ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เรื่อง

ขยายเวลารับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (ทดแทน)
....................................
อ้างถึงประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เรื่อง

รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปตาม

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐
พรรษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (ทดแทน) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปิดรับ
สมัครในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น
เพื่อเป็นการเปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจสมัคร จึงเห็นควรขยายระยะเวลารับสมัคร โดยมีรายละเอียด
และเงื่อนไขของทุน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. จำนวนทุนและสาขาวิชาที่ให้ทุน
๑. ระดับปริญญาเอก

จำนวน ๑ ทุน

๒. สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ภูมิคุ้มกันวิทยา ระบาดวิทยา พันธุศาสตร์
จุลชีววิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ เภสัชวิทยา วิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น
ข้อ ๒. งบประมาณ และระยะเวลาศึกษา
กำหนดให้ทุนการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณทุนละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี
ข้อ ๓. ลักษณะการให้ทุน
๑. เป็นการศึกษาในสาขาวิชาตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
๒. เป็นหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ข้อ ๔. คุณสมบัติ
๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) ไม่มีภาระทางราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
๓) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัครและอายุต้องไม่
เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่เปิดภาคเรียนการศึกษา
๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒ ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น
๔) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๕) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น
๖) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๗) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
๙) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑๐) เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่
กำหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังต่อไปนี้
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ศึกษาต่อ
- โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ
๒. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทดสอบไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่สมัครมาแสดง ณ วันที่
สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ดัง
ต่อไปนี้
๒.๑ IELTS

ไม่ต่ำกว่า

๖.๕ คะแนน

๒.๒ TOEFL (IBT)

ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน

๒.๓ TOEFL (PBT)

ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน

กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ให้
ยกเว้นผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น และกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนฯ แสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่
เป็นไปตามประกาศกำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๔. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (GPA) ไม่ต่ำกว่า
๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๗.๕๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๕. ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นใด เว้นแต่เป็นทุนปราศจากเงื่อนไขผูกพัน
๖. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีผู้ที่สามารถให้คำรับรองได้
๗. หากมีหนังสือรับรองการเข้าศึกษาต่ออาจจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๘. สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันเป็นบิดา หรือมารดาของตน หรือบุคคลอื่น หรือโดยการวางหลักประกัน
ตามเงื่อนไขการค้ำประกันที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
ข้อ ๕. กำหนดการรับสมัคร และวิธีการสมัคร
๑. รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.pccms.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว
จริยา เสนากูล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๒ โทร. ๐๖ ๔๕๘๖ ๒๔๓๑ หรือ
E-mail : jariya.san@cra.ac.th

๒. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๓ มุม D เลขที่ ๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ข้อ ๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
กรณีเป็นสำเนาเอกสาร ต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกแผ่น
๑. ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง
๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันที่
สมัคร) จำนวน ๑ รูป
๓. สำเนาปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญา
ตรีและระดับปริญญาโท หรือหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด (นำฉบับจริงมาแสดงในวัน
สัมภาษณ์)
๔. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ชุด (นำฉบับจริงมาแสดงในวัน
สัมภาษณ์)
๕. สำเนาหลักฐานการรับราชการทหาร ได้แก่ ใบ สด.๘ หรือ ใบ สด.๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) นำฉบับ
จริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์
๖. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)
๗. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
๘. หนังสือรับรองประสบการณ์ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
๙. หนังสือรับรองความเหมาะสม (ตามแบบฟอร์มใบสมัคร)
๑๐. ประวัติส่วนตัวและผลงานโดยสังเขป (Curriculum Vitae)
๑๑. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษเกณฑ์ตามลำดับที่ ๒ ของข้อ ๔. (นำฉบับจริงมาแสดงในวัน
สัมภาษณ์)
๑๒. ผลงานวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
๑๓. เอกสารแสดงรายละเอียดสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตลอด
หลักสูตร ที่ผู้สมัครประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
๑๔. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer letter) (ถ้ามี)
ข้อ ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาภายใน ๔๕ วัน
หลังวันปิดรับสมัคร ที่เว็บไซต์ www.pccms.ac.th
ข้อ ๘. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณาบุคคลทั่วไปผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ จะคัดเลือกจาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ประสงค์จะขอรับทุน สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ความพร้อมใน
การดำเนินการด้านเอกสารสัญญาและการค้ำประกัน ความพร้อมในการศึกษา ณ ต่างประเทศ ความพร้อมใน
การปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา
ตลอดจน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ และผลงานที่เคยปฏิบัติ โดยการสัมภาษณ์
ข้อ ๙. การประกาศผลการคัดเลือก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาภายหลังคณะกรรมการ
พิจารณาบุคคลทั่วไปผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ พิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต้องติดต่อสมัครเข้าศึกษา ณ สถาบันในต่างประเทศด้วย
ตนเอง ในสาขาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติให้รับทุนและต้องเข้ารับการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับ
แต่วันที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนการศึกษา

กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าที่ประกาศกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อาจประกาศรายชื่อสำรองโดย
ขึ้นทะเบียนไว้ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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