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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ  

ส าหรับพนักงานต าแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทท่ัวไป ประจ าปี 2564 

 
 
1. การสมัครขอรับทุน   
       ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา .......................................................................................................  
       ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวชิา .....................................................................................................  
 มหาวิทยาลยั/สถาบันที่คาดวา่จะเข้าศึกษา/ศึกษาอยู่ ...................................................................................... 
    ท่านได้สมัครขอรับทุนหรือได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ หรือไม่ 
        มี 
            อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุนจากแหล่งทนุอ่ืนๆ โปรดระบุ .......................................................... 

      ได้รับทนุจากแหล่งทนุอ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................... 
 -  เงื่อนไขของทุนที่ได้รบั โปรดระบุ .................................................................................................. 
 -  จ านวนเงินทีไ่ด้รับการสนบัสนุน โปรดระบุ .................................................................................... 

        ไม่มี 
2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  

 ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือข้าราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 และประเภททั่วไป 

 อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ได้รับการคัดเลือก 
 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ กรณีผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
 เกณฑ์ ได้แนบผลงานประกอบการพิจารณา 
 มีค ารับรองจากผู้บังคับบัญชา จ านวน 2 ราย 
 ผู้ขอทุนต้องไม่เคยส าเร็จการศึกษาในระดับเดียวกับที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
    3.1 ชื่อ-สกุล .............................................................................................................................................................. 
         เกิดวันที่ .............. เดือน ................................. พ.ศ. ….......... อายุ .............. ปี ............. เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
         เชื้อชาติ ...................................... สัญชาติ .............................................. ศาสนา................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้................................................. E-Mail........................................................................... 
 

    3.2 ต าแหน่งปัจจุบนั .................................................................... อัตราเลขที่ ..................... ระดับ .......................... 
         ภาควิชา/สายวิชา ......................................................................... คณะ ............................................................. 
         อายุงาน …........ ปี ............ เดือน .................. วัน (นับถงึวันสมัคร) เบอร์ภายใน................................................. 
         ระดับการศึกษาเมื่อบรรจุ ..................................................... ระดับการศึกษาปัจจบุัน ........................................ 
 

     
 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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3.3 ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา 

และสาขาวิชาเอก 
ชื่อสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม 

ปริญญาตร ี
 
 

   

ปริญญาโท 
 
 

   

  

 
 3.4 ประวัติการท างาน 

ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงานทีท่ า 
ระยะเวลา 

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
 
 

    

 
 

    

 

 
4.  เหตุผลความจ าเป็นของงาน และความคาดหวังของงานหลังจากได้รับทุนและส าเร็จการศึกษากลับมาท างาน 

(โปรดพิมพ์เป็นเอกสารแนบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
 

 
5.  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
     5.1  ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้  
  5.1.1  ความเห็น          เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 
           เพราะ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………...................................…………….. 
..........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
 5.1.2  ความคาดหวังของงานหลังจากผูไ้ด้รับทนุการศึกษาส าเร็จการศึกษา (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  

                                                              ลงนาม .............................................................. 
(.............................................................) 

ต าแหน่ง .............................................................. 
  วันที่ .............................................................. 
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 5.2  ผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป  
  5.2.1  ความเห็น          เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 
           เพราะ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………...................................…………….. 
..........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
  
 
 5.2.2  ความคาดหวังของงานหลังจากผูไ้ด้รับทนุการศึกษาส าเร็จการศึกษา (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  

 

                                                              ลงนาม .............................................................. 
(.............................................................) 

ต าแหน่ง .............................................................. 
  วันที่ .............................................................. 

 

       
 5.3 ผู้บังคับบัญชาสงูสุด (คณบดี / ผู้อ านวยการส านัก / รองอธิการบดี) 
  5.3.1  ความเห็น          เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 
           เพราะ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………...................................…………….. 
..........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
 5.3.2  ความคาดหวังของงานหลังจากผูไ้ด้รับทนุการศึกษาส าเร็จการศึกษา (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  

                                                              ลงนาม .............................................................. 
(.............................................................) 

ต าแหน่ง .............................................................. 
  วันที่ .............................................................. 
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6. ขอรับรองว่าได้อ่านรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาและเงื่อนไขต่างๆ เป็นที่เข้าใจแล้ว เมื่อได้รับการพิจารณา
ให้รับทุนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครขอรับทุนเป็นความจริง          
ทุกประการ 

 
                                                           ลงนาม .........................................................................ผู้สมัคร 
                                                           (นาย/นาง/นางสาว.................................................................) 
                                                           ยื่นใบสมัครวนัที่ .................................................................. 
 
7. หนังสือรับรอง :  ผู้สมัครโปรดส่งหนงัสือรับรองความสามารถ โดยมีผู้รับรอง จ านวน 2 ราย  

(ผู้บังคับบัญชา)  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยให้ผู้รับรองปิดผนึก (ลับ)  
 
8. แผนอัตราก าลัง :  โปรดส่งแผนพัฒนาอัตราก าลังของหน่วยงานประกอบการพิจารณา  
 
 
 
หมายเหตุ   โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมส าเนาหลักฐานต่างๆ และน าส่งให้ นางสาวอนุสรา ชูชื่น 

โดยทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถน าส่ง
เอกสารสมัครมาที่ anusara.aa@mail.kmutt.ac.th โดยโปรดชื่อเรื่อง “ลับ น าส่งเอกสารสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา ประจ าปี 2564 " และส่งเอกสารฉบับจริงตามมาในภายหลังได้ ณ ส านักงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  

 
 

 
 


