ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง ให้ทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นควรประกาศสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสม
รับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
๑.๑ เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก) และรับราชการ
โดยปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๑.๒ ผูท้ ี่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามระเบียบนี้
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ
จึงจะมีสิทธิขอรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
๑.๓ ผูท้ ี่เคยได้รับทุนฝึกอบรมและหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามระเบียบนี้ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่กลับมา
ปฏิบัติราชการ จึงจะมีสิทธิขอรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
๑.๔ ผูท้ ี่เคยได้รับทุนจนสําเร็จการศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ จึงจะมีสิทธิขอรับทุนศึกษา
ต่อต่างประเทศ
กรณีศึกษาไม่สําเร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาอีกได้
๑.๕ ผูท้ ี่ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ถ้าจะขอรับทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกําหนด
๑.๖ ผู้ได้รับทุนประเภทหนึ่ง จะขอรับทุนอีกประเภทหนึ่งไม่ได้
๑.๗ ผู้เคยได้รับทุนไม่ว่าประเภทใดจากมหาวิทยาลัย แต่ขอคืนสิทธิต้องรับราชการใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงนับจากวันที่ยื่นขอคืนสิทธิอย่างน้อย ๑ ปี จึงจะมีสิทธิขอรับทุน
๑.๘ ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๔๖

-๒๑.๙ ผูข้ อรับทุนต้องมีผลสอบ TOEFL หรือผลสอบ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร
ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ คะแนน (Computer based) หรือไม่น้อยกว่า
๘๐ คะแนน (Internet based) หรือ ๕๕๐ คะแนน (Paper – Based) สําหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา
หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ํากว่า ๖.๐ สําหรับผู้ทจี่ ะไปศึกษา ณ แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์
๑.๑๐ ผู้ขอรับทุนเป็นผู้มรี ่างกายสมบูรณ์ และมีสขุ ภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษาต้องผ่านการ
ตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. โดยเข้ารับการตรวจจากสถานพยาบาล
ที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กําหนดเท่านั้น
๒. เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
๒.๑ สาขาวิชาที่จะไปศึกษาต้องตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ และได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชา กรรมการประจําคณะ และมหาวิทยาลัย
๒.๒ สถาบัน หรือสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ก.พ.
๒.๓ ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
๒.๔ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ได้รับไม่เกิน ๔ ปี ยกเว้นประเทศฝรั่งเศสให้ได้
ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่เริ่มการศึกษาตามหลักสูตร
๒.๕ ผูท้ ี่ได้รบั ทุนการศึกษา ต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะอนุมัติทุนเป็นคราว ๆ ไป คราวละไม่เกิน ๑ ปี และมหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้ทุนระดับปริญญาเอกได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี โดยผู้ขอรับทุนจะต้องยื่น
แสดงความจํานงล่วงหน้าอย่างน้อย ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดทุนที่ได้รับอยู่ และต้องแสดงผลการศึกษาที่ผ่านมา
พร้อมหนังสือรับรองผลการศึกษาจากสถาบันศึกษา สําหรับการพิจารณาขออนุมัติทุนนั้นยึดถือหลักเกณฑ์
เหตุผลและความจําเป็น ตลอดจนความก้าวหน้าของการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถศึกษาให้สําเร็จได้
ทั้งนี้ เมื่อขยายเวลาแล้วต้องเป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการ
ให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน แก่ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนี้
๓. ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน ๒ ทุน ได้แก่
๓.๑ เงินค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีส่ ถาบันการศึกษาเรียกเก็บ
๓.๒ เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพระหว่างศึกษา และเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ ก.พ. กําหนด
๓.๓ เงินค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงเมืองทีส่ ถาบันการศึกษาตัง้ อยู่
โดยใช้เส้นทางที่ตรงและสั้นทีส่ ุด ในกรณีที่ศกึ ษาไม่สําเร็จ มหาวิทยาลัยจะงดจ่ายค่าพาหนะเดินทางเที่ยวกลับ
๔. ทุนมหาวิทยาลัยสมทบ จํานวน ๒ ทุน ได้แก่
๔.๑ เงินค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรตามอัตราที่ ก.พ. กําหนด
๔.๒ เงินค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงเมืองที่สถาบันการศึกษาตัง้ อยู่
โดยใช้เส้นทางที่ตรงและสั้นทีส่ ุด ในกรณีที่ศกึ ษาไม่สําเร็จ มหาวิทยาลัยจะงดจ่ายค่าพาหนะเดินทางเที่ยวกลับ

-๓๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว
จํานวน ๑ รูป
๕.๒ ใบสมัครผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
๕.๓ ใบรับรองผลสําเร็จการศึกษา (Transcript)
๕.๔ เอกสารการตอบรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
๕.๕ เอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๖ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครทีม่ ีเอกสารในการสมัครครบถ้วนและสมบูรณ์
เท่านั้น และต้องยื่นใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย ๙๐ วัน
๖. เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับทุน
๖.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนต้องออกเดินทางไปศึกษาตามกําหนดไว้ในใบตอบรับ
ยกเว้นกรณีพิเศษ ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
๖.๒ ผู้ที่ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงก่อนวันสิ้นสุดทุน ๖๐วัน
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติทุนสําหรับปีถัดไป
๗. การรับสมัครและสถานที่รบั สมัคร
รับสมัครตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ทกุ วันเวลาราชการ
ที่งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคารวิทยบริการและบริหาร หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก Website
กองการเจ้าหน้าที่
๘. การพิจารณาให้ทุน
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนโดยวิธีสัมภาษณ์ ตามกําหนดเวลาซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบเป็นราย ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๑

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง

