
       บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   ฝ่ายวิชาการ  กองบริหารงานวิชาการ   โทร. 02-564-4440 ต่อ 1830 (หทัยขวัญ)  
ที่   อว 67.04.1/ว. 1781                                       วันที่    29   พฤศจิกายน 2564 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศการรับสมัครทุนเพ่ือการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการ 

  ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………........... 
เรียน คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน 

ด้วย ฝ่ายวิชาการได้ประกาศรับสมัครทุนเพ่ือการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการ 
ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมา
พร้อมนี้ 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
ได้โปรดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

1. เผยแพร่ประกาศการรับสมัครทุนเพ่ือการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการ ฝึกอบรม
หรือการฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้อาจารย์ภายในคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
ได้ทราบโดยทั่วกัน  

2. พิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น พร้อมเหตุผลประกอบเสนอต่อประธานกรรมการพิจารณาให้ทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

3. จัดส่งใบสมัครผู้ขอรับทุน โดยสแกนใบสมัครของผู้ขอรับทุนที่กรอกข้อมูลและส าเนาหลักฐาน
ประกอบการสมัครทุกแผ่น รวมเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบ PDF ส่งมาที่ E-mail: apple5054@hotmail.com ภายใน
วันที่ก าหนดไว้ตามประกาศ (การเสนอเรื่องของคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด นับตามวันที่ฝ่ายวิชาการรับเรื่อง)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

งานบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

รับที่ 2283

วันที่ 30 พ.ย.64

เวลา 9.20



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การใหทุ้นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน 

ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
………………………………………………..……………..……….….. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม หรือ
การฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะการให้ทุน

เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการในต่างประเทศ 
โดยผู้รับทุนสามารถเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่มิได้มีการให้ปริญญา แต่ต้องได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) 
หรือจดหมายรับรอง เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น    

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร
2.1 เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่  ครั้งที่ 2 นับถึงวันที่ยื่น        

ใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการ 
 2.2 ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ การลาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือถูกขอตัวไปช่วย

ราชการที่หน่วยงานอื่น 
 2.3 ไม่มีภาระผูกพันในการค้างส่งผลงานทางวิชาการหรือวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือ

คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ณ วันที่ยื่นใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการ 
2.4 ไม่เคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 

3. ประเภทของหลักสูตร
3.1 ผู้เสนอขอรับทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน  

ในต่างประเทศ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบประสมประสาน (Hybrid) 2) แบบ Onsite 3) แบบ Online โดยเป็น
การศึกษาในหลักสูตรที่มีลักษณะอย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

3.1.1 ต้องเป็นหลักสูตรที่ เป็น Professional Certificate ไม่สามารถศึกษาได้ภายในประเทศ 
มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบสอนหรืองานวิจัยที่ท าอยู่ และสามารถน าความรู้มาสร้างประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับคณะ/มหาวิทยาลัย 

3.1.2 ต้องเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ หรือ
การสอนที่พัฒนาให้เกิด Active Learning 

3.1.3 ต้องเป็นหลักสูตรการสอน หรือการอบรม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ผู้ขอรับทุนท าอยู่ หรือเมื่อ
ศึกษาแล้วจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่องานวิจัยได้ เช่น ศึกษาภาษาอ่ืนที่มิใช่ภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษาที่ใช้ในการ
ท าวิจัย เป็นต้น 

3.2 ต้องเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และต้องมีการ  
แจกแจงรายละเอียดของหลักสูตร  

3.3 ต้องไม่เป็นหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ที่แฝงการท่องเที่ยวหากปรากฏหลักฐานภายหลัง 
จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน 2 ปี 

***กรณีเป็นหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงานที่หลักสูตรก าหนดให้ต้องศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะส่วนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ และต้องเป็นไปตามข้อ 3.2 และ 3.3 
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4. วงเงินทุน
คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุน แบบเหมาจ่าย ภายในวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ/ครั้ง ทุนละไม่เกิน 

200,000 บาท กรณีเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน แบบ Online ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ผู้จัดงานเรียกเก็บเท่านั้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนจากประเภทของหลักสูตร ระยะเวลา 
และประโยชน์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยจะได้รับ  ทั้งนี้หากเงินทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไม่เพียงพอ และคณะ/หน่วยงาน
ต้นสังกัด สามารถสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   

5. หลักฐานการรับสมัคร
5.1 ใบสมัครขอรับทุน 
5.2  ตาราง/เอกสารที่มีก าหนดการพร้อมรายละเอียดของการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการ

ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน  
       5.3 หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการ และมีเอกสารยืนยันว่าจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) หรือ

จดหมายรับรอง เมื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น      
*** หากเอกสารและหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนนับถึงวันที่ยื่นใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ทุน 

6. ข้อก าหนดในการรับทุน
6.1 ผู้รับทุนต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน แบบ Online ตามที่

สมัครขอรับทุน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องเป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

6.2 ค่ าใช้จ่ ายที่ อาจเกิดขึ้นก่อนการยื่น ใบสมัครขอรับทุน  ซึ่ งเอ้ือประโยชน์ ให้ แก่มหาวิทยาลั ย 
ให้เหมาจ่ายในจ านวนทุนที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ  

ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการไปก่อน เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว และจัดส่งเอกสารตามข้อ 
6.3 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินคืนแบบเหมาจ่ายตามวงเงินที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ  

6.3 เมื่อผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานแล้ว หรือเมื่อเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน แบบ  Online 
เสร็จสิ้นแล้ว ต้องปฏิบัติดังนี้ 

6.3.1 เบิกจ่ายเงินทุน โดยท าบันทึกผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งไปยังงานนวัตกรรมการเรียนรู้
และการสอน กองบริหารงานวิชาการ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต ภายใน 30 วันนับจากวันเดินทางกลับ 
หรือนับจากวันที่ศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน แบบ Online เสร็จสิ้น พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  

1) ส าเนาใบประกาศนียบัตร (Certificate) หรือจดหมายรับรอง ตามท่ีได้รับอนุมัติ
2) รายงานสรุปผลการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึก

ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ฉบับ 
3) กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ส าเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการต่างประเทศ

หลักฐานการเดินทาง ได้แก่ ส าเนาตั๋วเครื่องบิน และรูปถ่ายในการเข้าร่วมงาน 
4) หนังสือรับรองจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ว่าได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น

การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายฉบับจริงทุกรายการไว้ เป็นระยะเวลา 

10 ปี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบในกรณีท่ีถูกร้องขอ 
6.3.2 หากพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเดินทางกลับ หรือนับจากวันที่ศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึก

ปฏิบัติงาน แบบ Online เสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยจะไม่เบิกจ่ายเงินทุนให้แก่ผู้รับทุน ยกเว้น มีเหตุอันควร โดยผู้รับทุนต้อง
ชี้แจงผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
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7. ก าหนดการส่งใบสมัครมายังฝ่ายวิชาการและประกาศผลการพิจารณา
การรับสมัคร วงเงินทุน 

รวม 
ก าหนดส่งใบสมัคร 

(วันที่ฝ่ายวิชาการรับเรื่อง) 
ส าหรับผู้เดินทางหรือ 

ศึกษาแบบ Online ในช่วง 
ประกาศผลการพิจารณา 

ครั้งที่ 1 5 แสนบาท วันที่ 30 พ.ย.– 20 ธ.ค. 2564 มกราคม – มีนาคม 2565 ภายในเดือนธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 2 5 แสนบาท วันที่ 1 ก.พ.– 28 ก.พ. 2565 เมษายน – มิถุนายน 2565 ภายในเดือนมีนาคม 2565 
ครั้งที่ 3 5 แสนบาท วันที่ 1 พ.ค.– 31 พ.ค. 2565 กรกฎาคม – กันยายน 2565 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 4 5 แสนบาท วันที่ 1 ส.ค.– 31 ส.ค. 2565 ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ภายในเดือนกันยายน 2565 

หมายเหตุ  กรณจีัดสรรทุนไม่ครบจ านวนในแต่ละครั้ง จะสมทบทุนไว้จัดสรรในครั้งถัดไป 

8. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
8.1 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
8.2 คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตรวจเอกสารของผู้ขอรับทุนให้ครบถ้วน และ

สแกนผลใบสมัครของผู้ขอรับทุนที่กรอกข้อมูลและส าเนาหลักฐานประกอบการสมัครทุกแผ่น รวมเป็น 1 ไฟล์ ใน
รูปแบบ PDF ส่งมาที่ E-mail: apple5054@hotmail.com ภายในระยะเวลาตามก าหนดการ (การเสนอเรื่องของ
คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดนับตามวันที่ฝ่ายวิชาการรับเรื่อง)  

อนึ่ง การพิจารณาทุนเพ่ือการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน ตาม
ประกาศนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 จึงขอให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอรับทุนและผู้เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมจากระเบียบฯ ด้วย 

*** การพิจารณาผู้สมควรได้รับทุน หรือ อนุมัติวงเงินทุน หรือ กรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ มธ.ข้างต้น หรือ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรทุนนี้ ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นเป็นที่สุด   

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564    

  (รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ปฏบิัติการแทนอธิการบดี   



ใบสมคัรขอรับทุนเพ่ือการศึกษาในหลกัสูตรระยะส้ัน การเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือการฝึกปฏบิัติงาน ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รูปแบบการศึกษา 
  แบบประสมประสาน (Hybrid)      แบบ Onsite  แบบ Online 

ประเภททุนทีส่มัคร 
  การศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้น       การฝึกอบรม  (Training)       การฝึกปฏิบติังาน  (Workshop) 

ประเภทของหลกัสูตร 
  เป็นหลกัสูตรท่ีเป็น Professional Certificate ไม่สามารถศึกษาไดภ้ายในประเทศ 

  เป็นหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการสอนท่ีพฒันาใหเ้กิด Active Learning 

  เป็นหลกัสูตรการสอน หรือการอบรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

ส่วนที ่1   ข้อมูลผู้ขอรับทุน 

1.1 ช่ือ – นามสกุล 
ภาษาไทย .............................................................................................................................................................. 
ภาษาองักฤษ........................................................................................................................................................... 
ต  าแหน่งทางวชิาการ............................................................................................................................................... 
คณะ/หน่วยงาน..................................................................................................................... ................................. 
ภาควชิา/ สาขาวชิา/อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 
วนัท่ีรับราชการ/ปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์................................................รวมอายรุาชการ..............ปี 
วนัท่ีผา่นการประเมินทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี คร้ังท่ี 2 ................................................................................................ 
โทรศพัทท่ี์ท างาน...................................................................โทรสาร.................................................................... 
มือถือ........................................................................E-mail:................................................................................... 

1.2 ประวตัิการได้รับทุนจากกองทุนเพิม่พูนความรู้ในต่างประเทศ 
 ไม่เคยไดรั้บทุน 
 เคยไดรั้บทุน (ระบุขอ้มูลการไดรั้บทุนในตาราง) 

ช่ือผลงาน ช่ืองาน/การประชุมวชิาการ/
หลกัสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/

ฝึกปฏิบัตงิาน/อ่ืนๆ 

สถาบันที่จดังาน/เมือง/
ประเทศ 

ช่วงเวลา 
ที่จดังาน 

คร้ังที่/ปีที่
ได้รับทุน 
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ส่วนที ่2   ข้อมูลการศึกษาในหลกัสูตรระยะส้ัน  การเข้ารับการฝึกอบรม  หรือการฝึกปฏิบัติงาน   

2.1 ช่ือหลกัสูตร/หัวข้อ  
ในงาน..................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีจดังาน........................................................................................................................................................ 
เมือง.......................................................................................ประเทศ................................................................... 
วนัท่ีจดังาน................................................................................................รวมเป็น..................เดือน.................วนั 
ก าหนดวนัท่ีเดินทาง.................................ก าหนดวนัท่ีกลบั............................รวมเป็น..............เดือน...............วนั 
ระยะเวลาในการศึกษา/ ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบติังาน รวมเป็น................................ชัว่โมง   

2.2 ประโยชน์ทีค่ณะ/มหาวิทยาลยัจะได้รับ 
1) ............................................................................................................................................................................ 
2) ............................................................................................................................................................................ 
3) ............................................................................................................................................................................ 

2.3 ได้รับทุนอ่ืนร่วมสนับสนุนจาก 
  ทุนคณะ/หน่วยงานตน้สังกดั ........................................................................................................................... 
  ทุนอ่ืนๆ(ช่ือแหล่งทุน) .....................................................................................................................................    
  ไม่มีทุนอ่ืน 

2.4 กรณไีด้รับทุนอ่ืนเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศต่อเน่ือง (ก่อนหรือหลงั) จากทุนน้ี  โปรดระบุช่ือแหล่งทุน 
....................................................................................ตั้งแต่วนัท่ี.............................ถึงวนัท่ี................................... 
***ระยะเวลาตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นกบัทุนน้ี และไม่สามารถเบิกค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ซ ้ าซอ้นได ้

2.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแบบประหยดั (พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานการจองและใบเสร็จต่าง ๆ) 
 

รายการค่าใช้จ่ายตามจริงแบบประหยดั  งบประมาณ (บาท) 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ในเส้นทางท่ีสั้น และประหยดั  

2. ค่าเดินทางภายในประเทศท่ีไปเพิ่มพูนความรู้  

3. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม  

4. ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน..............วนั ๆ ละ..................................บาท  

5. ค่าท่ีพกั      จ  านวน...............วนั ๆ ละ..................................บาท  

6. ค่าประกนัการเจบ็ป่วยและอุบติัเหตุ  

7. ค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีา  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
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   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                                      ลงนาม   …………………………………….……… 
                                                                                                  (……………………………….……………..) 

               ผูส้มคัรขอรับทุน 
                       วนัท่ี….…..……../……………/………..… 

 
 
 

* หากเอกสาร และหลักฐานการรับสมัครของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน / ชัดเจน จะถูกตัดสิทธ์ิในการพจิารณาทุน 
 

2.6  ผู้สมัครขอรับรองคุณสมบัติดังนี ้  (โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง        ) 

1)  เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีผา่นการประเมินทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี คร้ังท่ี 2  นบัถึงวนัท่ี      
     ยืน่ใบสมคัรมายงัฝ่ายวชิาการ 

2)  ไม่อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษาต่อ/การลาปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ หรือ 
      ถูกขอตวัไปช่วยราชการหน่วยงานอ่ืน 

3)  ไม่มีภาระผกูพนัในการคา้งส่งผลงานทางวชิาการ/วจิยั ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั     
      หรือคณะ/หน่วยงานตน้สังกดั ณ วนัท่ียืน่ใบสมคัรมายงัฝ่ายวชิาการ 

4)  ไม่เคยไดรั้บทุนจากกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2563  
 
2.7  เอกสาร/ หลกัฐานทีต้่องมีเพ่ือประกอบการพจิารณา (โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง        ) 

1)  ตาราง/เอกสารท่ีระบุก าหนดการและรายละเอียดของการศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้น การเขา้รับการ         
      ฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบติังาน  

2)  หนงัสือรับรองของคณบดีของหน่วยงานตน้สังกดั เห็นชอบในการขอรับทุน และรับรองวา่ 
     ไม่มีการคา้งผลงานทางวิชาการหรือวจิยัใด ๆ 

3)  หนงัสือตอบรับอยา่งเป็นทางการ และ มีเอกสารยนืยนัวา่จะไดรั้บประกาศนียบตัร (Certificate)   
      หรือจดหมายรับรอง เม่ือการศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้น การเขา้รับการฝึกอบรม                              
      หรือการฝึกปฏิบติังาน เสร็จส้ิน      

   4)  ส าเนาหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เช่น การจองตัว๋เคร่ืองบิน การจอง                 
         ท่ีพกั และใบเสร็จรับเงินในรายการต่าง ๆ  
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หนังสือรับรองของคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/วิทยาลยั 

 ขา้พเจา้..............................................................................ต  าแหน่งบริหาร............................................... 
คณะ/ส านกั/สถาบนั/วทิยาลยั........................................................................................มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ขอแจง้ใหม้หาวทิยาลยัทราบดงัน้ี 

 1. นาย/นาง/นางสาว..........................................................สังกดัภาควชิา..................................................... 
สมคัรขอรับทุนประเภท..........................................................................................................................................  
ในงาน/ โครงการ..................................................................................................................................................... 
ประเทศ..........................................................................ช่วงระยะเวลา................................................................... 

 2. ประโยชน์ท่ีคณะ/หน่วยงานตน้สังกดัจะไดรั้บจากผูส้มคัรตามช่ือขา้งตน้หากไดรั้บทุนในคร้ังน้ี 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 3. ขอรับรองวา่ผูส้มคัรตามรายช่ือขา้งตน้ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ และประกาศของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เร่ือง การใหทุ้นเพื่อการศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้น การเขา้รับการฝึกอบรม หรือการ
ฝึกปฏิบติังาน ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 4. ยนิยอมใหผู้ส้มคัรตามช่ือขา้งตน้เดินทางไปศึกษาในหลกัสูตรระยะสั้น การเขา้รับการฝึกอบรม หรือ
การฝึกปฏิบติังาน ณ ต่างประเทศได ้ตามโครงการท่ีเสนอมา  
 
                                                                                      ลงนาม   …………………………………….……… 
                                                                                                   (……………………………….……………..) 

                          วนัท่ี….…../…….…………/………..… 
















