
 

 

 

คณะกรรมการพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ใบสมัครขอรบัทุนการศึกษาภายในประเทศ 

(กรอกข้อความโดยละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์) 

 

วันที่  เดือน             พ.ศ.     

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)           

2. เกิดวันที่     เดือน                พ.ศ.    อายุถึงวันสมัคร           ปี            เดือน       วัน 

3. รับราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่วันที่  เดือน   พ.ศ.                
 รวมเวลารับราชการถึงวันสมัครขอรับทุน          ปี                       เดือน                 วัน 

4. สถานภาพ   ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง                           
 ข้ัน/อัตราค่าจ้าง                    บาท ภาควิชา    หลักสตูร                
 คณะ    โทรศัพท์ที่ มร.      โทรศัพท์มือถือ     

5. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีสาขา  สถาบัน   ประเทศ             ปีการศึกษา   
 ปริญญาโทสาขา  สถาบัน   ประเทศ             ปีการศึกษา   
 ปริญญาเอกสาขา  สถาบัน   ประเทศ             ปีการศึกษา   

6. หน้าที่และความรับผิดชอบปัจจุบัน (เช่น งานสอน, งานบริหารต่างๆ เป็นต้น) 
 6.1                                     6.2                                                                   
 6.3                                     6.4                                                                   
 6.5                                     6.6                                                                   

7. ผลงานทางวิชาการ (เช่น งานแต่ง, งานเรียบเรียง, งานวิจัย และเสนอบทความทางวิชาการ เป็นต้น) 
 7.1                                     7.2                                                                   
 7.3                                     7.4                                                                   
 7.5                                     7.6                                                   
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8. ข้าพเจ้า  ได้รับ   ไม่ได้รับ ทนุการศึกษาต่อคร้ังน้ี จากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 คือ                                                                                                                               

9. ข้าพเจ้า  9.1 ไม่เคย ไม่เคยรับทุนมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ น้ี 
   9.2 เคย เคยได้รับทุนมหาวิทยาลัยไปศึกษา/ฝึกอบรม/เสนอบทความหรือ 
   ผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
      (ระบุตั้งแต่ไดรั้บทุนครั้งแรกถึงคร้ังสุดท้าย) 
 

ประเภททุน สถานศึกษา ฝกึอบรม 
เสนอบทความฯ 

ตั้งแต่ – ถึง 
(วัน, เดือน, ปี) 

ในหัวข้อ/เรื่อง หมายเหต ุ

     
     
     
 
10. ในกรณีท่ีเคยได้รับทุน ข้าพเจ้าได้กลับมาปฏิบัติราชการคร้ังสุดท้าย ตั้งแต่วันที่       เดือน     พ.ศ.             
   รวมเวลาท่ีกลับมาปฏิบัติราชการถึงวันย่ืนใบสมัครครั้งน้ี เป็นจํานวน         ปี       เดือน                 วัน 
  และได้นําความรู้มาทําประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย อะไรบ้าง (ให้แยกเขียนในกระดาษต่างหาก) 

11. ข้าพเจ้าสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาในสาขาวิชา (ชื่อภาษาไทย)                           
 ชื่อภาษาอังกฤษ                               ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย                      

มีกําหนด           ปี เป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้                                           
11.1 หลักสูตรท่ัวไป 

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
- ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เก่ียวกับการศึกษาที่จ่ายจริง  

  แต่ไม่เกินปีละ 30,000 บาท 
-   ค่าเอกสาร 3,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
-   ค่าทําวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 20,000 บาท 

11.2 หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ร่วมสถาบัน 
 ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
- ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เก่ียวกับการศึกษาเท่าที่จ่ายจริง 

แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท 
- ค่าเอกสาร 5,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
- ค่าทําวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 20,000 บาท  

ในหัวข้อเรื่อง               
                 
 
 

 /12. ข้าพเจ้า... 
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12. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว คือ 
  เอกสารรับรองความเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ศึกษาอยู่ 
 ใบรับรองผลการศึกษา 
 ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันท่ีศึกษาอยู่พร้อมหลักสตูร 
 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 คําสั่ง มร. อนุมัตใิห้ลาศึกษาต่อ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)                                                    

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้สมัคร 
(               ) 

วันที่  เดือน  พ.ศ.   
 

 

 

 

หมายเหต ุ หากมีข้อความใดที่ต้องการเขียนเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ให้เขียนในกระดาษต่างหาก และแนบพร้อมแบบฟอร์มน้ี 
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คํารับรองของผู้บงัคับบัญชา 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการลาศึกษาของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................... 
ตรงตามสาขาวิชา หรือสายงานที่ปฏิบัติอยู่ ดังน้ัน จึงเห็นควรสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 

 

ลงชื่อ                

หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน 

วันที่ เดือน     พ.ศ.   

 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ...........................................ครั้งท่ี................./.......................... 
เมื่อวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ.........................ได้พิจารณาแล้ว ขอรับรองว่าการศึกษาของ 
นาย/นาง/นางสาว...............................................................................ตรงตามสาขาวิชาหรือสายงานที่ปฏิบัติอยู่ จึง
มีมติเห็นชอบสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพราะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ชํานาญ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้นําความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

ลงชื่อ                

คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 

วันท่ี   เดือน       พ.ศ.   
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1. ประวัติส่วนตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.1 ชื่อภาษาไทย        

ภาษาอังกฤษ        
1.2 วัน เดือน ปีเกิด     อายุ  ปี 
1.3 พ้ืนความรู้ข้ันสูงสดุ 

 (   ) ปริญญาตรี     สาขาวิชา        
(   ) ปริญญาโท     สาขาวิชา        
(   ) ปริญญาเอก    สาขาวิชา        
จาก                  (ชื่อสถานศึกษา) 
ประเทศ    เมื่อ พ.ศ.     

1.4 เคยไป        ศึกษา         ฝึกอบรมภายในประเทศ ครั้งสุดท้าย ณ                มี
กําหนด    ปี เดือน    วัน  ตั้งแต่วนัที่   ถึงวันที่    

1.5 เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนับถึงวันกําหนดออกเดนิทาง รวมเป็นเวลา           
ปี     เดือน    วัน  ตั้งแต่วันที่             ถึงวันท่ี     

1.6 ขณะน้ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ    บาท  
ตําแหน่ง                        สังกัด                         

1.7 สถานทีต่ดิต่อ                               
หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทํางาน        มือถือ        
E – mail address                    (ถ้ามี) 
 

2. ผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย 
2.1 ไป        ศึกษา        ฝกึอบรม  ด้วยทุน       
2.2 ผู้รับผิดชอบเร่ืองค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรอืฝึกอบรมด้วยทุนส่วนตัว หรอืทุนประเภท 2

อ่ืนๆ) คือ           
 อยู่บ้านเลขที่   ตรอก/ซอย              ถนน              

ตําบล/แขวง             อําเภอ/เขต              จังหวัด              
อาชีพ         สถานที่ตดิต่อ                                        
หมายเลขโทรศัพท์           
 

โครงการหรอืแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ภายในประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
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3. โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม 

3.1 (   ) ไปฝึกอบรม วิชา/เร่ือง         
(   ) ไปศึกษาระดับ          

วิชา            
ณ        (ชื่อสถานศึกษาหรือฝึกอบรม) 
มีกําหนด ปี  เดือน        วัน 
กําหนดออกเดนิทาง วันที่ เดือน      พ.ศ.           

3.2 โครงการหรือแนวการศึกษาฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังน้ี 
(   )  ฝึกอบรม :  เน้ือหาวิชา/เร่ือง ที่จะฝึกอบรม       

             
             
          

 

(   )  ศึกษา : หลักสตูร ใช้เวลาศึกษา         ปี  
  : ลักษณะการเรียนการสอน       course work        ทําวิจัย 

: ลักษณะเน้ือหาวิชา เก่ียวกับ/เน้นทางด้าน      
             
             
             
             
             
       

 

ลงนาม                    
  (    ) 

 


