
 

ประกาศ
เรื่อง     วาดวยหลักเกณฑการใหทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) ประเภทผล
การเรียนดี ประจําปการศึกษา 2563

....................................
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2563) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทผลการเรียนดี
                อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 9 และ 15 (11) แหงระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวยการบริหารงาน
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ (แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) และตามความในขอ 17 (2) แหงขอบังคับราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวยการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559 ดังน้ี
                        ขอ 1    ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศวาดวยหลักเกณฑการใหทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563) ประเภทผลการเรียนดี ประจําปการศึกษา 2563”
                        ขอ 2    ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับในปการศึกษา 2563
                        ขอ 3    ในประกาศนี้
                                “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
                                “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรการ
แพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
                                “ทุน” หมายความวา “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)
                                “คณะกรรมการพิจารณาทุน” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2563)
                                “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)
ของคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
                        ขอ 4  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย คณบดีเปนประธาน และ
กรรมการอีกจํานวนไมเกิน 6 คน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาทุน มีหนาที่ดังตอไปนี้
                                4.1 กําหนดแนวทางการจัดสรรทุนของวิทยาลัย
                                4.2 พิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับทุน
                                4.3 พิจารณาหลักเกณฑคาใชจายของผูไดรับทุนและระยะเวลาในการศึกษา
                                4.4 ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับประกาศนี้
                        ขอ 5 ใหคณะกรรมการพิจารณาทุนจัดสรรเงินทุนการศึกษา เพื่อพิจารณาและจัดสรรเงินทุนการศึกษา
ใหกับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) ประเภทผลการเรียนดี ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณกําหนด
                        ขอ 6  ผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับทุน ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี
                                6.1  มีสถานะเปนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) ของคณะ
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
                                6.2  มีความประพฤติเรียบรอย เปนแบบอยางที่ดีตอสังคมในการศึกษา เลาเรียนตลอดจนการ
ดํารงชีวิต



                                6.3  ไมเคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยถูกดําเนินคดีอาญา หรืออยูระหวางสอบสวน
พิจารณาโทษ เวนแต ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                6.4  ไมเปนผูท่ีมีภาระผูกพันใดกับแหลงอื่นในการรับทุนสนับสนุนการศึกษามากอน ที่ระบุหามมิ
ใหรับทุนการศึกษาอื่นซํ้าในเวลาเดียวกัน
                        ขอ 7  ประเภทของทุนและการจัดสรรเงินทุน
                                7.1  ประเภทผลการเรียนดี ประเภท ก
                                        7.1.1  เปนนักศึกษา ชั้นปที่ 1 - 3 และ ช้ันปที่ 5 - 7 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปการ
ศึกษา ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป และไมมีรายวิชาใดไดเกรด F
                                        7.1.2  การจัดสรรเงินทุน สําหรับเปนทุนคาเลาเรียน เปนเงินจํานวนทุนละ 100,000
บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) ตอปการศึกษา ปละ 12 ทุน โดยการมอบทุนดังกลาว จะมอบใหตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (ยกเวน
ชั้นปท่ี 4) เปนระยะเวลา 6 ป รวมท้ังหมด 5 รุน
                                7.2  ประเภทผลการเรียนดี ประเภท ข
                                        7.2.1  เปนนักศึกษา ชั้นปที่ 4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นปที่ 1 - 2 ตั้งแต 2.75
ข้ึนไป (คิดจากผลการเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา ตอนยื่นใบสมัคร) และไมมีผลการเรียนในทุกรายวิชาไดเกรด F ตลอดปการ
ศึกษา ตั้งแตชั้นปท่ี 1 – 3
                                        7.2.2  การจัดสรรเงินทุน สําหรับเปนทุนชวยเหลือคาใชจายตาง ๆ ในการปฏิบัติงานวิจัย
ณ สหราชอาณาจักร โดยแบงทุนเปนแตละประเภท ดังนี้
                                                    (1)  นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาในช้ันปที่ 1 - 2 ตั้งแต 3.25 ขึ้นไป (คิดจากผล
การเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา ตอนยื่นใบสมัคร) โดยผลการเรียนจัดเปนอันดับที่ 1 - 5 ของชั้นเรียน ไดรับทุนสนับสนุน
เปนเงินจํานวนทุนละ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) จํานวนปละ 5 ทุน รวมทั้งหมด 5 รุน
                                                    (2)  นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาในช้ันปที่ 1 - 2 ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป (คิดจากผล
การเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา ตอนยื่นใบสมัคร) โดยผลการเรียนจัดเปนอันดับที่ 6 - 10 ของชั้นเรียน ไดรับทุนสนับสนุน
เปนเงินจํานวนทุนละ จํานวน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) จํานวนปละ 5 ทุน รวมทั้งหมด 5 รุน
                                                    (3)  นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาในช้ันปที่ 1 - 2 ตั้งแต 2.75 ขึ้นไป (คิดจากผล
การเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา ตอนยื่นใบสมัคร) โดยผลการเรียนจัดเปนอันดับที่ 11 - 15 ของชั้นเรียน ไดรับทุนสนับสนุน
เปนเงินจํานวนทุนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) จํานวน ปละ 5 ทุน รวมทั้งหมด 5 รุน
                                    นักศึกษามีสิทธิ์สมัครขอรับทุนไดท้ังสองประเภท และคณะกรรมการพิจารณาทุนมีดุลพินิจที่
จะพิจารณาใหทุนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภทไดตามความเหมาะสม                      
                        ขอ 8  หลักเกณฑการขอรับทุน
                                8.1  นักศึกษาผูรับทุนตองแจงขอความท่ีถูกตองครบถวนตอคณะกรรมการพิจารณาทุน หาก
ตรวจสอบพบวานักศึกษาผูรับทุนมีเจตนาปกปดและหรือใหขอมูลอันเปนเท็จอันเปนการไมสุจริต ใหคณะกรรมการพิจารณา
ทุนพิจารณายกเลิกการมอบทุนการศึกษานั้นได และตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานั้น
                                8.2  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาทุนยกเลิกการใหทุนดวยเหตุตาม 8.1 ใหนักศึกษาผูนั้นตอง
นําเงินท่ีไดรับท้ังหมดคืนแกวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการพิจารณาทุนกําหนด
                        ขอ 9   ใหคณะกรรมการพิจารณาทุนมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินการใหทุน ระงับ  เรียกคืน เพื่อ
เสนอตออธิการบดี ตลอดจนตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการพิจารณาทุนใหถือเปนที่ส้ินสุด
                        ขอ 10  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  มีอํานาจออกคําสั่ง ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นิธิ มหานนท
(ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ มหานนท)
รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

 


