ประกาศ
เรอง

รับสมัครให้ทน
ุ การศึกษาสําหรับบุคคลทัวไปเพือพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวจัย และ

อาจารย์สาขาวทยาศาสตร์และสิงแวดล้อมศึกษาต่อในระดับปรญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตาม
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟาจุฬาภรณ์ เนืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๒)
....................................
ด้วยวทยาลัยวทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟาจุฬาภรณ์
บุคคลทัวไปเพือพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวจัย

มีความประสงค์จะให้ทน
ุ การศึกษาสําหรับ

และอาจารย์สาขาวทยาศาสตร์และสิงแวดล้อมศึกษาต่อในระดับ

ปรญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟาจุฬาภรณ์เนืองในโอกาสมหามงคลพระ
ชนมายุ ๖๐ พรรษา เพือพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี
๑. ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพือพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวจัยและอาจารย์สาขาวทยาศาสตร์ และสิง
แวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปรญญาเอก ณ ต่างประเทศ
๑.๑ กําหนดให้ทน
ุ การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๒) จํานวน ๓ ทุน
๑.๒ งบประมาณทุนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ป (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาศึกษาทุนละ
ไม่เกิน ๕ ป
๒. ลักษณะการให้ทน
ุ
๒.๑ เปนการศึกษาในระดับปรญญาเอก ณ ต่างประเทศ
๒.๒ เปนการศึกษาในสาขาวชาตามทีวทยาลัยกําหนด
๒.๓ เปนหลักสูตรปรญญาเอกในสถาบันการศึกษาทีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอน
รับรองและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทน
ุ ฯ

ของวทยาลัยวทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟา

จุฬาภรณ์
๓. คุณสมบัติของบุคคลทัวไปทีมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
๓.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทวไป
ั
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรอนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี
(ก) คุณสมบัติทวไป
ั
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่มีภาระทางราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
(๓) มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปบรบูรณ์ และไม่เกิน ๓๘ ปบรบูรณ์ นับถึงวันทีปดรับสมัครและวันที
เปดภาคเรยนการศึกษาอายุต้องไม่เกิน ๔๐ ปบรบูรณ์
(๔) เปนผู้เสือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เปนผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เปนผู้วกลจรตหรอจิตฟนเฟอนไม่สมประกอบ เปนคนเสมือนไร้ความสามารถ หรอเปนโรค
ทีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี

- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรอรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรอโรคเรอรังทีปรากฏอาการเด่นชัดหรอรุนแรงและเปนอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที
- โรคทางจิตทีปรากฏอาการเด่นชัดหรอรุนแรงและเปนอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที
(๓) เปนผู้อยู่ในระหว่างถูกสังพักราชการ หรอถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอน หรอกฎหมายอืน
(๔) เปนผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนกรรมการพรรคการเมืองหรอเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลล้มละลาย
(๗) เปนผู้เคยถูกจําคุกโดยพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เปนโทษสําหรับความผิดทีได้
กระทําโดยประมาท หรอความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอไล่ออกจากรัฐวสาหกิจ องค์การมหาชน หรอหน่วย
งานอืนของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอไล่ออกกรณีกระทําผิดวนัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรอน หรอกฎหมายอืน
(๑๐) เปนผู้เคยกระทําการทุจรตในการสอบเข้ารับราชการหรอเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ
๓.๒ ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีทดสอบไว้ไม่เกิน ๒ ป นับถึงวันทีสมัครมาแสดง
ณ วันทีสมัคร ตามเกณฑ์ขันตาทีวทยาลัยกําหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึงต่อไปนี
(๑) TOEFL (IBT)

ไม่ตากว่า ๗๙ คะแนน

(๒) TOEFL (Paper)

ไม่ตากว่า ๕๕๐ คะแนน

(๓) IELTS (Academic Module)

ไม่ตากว่า ๖.๕ คะแนน

กรณีทผู
ี ้สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ จบการศึกษาระดับปรญญาโท จากต่างประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษเปนหลัก ให้
ยกเว้นผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น และกรณีทผู
ี ้สมัครขอรับทุนฯ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เปนไป
ตามประกาศกําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคัด
๓.๓ ไม่เปนผู้กําลังรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอืนใดเว้นแต่เปนทุนปราศจากเงอนไขผูกพัน
๓.๔ เปนผู้สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หรอวทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรอคุณวุฒิอืนที
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสถาบันการศึกษาทีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอนรับรอง และมีผลการ
เรยนเฉลียตลอดหลักสูตรไม่ตากว่า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลทีคิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรอ
F=๐) หรอร้อยละ ๘๗.๕๐ หรอเทียบได้ไม่ตากว่านี
๓.๕ เปนผู้มีความประพฤติดี และขยันหมันเพียร และมีผู้ทสามารถให้
ี
คํารับรองได้
๓.๖ สามารถจัดให้มีผู้คาประกันเปนบิดา หรอมารดาของตน หรอบุคคลอืน หรอโดยการวางหลัก
ประกันตามเงอนไขการคาประกันทีวทยาลัยได้กําหนด
๔. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ผู้ทความประสงค์
ี
ขอรับทุนการศึกษา ยืนใบสมัครได้ทฝายพั
ี
ฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารสํานักงาน
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ชัน ๓ โซน D ตังแต่บัดนี จนถึงวันที ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวัน เวลา ราชการ
สอบถามเพิมเติมโทร ๐๒-๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๒ หรอ ๐๖ ๔๕๘๖ ๒๔๓๑ E-mail : jariya.san@cra.ac.th
๕. เอกสารและหลักฐานทีต้องนํามายืนในการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครซึงผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือตนเอง
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิว ซึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันทีสมัคร) จํานวน ๑ รูป

๕.๓ สําเนาปรญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับ
ปรญญาตร และปรญญาโท หรอหลักฐานการศึกษาอืนๆ ทีเกียวข้อง (ให้นําฉบับจรงมาแสดงด้วย) จํานวน ๑ ชุด
กรณียังไม่ได้รบ
ั ปรญญาบัตร ให้นําหลักฐานทีสภามหาวทยาลัยอนุมัติจบการศึกษามาแสดง
๕.๔ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด
๕.๕ สําเนาเอกสารการเปลียนคํานําหน้าชือ หรอเปลียนชือ หรอเปลียนนามสกุล (ในกรณีทมี
ี การ
เปลียน)
๕.๖ สําเนาใบอนุญาตประกอบวชาชีพ (ถ้ามี)
๕.๗ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้อ ๓.๒
๕.๘ หลักฐานการรับราชการทหาร ได้แก่ ใบ สด.๘ หรอ ใบ สด.๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
๕.๙ ประวัติส่วนตัวและผลงานโดยสังเขป (Curriculum vitae)
๕.๑๐ หนังสือรับรองประสบการณ์ หรอหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
๕.๑๑ หนังรับรองความเหมาะสม (ตามแบบฟอร์มใบสมัคร)
๕.๑๒ ผลงานวชาการ หรอรายละเอียดประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้อง หรอความรูค
้ วามสามารถพิเศษ
เพือประกอบการพิจารณา
๕.๑๓ เอกสารแสดงรายละเอียดสถาบันการศึกษา และหลักสูตรระดับปรญญาเอก ณ ต่างประเทศ
ตลอดหลักสูตร ทีผู้สมัครประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
๕.๑๔ หนังสือตอบรับจากมหาวทยาลัย(offer letter) (ถ้ามี)
๖. ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วทยาลัยวทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟาจุฬาภรณ์

จะประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เพือรับทุนการศึกษาภายหลังครบกําหนดการรับสมัคร
๗. วธีการคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณาบุคคลทัวไปผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา เพือศึกษาต่อในระดับ ปรญญา
เอก ณ ต่างประเทศ จะคัดเลือกจากคุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวชาทีประสงค์จะขอรับทุน สถาบันการศึกษาที
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ความพร้อมในการดําเนินการด้านเอกสารสัญญาและการคาประกัน ความพร้อมในการ
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ความพร้อมในการปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาทีวทยาลัย หรอโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
หรอหน่วยงานทีวทยาลัยกําหนด เมือครบกําหนดระยะเวลาทีได้รบ
ั อนุมัติทน
ุ การศึกษา ตลอดจน ทัศนคติ ความ
รู ้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานทีเคยปฏิบัติ โดยการสอบสัมภาษณ์
๘. การประกาศผลการคัดเลือก
วทยาลัยวทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟาจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก เพือรับทุน
การศึกษาภายหลังจากที คณะกรรมการพิจารณาบุคคลทัวไปผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา เพือศึกษาต่อในระดับ
ปรญญาเอก ณ ต่างประเทศพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ
ทังนี ผู้ทได้
ี รบ
ั การคัดเลือกให้ได้รบ
ั ทุนการศึกษาต้องติดต่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปรญญาเอก
ณ ต่างประเทศ ด้วยตนเอง ในหลักสูตรตรงตามสาขาทีวทยาลัยฯอนุมัติให้รบ
ั ทุน นับแต่วน
ั ทีวทยาลัยประกาศ
รายชือผู้ทได้
ี รบ
ั การคัดเลือกให้ได้รบ
ั ทุนการศึกษา
ประกาศ ณ วันที ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศร โฆษิตชัยวัฒน์)
อธิการบดีวทยาลัยวทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟาจุฬาภรณ์

