
 

 
คู่มือการให้บริการ 

ทุนการศึกษา 
 
 
 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
                   คูม่ือการให้บริการการด าเนินงาน ด้านทุนการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการให้บริการด้านทุนการศึกษา ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงวิธีการรับสมัคร
ทุนการศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษา  อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานทุนการศึกษา 

          ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ 
 
 
 
        นางสาวพรรัตน์  ด าด้วงโรม 

               นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การด าเนินงานด้านทุนการศึกษา 
 

 ทุนการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มรับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาที่ประพฤติดี  นักศึกษาที่ล าบาก 
หรือนักศึกษาที่ประสบณ์ปัญหาในด้านต่าง เพ่ือช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อน ให้สามารถใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความส าเร็จในการศึกษาตามหลักสูตร สาขาวิชาที่ตนศึกษาเล่าเรียน  
รวมถึงจัดหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา ดูแลการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และติดตามประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เพ่ือการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในการณีท่ีเป็นการให้ทุนการศึกษาระยะยาว
ที่เป็นทุนต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษา 
 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานทุนการศึกษา
มีหน้าที่ ด าเนินการรับผิดชอบด้านทุนการศึกษา ตั้งแต่การประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา การ
แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน ให้ตรงตามคุณสมบัติของทุน
นั้น ๆ การจัดหาแหล่งทุนให้กับนักศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาตลอดจนการประเมินผล
การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินการ
ดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา บรรเทาความเดือนร้อน ให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
และส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
 
วัตถุประสงค์การด าเนินการด้านทุนการศึกษา 

1. เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการขอรับ
ทุนการศึกษาและวัตถุประสงค์ของแต่ละทุนที่ก าหนดไว้ 

2. เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาท่ีมีอยู่ ที่ได้รับจัดสรรมา แก่นักศึกษา  
3. เพ่ือด าเนินงานด้านการให้บริการทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การด าเนินงานด้าน

ทุนการศึกษา  กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว้  

 
ประเภททุนการศึกษา 
  ทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนการศึกษาหลายแหล่งทุน เช่น จากบุคคลภายนอกบริจาค สนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอกบริษัท มูลนิธิ สมาคมชาวตรัง สมาคมศิษย์
เก่าสัมพันธ์  สภากาดชาดไทย ฯลฯ 



 
 
  ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง  เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้รับจัดสรรอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร 
  ทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง (ให้เปล่า)  เป็นทุนการศึกษาท่ีมอบให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เป็นรายครั้ง  เพียงครั้งเดียวในปีการศึกษา 
 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา 

1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง 

2. เป็นนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างการศึกษา 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย   
4. เป็นผู้เอาใจใส่ในการเรียน และมีผลการเรียนที่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่เจ้าของทุนการศึกษา ก าหนดหรือระบุไว้ 

 
   

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     การสมัครขอรับทุนการศึกษา 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศทุนการศึกษาที่

เปิดรับสมัคร 

2. นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามาก่อน ในปีการศึกษาที่

สมัครขอรับทุนการศึกษา 

3. นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

 
ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา ตาม
คุณสมบัติของทุนการศึกษาที่รับสมัคร 

1 วันท าการ  
 
 
 

งานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2. นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
พร้อมส่งหลักฐาน  

1-5 วันท าการ 

3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครทุนการศึกษา 1 วันท าการ 
4. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการสัมภาษณ์

ทุนการศึกษา 
1 วันท าการ 

5. สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุน 1 วันท าการ 
6. ส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาพร้อม

หลักฐานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

1-2 วันท าการ 

7. มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา 

1-7 วันท าการ กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

8. มหาวิทยาลัย แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนมายัง
คณะ 

1-5 วันท าการ 

9. ประสานนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับทุนการศึกษา 

1-5 วันท าการ 

10. จัดส่งเอกสารนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัย 

1-3 วันท าการ 

11. มหาวิทยาลัย โอนเงินเข้าบัญชีให้กับ
นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 

2 สัปดาห์ กองคลัง 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
3. ส าเนาใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ีขอทุนการศึกษา 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
5. ส าเนาบัตรนักศึกษา 
6. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร) 
7. อ่ืน ๆ เช่น เรียงความ ภาพถ่ายบ้าน หนังสือรับรอง 

 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 

1. ใบส าคัญรับเงิน 

2. แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

5. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        กระบวนการด าเนินงาน 
         การแจ้งความประสงค์มอบทุนการศึกษา 
 

ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ที่มีความประสงค์มอบทุน  แจ้งความ

ประสงค์ขอมอบทุนการศึกษา 
1-2 วันท าการ ผู้ที่มีความประสงค์มอบ

ทุนการศึกษา 
2. ได้รับหนังสือการแจ้งความประสงค์ขอมอบ

ทุนการศึกษา 
1-2 วันท าการ งานพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3. น าส่งเงินการศึกษา และขอใบเสร็จรับเงิน 1 วันท าการ 
4. ด าเนินการออกใบเสร็จ ในนามของผู้มอบ

ทุนการศึกษา  
1 วันท าการ หน่วยการเงิน 

5. จัดท าหนังสือราชการภายนอกเพ่ือ
ขอขอบคุณและส่งใบเสร็จให้แก่ผู้ที่มีความ
ประสงค์มอบทุนการศึกษา 

1-3 วันท าการ งานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

6. ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
เพ่ือขอรับทุนการศึกษาตามความประสงค์
ของผู้มอบทุนการศึกษา  
(ตามขั้นตอน: การสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา) 

2-3 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

ที่.................................................................... 
วันที่............. เดือน........................................ พ.ศ. ................ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 ข้ำพเจ้ำ.............................................................................. ต ำแหน่ง............................... ....................... 
สังกัด............................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี..................... ถนน.................................................. 
ต ำบล/แขวง....................................... อ ำเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์..................................................... 
 
 (   ) ข้ำรำชกำร 
บัตร (   ) พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 (   ) ประชำชน 
 
 มีควำมประสงค์ขอรับเงินผ่ำนธนำคำร........................................... สำขำ............................................... 
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี........................................................................................... ...................... 
 หำกในกำรโอนเงิน  ธนำคำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรโอน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินในบัญชี 
ของข้ำพเจ้ำได ้
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
     (............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เอกสำรแนบ 

๑. ส ำเนำบัตรนักศึกษำ 
๒. ส ำเนำหน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ใบส าคัญรับเงนิ 
 

      วนัท่ี……….เดือน…………….…….…พ.ศ……………. 
ขา้พเจา้….......................................….......…อยูบ่า้นเลขท่ี…....….ถนน…….........…..……..… 

ต าบล…....……........………….อ าเภอ…………….…….…………..จงัหวดั…................………..……… 
ไดร้บัเงินจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดงัรายการตอ่ไปนี ้
 

รายการ จ านวนเงิน 
ทนุการศกึษาช่วยเหลอืนกัศกึษาในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 5,000 .- 
   
   

   
   
   

   
   

                                           รวมเป็นเงนิ 5,000 .- 
      

จ านวนเงิน          (หา้พนับาทถว้น) 
 
(ลงช่ือ)………….………………………………ผูร้บัเงิน 

          ( ..................................................... ) 
 

      (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจ้่ายเงิน 

        (…………………………………………..) 

       วนัท่ี ………..เดือน……………………..พ.ศ…………. 

 
 

แบบ  4230 



 
 
 
 
 

 
แบบฟอรม์ใบสมัครขอรับทุนการศกึษา (ให้เปล่า) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
ประจ าปีการศกึษา ........................ 

**************************** 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพมิพ ์
๑. ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว................................................................................ วนั/เดือน/ปีเกิด................................... ..................... 
     อาย.ุ...................ปี   สญัชาต.ิ.................................  เชือ้ชาต.ิ..................................  ศาสนา.. ........................................................... 
     คณะ............................................................................สาขาวชิา...................................... ................................................................ 
    ชัน้ปีท่ี ....................รหสัประจ าตวันกัศกึษา..........................................  ช่ืออาจารยท่ี์ปรกึษา......................................... ...................... 
    ผลการเรียนครัง้สดุทา้ย................................ผลการเรียนเฉล่ียสะสม...........................................(พรอ้มใบแสดงผลการเรียน) 
 

๒. ภูมิล าเนาเดมิ เลขท่ี....................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................ .................................... 
    ต  าบล/แขวง..........................................อ  าเภอ..........................................จงัหวดั............................ ................................................... 
    รหสัไปรษณีย.์............................................................โทรศพัท.์.................................................................................... ...................... 
………… 

๓. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี....................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................................ถนน..................... ........................................... 
    ต  าบล/แขวง..........................................อ  าเภอ...........................................จงัหวดั................... ........................................................... 
    รหสัไปรษณีย.์.............................................................โทรศพัท.์............................................................. ............................................ 
 

๔. เคยได้รับทุนการศกึษา 
ปีการศกึษา ชื่อทุนการศกึษา หน่วยงานที่มอบทุน จ านวนเงินทุน 

    
    
    
    
    
    
 

๕.    ไม่เคย กูยื้มเงินจากกองทนุใหกู้ยื้มเพ่ือการศกึษา 
        เคย กูยื้มเงินจากกองทนุใหกู้ยื้มเพ่ือการศกึษา ตัง้แตปี่การศกึษา..................................ถงึ.................................................. 
     
๖. บิดาชื่อ..................................................................................... ............  ถงึแก่กรรม  ยงัมีชีวติ อาย.ุ.......................................ปี 
    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน......................................................... จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดบั................................................ ......... 
    อาชีพ     รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกิจ ต  าแหน่ง.......................................................................................................... 
     คา้ขาย โดยเป็น  เจา้ของรา้น  หาบเร ่/ แผงลอย   เช่ารา้น   

 เกษตรกร   ท  านา   ท  าสวน    เลีย้งสตัว ์  อ่ืนๆ………………… 
 รบัจา้ง (ระบงุานใหช้ดัเจน)............................................................................................................ .................. 
 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ...................................... 

      รายไดปี้ละ...........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

 

 

 

รูปถ่าย 



 
- ๒- 

๗. มารดาชื่อ..................................................................................  ถงึแก่กรรม             ยงัมีชีวติ อาย.ุ....................................ปี 
    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน................................................. จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดบั........................................... ...................... 
     อาชีพ     รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกิจ ต  าแหน่ง.......................................................................................................... 
     คา้ขาย โดยเป็น  เจา้ของรา้น  หาบเร ่/ แผงลอย   เช่ารา้น   

 เกษตรกร   ท  านา   ท  าสวน    เลีย้งสตัว ์  อ่ืนๆ………………… 
 รบัจา้ง (ระบงุานใหช้ดัเจน)................................................................................................ ............................... 
 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ........................................ 

      รายไดปี้ละ...........................................บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ) 
๘. สถานภาพสมรสของบิดา/มารดา      อยู่ดว้ยกนั  หย่า      แยกกนัอยู่  อ่ืนๆ ระบ.ุ............................................... 
๙. กรณีทีผู้่ปกครอง/ผู้อุปการะไม่ใช่บิดา/มารดา ผูป้กครอง/ผูอ้ปุการะ ช่ือ............................................................................................ 
    อาย.ุ.........................ปี   เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน..................................... จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดับ........................................ 
    อาชีพ     รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกิจ ต  าแหน่ง........................................................................................................... 
     คา้ขาย โดยเป็น  เจา้ของรา้น  หาบเร ่/ แผงลอย   เช่ารา้น   

 เกษตรกร   ท  านา   ท  าสวน    เลีย้งสตัว ์  อ่ืนๆ………………… 
 รบัจา้ง (ระบงุานใหช้ดัเจน)............................................................................................................ ................... 
 อ่ืนๆ...................................................................................... ......................................................................... 

      รายไดปี้ละ...........................................บาท (หากไม่แน่นอนใหป้ระมาณการ)  
 

๑๐. พีน้่องร่วมบิดา/มารดา รวมนกัศกึษาดว้ย จ านวน...........คน  ชาย........คน   หญิง........คน    ขา้พเจา้เป็นคนท่ี................................... 
 

๑๑. พีน้่องทีก่ าลังศกึษาอยู่  รวม.....................คน     (ใหก้รอกขอ้มลูรวมทัง้ตวัท่านเองดว้ย) 
คนที ่ เพศ อายุ ช้ันปีที ่ สถาบันการศกึษา 
๑     

๒     
๓     
๔     

๕     
๖     

 

๑๒. พีน้่องทีป่ระกอบอาชีพแล้ว รวม.......................คน      (ใหก้รอกขอ้มลูรวมทัง้ตวัทา่นเองดว้ย) 
 

คนที ่ เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา สถานที่ท างาน รายได้เดอืนละ 
๑      
๒      

๓      
๔      
๕      

๖      
 
๑๓. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดอืนละ..................................บาท (นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน) 
 

๑๔. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงนิจาก นาย/นาง/นางสาว................................................................................. ................... 
      มีความสมัพนัธก์บัขา้พเจา้โดยเป็น....................................................................................................... .......................................... 



 
๑๕. ผลงานทีส่ร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวทิยาลัย (เขียนเพิม่เตมิต่างหากได้) 
 ๑………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๒………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.............................................................................................................................. .......................................................... 
 ๔.......................................................................................................................................... ............................................... 
 ๕....................................................................................... .................................................................................................. 
  

๑๖. กิจกรรมทีท่ าร่วมกับวทิยาลัย (เขียนเพิม่เตมิต่างหากได้)  
 ๑………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.............................................................................................................................. ............................................................. 
 ๔.......................................................................................................................................... ................................................ 
 ๕.................................................................................................................... ....................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทัง้หมดเป็นความจรงิทกุประการ พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบเอกสารต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแลว้  
จ านวน......................รายการ  คือ 

  ส  าเนาใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสดุ 
 ส าเนาใบลงทะเบียนภาคเรียนท่ีขอทนุ 
  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ชดุ 
  ส  าเนาบตัรประจ าตวันกัศกึษา  จ านวน ๑ ชดุ 
  ส  าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน ๑ ชดุ 
  รูปถ่ายหนา้ตรง ชดุนกัศกึษา ขนาด  ๑ นิว้  จ  านวน ๒  รูป 
  อ่ืน ๆ ระบ.ุ.............................................................. 

 
 
 
 
ลงช่ือ ............................................. ......         ลงช่ือ ........................................ ................. 
    (....................................................)                                                                                (....................................................)  
                      นกัศกึษา                                                                                                                     อาจารยท่ี์ปรกึษา 
 
 
 
                                                                ลงช่ือ ......................................................  
                                                                       (......................................................) 
                                                                      คณบดี คณะ ...................................... 
 
 
 
 
 



 
หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารยท์ีป่รึกษา 

       
       วนัท่ี.................เดือน...............................พ.ศ……………. 
  
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว..................................................ต  าแหน่ง........................................สาขาวชิา......................................คณะ
.....................................................เป็นอาจารยท่ี์ปรกึษาของ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี...............สาขาวชิา..................................................................คณะ................. ......................................................... 
 

โปรดให้ความเหน็เกี่ยวกับนักศึกษาในด้านต่อไปนี้ 
 

๑.  กริยามารยาทในสังคม 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 

๒.  ความประพฤติโดยท่ัวไป 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
....................................................................................... .. 

๓.  การปฏิบัติต่อเพือ่น 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  

๔.  ลักษณะการเป็นผู้น า 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  

๕. การมัธยัสถ ์  
........................................................................... ............... 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
.......................................................................................... 
..........................................................................................  

๖. ความคิดเห็นเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชนต่์อการพจิารณา  
ทุนการศกึษา…………………………………………….. 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 
 

 
 

......................................................... 
(..............................................................) 

อาจารยท่ี์ปรกึษา                 

 
 

......................................................... 
(..............................................................) 

หวัหนา้สาขาวชิา 

หมายเหตุ : ขอความอนเุคราะหอ์าจารยท่ี์ปรกึษาเสนอรายละเอียดและขอ้คดิเหน็เก่ียวกบันกัศกึษา  
     ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ 




