คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ
(กรอกข้อความโดยละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

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

เดือน

พ.ศ.

3. รับราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่วันที่
รวมเวลารับราชการถึงวันสมัครขอรับทุน

อายุถึงวันสมัคร

ปี

เดือน

เดือน

วัน

พ.ศ.

ปี

เดือน

วัน

4. สถานภาพ  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ขั้น/อัตราค่าจ้าง
คณะ
5. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขา
ปริญญาโทสาขา
ปริญญาเอกสาขา

บาท ภาควิชา
โทรศัพท์ที่ มร.
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน

หลักสูตร
โทรศัพท์มือถือ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
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
8. ข้าพเจ้า  ได้รับ  ไม่ได้รับ ทุนการศึกษาต่อครั้งนี้ จากสถาบันการศึกษาอื่น
คือ
/9. ข้าพเจ้า...

-29. ข้าพเจ้า

ประเภททุน

 9.1 ไม่เคย
 9.2 เคย

ไม่เคยรับทุนมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ นี้
เคยได้รับทุนมหาวิทยาลัยไปศึกษา/ฝึกอบรม/เสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
(ระบุตั้งแต่ได้รบั ทุนครั้งแรกถึงครั้งสุดท้าย)

สถานศึกษา ฝึกอบรม
เสนอบทความฯ

ตั้งแต่ – ถึง
(วัน, เดือน, ปี)

ในหัวข้อ/เรื่อง

หมายเหตุ

10. ในกรณีที่เคยได้รับทุน ข้าพเจ้าได้กลับมาปฏิบัติราชการครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ เดือน
พ.ศ.
รวมเวลาที่กลับมาปฏิบัติราชการถึงวันยื่นใบสมัครครั้งนี้ เป็นจํานวน
ปี
เดือน
วัน
และได้นําความรู้มาทําประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย อะไรบ้าง (ให้แยกเขียนในกระดาษต่างหาก)
11. ข้าพเจ้าได้รายงานการไปฝึกอบรมและดูงาน เสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
12.  ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างได้รับทุนอื่นใดของมหาวิทยาลัย
 ข้าพเจ้าอยู่ในระหว่างรับทุนของมหาวิทยาลัย คือ
13. ข้าพเจ้าสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยสมทบลาศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา (ชื่อภาษาไทย)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย
มีกําหนด
ปี ตั้งแต่วันที่

ประเทศ
ถึงวันที่

14. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว คือ
 โครงการหรือแนวการศึกษา
 เหตุผลและความจําเป็น และความต้องการของทางราชการ ที่จะต้องให้ไปศึกษา
 เอกสารการตอบรับเข้าศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อม I-20 หรือ IAP-66 ในกรณีที่ศกึ ษาต่อประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 ใบรับรองผลสําเร็จการศึกษา (Completed Transcript)
 เอกสารแสดงว่าได้สอบผ่านภาษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 อื่นๆ (ระบุ)

/15. ค่าใช้จ่าย...

-315. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ที่จะขอรับจากมหาวิทยาลัย
ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ จากจาก
ถึง
ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าหนังสือ อุปกรณ์ ค่าประกันคุณภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร ตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
จํานวน
บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(
วันที่

หมายเหตุ

ผู้สมัคร
)
เดือน

พ.ศ.

หากมีข้อความใดที่ต้องการเขียนเพิ่มเติม เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ให้เขียนในกระดาษต่างหาก และแนบพร้อมแบบฟอร์มนี้
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คํารับรองของผู้บงั คับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เนื้อหาสาระของการศึกษาจะช่วยพัฒ นาการเรียนการสอน การทํางานในหน้าที่
สาขาวิชาที่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. รับผิดชอบอยู่ จึงเห็นควร
สนั บ สนุ น ให้ ได้ รั บ ทุ น ไปศึ ก ษา ณ ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ได้ พิ จ ารณาตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของสาขาวิ ช าที่
คณะ.................................................ต้ อ งการด้ ว ยแล้ ว และขอรั บ รองว่ า การลาไปของข้ า ราชการ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ผู้จะไม่ทําให้เสียราชการเพราะยังมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ

ลงชื่อ
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ...........................................ครั้งที่................./..........................
เมื่อวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ.........................ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบสนับสนุนให้
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................ได้รับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ใน
สาขาวิชา.............................................................ประเทศ.....................................................และขอรับรองว่า คณะ
...............................................มีความจําเป็นจะต้องใช้ผู้มีความรู้ ความชํานาญ ในสาขาที่ไปศึกษาวิชานี้เมื่อสําเร็จ
การศึ ก ษาแล้ ว จะให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการตามโครงการที่ ไ ด้ กํ า หนดต่ อ ไป หรื อ โดยมี เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น ดั ง นี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ลงชื่อ
คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
วันที่

เดือน

พ.ศ.
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เหตุผลความจําเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติงาน
1. ข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.1 ชื่อ
1.2 ตําแหน่ง
คณะ
1.3 ไป
ไป
ณ

นามสกุล
กอง/กลุ่ม/ภาควิชา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ฝึกอบรม วิชา/เรื่อง
ศึกษา ระดับ

1.4 มีกําหนด
1.5 เริ่มตั้งแต่วันที่

วิชา
ประเทศ

ปี

เดือน

วัน
ถึงวันที่

2. คําชี้แจงของส่วนราชการเจ้าสังกัด
2.1 ขอชีแ้ จงว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้นี้
( ) มีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงาน
ชดใช้การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย
( ) ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
กําหนดเดินทาง
( ) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
( ) ผ่านการปฏิบัติงานแล้ว แต่มีเวลาปฏิบัติงานยังไม่ครบ 1 ปี โดยสังกัดมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจําเป็นแนบท้าย
( ) มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษาได้ตามที่ ก.พ. หรือมหาวิทยาลัยกําหนด คือ
TOEFL
IELTS
อื่น ๆ
( ) ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา
2.2 ขอรับรองว่า
การไป ศึกษา
ฝึกอบรม ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นี้ไม่ทําให้เสียราชการ เพราะยังมี
ผู้ปฏิบัติงาน เพียงพอ ไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม

-63. เหตุผลความจําเป็นที่ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา/ฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความจําเป็นที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา
ฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศเพราะเป็นวิชาที่สําคัญทีม่ หาวิทยาลัยรามคําแหงต้องการมาก
3.1 การไป
ศึกษา
ฝึกอบรม ของพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้นี้ สอดคล้องกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
(โดยอนุโลม) ข้อ 8 คือ
( ) ไม่มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แต่ยงั มีจํานวนไม่เพียงพอ
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แต่ไม่สูงพอ
3.2 ไปศึ ก ษา/ฝึ ก อบรมของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ นี้ เป็ น ไปตามประกาศของ ก.ข.ต. วั น ที่ 19
กรกฎาคม 2550 (โดยอนุโลม) ดังนี้
3.2.1 สอดคล้องกับแนวความคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
(รายละเอียดดังแนบ) หรือ
แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (รายละเอียดดังแนบ)
3.2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย)
คือ

3.3 สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา
ฝึกอบรม
( ) สนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เป็นภารกิจเร่งด่วน (รายละเอียดดังแนบ)
( ) มีผลต่อการวางแผนอัตรากําลังคน (รายละเอียดดังแนบ)

-74. โครงการหรือแผนงานที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัย กลับมาปฏิบัติงาน
ภายหลังจากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นี้สําเร็จการ
ศึกษา
ฝึกอบรม จะให้กลับมาทําหน้าที่ ใน
ตําแหน่ง
สังกัด
มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงาน คือ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นี้ไป
ศึ ก ษา
ฝึ ก อบรมภายในประเทศ ตามความสํ า คั ญ ของสาขาวิ ช าและความต้ อ งการของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยคํานึงถึงความจําเป็นรีบด่วน ความสอดคล้องตามประกาศ ก.ข.ต. และแผนงานหรือ
โครงการที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลับมาปฏิบัติราชการตามที่กําหนดไว้แล้ว

ลงนาม
(
ตําแหน่ง
วันเดือนปี

(ผูม้ ีอํานาจอนุมัติ)
)
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โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
1. ประวัติส่วนตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.1 ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
1.2 วัน เดือน ปีเกิด
1.3 พื้นความรู้ขั้นสูงสุด
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท

สาขาวิชา
สาขาวิชา

( ) ปริญญาเอก

สาขาวิชา

อายุ

ปี

จาก
ประเทศ

(ชื่อสถานศึกษา)
เมื่อ พ.ศ.

1.4 เคยไป
ศึกษา
ฝึกอบรม ต่างประเทศ ครัง้ สุดท้าย ณ ประเทศ
มีกําหนด
ปี เดือน วัน ตั้งแต่วนั ที่
ถึงวันที่
ปี

1.5 เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนับถึงวันกําหนดออกเดินทาง รวมเป็นเวลา
เดือน
วัน ตั้งแต่วนั ที่
ถึงวันที่

1.6 ขณะนี้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ
ตําแหน่ง
สังกัด
1.7 สถานทีต่ ดิ ต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทํางาน
E – mail address

บาท

มือถือ
(ถ้ามี)

2. ผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย
2.1 ไป
ศึกษา
ฝึกอบรม ด้วยทุน
2.2 ผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนส่วนตัว หรือทุนประเภท 2
อื่นๆ) คือ
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
อาชีพ
สถานที่ตดิ ต่อ
หมายเลขโทรศัพท์

-93. โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม
3.1 ( ) ไปฝึกอบรม วิชา/เรื่อง
( ) ไปศึกษาระดับ
วิชา
ณ

(ชื่อสถานศึกษาหรือฝึกอบรม)

ประเทศ
กําหนดออกเดินทาง วันที่

มีกําหนด
เดือน

ปี

เดือน

วัน

พ.ศ.

3.2 โครงการหรือแนวการศึกษาฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
( ) ฝึกอบรม : เนื้อหาวิชา/เรื่อง ที่จะฝึกอบรม

( ) ศึกษา : หลักสูตร ใช้เวลาศึกษา
: ลักษณะการเรียนการสอน

ปี
course work

ทําวิจัย

: ลักษณะเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับ/เน้นทางด้าน

ลงนาม
(

)

