
 
-ร่าง- 

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนทุนนิสิตไปต่างประเทศ  
************************** 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๒  ของ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๓  และ ทีป่ระชุมคณะกรรมการวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปี  ๒๕๖๓   ประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๗   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และปรับแก้ไขเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ../ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑. ประกาศ นี้เรียกว่า  “ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การ
สนับสนุนทุนนิสิตไปต่างประเทศ” 

ข้อ ๒. ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ในประกาศนี้  
 คณะ หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 คณะกรรมการประจ า หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
 นิสิตแพทย์ หมายถึง นิสิตที่ขึ้นทะเบียน เป็นนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ข้อ ๔.  คุณสมบัติของผู้ได้รับการสนับสนุน การเข้าร่วมอบรม หรือ การแลกเปลี่ยน หรือการประชุม

วิชาการ หรือ การศึกษาดูงาน หรือ การน าเสนองานวิจัย ในต่างประเทศ 
๔.๑  เป็นนิสิตแพทย์ ที่มีความประพฤติดี มีวินัย และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  

  ๔.๒  เป็นผู้ที่มี ผลงานวิจัย ผลงานการศึกษา หรือ โครงการ และมีแผนกิจกรรมการน า 
ความรู้ที่ได้ หลังจากได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่แก่นิสิตคนอื่น หรือ พัฒนาตนเอง  

๔.๓   ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุน การไปต่างประเทศมาก่อนในรอบปีการศึกษานั้น 
๔.๔   ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนสนับสนุนอื่นที่เก่ียวกับการไปต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรายปี)  
๔.๕   ได้รับการอนุญาต จากผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาแบบมีลายลักษณ์อักษร  

ให้เสนอขอรับการสนับสนุน 
ข้อ ๕.  ประเภทของการสนับสนุน การเข้าร่วมอบรม หรือ การแลกเปลี่ยน หรือประชุมวิชาการ หรือ

การศึกษาดูงาน หรือ น าเสนองานวิจัย ในต่างประเทศ โดยมอบให้เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน แบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๕.๑  ทุนด้านการน าเสนอวิจัย ซึ่งสามารถมอบให้ทั้งแบบรายบุคคลและ แบบรายกลุ่ม เป็น
ทุนที่พิจารณามอบให้แก่นิสิตแพทย ์ในแต่ละปีการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพัน ว่าผู้รับทุนจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากคณะอีกในปีการศึกษาต่อไป 

๕.๒  ทุนด้านอื่น ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม หรือ การแลกเปลี่ยน หรือประชุมวิชาการ หรือ
การศึกษาดูงาน ที่เก่ียวกับการพัฒนานิสิตแพทย์ในการศึกษา ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือการไปต่างประเทศ ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ  ๖.  การยกเลิกการฯ 



ข้อ  ๖.  การยกเลิกการสนับสนุนให้ทุน คณะแพทยศาสตร์จะงดให้ทุนแก่ผู้รับทุนในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
๖.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
๖.๓  ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๔  
๖.๔  ผู้ได้รับทุน ของดรับทุนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขาดการติดต่อกับคณะฯ 
๖.๕  เมื่อเรียนจบหลักสูตร หรือ พ้นสภาพการเป็นนิสิตแพทย์ 
๖.๖  ให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการ  

ข้อ ๗.  การขอรับการสนับสนุน  นิสิตแพทยท์ี่ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นหลักฐานดังนี้ 
๗.๑  ท าบันทึกยื่นค าขอ พร้อมรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มของคณะ โดยมี

อาจารย์ที่ปรึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ลงนาม และผ่านการอนุมัติ
โครงการโดยคณบดี 

๗.๒  แนบเอกสารหนังสือเชิญ (Invitation letter) ก าหนดการ และ โครงการ กรณีท่ีเป็น
การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สมาพันธ์นักศึกแพทย์ เช่น Asian medical Student Association 
International (AMSA), East Asian Medical Students’ Conference (EAMSC) etc. เป็นต้น 

๗.๓  ติดตามการประกาศผลการสนับสนุนได้จากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ตาม
รอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ไว้ในเวปไซต์ หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ 

ข้อ ๘. ให้คณบดี มีอ านาจวินิจฉัยตีความ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์นี้  
ข้อ ๙. ให้คณบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

  .    
   ประกาศ  ณ  วันที่            มิถุนายน   ๒๕๖๓ 
 
 

 
                                       (ลงชื่อ)    
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีลาภ ตั้นสวัสดิ์) 

      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



(ส าเนา) 
 

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนทุนนิสิตไปต่างประเทศ  
************************** 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๒  ของ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๓  และ ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปี  ๒๕๖๓   ประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๗   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และปรับแก้ไขเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ../ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑. ประกาศ นี้เรียกว่า  “ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การ
สนับสนุนทุนนิสิตไปต่างประเทศ” 

ข้อ ๒. ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ในประกาศนี้  
 คณะ หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 คณะกรรมการประจ า หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
 นิสิตแพทย์ หมายถึง นิสิตที่ขึ้นทะเบียน เป็นนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ข้อ ๔.  คุณสมบัติของผู้ได้รับการสนับสนุน การเข้าร่วมอบรม หรือ การแลกเปลี่ยน หรือการประชุม

วิชาการ หรือ การศึกษาดูงาน หรือ การน าเสนองานวิจัย ในต่างประเทศ 
๔.๑  เป็นนิสิตแพทย์ ที่มีความประพฤติดี มีวินัย และมผีลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  

  ๔.๒  เป็นผู้ที่มี ผลงานวิจัย ผลงานการศึกษา หรือ โครงการ และมีแผนกิจกรรมการน า 
ความรู้ที่ได้ หลังจากได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่แก่นิสิตคนอื่น หรือ พัฒนาตนเอง  

๔.๓   ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุน การไปต่างประเทศมาก่อนในรอบปีการศึกษานั้น 
๔.๔   ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนสนับสนุนอื่นที่เก่ียวกับการไปต่างประเทศ (ยกเว้นทุนรายปี)  
๔.๕   ได้รับการอนุญาต จากผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาแบบมีลายลักษณ์อักษร  

ให้เสนอขอรับการสนับสนุน 
ข้อ ๕.  ประเภทของการสนับสนุน การเข้าร่วมอบรม หรือ การแลกเปลี่ยน หรือประชุมวิชาการ หรือ

การศึกษาดูงาน หรือ น าเสนองานวิจัย ในต่างประเทศ โดยมอบให้เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน แบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๕.๑  ทุนด้านการน าเสนอวิจัย ซึ่งสามารถมอบให้ทั้งแบบรายบุคคลและ แบบรายกลุ่ม เป็น
ทุนที่พิจารณามอบให้แก่นิสิตแพทย ์ในแต่ละปีการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพัน ว่าผู้รับทุนจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากคณะอีกในปีการศึกษาต่อไป 

๕.๒  ทุนด้านอื่น ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม หรือ การแลกเปลี่ยน หรือประชุมวิชาการ หรือ
การศึกษาดูงาน ที่เก่ียวกับการพัฒนานิสิตแพทย์ในการศึกษา ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือการไปต่างประเทศ ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ  ๖.  การยกเลิกการฯ 



ข้อ  ๖.  การยกเลิกการสนับสนุนให้ทุน คณะแพทยศาสตร์จะงดให้ทุนแก่ผู้รับทุนในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

๖.๑  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
๖.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
๖.๓  ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๔  
๖.๔  ผู้ได้รับทุน ของดรับทุนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขาดการติดต่อกับคณะฯ 
๖.๕  เมื่อเรียนจบหลักสูตร หรือ พ้นสภาพการเป็นนิสิตแพทย์ 
๖.๖  ให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการ  

ข้อ ๗.  การขอรับการสนับสนุน  นิสิตแพทยท์ี่ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นหลักฐานดังนี้ 
๗.๔  ท าบันทึกยื่นค าขอ พร้อมรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มของคณะ โดยม

อาจารย์ที่ปรึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ลงนาม และผ่านการอนุมัติ
โครงการโดยคณบดี 

๗.๕  แนบเอกสารหนังสือเชิญ (Invitation letter) ก าหนดการ และ โครงการ กรณีท่ีเป็น
การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สมาพันธ์นักศึกแพทย์ เช่น Asian medical Student Association 
International (AMSA), East Asian Medical Students’ Conference (EAMSC) etc. เป็นต้น 

๗.๖  ติดตามการประกาศผลการสนับสนุนได้จากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ตาม
รอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ไว้ในเวปไซต์ หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ 

ข้อ ๘. ให้คณบดี มีอ านาจวินิจฉัยตีความ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์นี้  
ข้อ ๙. ให้คณบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

  .    
   ประกาศ  ณ  วันที่            มิถุนายน   ๒๕๖๓ 
 
 

 
                                       (ลงชื่อ)    
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีลาภ ตั้นสวัสดิ์) 

      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
 
 
   (นางสาวพวงทอง  อินใจ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 


