
                                        
                                                                         

  
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย'เพ่ือชาวชนบท เพ่ือไปศึกษาวิชา ณ ต+างประเทศ 
ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย')  

 --------------------------------------------                                             
                      ด�วยสำนักงาน ก.พ. ร�วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข�าราชการสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย)เพ่ือชาวชนบท เพ่ือไปศึกษาวิชา  
ณ ต�างประเทศ ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย))  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร�อมท้ังกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ)การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต�อไปนี้ 
 

              ๑.  ทุนท่ีรับสมัคร  จำนวน ๒ หน�วย  รวม ๓ ทุน 
    (รายละเอียดทุนแต�ละหน�วยตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้) 
  

 ๒.  ข�อผูกพันในการรับทุน 
               ๒.๑ ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมารับราชการในส�วนราชการท่ีสำนักงานบริหารโครงการร�วมผลิต
แพทย)เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข กำหนดระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๒ เท�าของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
  ๒.๒ หากผู�ได�รับทุนไม�เข�ารับราชการชดใช�ทุนตามสัญญาท่ีได�ทำไว�กับกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนท่ีได�จ�ายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท�าของจำนวนเงินทุนดังกล�าวให�เป@น
เบ้ียปรับอีกด�วย 
 

 ๓.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                    ๓.๑  เป@นข�าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล�ว 
ไม�น�อยกว�า ๑ ป. นับถึงวันท่ีปCดรับสมัคร (๒๑ กุมภาพันธ' ๒๕๖๓) แต�จะเดินทางไปศึกษาต�อได�เม่ืออายุราชการ
ครบ ๒ ป. 
  ๓.๒  เป@นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกำหนดไว�ในทุนแต�ละหน�วยตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้ 
  ๓.๓  เป@นผู�ท่ีไม�อยู�ระหว�างการลาศึกษาต�อ 
  ๓.๔  เป@นผู�ท่ีมีความรู�ภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะไปศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศได� 
  ๓.๕  เป@นผู�ท่ีมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
  ๓.๖  เป@นผู�ท่ีปฏิบัติงานในหน�าท่ีด�วยความรบัผิดชอบ อุทิศเวลาให�แก�ราชการด�วยความเสียสละ 

 
(สำเนา) 
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  ๓.๗  เป@นผู�ท่ีส�วนราชการเห็นว�ามีความเหมาะสม และเป@นผู�มีความรู�ความสามารถเพียงพอ 
สมควรจะได�รับการพัฒนาให�มีความรู�เพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะกลับมาเป@นกำลังสำคัญของส�วนราชการ 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑  กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร 
   ๔.๑.๑ กำหนดวัน เวลารับสมัคร 
      ผู�มีคุณสมบัติและประสงค)จะสมัคร สมัครได�ต้ังแต�บัดนี้ถึงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ' ๒๕๖๓ 
โดยสามารถดาวน)โหลดใบสมัครได�ทางเว็บไซต) www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข�อ “ทุนสำหรับบุคลากร
ภาครัฐ” หัวข�อย�อย “ทุนศึกษาต�อ” ท้ังนี้ ผู�สมัครต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ครบถ�วนและถูกต�องตาม
ความเป@นจริง พร�อมท้ังลงลายมือชื่อด�วยตนเอง 
     ๔.๑.๒ วิธีการรับสมัคร 
    (๑) กรณีสมัครด�วยตนเอง 
    ผู�สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร�อมเอกสาร และหลักฐานด�วยตนเอง หรือ 
ให�ผู�อ่ืนไปยื่นแทนได�ท่ี กลุ+มพัฒนาบุคลากร สำนักงานบริหารโครงการร+วมผลิตแพทย'เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท อาคาร ๕ 
ช้ัน ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท' อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท' 
๐ ๒๕๙๐ ๑๙๘๐ 
    (๒) กรณีสมัครทางไปรษณีย) 
     ผู�สมัครต�องส�งใบสมัครพร�อมเอกสาร และหลักฐานต�าง ๆ ไปยัง กลุ+มพัฒนา
บุคลากร สำนักงานบริหารโครงการร+วมผลิตแพทย'เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท อาคาร ๕ ช้ัน ๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท' อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนวงเล็บไว�ท่ีมุมซองให�เห็นชัดเจนว�า 
“สมัครทุน” 
                      ๔.๒  เอกสาร หลักฐาน ท่ีต�องยื่นพร�อมใบสมัคร 
    ๔.๒.๑ ใบสม ัคร  ซึ ่งต ิด ร ูป ถ �ายหน �าต รงไม �ส วมหมวกและไม �ส วมแว �นตาดำ  
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ�ายไว�ไม�เกิน ๑ ป.  

    ๔.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอย�างละ ๑ ชุด 

    ๔.๒.๓ หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จากหัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัด โดยใช�แบบฟอร)ม สนง.ก.พ. ๕  
     ๔.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ�าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัว
ข�าราชการ จำนวนอย�างละ ๑ ชุด  
   ๔.๒.๕ สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถ�ามี) 
   สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให�ผู�สมัครเขียนรับรองว�า สำเนาถูกต�อง และลงช่ือกำกับไว�ด�วย  



 -๓- 

                     ๔.๓  ผู�สมัครมีสิทธิสมัครได�คนละ ๑ หน+วย เมื่อสมัครแล�วจะขอถอนหรือเปลี่ยนหน�วย 
ท่ีสมัครไว�ไม�ได� 

     ๔.๔  ในการสมัคร ผู�สมัครจะต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว+ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว�าผู�ใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว�าผู �นั ้น 
เป@นผู�ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีท่ีผู�สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครเปAนเท็จ สำนักงาน ก.พ. จะแจ�งให�
หัวหน�าส+วนราชการเจ�าสังกัด พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก+กรณีต+อไป 
 

 ๕.  การแต+งตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑ ก.พ. แต�งต้ังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 
  ๕.๒ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะตัดสินปhญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู�สมัคร 
และปhญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินการคัดเลือกท่ีไม�ขัดกับประกาศรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน 
  ๕.๓ กระทรวงสาธารณสุขแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผู�สมัครเพ่ือทำหน�าท่ีพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกผู�สมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรู�ความสามารถ และความเหมาะสม 
สมควรท่ีจะได�รับการพัฒนาให�มีความรู�เพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะกลับมาเป@นกำลังสำคัญของหน�วยงาน  

 ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ'การตัดสิน 
  ๖.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองผู�สมัคร ตามข�อ ๕.๓ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู�สมัคร
จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต�าง ๆ รวมท้ังอาจพิจารณาทดสอบความรู�ความสามารถและ/หรือประเมิน
ความเหมาะสมของผู�สมัคร และประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกให�ผู�สมัครทราบ 
  ๖.๒ ผู�ท่ีได�รับการประกาศรายชื่อเป@นผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 
ให�ได�คะแนนไม�ต่ำกว�า ๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือ IELTS ให�ได�คะแนนไม�ต่ำกว�า ๕.๐ 
     ผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ)  
ท่ีกำหนดอยู�แล�ว และผลการทดสอบมีอายุไม�เกิน ๒ ป. นับถึงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ' ๒๕๖๓ สามารถใช�ผลการ
ทดสอบนั้นได� 
  ๖.๓ กระทรวงสาธารณสุขแจ�งรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกตามเกณฑ)ข�อ ๖.๒ จำนวนเท�ากับ
จำนวนทุนท่ีได�รับการจัดสรร เพ่ือให� ก.พ. พิจารณาให�ความเห็นชอบ พร�อมกับส�งใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต�าง ๆ  
และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปยังกลุ�มงานบริหารการสอบทุน ศูนย)สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓ กรณี
ส�งทางไปรษณีย) สำนักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีทำการไปรษณีย)ต�นทางประทับตรารับเอกสารเป@นสำคัญ และหากส�วนราชการ
นำส�งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีกลุ�มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป@นสำคัญ 
ท้ังนี้ เอกสาร หลักฐานท่ีส�งหลังวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จะไม�ได�รับการพิจารณา 
  ๖.๔ ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนตามเกณฑ) ดังนี้ 
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   ๖.๔.๑  ผู�ท่ีจะได�รับการประกาศรายชื่อว�าเป@นผู�มีสิทธิได�รับทุนนั้น มีเกณฑ)การพิจารณา 
ดังต�อไปนี้ 
      (๑)  เป@นผู�ท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ีได�คะแนนไม�ต่ำกว�า ๗๙ 
คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ท่ีได�คะแนนไม�ต่ำกว�า ๖.๐ 
หรือ 
     (๒)  เป@นผู�ท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได�คะแนนไม�ต่ำกว�า  
๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ท่ีได�คะแนนไม�ต่ำกว�า ๕.๐ 
แต�ไม�ถึงตามหลักเกณฑ)ข�อ ๖.๔.๑ (๑) และมีสถานศึกษาตอบรับให�เข�าศึกษาต�อ ณ ต�างประเทศ โดยไม�มีเง่ือนไข 

   ๖.๔.๒ ผู� ท่ีจะได�รับการประกาศรายชื่อว�าเป@นผู�มีสิทธิได�รับทุนโดยมีเง่ือนไขนั้น  
มีเกณฑ)การพิจารณาดังต�อไปนี้ 
     (๑ ) เป@ นผู� มี ผลทดสอบภาษาอั งกฤษ  TOEFL ท่ี ได� คะแนนไม� ต่ ำกว� า  
๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได�คะแนนไม�ต่ำกว�า 
๕.๐ แต�ไม�ถึงตามหลักเกณฑ)ข�อ ๖.๔.๑ (๑) และ 
     (๒) ภายในระยะเวลา ๑ ป- นับต้ังแต�วันท่ีประกาศรายชื่อว�าเป@นผู�มีสิทธิได�รับ
ทุนต�องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ีได�คะแนนไม�ต่ำกว�า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได�คะแนนไม�ต่ำกว�า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให�เข�าศึกษา
ต�อโดยไม�มีเง่ือนไข 
   

 ๗.  การรายงานตัวและการอบรม 
      ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องไปรายงานตัวและเข�ารับการอบรมตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 ๘.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
  ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย)ของ ก.พ.
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด และผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย)
ของ ก.พ. ให�ถือเป@นท่ีสุด ผู�เข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม�มีสิทธิขอให�ทบทวนแต�ประการใด 

 

๙. การทำสัญญา 
  ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องทำสัญญาตามแบบสัญญาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 

                   ๑๐. การรับเงินทุน 
   ผู�ได�รับทุนจะได�รับเงินทุน เม่ือทำสัญญาเรียบร�อยแล�ว และมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัย
จากคณะกรรมการแพทย)ของ ก.พ. ท่ีระบุว�าพร�อมที่จะไปศึกษาต�อต�างประเทศได� โดยจะได�รับค�าใช�จ�าย เช�น
ค�าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค�าใช�จ�ายเตรียมตัวก�อนเดินทาง ค�าใช�จ�ายประจำเดือน ค�าเล�าเรียน ค�าหนังสือ 
และอุปกรณ)การศึกษา ค�าคอมพิวเตอร) เป@นต�น 
 



 -๕- 

      ๑๑. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง 
  สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเก่ียวกับการสมัครเข�าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษา
ท่ีสำนักงานบริหารโครงการร�วมผลิตแพทย)เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และเม่ือสถานศึกษา 
ตอบรับแล�ว จึงจะให�ผู�ได�รับทุนเดินทางไปศึกษา 

 ๑๒.  การเพิกถอนการให�ทุน 
                        ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก�ผู�มีสิทธิได�รับทุนและผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
                     ๑๒.๑ ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย)ของ ก.พ. 
      ๑๒.๒ ไม�มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
จากหัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
                          ๑๒.๔ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 ๑๒.๕ ขาดการติดต�อกับเจ�าหน�าท่ีนานเกิน ๑ ป. 
 ๑๒.๖ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข�อใดข�อหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
  ๑๒.๖.๑  ภายในระยะเวลา ๑ ป- นับต้ังแต�วันท่ีประกาศรายชื่อว�าเป@นผู�มีสิทธิได�รับทุน 
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ท่ีได�คะแนนต่ำกว�า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ท่ีได�คะแนนต่ำกว�า ๖.๐ หรือ 
                          ๑๒.๖.๒  ผลการสอบภาษาอังกฤษไม�เป@นท่ียอมรับของสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อ
(ยกเว�น ทุนท่ีไปศึกษาในสถานศึกษาท่ีมิได�ใช�ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข�าศึกษา) 
                         ๑๒.๗ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต�อ เม่ือสถานศึกษา
ตอบรับแล�ว 
 ๑๒.๘ ไม�ได�รับการตอบรับเข�าศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อภายในระยะเวลา ๒ ป. 
นับแต�วันประกาศรายชื่อเป@นผู�มีสิทธิได�รับทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๓   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ)           ปCยวัฒน)  ศิวรักษ) 

(นายปCยวัฒน)  ศิวรักษ)) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
สำเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 



รายละเอียดทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย'เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต+างประเทศ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย') 

 

หมายเหตุ:    
๑. ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลในเครือข�ายของโครงการผลิตแพทย)เพื่อชาวชนบท แห�งใดแห�งหนึ่งใน ๓๗ โรงพยาบาล ตามที่สำนักงานบริหารโครงการร�วมผลิตแพทย)เพิ่ม 

เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควร ดังต�อไปนี้  ๑) รพ.ขอนแก�น  ๒) รพ.ชลบุรี  ๓) รพ.พระปกเกล�า  ๔) รพ.พุทธชินราช  ๕) รพ.มหาราชนครราชสีมา  ๖) รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช   ๗) รพ.ราชบุรี  ๘) รพ.ลำปาง  ๙) รพ.สระบุรี  ๑๐) รพ.สรรพสิทธิประสงค)  ๑๑) รพ.สุราษฎร)ธานี  ๑๒) รพ.สวรรค)ประชารักษ)  ๑๓) รพ.หาดใหญ�  ๑๔) รพ.อุตรดิตถ)  
๑๕) รพ.แพร�  ๑๖) รพ.พิจิตร ๑๗) รพ.สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช  ๑๘) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห)  ๑๙) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ๒๐) รพ.ยะลา  ๒๑) รพ.นราธิวาสราชนครินทร)  
๒๒) รพ.ปhตตานี  ๒๓) รพ.สงขลา  ๒๔) รพ.อุดรธานี  ๒๕) รพ.สุรินทร)  ๒๖) รพ.บุรีรัมย) ๒๗) รพ.กาฬสินธุ) ๒๘) รพ.ร�อยเอ็ด ๒๙) รพ.วชิระภูเก็ต ๓๐) รพ.ตรัง  ๓๑) รพ.พุทธโสธร   
๓๒) รพ.มหาสารคาม  ๓๓) รพ.เจ�าพระยาอภัยภูเบศร ๓๔) รพ.ศรีสะเกษ  ๓๕) รพ.ชัยภูมิ  ๓๖) รพ.นครพิงค)  ๓๗) รพ.พะเยา 

๒. กรณีศึกษาระดับปรญิญาโท-เอก กำหนดโครงการการศึกษาระดบัปริญญาเอกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้   
๑)  ผู�ได�รับทุนจะต�องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม�ต่ำกว�า ๓.๕๐  ๒) มีมหาวิทยาลัยตอบรับให�เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาเอกทันทีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ที่ 
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ปริญญา 
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ประเทศ คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 

๑ แพทยศาสตร) แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) โท, ๒ 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 

เครือรัฐออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด) 

ประเทศในยุโรป 
หรือประเทศ 

ในเอเชีย 

-  เป@นข�าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และปฏิบัติราชการมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ป. นับถึงวันที่ 
ปCดรับสมัคร (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ) ๒๕๖๓) 

- เป@นผู�ได�รับปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได�คะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม�ต่ำกว�า ๒.๗๕ หรือร�อยละ ๗๐  
หรือเทียบได�ไม�ต่ำกว�านี้ 

- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท มีอายุไม�เกิน ๔๐ ป.บริบูรณ)  
นับถึงวันที่ปCดรับสมัคร (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ) ๒๕๖๓) 

-  กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มีอายุไม�เกิน ๓๕ ป.บริบูรณ)  
นับถึงวันที่ปCดรับสมัคร (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ) ๒๕๖๓) 

-  ปฏิบัติงานใช�ทุนของการเป@นนักศึกษาแพทย)ครบแล�ว 
ในวันทำสัญญา 

  หรือ ระบาดวิทยาทางคลินิก  
หรือเวชศาสตร)เชิงประจักษ) (Clinical Epidemiology 
or Evidence Based Medicine)  
หรือ สาธารณสุขศาสตร)ทางการแพทย)   
(Public Health)  
หรือ จริยธรรมทางการแพทย) (Medical Ethics) 
หรือ ความปลอดภัยของผู�ปzวย (Patient safety) 

โท–เอก  

๒ แพทยศาสตร)เฉพาะด�าน
คลินิก (Master of Clinical 
Science) 
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