
(ส ำเนำ) 
 

ประกำศคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
ที่  ๐๑๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง  รับสมัครทุนอุดหนุนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำบุคลำกรระดับปริญญำเอก  
คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งที ่๑/ ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------------------- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับหนังสือที่  
อว ๘๑๐๐/๐๔๐๗๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุน
การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ “โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ระดับปริญญาเอก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๕” (ระเบียบวาระที่ ๔.๔) 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ (๗) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน  จึงประกาศรับสมัครทุนอุดหนุน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก คณะการแพทย์แผนไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
  (๑) ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลาในสังกัดส่วนงาน และปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

  (๒) ต้องมีหลักฐานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษา 

  (๓) ไม่มีข้อผูกพันการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ 

  (๔) กรณีผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดไว้ตาม (๑)-(๓) ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  
 

๒. วิธีกำรพิจำรณำคัดเลือกทุนมีดังนี้ 
(ก) ทุนในประเทศ 

  (๑) ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาด าเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติได้รับทุน
ตามข้อ ๗ และก าหนดจ านวนการให้ทุนตามก าลังงบประมาณ หรือความจ าเป็นของส่วนงาน  
  (๒) ให้ส่วนงานจัดท าประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามเอกสารภาคผนวก (๑) และเอกสาร
ภาคผนวก (๒) และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ และให้ส่วนงานด าเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับทุนเพื่อจัดท าสัญญา
การรับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ 
 
 
 
 



 
 
 

 (ข) ทุนในต่างประเทศ 

  (๑) ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาด าเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติได้รับทุน
ตามข้อ ๗ และก าหนดจ านวนการให้ทุนตามก าลังงบประมาณ หรือความจ าเป็นของส่วนงาน 

  (๒) ให้ส่วนงานจัดท าประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามเอกสารภาคผนวก (๑) และเอกสาร
ภาคผนวก (๒) และเสนออธิการบดีลงนามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนต่อไป และให้ส่วนงานด าเนินการรับรายงาน
ตัวผู้ได้รับทุนเพื่อจัดท าสัญญารับทุนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนัที่ประกาศ  
 

๓. รำยละเอียดกำรให้ทุน: 

 (ก) ปริญญำเอกในประเทศ 

  (๑) หลักสูตรปกติ (ไม่ใช่นานาชาติ/ร่วมสถาบัน) ก าหนดให้ทุนเป็นเวลา ๓ ปี ๆ ละไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๒) หลักสูตรนานาชาติ/ร่วมสถาบัน ก าหนดให้ทุนเป็นเวลา ๓ ปี ๆ ละไม่เกิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท  

  (๓) การให้ทุนให้ใช้งบประมาณของส่วนงาน โดยให้ส่วนงานพิจารณาก าหนดการเบิกจ่ายเงินทุน
ตามท่ีจ่ายจริงหรือในอัตราเหมาจ่ายตามก าลังงบประมาณของส่วนงาน แต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ใน (๑) และ (๒) 
พร้อมหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  
 (ข) ปริญญำเอกในต่ำงประเทศ 

  (๑) ก าหนดให้ทุนเป็นเวลา ๓ ปี ๆ ละไม่เกิน ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการศึกษา 

ในประเทศแถบทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น 

  (๒) ก าหนดให้ทุนเป็นเวลา ๓ ปี ๆ ละไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการศึกษา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น 

  (๓) การให้ทุนให้ใช้งบประมาณของส่วนงานและมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่เท่ากัน 

โดยก าหนดให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายปีละ ๒ งวดตามภาคการศึกษาในแต่ละประเทศ 
 

๔. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถเบิกได้ตำมโครงกำร 

  (๑) ค่าลงทะเบียน คา่ธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต คา่ธรรมเนียม หรือคา่บ ารุงอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  
  (๒) ค่าจัดซื้อต ารา/ หนังสือ/ ค่าจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ ปีละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
  (๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
  (๔) การด าเนินการตาม ข้อ ๔ (๑) - (๓) จะต้องท าเรื่องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนงาน  
เพ่ือพิจารณาตามความจ าเป็น เหมาะสม เป็นกรณีไป โดยต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมทั้งการด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 



๕. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับผู้รับทุน: 

 (ก) เงื่อนไขกำรรับทุน 

  (๑) ผู้รับทุนต้องขออนุมัติลาศึกษาต่อตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
บูรพา เรื่องการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  (๒) ผู้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาให้ส่วนงานและมหาวิทยาลัยทราบในทุกภาคการศึกษา
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 (ข) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ผู้รับทุนต้องรายงานผลการส าเร็จการศึกษาให้ส่วนงานและมหาวิทยาลัยทราบ ภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันที่สถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนเข้าศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 

 (ค) ข้อผูกพันในกำรรับทุน 

  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 
๒๕๕๒ และสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานให้
มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ให้ทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถ
กลับมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย หรือกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยแต่มีความประสงค์จะชดใช้เป็นเงินก็
ให้ชดใช้ทุนเป็นจ านวนสองเท่าของเงินที่ผู้ได้รับทุนได้รับไปทั้งหมด 

 (ง) กำรประเมินผลกำรศึกษำ 

  (๑) ให้ส่วนงานจัดท าการประเมินผลการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ผลการศึกษา และผลส าเร็จ
การศึกษาของผู้ได้รับทุน 

  (๒) รายงานผลการประเมินในข้อ (๑) ให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  

๕. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 -  ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง และ สมัครได้ที่ส านักงานคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัย- 

ภูเบศร ชั้น ๒ ส านักงานคณบดี ห้อง N ๓๒๐๘  ตั้งแต่วันที่  ๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ในวันเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท ์๐-๓๘๑๐-๒๖๓๑  
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
             

  (ลงนาม)                วรานุรินทร์ ยิสารคุณ 
    (นางสาววรานุรินทร์ ยิสารคุณ) 

    ผู้รักษาการแทนรองคณบดี ปฏิบัติการแทน 
    ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปฏิบัติการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

 (นางสาวชนัญญา  มาพุทธ) 
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปช านาญการ 


