนบท กระทรวงสำธำรณสุข เห็นสมควร ดังต่อไปนี้  ๑) รพ.ขอนแก่น  ๒) รพ.ชลบุรี  ๓) รพ.พระปกเกล้ำ  ๔) รพ.พุทธชินรำช  ๕) รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ  ๖) รพ.มหำรำช
นครศรีธรรมรำช   ๗) รพ.รำชบุรี  ๘) รพ.ล ำปำง  ๙) รพ.สระบุรี  ๑๐) รพ.สรรพสิทธิประสงค์  ๑๑) รพ.สุรำษฎร์ธำนี  ๑๒) รพ.สวรรค์ประชำรักษ์  ๑๓) รพ.หำดใหญ่  ๑๔) รพ.อุตรดิตถ์  
๑๕) รพ.แพร่  ๑๖) รพ.พิจิตร ๑๗) รพ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ๑๘) รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์  ๑๙) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ๒๐) รพ.ยะลำ  ๒๑) รพ.นรำธิวำสรำชนครินทร์  
๒๒) รพ.ปัตตำนี  ๒๓) รพ.สงขลำ  ๒๔) รพ.อุดรธำนี  ๒๕) รพ.สุรินทร์  ๒๖) รพ.บุรีรัมย์ ๒๗) รพ.กำฬสินธุ์ ๒๘) รพ.ร้อยเอ็ด ๒๙) รพ.วชิระภูเก็ต ๓๐) รพ.ตรัง  ๓๑) รพ.พุทธโสธร   
๓๒) รพ.มหำสำรคำม  ๓๓) รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ๓๔) รพ.ศรีสะเกษ  ๓๕) รพ.ชัยภูมิ  ๓๖) รพ.นครพิงค์  ๓๗) รพ.พะเยำ 

๒. กรณีศึกษำระดับปริญญำโท-เอก ก ำหนดโครงกำรกำรศึกษำระดับปริญญำเอกโดยมีเง่ือนไข ดังนี้   
๑)  ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญำโทไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๐  ๒) มีมหำวิทยำลัยตอบรับให้เข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำเอกทันทีที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

หน่วย
ที ่

ไปศึกษาสาขาวิชา 
ระดับ

ปริญญา 
จ านวนทุน ประเทศ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๑ แพทยศำสตรศึกษำ (Medical Education) โท, 
โท–เอก 

๑ 

สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ 

เครือรัฐออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 

ประเทศในยุโรป 
หรือประเทศใน

เอเชีย 

-  เป็นข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
และปฏิบัติรำชกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถงึวันที่ปิดรับ
สมัคร (วันท่ี ๘ ธันวำคม ๒๕๖๐) 

- เป็นผู้ได้รับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐ หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ำกวำ่นี ้

- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท มีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึง
วันที่ปิดรับสมัคร 

-  กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์  
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

-  ปฏิบัติงำนใช้ทุนของกำรเป็นนักศึกษำแพทย์ครบแล้วในวันท ำ
สัญญำ 

๒ ระบำดวิทยำทำงคลินิก หรือเวชศำสตร์เชิงประจักษ์  
(Clinical Epidemiology or Evidence - Based Medicine) หรือ 
เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข หรือ เศรษฐศำสตร์กำรแพทย์  
(Health Economics or Clinical Economics) หรือ 
สำธำรณสุขศำสตร์ หรือ เวชศำสตร์ชุมชน   
(Public Health or Community Medicine)  

โท, 
โท–เอก 

๒ 

๓ แพทยศำสตร์ เฉพำะด้ำนคลินิก (Master of Clinical Science) โท ๑ 


