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        ปฏิทินการจัดสรรและคัดเลือก ทันตแพทย ์เข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา 256๑                                               
                               (เพื่อรบัต้นสังกัด รพ. ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)   

ล าดับ ขั้นตอน ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

๑ - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร และคณะท างานจดัท าข้อเสนอการจดัสรรทันตแพทย์                
ประจ าบ้าน ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 ๑๙ ธค. ๒๕๕๙ 

๒ - ประชุมคณะท างานจัดท าข้อเสนอจัดสรรทันตแพทย์ประจ าบ้าน ในสังกัดส านักงาน  
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๑   
 ความร่วมมือในการผลิตทพ.ระดับวุฒิบัตร ปี ๒๕๖๐- ๒๕7๐ 
 การพัฒนาแนวทาง/เกณฑ์การจดัสรรฯ/เกณฑ์การคัดเลือก 
 จ านวนการผลิตทพ.ประจ าบ้าน รายสถาบันการศึกษา 

 ๒๑ ธค. ๒๕๖๐ 
 
 
 

๓ - ประชุมคณะท างานจัดท าข้อเสนอจัดสรรทันตแพทย์ประจ าบ้าน ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓  

 รายชื่อ/จ านวนทพ.รับต้นสังกัดสมคัรเข้าศึกษาต่อ ณ.ราชวิทยาลัย 
 ทพ.แห่งประเทศไทยและผลการรบัคัดเลือกจากราชวิทยาลยัฯ  

 การพัฒนาแนวทาง/เกณฑ์การจดัสรรฯ/เกณฑ์การคัดเลือก 
 (ร่าง) โควตา โรงพยาบาลรับต้นสังกัด ของสาขาทพ.ประจ าบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

5 เมย. ๖๐ 
๑๗ พค.๖๐ 

๔ - คณะกรรมการจัดสรรฯ พิจารณา 
 จ านวนโควตารายสาขา ส าหรับเขตสุขภาพ 
 จ านวนโควตารายสาขา ส าหรับโรงพยาบาลในแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเช่ียวชาญ

ระดับสูง สาขาสุขภาพช่องปาก และโรงพยาบาลในแผนการพัฒนาเป็นสถานท่ีฝึกอบรม  

คกก. ๑๔  กค.๖๐ 
คทง.  ๑๑ กค.๖๐ 

๕ -  สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ส่งจ านวนโควตารายสาขา และส่งรายชื่อโรงพยาบาล               
ที่ได้รับจดัสรรโควตารายสาขา ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์ความเช่ียวชาญระดับสูงฯ หรือ
โรงพยาบาลทีเ่ป็นแหล่งฝึกอบรม ให้กับเขตสุขภาพทุกเขต  

สัปดาห์ที่ ๔      
ของเดือน กค. ๖๐ 

๖ - เขตสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก  
  ก าหนดรายชื่อโรงพยาบาล ท่ีไดโ้ควตา รายสาขา ส าหรับเขตสุขภาพ  
- ส่งกลับถึงผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) หรือ 
 โทรสาร 0 2๕๙๐ ๑๘๑๗  โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๔ และส่งไฟล์ Excel ไปท่ี e-mail : 
nuingruitai@gmail.com ภายในวันท่ี ๔ สิงหาคม 2560  

สัปดาห์ที่ ๑      
ของเดือน สค. ๖0   

๗ - ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที ่1 ทางเวบไซด์ http://www.pi.ac.th 

 

วันที่ 18  สค. ๖๐ 

mailto:nuingruitai@gmail.com
http://www.pi.ac.th/
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ล าดับ ขั้นตอน ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

๘ - ทันตแพทย์สมัครรับต้นสังกัด ที่ WWW.PI.AC.TH หัวข้อสมัครฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ทันตแพทย์ สมัครรับโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อไปสอบหลักสตูร ทันตแพทย์ประจ าบ้าน 

o เลือกได้ ๑ สาขาเท่านั้น 
o สมัครโรงพยาบาลรับต้นสังกัด  ไม่เกิน ๓ แห่ง และให้เรียงล าดับโรงพยาบาล 

ตามความต้องการรับต้นสังกัด  
      (ระบบจะปิดการรบัสมัคร วันที่ 8 กันยายน  2560   เวลา 1๘.00 น. ) 

สัปดาห์ที่ ๓      
ของเดือน สค. ๖๐ 
ถึงวันท่ี ๘ กันยายน 
๒๕๖๐ 

๙ ๙.๑ ทันตแพทย์ PRINT ใบสมัครจากระบบการสมัครฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเสนอผู้บรหิารหน่วยงานอนุญาต ทั้งนี้ใบสมคัรต้องมีข้อมูลและลายเซ็น
ครบถ้วน โดยด าเนินการดังนี ้
 งานบคุลากร ของ สสจ. ท่ีเป็นต้นสังกัดเดิม ของทันตแพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด ตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูส้มัคร 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ของต้นสังกัดเดิม และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ของจังหวัดเดิม 

ให้ความเห็นชอบ 
๙.๒ เมื่อด าเนินการครบถ้วนตามข้อ ๙.๑แล้ว  ทันตแพทย์ต้องส่งใบสมัครที่มีข้อมูลและ 
ลายเซ็นครบถ้วนให้กับโรงพยาบาล หรือส านักงานสาธารณสขุจังหวัดต้นสังกัดเดิม  
 

สัปดาห์ท่ี ๓      
ของเดือน สค. ๖๐ 
ถึงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๖๐ 
   

๑๐ งานบุคลากรหรือผูร้ับผดิชอบ ตามข้อ ๙ ขอให้ด าเนินการจัดส่งใบสมัครของทันตแพทย์รับ
โรงพยาบาลต้นสังกัดให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทันตแพทย์สมัครรับต้นสังกัดทุกราย 
และส าเนาส่งโรงพยาบาลที่ทันตแพทย์สมัครด้วย ภายในวันท่ี ๑๓ กนัยายน  2560    

ภายในวันท่ี ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๐ 

11 - โรงพยาบาล ท่ีได้รับโควตา ด าเนินการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
- คณะกรรมการคัดเลือกฯ คัดเลือกทันตแพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด โดยด าเนินการคดัเลือกทันต
แพทย์ตามสาขาท่ีไดร้ับโควตา : 1 สาขา ใหค้ัดเลือกทันตแพทย์ได้ ๓ ราย(เรียงล าดับ) 
และแจ้งผลการคัดเลือกโดยระบุชือ่ /สาขา/เรียงล าดับ ให้เขตสุขภาพ 
  

สัปดาห์ที่ ๒-๔           
ของเดือน กย.๖๐ 

๑2 - เขตสุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งสถาบันพระบรมราชชนก(สบช.)ไปที ่e-mail : 
nuingruitai@gmail.com หรือ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๑๘๑๗ 
(หมดเวลารับผลการคัดเลอืกจากเขตสุขภาพวันที ่2๙ กันยายน 2560 เวลา ๑๘.00น. )  
- พร้อมท้ังส่งผลการคัดเลือกฉบับจริงซึ่งมีลายเซ็นของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับรอง ถึง 
ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก สป.(กลุม่พัฒนาบุคลากร) 

หากขอเปลี่ยนรายชื่อรพ.รับต้นสงักัดในรอบท่ี ๒ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯอนุมัติและแจ้ง
สถาบันพระบรมราชชนกทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป) 

ภายในวันท่ี ๒๙ กย. 
๖๐ 

๑3 - คณะกรรมการจัดสรรฯ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ของทนัตแพทย์ที่ไดร้ับการคดัเลือก / ราย
โรงพยาบาล และพิจารณาโควตารอบที่ ๒  

และประกาศผลรายชื่อทันตแพทยผ์ู้ไดร้ับการคัดเลือก ให้รับต้นสังกดั รอบ ๑ ทางเวบไซด์ 
WWW.PI.AC.TH หัวข้อสมัครฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สัปดาห์ที่ ๑  
เดือน ตค. ๒๕60 



 

   

19 
 

 

ล าดับ                                        ขั้นตอน ช่วงเวลาด าเนินการ 

14 - ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ 
ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบท่ี ๒ ทางเวบไซด์ WWW.PI.AC.TH หัวข้อสมัคร
ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านปกีารศึกษา ๒๕๖๑ (โควตารอบที่ ๒ คือโรงพยาบาล ทีมีโควตา
ที่ยังมี่ผู้สมัครไม่ครบสาขาละ ๓ คน หรือสาขายังไม่มผีู้สมัคร) 
 มีผู้สมัครไม่ครบ ๓ คน (โควตามผีูส้มัครไม่ครบ ๓ คน จะรับเพิม่หรอืไม่ก็ได้)  
 การด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เหมือนการรับสมัครในรอบท่ี ๑ 

 

สัปดาห์ที่ ๒  
เดือน ตค. ๒๕60 

๑5 - ทันตแพทย์สมัครรับต้นสังกัด กับโรงพยาบาลที่ไดโ้ควตาศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบท่ี ๒  (โควตาทีย่ังไม่มผีูส้มัคร และโควตาของโรงพยาบาลที่
คัดเลือกยังไม่ครบจ านวน ๓ คน/สาขา และทางโรงพยาบาลยังมีความประสงค์จะรับสมคัรเพิม่ 
ในรอบที่ ๒)   (ระบบจะปิดการรับสมัคร วันท่ี ๒๔ ตลุาคม 2560 เวลา 1๘.00 น.) 
 การด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เหมือนการรับสมัครในรอบท่ี ๑ 

  สัปดาห์ที่ ๓ 
เดือน ตค. ๒๕60 
 

๑6 - คณะกรรมการคัดเลือกฯ คัดเลือกทันตแพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด รอบที่ ๒ และแจ้งผลการ
คัดเลือกโดยระบุช่ือและล าดับ ให้เขตสุขภาพ  โดยเรยีงล าดับต่อจากรายช่ือรอบที่ ๑ ( ด าเนินการ
เหมอืนอันดับที่ ๑๑) 

ภายในวันท่ี ๓๑ ตค.
๒๕๖๐  

๑7 - เขตสุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ รอบท่ี ๒ และส่งสถาบันพระบรมราชชนก(สบช.)ไปที ่e-mail : 
nuingruitai@gmail.com หรือ โทรสาร 0 2๕๙๐ ๑๘๑๗ โทร. 0 2๕๙๐ ๑๘๑๔ 
- พร้อมท้ังส่งผลการคัดเลือกฉบับจริงซึ่งมีลายเซ็นของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับรอง                    
ถึง ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก สป.(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

สัปดาห์ที่ ๑  
เดือน พย. ๒๕60 
 

๑8 - คณะกรรมการจัดสรรฯ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ของทันตแพทย์ที่ไดร้ับการคดัเลือก / ราย
โรงพยาบาล และประกาศรายชื่อทันตแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกใหร้ับต้นสังกัด รอบ ๒ ทาง  
เวบไซด์ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่ http://www.pi.ac.th 
- คณะกรรมการจัดสรรฯสป. ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อทันตแพทย์ ที่มีต้นสังกัด เพื่อลาไป
สอบหลักสูตร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (วุฒิบัตร) ปีการศึกษา ๒๕๖1 

สปัดาห์ที่ ๒  
เดือน พย. ๒๕60 
 

๑9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพือ่รับรองรายชื่อทันตแพทย์ที่ได้รับต้นสังกัดโรงพยาบาลใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตผู้บริหาร ไปสอบกับ
ราชวิทยาลัยท้นตแพทย์แห่งประเทศไทย   

สัปดาห์ที่ ๒ 
เดือน พย.๒๕60  

20 - ส่งรายชื่อทันตแพทย์ที่มีต้นสังกดัสป. เพื่อลาไปสอบหลักสูตร กลุม่ผู้เชี่ยวชาญ (วุฒิบัตร) ปี
การศึกษา ๒๕๖1 ตามข้อ ๑๙   ให้ทันตแพทยสภา และราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เพื่อประกอบการพิจารณาทันตแพทย์สังกัดสป.  

สัปดาห์ที่ ๒ เดือน  
พย.๒๕60 

21 -ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยด าเนินการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยตรวจสอบ
รายชื่อทันตแพทย์ที่มีต้นสังกัดสป.(ตามรายชื่อตามข้อ ๑๙) และด าเนินการสอบคดัเลือก 
    เอกสารประกอบการสมัครสอบ 
 ๑) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฝึกอบรมกับราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจะต้อง
ลงนามโดยนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด(กรณีปฏิบัติงานเดิมที่โรงพยาบาลชุมชน)/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
 ๒) หนังสือรับรองต้นสังกัดจะต้องลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่าน้ัน  

เดือนพย .60 ถึง
เดือน เมย. ๒๕6๑ 
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ล าดับ                           ขัน้ตอน ช่วงเวลาด าเนินการ 

22 -ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการคดัเลือกทนัตแพทย์เข้าศึกษา
ฝึกอบรม /มหาวิทยาลัย   

เดือนพค. ๒๕61 

๒3 - คณะกรรมการฯ ประสานผลรายช่ือทันตแพทย์ที่มีต้นสังกัดที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามข้อ20 ที่สอบได้เข้าเรียนหลักสูตร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (วุฒิบัตร) ปีการศึกษา ๒๕๖1             
กับราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  

 เดือนพค. ๒๕61 

๒4 - ประชุมคณะกรรมการฯร่วมกับผู้แทนจากเขตสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ผลการคัดเลือกทันตแพทย์
รับต้นสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฝึกอบรมของ            
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖1  เพื่อพิจารณารายช่ือผู้สอบได้ 
หลายโรงพยาบาล/อันดับผู้ที่สอบได้ 

  เดือนพค. ๒๕61 

๒๕ ทันตแพทย์จัดท าสญัญาลาศึกษาตอ่ รายชื่อ ตามเอกสารประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
รายชื่อทันตแพทย์ที่ไดร้ับต้นสังกัดโรงพยาบาลในสังกัด สป.เพื่อเข้าศกึษาฝึกอบรมทันตแพทย์
ประจ าบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม) เพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  เดือนพค.๒๕61 

 
 
 
 
 

 (ตามมติคณะกรรมการจัดสรรทันตแพทย์ประจ าบ้าน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐) 
                                         สถาบันพระบรมราชชนก/กลุ่มพัฒนาบุคลากร/โทร ๐ ๒๙๕๐ ๑๘๑๔ 


