แบบสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ปริญญาโท-เอก
ประจาปี

ติดรูปถ่าย
1.5 นิ้ว

-------------------------------1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน
ชื่อและสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่
เดือน
พ.ศ
สาเร็จการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี สถาบัน
คณะ
สาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท สถาบัน
คณะ
สาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail :

อายุ

ปี

เดือน

(ที่ทางาน)

2. สังกัดของผู้สมัครรับทุน
ภาควิชา/สาขาวิชา
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่

เดือน

พ.ศ

คณะ
ตาแหน่งเลขที่
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ปี

เดือน

3. ประเภททุนที่สมัคร
 3.1 ทุนสาหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
 3.2 ทุน ส าหรับ บุ คคลภายนอกตามความต้องการของมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท – เอก
 3.3 ทุนสาหรับนักวิจัย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

-24. รายละเอียดหลักสูตร/มหาวิทยาลัย ที่ไปศึกษา
หลักสูตร (ไทย)
(อังกฤษ)
สาขาวิชา
คณะ
มหาวิทยาลัย
ประเทศ
ระยะเวลาหลักสูตร
ปี
เดือน เข้าศึกษาในวันที่/เดือน/ปี
หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจาก
การตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ปริญญาโท-เอก แบบ
 ไม่มีเงื่อนไข
 มีเงื่อนไข (ระบุ) ดังนี้

อันดับมหาวิทยาลัย (แนบหลักฐาน)
QS World University Ranking
Times Higher Education World University Ranking
อันดับสาขาวิชา (ถ้ามี แนบหลักฐาน)
QS World University Ranking by Subject
Times Higher Education World University Ranking by Subject
การรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษา โดย ก.พ. (แนบหลักฐาน)
 มีรายชื่อได้รับการรับรอง
 ไม่มีรายชื่อได้รับการรับรอง
5. กรณีสมัครรับทุนในข้อ 3.2
ได้รับการอนุมัติอัตรารองรับตาแหน่งเลขที่

ตาแหน่ง

6. ผลการทดสอบภาษา (แนบหลักฐาน)
 ผลสอบ TOEFL ได้ทาการทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษากาหนดคือ
 ผลสอบ IELTS ได้ทาการทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษากาหนดคือ
 อื่น ๆ (ระบุพร้อมทั้งแนบหลักฐาน)

คะแนน
คะแนน

-37. เหตุผลที่สมัครไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน นี้

8. แผนการศึกษา และแผนการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษา

9. ผลงานทางวิชาการ
9.1. งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
วิชาที่สอน

ช.ม./สัปดาห์

9.2 ผลงานทางวิชาการ (เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานในลักษณะอื่น พร้อมทั้งระบุ
วันเดือนปีที่ผลิต)

-410. ค าชี้ แ จงของคณบดี โดยจั ด ท าเป็ น จดหมายปิ ด ผนึ ก ถึ ง ประธานกรรมการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ประกอบไปด้วย
10.1 เหตุผลการสนับสนุนผู้สมัครสมัครรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.2 การยืนยันการสนับสนุนการให้ทุนในส่วนของคณะ/วิทยาลัย
10.3 คาชี้แจงแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย
11. รายการเอกสารแนบ ดังนี้ (กรุณาเรียงเอกสารตามลาดับและจัดทาสาเนา 26 ชุด)
11.1 เกณฑ์ตารางงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สานักงาน ก.พ.
11.2 แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
11.3 ค าชี้ แ จงของคณบดี โดยจั ด ท าเป็ น จดหมายปิ ด ผนึ ก ถึ ง ประธานกรรมการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ
11.4 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว
11.5 ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
11.6 หนังสือตอบรับเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ปริญญาโท-เอก
11.7 ใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อยู่ในระหว่างการศึกษา)
11.8 หลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ถ้ามี)
11.9 รายละเอียดของหลักสูตร/สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหลักสูตร
11.10 รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่ไปศึกษาต่อ
11.11 รายละเอียดเกี่ยวกับอันดับมหาวิทยาลัยและการรับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัยโดย สานักงาน ก.พ.
11.12 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา (หากไม่
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ฯ จะไม่รับ
พิจารณา)
11.13 ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดรัฐ)
11.14 ผลการทดสอบทางด้านจิตเวช
12. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (กรุณาทาเครื่องหมาย )
 ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
 ข้าพเจ้ าจะปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขการรับ ทุ น ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เรื่อ ง ทุ น การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ทุกประการ
ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้สมัครขอรับทุน
)
เดือน

พ.ศ.

-513. ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

14. ความเห็นของคณบดี

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.
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รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ปริญญาโท-เอก

(กรุณาทาเครื่องหมาย )

ลาดับ
รายการเอกสาร
1 เกณฑ์ตารางงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สานักงาน ก.พ.
2 แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (ตามเกณฑ์ตาราง ก.พ.)
3 คาชี้แ จงของคณบดี โดยจัด ท าเป็ น จดหมายปิ ด ผนึ กถึ งประธานกรรมการพิ จารณาทุ น การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ
4 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิว้
5 ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
6 หนังสือตอบรับเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ปริญญาโท-เอก
7 ใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่อยู่ในระหว่างการศึกษา)
8 หลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ถ้ามี)
9 รายละเอียดของหลักสูตร/สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหลักสูตร
10 รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่ไปศึกษาต่อ
11 รายละเอียดเกี่ยวกับอันดับมหาวิทยาลัยและการรับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัยโดย สานักงาน ก.พ.
12 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา (หาก
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ จะ
ไม่รับพิจารณา)
13 ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดรัฐ)
14 ผลการทดสอบทางด้านจิตเวช

สรุป
หมายเหตุ

มี

ไม่มี

 เอกสารหลักฐาน ครบ
 เอกสารหลักฐาน ไม่ครบ

1. กรุณาเรียงเอกสารตามลาดับ
2. หากเอกสารหลักฐานไม่ครบ คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จะไมรับพิจารณา

ข้าพเจ้ าขอรั บ รองว่าเอกสารหลั กฐานต่างๆ ครบถ้วนตามรายการเอกสาร หากเอกสารหลั กฐานไม่ครบ
ข้าพเจ้ายินดีรับคืนเรื่องการสมัครขอรับทุนของข้าพเจ้า โดยส่งคืนให้ส่วนงานที่ข้าพเจ้าสังกัด
ลงชื่อ

ผู้สมัครขอรับทุน
(

วันที่

)
เดือน

ข้าพเจ้า
ครบถ้วน ตามรายการตรวจสอบเอกสาร

พ.ศ.
ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องและ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

ผู้บังคับบัญชา
)
เดือน

พ.ศ.

