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ข้อมูลหลักสูตรและบุคลากรที่ขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2555
หลักสูตร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. Early Childhood

เจ้าของทุน

1) อายุไม่เกิน 50 ปี
Health Care Management 2) มีประสบการณ์ทํางานในด้านที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) หากเคยได้รับทุน 1 ข ไปศึกษา/อบรม
ในต่างประเทศ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
ไม่ต่ํากว่า 2 ปี และ 1 ปีตามลําดับ
4) หากเคยได้รับทุน 1 ข เพื่อศึกษาหรือ
ฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศ ต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่า 1 ปี และ 6 เดือน
/3 เดือน
5) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
5.1) ผลสอบของ สนง.ความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ 50%
5.2) TOEFL (Paper-based) 393 คะแนน
5.3) TOEFL (Computer-based) 90 คะแนน
5.4) TOEFL (Internet-based) 29 คะแนน
5.5) IELTS
ระดับ 4.2
5.6) ผลสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
LMI English Project:
Professional Communication
Skills for Leaders ครั้งที่ 4
(เน้นสาขา Hygiene
& Sanitation)

1) เป็นข้าราชการระดับชํานาญการหรือ
ชํานาญการพิเศษ
2) รับผิดชอบงานด้าน Hygiene and
Sanitation
3) อายุระหว่าง 30-45 ปี

รัฐบาลไทย

สหรัฐอเมริกา
ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ Lower
Mekong Initiative
(LMI)

สถานที่จัดอบรม

ระยะเวลาจัดอบรม

บุคลากรที่ขอรับทุน

ผลพิจารณา

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์

12 มี.ค.-4 เม.ย. 2555

น.ส.รัชดาพร จันทบุตร

ได้รับทุน

กรุงพนมเปญ กัมพูชา

18-28 มิถุนายน 2555

นายเรืองยศ บุญภักดี

ได้รับทุน
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ข้อมูลหลักสูตรและบุคลากรที่ขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2555
หลักสูตร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

3. Introduction to Nutritional
Anthropology

ไม่ระบุ

4. ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ
ต่างประเทศ ประจําปี 2554
(เพิ่มเติม)
1) หลักสูตรการเตรียมราชการไทย
สู่ประชาคมอาเซียน
2) หลักสูตรการบริหารจัดการน้ํา
3) หลักสูตรการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ

เจ้าของทุน

สถานที่จัดอบรม

ระยะเวลาจัดอบรม

บุคลากรที่ขอรับทุน

สถาบัน SEAMEO
กรุงจากาตาร์ ประเทศ
23 ม.ค.-6 ก.พ.2555
Regional Center for อินโดนีเซีย
Food and Nutrition
(RECFON)
หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-29 ส.ค.2555
รัฐบาลไทย
ณ ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

1.น.ส.ศศิธร บุญสุข
2.น.ส.รัชดาพร จันทบุตร
3.นายเจนวิทย์ ศรพรหม

ผลพิจารณา
ไม่ได้รับทุน

1) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือ
1.นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ไม่ได้รับทุน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.นางอุมาพร สังขฤกษ์
ไม่ได้รับทุน
2) มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันปิดรับ
3.นางสาวภคอร ทองโบราณ ไม่ได้รับทุน
สมัคร (13 กรกฎาคม 2555)
หลักสูตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-31 ส.ค./3-8 ก.ย.
3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาตรี
และ 17 ก.ย.2555 ณ ประเทศไทย และ
4) มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
5) มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไป
หลักสูตรที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค./13-18 ส.ค./
ฝึกอบรมในต่างประเทศ
นายเรืองยศ บุญภักดี
ไม่ได้รับทุน
6) หากเคยได้รับทุนไปศึกษา/ฝึกอบรม
20-25 ส.ค. และ 27-29 ส.ค.2555 ณ ประเทศไทย
ในต่างประเทศ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
และญี่ปุ่น
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
7) ไม่เคยได้รับทุนในหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน
นายเรืองยศ บุญภักดี ไม่ได้รับคัดเลือก
5. ภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ใน 1) เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
สถาบันการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศ
รุ่นที่ 1
การปฏิบัติงาน (Intensive
และไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
เทวะวงศ์วโปการ
เทวะวงศ์วโรปการ และ 17 ธ.ค.2555-25 ม.ค.2556
ผ่านรอบ 1 (กรม)
Language Course: ILC)
2) มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติ
ฝึกอบรมนอกสถานที่
รุ่นที่ 2
แต่ไม่ผ่านการ
งานหรือประสานงานกับหน่วยงาน
ณ ต่างจังหวัด
4 มี.ค.-12 เม.ย.2556
พิจารณาของ
ต่างประเทศ
รุ่นที่ 3
ก.สาธารณสุข
3) ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
**ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
3 มิ.ย.-12 ก.ค.2556
(Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศ
รุ่นที่ 4
เทวะวงศ์วโรปการ และมีผลสอบอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
19 ส.ค.-27 ก.ย.2556
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ข้อมูลหลักสูตรและบุคลากรที่ขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2555
หลักสูตร
6. การนําเสนอผลงานและการพูด
เพื่อการประชุม
(Oral Communication
Course: OCC)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1) เป็นข้าราชการระดับชํานาญการขึ้นไป
หรือเทียบเท่า ณ วันเสนอชื่อสอบ
2) มีโอกาสนําเสนอผลงานในที่ประชุม
ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุม
ระดับนานาชาติ
3) ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
(Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ และมีผลสอบอยู่ใน
เกณฑ์ที่กําหนด

เจ้าของทุน

สถานที่จัดอบรม

สถาบันการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโปการ
เทวะวงศ์วโรปการ และ
ฝึกอบรมนอกสถานที่
ณ ต่างจังหวัด
**ค่าลงทะเบียน 60,000 บาท/คน
(งบประมาณของ ศอ.๗ อบ.)

ระยะเวลาจัดอบรม

บุคลากรที่ขอรับทุน

ผลพิจารณา

รุ่นที่ 1
15 ต.ค.-9 พ.ย.2555
รุ่นที่ 2
28 ม.ค.-22 ก.พ.2556
รุ่นที่ 3
22 เม.ย.-17 พ.ค.2556
รุ่นที่ 4
15 ก.ค.-9 ส.ค.2556

น.ส.นาฏนฤมล ทองมี

ได้รับคัดเลือกให้
เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1

ป 2555
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ข้อมูลหลักสูตรและบุคลากรที่ขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
หลักสูตร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1) ทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ณ ต่างประเทศ
ประจําปี 2556 งวดที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2556)
1.1) Epidemiological Intelligence 1) อายุต่ํากว่า 35 ปี
and Management Programme 2) มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ปี
3) จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.2) Environmental Public Health 1) ข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ซึ่ง
Management
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการ
ด้านการบริหารจัดการ
2) มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปี
หมายเหตุ ยกเว้นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
1.3) Community Health
1) เป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2 ปี
Management and Community
2) มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Empowerment Healthy
3) สามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
Community
4) อายุต่ํากว่า 45 ปี
2) Promotion of the
Collaboration between Child
Welfare and Maternal and
Child Health

1) เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ปฏิบัติ
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ไม่อยู่ระหว่างสมัครขอรับทุนอื่นของ สพร.
3) อายุไม่เกิน 55 ปี
3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1) TOEFL (Paper-based) 393 คะแนน
3.2) TOEFL (Computer-based) 90 คะแนน
3.3) TOEFL (Internet-based) 29 คะแนน
3.4) IELTS ระดับ 4.2
3.5) สนง.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 50%

เจ้าของทุน

สถานที่ศึกษา/อบรม

ระยะเวลาศึกษา

รายชื่อผู้ขอรับทุน

ผลการพิจารณา

รัฐบาลมาเลเซีย

Institue for Health
Management
ประเทศมาเลเซีย
Singapore
Environment
Institue

22 วัน (มิ.ย.56)

นายเจนวิทย์ ศรพรหม

ไม่ได้รับทุน

22 วัน (ก.ค.56)

นางไฉไล ช่างดํา

ไม่ได้รับทุน

รัฐบาลไทย

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.เชียงใหม่

20 วัน (พ.ค.56)

น.ส.ปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง

ไม่ได้รับทุน

รัฐบาลญี่ปุ่น

JICA Tokyo
ประเทศญี่ปุ่น

27 ม.ค.-23 ก.พ.2556

นางสาวไปยดา วิรัศมี

ไม่ได้รับทุน

รัฐบาลสิงคโปร์

ป 2556
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ข้อมูลหลักสูตรและบุคลากรที่ขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
หลักสูตร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

3) Early Childhood
Health Care Management

1) เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป และ
รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) อายุไม่เกิน 50 ปี
3) มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการ
พยาบาล สาธารณสุข และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
อนามัยเด็ก
4) ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ
สพร. (ตามเกณฑ์ที่ สพร. กําหนด 50 %)

4) โครงการฝึกอบรมผู้นําเยาวชน
ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจําปี 2556
(Training Programme for Young
Leaders for the Japanese
Fiscal Year 2013)
สาขาการบริหารและจัดการ
สาธารณสุขชุมชน (Communitybased Health Operation and
Management Course)

1) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขชุมชน มีระยะ
เวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) อายุระหว่าง 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
3) ไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
4) ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
5) ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนหรือสมัครรับทุน
เดินทางไปต่างประเทศ

เจ้าของทุน

สถานที่ศึกษา/อบรม

ระยะเวลาศึกษา

รายชื่อผู้ขอรับทุน

ผลการพิจารณา

สพร. ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

4-30 มีนาคม 2556

น.ส.วิภาวดี พิพัฒน์กุล

ได้รับทุน

รัฐบาลญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น

21 ต.ค.-7 พ.ย.2556 1) นางอุมาพร สังขฤกษ์
ได้รับคัดเลือก
2) นางพัชราภรณ์ โตสงค์
1 ราย คือ
3) นางสาวปิยนุช พันธ์ศิริ น.ส.ปิยนุช พันธ์ศิริ
4) นางสาวศศิธร บุญสุข
5) นายเจนวิทย์ ศรพรหม

ป 2556

