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ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศส�ำนั กงานกองทุนเพือ
่ ความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ ๒
โดย กองทุนเพือ
่ ความเสมอภาคทางการศึกษา

1

”

สารบัญ
แนะน�ำโครงการ

๓

ประกาศส�ำนั กงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ ๒

๔

เอกสารแนบท้าย ๑
หลักเกณฑ์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ กสศ.

๙

เอกสารแนบท้าย ๒
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณารับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ หรือ
“ทุนพระกนิ ษฐาสัมมาชีพ ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๐

เอกสารแนบท้าย ๓
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน

๑๕

เอกสารแนบท้าย ๔
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี ๒๕๖๓

๑๙

แนวทางการสมัครขอรับทุน
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิ ษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒๐

แบบสมัครทุน ก
ส�ำหรับนั กศึกษาที่ขอรับทุนด้วยตนเอง

๒๑

แบบเสนอชื่อ ข
ส�ำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส./อนุ ปริญญา
เสนอชื่อนั กศึกษา

๔๕

แบบเสนอชื่อ ค
ส�ำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
เสนอชื่อนั กศึกษา

๗๑

รู้จักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

๙๙
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โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีภารกิจในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์
ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา และยังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูควบคู่ไป
พร้อมกันด้วย
มาตรา ๕ (๔) ของพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุวา่
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
หรือพัฒนาเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศกั ยภาพทีจ่ ะพึง่ พา
ตนเองในการด�ำรงชีวติ ได้ และ
มาตรา ๕ (๗) ด�ำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำองค์ความรูด้ งั กล่าวไปใช้เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านก�ำลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย
จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศที่แรงงาน
สายอาชีพจะเป็นกลุ่มที่ตลาดแรงงานต้องการสูงสุดถึงร้อยละ ๔๔ ของความต้องการแรงงานทั้งหมดใน
ช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า….
ท�ำอย่างไรให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากกลุ่มสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด้อยโอกาส๑  ได้รบั การพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาต่อเต็มศักยภาพต่อเนือ่ งจนถึงระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนสายอาชีพทีต่ อบสนองต่อการขับเคลือ่ นประเทศตอบโจทย์
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” คือ หนึ่ งในค�ำตอบ
จากผลการศึกษาของ OECD ในปี ๒๕๕๙ พบว่า ประเทศไทยมีเด็กทีม่ ฐี านะยากจนในกลุม่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ลา่ งสุด แต่มคี วามรูค้ วามสามารถในระดับเทียบเท่ากับ
เด็กทีเ่ รียนดีในกลุม่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์สงู สุดประมาณ ๓.๓ เปอร์เซ็นต์ ของเด็กกลุม่ ยากจนหรือคิดเป็นจ�ำนวนประมาณ ๖,๑๑๑ คน เด็กกลุม่ นีห้ ากไม่ได้รบั การสนับสนุน
ในด้านทุนการศึกษาให้เรียนต่อ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะต้องออกนอกระบบการศึกษา หรือได้รบั การศึกษาในมาตรฐานคุณภาพทีไ่ ม่สามารถท�ำให้ศกั ยภาพได้รบั การพัฒนา
อย่างเต็มที่ ซึง่ จะเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไปอย่างน่าเสียดาย
๑
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ประกาศส�ำนั กงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้มีประกาศเรื่อง โครงการทุนพัฒนา
เต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
แล้วนั้น
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผล
ให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่มีความสนใจไม่สามารถยื่นสมัครเข้ารับทุนได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในการได้รับ
การศึกษาและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ จึงจัดให้มกี ารประกาศโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ ๒ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
สถานศึกษา หมายถึง วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายถึง ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลรายได้และข้อมูล
สถานะครัวเรือน ซึง่ มีรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือนหรือต�ำ่ กว่า ตามหลักเกณฑ์ผขู้ าดแคลน
ทุนทรัพย์ กสศ. เอกสารแนบ ๑
ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ
หรือขาดโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ หรือสมควรได้รบั การช่วยเหลือเพือ่ มนุษยธรรม ตลอดจน
ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับ
ผูอ้ นื่ รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
ประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ๒
ผูร้ บั ทุน หมายถึง ผูท้ มี่ ศี กั ยภาพ ความสามารถพิเศษทีเ่ ป็นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือผูด้ อ้ ยโอกาส
ส�ำเร็จการศึกษาสายอาชีพและได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
4

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ การด�ำเนินการตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ
๒.๑ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขนึ้ ไป เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนสายอาชีพทีต่ อบสนองต่อการขับเคลือ่ น
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒.๒ เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษจากกลุ่มอาชีวศึกษาให้ได้ใช้ทักษะและพัฒนาตนเอง
เป็นผู้เชี่ยวชาญจากระบบการศึกษาระดับสูง โดยจะเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีค่านิยมหรือเห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทางด้าน
สายอาชีพ/อาชีวศึกษาที่มีโอกาสก้าวหน้าในการศึกษาถึงระดับสูง
ข้อ ๓ ทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๓.๑ ทุนส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
๓.๒ ทุนส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา      
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพือ่ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนือ่ งหรือหลักสูตรเทียบโอน ๒-๓ ปี
ข้อ ๔ คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับทุน
๔.๑ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.
๔.๒ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๓ มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า ๓.๐๐ และอยูใ่ นล�ำดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ บนของสาขา
ที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา
๔.๔ เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่สถานศึกษารับรองโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในกรณีที่มีผลงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔.๕ เป็นผู้ที่ก�ำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง หรือ
เทียบโอน ชัน้ ปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยหลักสูตรได้รบั การรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณี
ที่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วย โดย กสศ.
จะมีการพิจารณาคุณสมบัติหลักสูตรของผู้ขอรับทุน เพื่อค�ำนึงถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกได้ในสาขาดังต่อไปนี้
๔.๕.๑ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First
S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
๔.๕.๒ สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science, Technology, Engineering, Mathematics:
STEM)
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๔.๖ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
๔.๗ เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น�ำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ
(รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะปรากฎตามเอกสารแนบ ๓)
ข้อ ๕ การสมัคร สามารถด�ำเนินการได้ ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ นักศึกษาสมัครด้วยตนเอง โดยสามารถยื่นแบบสมัครและเอกสารประกอบ    
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทางระบบออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าสู่เว็บไซต์ https://eef-potential.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในแบบสมัคร ก และแนบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
แนวทางที่ ๒ สถานศึกษาเสนอรายชื่อนักศึกษา สาขาละไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งสถานศึกษา
โดยมีแนวทางการสรรหาและเสนอชื่อนักศึกษาที่ด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ ยึดหลักความถูกต้อง
ความเป็นธรรม และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยสถานศึกษาต้องจัดประกาศตามความเหมาะสม
ทั้งนี้สถานศึกษาต้องพร้อมที่จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกดังกล่าว
โดยสามารถยืน่ แบบเสนอชือ่ และเอกสารประกอบได้ตง้ั แต่วนั ที่ ๖ กรกฎาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ทางระบบออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าสู่เว็บไซต์ https://eef-potential.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในแบบเสนอชือ่ ข หรือ ค และแนบเอกสารหลักฐานให้ถกู ต้องและครบถ้วน
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
ข้อ ๖ คัดกรองความยากจน
กสศ. จะด�ำเนินการคัดกรองความยากจนของผูข้ อรับทุนตามขัน้ ตอนและวิธกี ารที่ กสศ. ก�ำหนด
รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุน
			
ข้อ ๗ การคัดเลือก
กสศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ ภาคเอกชน
และภาคสื่อมวลชน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้
ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพ ความสามารถและความเหมาะสมจากแบบสมัคร ก หรือแบบเสนอชื่อ ข หรือ ค  
เอกสารและหลักฐานต่างๆ โดยอาจรวมถึงการทดสอบความรูค้ วามสามารถและ/หรือประเมินความเหมาะสม
ของผูข้ อรับทุนด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ สอบข้อเขียนหรือวิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ การคัดเลือก
ผู้รับทุนจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ�ำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ กสศ. แต่งตั้งถือเป็นที่สุด
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ข้อ ๘ งบประมาณส�ำหรับผู้รับทุน
กสศ. จะเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับทุนในแต่ละระดับ โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก กสศ. จะมีการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมอีกครัง้ โดยงบประมาณประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
ปริญญาตรีรับทุน ๔ ปี
ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่ อง/
หลักสูตรเทียบโอน รับทุน ๒-๓ ปี

ปริญญาโท
รับทุน ๒ ปี

ปริญญาเอก
รับทุน ๓ ปี

๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน

๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บาท/ปี

ไม่เกิน
๖๐,๐๐๐ บาท/ปี

ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท/ปี

ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท/ปี

ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท/ปี

ค่าสนับสนุน
โครงงาน/วิจัย

ไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท/ปี

ไม่เกิน
๗๐,๐๐๐ บาท/ปี

ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

-

ไม่เกิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี

ไม่เกิน
๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี

รายการ

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ค่าสนับสนุนวิจัย
ระยะสั้นในต่างประเทศ

ผู้รับทุนตามโครงการนี้ จะต้องยุติการรับทุนอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะซ�้ำซ้อนกัน และรวมถึงการกู้ยืม
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข้อ ๙ เงื่อนไขในการรับทุน
การรับทุนการศึกษาตามโครงการนี้ เมือ่ ผูร้ บั ทุนส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโครงการแล้ว
ไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการชดใช้ทุนที่ได้รับไปคืน เว้นแต่กรณีที่ผู้รับทุนไม่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของโครงการหรือผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้งการศึกษา ยุติการศึกษา หรือ
เลิกการศึกษาก่อนส�ำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนคืน ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและ
ได้รับการยินยอมจาก กสศ.
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ข้อ ๑๐ สัญญารับทุน
ผู้รับทุนจะต้องท�ำสัญญารับทุนตามแบบที่ กสศ. ก�ำหนด
ข้อ ๑๑ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้รับทุน
เพือ่ ให้ผรู้ บั ทุนได้รบั การศึกษาและพัฒนาเต็มศักยภาพ บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย และ กสศ.
อาจสร้างกลไกและจัดให้มีมาตรการเสริมหนุนผู้รับทุน เช่น
๑๑.๑ การติดตามความก้าวหน้าโดยคณะอนุกรรมการก�ำกับทิศทางโครงการฯ
๑๑.๒ การสนับสนุนงานทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
๑๑.๓ การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับทุนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๑.๔ การวิจัยประเมินผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานทั้งด้านผลลัพธ์ผลตอบแทน (Return
on Investment) ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมด�ำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ
และองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นอิสระ
๑๑.๕ หลังจากผู้รับทุนส�ำเร็จการศึกษา จะมีกลไกการติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพของผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาและการประกอบอาชีพ และการประเมินผลโครงการในภาพรวม
ในการนี้ผู้รับทุนต้องยินยอมในการให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมในข้อ ๑๑.๑ – ๑๑.๕
ข้อ ๑๒ ระยะเวลาด�ำเนินงาน เป้าหมายให้ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษาตามโครงการเริ่มต้นใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ก�ำหนดเวลาในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ๒๕๖๓ เอกสารแนบท้าย ๔
ข้อ ๑๓ ในกรณีมปี ญ
ั หาใดๆเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามประกาศนี้ กสศ. สงวนสิทธิเ์ ป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
ชี้ชาด และค�ำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
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                   (นายสุภกร บัวสาย)
(ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)

เอกสารแนบท้าย ๑

หลักเกณฑ์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ กสศ.
๑. ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่ กสศ.
พิจารณาเป็นหลัก
๒. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ประกอบด้วย สถานะครัวเรือน ๘ ด้าน ผ่าน Application ของ
กสศ. ได้แก่
๒.๑ จ�ำนวนสมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง
๒.๒ ประเภทที่อยู่อาศัย
๒.๓ สภาพที่อยู่อาศัย
๒.๔ ที่ดินท�ำการเกษตร
๒.๕ แหล่งน�้ำดื่ม/ใช้
๒.๖ แหล่งไฟฟ้าหลัก
๒.๗ ยานพาหนะในครัวเรือน
๒.๘ ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
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เอกสารแนบท้าย ๒

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณารับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ หรือ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ด้อยโอกาสที่มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบในกรณีต่างๆ
(ตามทีร่ ะบุ ไว้ในประกาศ กสศ.) อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ สมอภาคกับผูอ้ น่ื โดยผูด้ อ้ ยโอกาส
ประเภทต่างๆที่ ประสงค์จะขอรับทุนต้องมีการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาสของกลุม่ เป้าหมายโครงการ มีความน่าเชือ่ ถือ
ชัดเจน สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้ให้ผู้ขอรับทุน/สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
รับรอง ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแต่ละลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุนตามโครงการนี้และแนบเอกสารหลักฐาน
ทีแ่ สดงว่าเป็นผูป้ ระสบภาวะดังกล่าว อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ สมอภาคกับผูอ้ นื่ โดยเอกสาร
หลักฐานเป็นเอกสาร ต้นฉบับ ในกรณีที่เป็นเอกสารส�ำเนาจัดให้มีการรับรองส�ำเนาถูกต้อง พร้อมแนบส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชน มาพร้อมกับแบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ ตามแนวทาง/ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
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ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน

เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

(๑) เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิง
เป็นหลักแหล่งแน่นอน ด�ำรงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง
ขาดปัจจัยพืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ เสีย่ งต่อการประสบ
ภัยอันตรายและเป็นปัญหาสังคม
(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กก�ำพร้า หมายถึง เด็กที่
มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่
ต่างๆ รวมไปถึงเด็กที่บิดามารดาปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิต
อยู่ล�ำพังหรืออยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดู
จากบิดามารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากปัญหาการหย่า
ร้างหรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความสับสนขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น

• หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาคกับผู้อื่น
• มรณบัตรของบิดา/มารดา
• หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาคกับผู้อื่น

ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน

เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

(๓) เด็กที่ถูกท�ำร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ทางร่างกายหรือทางจิตใจชีวิตอยู่
อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกท�ำร้าย
ทารุณ ถูกบีบคั้น กดดัน จากบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครอง
(๔) ผู้พ้นโทษ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจาก
เรือนจ�ำหรือทัณฑสถาน ได้รับการพักการลงโทษ
ลดวันต้องโทษจ�ำคุก อภัยโทษ และได้รบั การปลดปล่อย
เมื่อจ�ำคุกครบก�ำหนดตามค�ำพิพากษาของศาล
รวมทั้งผู้พ้นจากการคุมประพฤติ ผู้พ้นจากการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
(๕) เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรง
ที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือมี
บิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกสังคม
รังเกียจ เป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษา
หรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้
(๖) ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบ
• ผู้ติดเชื้อ HIV หมายถึง บุคคลที่มีกลุ่มอาการของ
โรคที่เกิดกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือ
บกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังไม่ได้เป็นมาแต่ก�ำเนิด
โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส Human Immune
Deficiency Virus
• ผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู้ได้รับเชื้อเอดส์แล้ว และ
เมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือไม่มี
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิดการติดเชื้อโรคอื่นๆได้ง่าย
• ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์
หมายถึง ครอบครัวของผูต้ ดิ เชือ้ HIV และ ผูป้ ว่ ยเอดส์

• หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาคกับผู้อื่น
• เอกสารรับรองการพ้นโทษ
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาคกับผู้อื่น

• ใบรับรองแพทย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาคกับผู้อื่น
• ใบรับรองแพทย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่เสมอภาคกับผู้อื่น
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(๗) ผูพ้ กิ าร
• ใบรับรองแพทย์
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่ • หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
สูญเสียการเห็นตัง้ แต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ที่เสมอภาคกับผู้อื่น
ซึง่ แบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้
• คนตาบอด หมายถึง บุคคลทีส่ ญ
ู เสียการเห็นมาก จน
ต้องใช้สอื่ สัมผัสและสือ่ เสียงหาก ตรวจวัดความชัดของ
สายตาข้างดีเมือ่ แก้ไขแล้ว อยูใ่ นระดับ ๖ ส่วน ๖๐
(๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐ (๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่
สามารถรับรูเ้ รือ่ งแสง
• คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลทีส่ ญ
ู เสียการเห็น
แต่ยงั สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ดว้ ยอุปกรณ์
เครือ่ งช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดี
เมือ่ แก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ
๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐)
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ได้แก่ บุคคลที่
สูญเสียการได้ยนิ ตัง้ แต่ระดับหูตงึ น้อยจนถึงหูหนวก ซึง่
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
• คนหูหนวก หมายถึง บุคคลทีส่ ญ
ู เสียการได้ยนิ มาก
จนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยนิ ไม่วา่ จะ
ใส่หรือไม่ใส่เครือ่ งช่วยฟัง ซึง่ โดย ทัว่ ไปหากตรวจ
การได้ยนิ จะมีการสูญเสียการได้ยนิ ๙๐ เดซิเบลขึน้ ไป
• คนหูตงึ หมายถึง บุคคลทีม่ กี ารได้ยนิ เหลืออยูเ่ พียงพอ
ทีจ่ ะได้ยนิ การพูดผ่านทางการได้ยนิ โดยทัว่ ไปจะใส่
เครือ่ งช่วยฟัง ซึง่ หากตรวจวัดการได้ยนิ จะมีการสูญเสีย
การได้ยนิ น้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล
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บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ได้แก่ บุคคลทีม่ ี
ความจ�ำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ติ น (Functioning)
ในปัจจุบนั ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง
สติปญ
ั ญาต�ำ่ กว่าเกณฑ์เฉลีย่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ร่วมกับ
ความจ�ำกัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะ
จาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การสือ่ ความหมาย การดูแล
ตนเอง การด�ำรงชีวติ ภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ การรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรในชุมชน
การรูจ้ กั ดูแลควบคุมตนเอง การน�ำความรูม้ าใช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน การท�ำงาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย ทัง้ นีไ้ ด้แสดงอาการดังกล่าว
ก่อนอายุ ๑๘ ปี
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลือ่ นไหว
หรือสุขภาพ ซึง่ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
• บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลือ่ นไหว
ได้แก่ บุคคลทีม่ อี วัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูก
หรือกล้ามเนือ้ ผิดปกติ มีอปุ สรรคในการเคลือ่ นไหว
ความบกพร่องดังกล่าว อาจเกิดจากโรคทางระบบ
ประสาท โรคของระบบกล้ามเนือ้ และกระดูก การไม่
สมประกอบมาแต่กำ� เนิด อุบตั เิ หตุและโรคติดต่อ
• บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคล
ทีม่ คี วามเจ็บป่วยเรือ้ รังหรือมีโรคประจ�ำตัวซึง่ จ�ำเป็น
ต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ซึง่ มีผลท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นต้องได้รบั
การศึกษาพิเศษ
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคล
ทีม่ คี วามผิดปกติในการท�ำงานของสมองบางส่วนที่
แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรูท้ อี่ าจเกิดขึน้
เฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้าน
คือ การอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ ซึง่ ไม่สามารถ
เรียนรูใ้ นด้านทีบ่ กพร่องได้ทงั้ ทีม่ รี ะดับสติปญ
ั ญาปกติ
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บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียง
ผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือ
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องในเรือ่ งความเข้าใจหรือการใช้
ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อนื่ ทีใ่ ช้ใน
การติดต่อสือ่ สาร ซึง่ อาจเกีย่ วกับรูปแบบ เนือ้ หาและ
หน้าทีข่ องภาษา
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
ได้แก่ บุคคลทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนไปจากปกติเป็น
อย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนัน้ เป็นไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลจาก ความบกพร่องหรือความผิด
ปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรูอ้ ารมณ์
หรือความคิดเช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมอง
เสือ่ ม เป็นต้น
บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลทีม่ คี วามผิดปกติของ
ระบบการท�ำงานของสมองบางส่วนซึง่ ส่งผลต่อ
ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม
และการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และมีขอ้ จ�ำกัดด้าน
พฤติกรรม หรือมีความสนใจจ�ำกัดเฉพาะเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ โดยความผิดปกตินนั้ ค้นพบได้กอ่ นอายุ ๓๐
เดือน
บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลทีม่ สี ภาพความบกพร่อง
หรือความพิการมากกว่าหนึง่ ประเภทในบุคคลเดียวกัน
*ประเภทความด้อยโอกาส อ้างอิงจากค�ำจ�ำกัดความของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคม และ
ความมัน่ คงของมนุษย์
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คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน

(๑) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.
(๒) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
และอยู่ในล�ำดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ บนของสาขาที่ส�ำเร็จการศึกษา
(๔) เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่สถานศึกษารับรองโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในกรณีที่มี
ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค อาจจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
(๕) เป็นผูท้ กี่ ำ� ลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ชัน้ ปีที่ ๑ ในปีการศึกษา
๒๕๖๓ โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วย  โดยมีสาขา
ดังต่อไปนี้
๕.๑ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ สาขาตามนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยระบุอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่
           ๑) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร
๒) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) หุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ลักษณะทุน

๑. ทุนส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพือ่ ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน

เอกสารแนบท้าย ๓

เอกสารและหลักฐานขอให้ด�ำเนินการยื่น
ผ่านระบบออนไลน์ของ กสศ. ประกอบ
ด้วย
(๑) แบบสมัคร ก หรือ แบบเสนอ ข หรือ ค
    ๑) ประวัตินักศึกษาที่ขอรับทุน
๒) แบบรับรองศักยภาพและความเหมาะสม
ของนักศึกษาที่ขอรับทุนโดยคณบดี/
ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาจาก
สถานศึกษาที่นักศึกษาก�ำลังเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
ในกรณีที่สถานศึกษาระดับปริญญาตรี
เสนอชื่อ
    ๓) แบบรับรองผลการเรียนและ
ความเหมาะสมของนักศึกษาที่ขอรับทุน
โดยคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์
ทีป่ รึกษา/อาจารย์จากสถานศึกษาทีน่ กั ศึกษา
ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)

เอกสารและหลักฐาน
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(๒) แบบรับรองผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด้อยโอกาส โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหนึง่
    ๑) แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลน
ทุนทรัพย์จาก ๓ ฝ่าย (๑. บิดา/มารดา/
ผูป้ กครอง ๒. คณบดี/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ ๓. เจ้าหน้าที่
ของรัฐในต�ำบล)
    ๒) แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาสจาก
๓ ฝ่าย (๑. บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
๒. คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์
ที่ปรึกษา/อาจารย์ และ ๓. เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในต�ำบล)
(๓) หลักฐานหรือเอกสารประกอบทีต่ อ้ ง
แนบมาพร้อมแบบสมัคร ก หรือแบบ
เสนอชื่อ ข หรือ ค ตามประเภททุน
    ๑) ใบรายงานผลการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ๒) ส�ำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา
ขีดคร่อมระบุ “เพื่อสมัครขอรับทุน
พระกนิษฐาสัมมาชีพเท่านั้น” พร้อมเซ็น
ชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
    ๓) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    ๔) ใบรับรองการฝึกงานจากสถาน
ประกอบการ
    ๕) เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การคัดเลือก (ถ้ามี)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน

๕.๒ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering,
Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล  
     โดยตัวอย่างสาขา ๕.๑ และ ๕.๒ ดังต่อไปนี้
           • ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด ยกเว้น สาขา
วิศวกรรมโยธา
           • ประเภทอุตสาหกรรมส่งเสริม ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด เช่น
           - สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
           - สาขาวิศวกรรมอาหาร
           - สาขาวิศวกรรมเกษตร
           - สาขาวิศวกรรมพลังงาน
           • ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น
           - สาขาการผลิตพืช
           - สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
           - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
           - วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
           - วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร
           - สัตวศาสตร์
           • ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เช่น
           - สาขาการโรงแรม
           - สาขาการท่องเที่ยว
โดย กสศ. จะมีการพิจารณาคุณสมบัติหลักสูตรของผู้ขอรับทุน เพื่อค�ำนึงถึงการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
(๖) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
(๗) เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น�ำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ
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(๑) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.
(๒) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญาในปี
การศึกษา ๒๕๖๒
(๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐
และอยู่ในล�ำดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ บนของสาขาที่ส�ำเร็จการศึกษา
(๔) เป็นผู้มีประวัติดีเด่นที่สถานศึกษารับรองโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในกรณีที่มี
ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค อาจจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
(๕) เป็นผู้ที่ก�ำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตร
เทียบโอน ๒-๓ ปี ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วย โดยมีสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษาดังต่อไปนี้
๕.๑ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ สาขาตามนโยบาย
ของรัฐบาลเพือ่ ผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนาไปสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ โดยระบุอตุ สาหกรรม
เป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่
           ๑) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร
           ๒) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) หุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ลักษณะทุน

๒. ทุนส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตร
เทียบโอน ๒-๓ ปี

เอกสารและหลักฐานขอให้ด�ำเนินการยื่น
ผ่านระบบออนไลน์ของ กสศ. ประกอบ
ด้วย
(๑) แบบสมัคร ก หรือ แบบเสนอ ข หรือ ค
    ๑) ประวัตินักศึกษาที่ขอรับทุน
๒) แบบรับรองศักยภาพและความเหมาะสม
ของนักศึกษาที่ขอรับทุนโดยคณบดี/
ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาจาก
สถานศึกษาที่นักศึกษาก�ำลังเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
ในกรณีที่สถานศึกษาระดับปริญญาตรี
เสนอชื่อ
    ๓) แบบรับรองผลการเรียนและ
ความเหมาะสมของนักศึกษาที่ขอรับทุน
โดยคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์
ทีป่ รึกษา/อาจารย์จากสถานศึกษาทีน่ กั ศึกษา
ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.)

เอกสารและหลักฐาน
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(๒) แบบรับรองผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด้อยโอกาส โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหนึง่
    ๑) แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลน
ทุนทรัพย์จาก ๓ ฝ่าย (๑. บิดา/มารดา/
ผูป้ กครอง ๒. คณบดี/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ ๓. เจ้าหน้าที่
ของรัฐในต�ำบล)
    ๒) แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาสจาก
๓ ฝ่าย (๑. บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
๒. คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์
ที่ปรึกษา/อาจารย์ และ ๓. เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในต�ำบล)
(๓) หลักฐานหรือเอกสารประกอบทีต่ อ้ ง
แนบมาพร้อมแบบบสมัคร ก

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน

๕.๒ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering,
Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล  
     โดยตัวอย่างสาขา ๕.๑ และ ๕.๒ ดังต่อไปนี้
           • ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด ยกเว้น สาขา
วิศวกรรมโยธา
           • ประเภทอุตสาหกรรมส่งเสริม ที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด เช่น
           - สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
           - สาขาวิศวกรรมอาหาร
           - สาขาวิศวกรรมเกษตร
           - สาขาวิศวกรรมพลังงาน
           • ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น
           - สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
           - สาขาวิศวกรรมอาหาร
           - สาขาวิศวกรรมเกษตร
           - สาขาวิศวกรรมพลังงาน
           • ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น
           - สาขาการผลิตพืช
           - สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
           - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
           - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
           - สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร
           - สาขาสัตวศาสตร์
           • ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เช่น
           - สาขาการโรงแรม
           - สาขาการท่องเที่ยว
โดย กสศ. จะมีการพิจารณาคุณสมบัติหลักสูตรของผู้ขอรับทุน เพื่อค�ำนึงถึงการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
(๖) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
(๗) เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น�ำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

เอกสารแนบท้าย ๔

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

กิจกรรม

ระยะเวลา

การประชาสัมพันธ์และการสมัครขอรับทุนและการเสนอชื่อผู้รับทุน
ประชาสัมพันธ์โครงการและยื่นแบบเสนอชื่อผู้รับทุน ๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ผ่านระบบออนไลน์
กระบวนการคัดเลือกผู้ขอรับทุน
กระบวนการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ฝ่าย

ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้รับทุน

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ส่งเสริมผู้รับทุน
ปฐมนิเทศผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือก

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

สร้างเครือข่าย ติดตาม ประเมินผล
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับทุน

ตลอดระยะเวลาโครงการ
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แนวทางการสมัครขอรับทุน

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สามารถด�ำเนินการได้ ๓ แนวทางผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางที่ ๑

นักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดสามารถสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง (รายละเอียดแบบสมัครทุน ก)
แนวทางที่ ๒

สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา เสนอชื่อศิษย์เก่าที่จะเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีปี ๑ ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด โดยมีคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา
รับรอง (รายละเอียดแบบเสนอชื่อ ข)
แนวทางที่ ๓ สถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนระดับปริญญาตรีเสนอชือ่ นักศึกษาทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ปี ๑ ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด โดยเป็นสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตร ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ที่จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช.
๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องหรือเทียบโอน จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปวส./อนุปริญญา
โดยมีคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง (รายละเอียดแบบเสนอชื่อ ค)
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แบบสมัครทุน ก
ส�ำหรับนั กศึกษาที่ขอรับทุนด้วยตนเอง
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โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………......
O ขอรับทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
O ขอรับทุนประเภทด้อยโอกาส
จบการศึกษาระดับ
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขา…………………………………………………สถาบันการศึกษา………………………………………………………….…
ปัจจุบันก�ำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
O หลักสูตร ๔ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
O หลักสูตรต่อเนื่อง ๒-๓ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
O หลักสูตรเทียบโอน ๒-๓ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
สาขา…………………………………………………………………คณะ (ถ้ามี) ……………………….....………………….…...
สถาบัน………………………………………………………………………………………………………………………………........
(กรณีศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรีทสี่ ถานศึกษาในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา โปรดระบุชอื่ สถานศึกษา
………….....................................................................................................................................................)
คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในเดือน.............................................................ปี.............................................
                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ลงชื่อ ……………………………………………………………
                
         (………………………………………………………….)
   ผู้สมัครขอรับทุน
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ส่วนที่ ๑
๑.๑ ประวัตินักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………….....................………………………….
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………….
เลขประจ�ำตัวประชาชน
๑.๒ ข้อมูลผลการศึกษา
ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๒

สถานศึกษา

สาขา

เทอม ๑/๒๕๖๐
เทอม ๒/๒๕๖๐
เทอม ๑/๒๕๖๑
เทอม ๒/๒๕๖๑
เทอม ๑/๒๕๖๒
เทอม ๒/๒๕๖๒
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เทอม ๑/๒๕๖๑

ผลการเรียนเฉลี่ย

หน่วยกิต

เทอม ๒/๒๕๖๑
เทอม ๑/๒๕๖๒
เทอม ๒/๒๕๖๒
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ผลการเรียนสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)

หน่วยกิต
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๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ
ความสามารถโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ
การท�ำโครงงาน ชื่อ….…………………………………………………………………………………………………………………
O  เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ได้รับรางวัล
O  เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
การได้รับรางวัล
O ระดับท้องถิ่น รายการแข่งขัน…………………..……..……….………………………………………….……….............
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับจังหวัด รายการแข่งขัน…………………..……..……….……………………………………………….……………..
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับภูมิภาค รายการแข่งขัน………..……..……………….…………………………………………………………………
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับชาติ รายการแข่งขัน…………………..………………….………………………………………………………….……
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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๑.๔ ประสบการณ์ฝึกงานในสถานประกอบการ
ชื่อหน่ วยงาน

ต�ำแหน่ ง/หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ระบุ
ภาคการศึกษา
และปี)

ชื่อครูฝึกใน
สถานประกอบการ

ต�ำแหน่ ง

มือถือ

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)

๑.๕ กิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วมในการจัด/ด�ำเนินการ/เข้าร่วม/ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ชื่อหน่ วยงาน

ต�ำแหน่ ง/หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ/ด�ำเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรม

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)

๑.๖ ประสบการณ์ท�ำงานระหว่างเรียน
สถานที่ท�ำงาน

ลักษณะงาน/ต�ำแหน่ ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปี

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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๑.๗ การสนับสนุนเพื่อการศึกษาที่ผ่านมา
O ครอบครัวสนับสนุน
O กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
O ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น โปรดระบุ………………………..…………………………………
O ท�ำงานพิเศษ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………
O อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………
๑.๘ การศึกษาฝึกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ
O ไม่เคย
O เคยได้รับทุนไปศึกษาฝึกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ โปรดระบุ
ชื่อทุน

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ชื่อกิจกรรม/หลักสูตร/การประชุมที่เข้าร่วม

ประเทศ

ช่วงเวลา

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติส่วนตัวนักศึกษาที่ขอรับทุน
๒.๑ วัน เดือน ปี เกิด……………………………………..เพศ………..………ศาสนา…………………………….………….
๒.๒ ที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน บ้านเลขที่…………………หมู่ที่..………ซอย……………………….……….
ถนน………………………………………………………….แขวง/ต�ำบล……………………………………..…………….……..
เขต/อ�ำเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………………..……………………
รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์……………………………………….………
๒.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน
O ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน
O ไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน โปรดระบุ
บ้านเลขที่………หมู่ที่…………ซอย……………..…………………ถนน……………………………………………………….
แขวง/ต�ำบล……………………………………………………เขต/อ�ำเภอ……………………………………………………….
จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย์…………….………….…โทรศัพท์…………………………………   
๒.๔ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ (โปรดระบุ)
ชื่อ – นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ์กับนักศึกษาที่ขอรับทุน.....................
ประเภทที่อยู่อาศัย
O บ้านที่ผู้อาศัยอยู่ด้วยเป็นเจ้าของ   O บ้านเช่า
O บ้านผู้อื่น
O อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
๒.๕ ภาระงานความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ขอรับทุนที่มีต่อครอบครัว
O ช่วยงานบ้าน
O ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิการ
O ช่วยค้าขายเล็กๆ น้อยๆ
O ทํางาน (รับจ้างทั่วไป) โปรดระบุ………………………….
O ช่วยงานในไร่นา
O อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................
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ส่วนที่ ๓

ครอบครัว/ผู้ปกครอง
๓.๑ ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………….……ปี
สัญชาติของบิดา O ไทย       
O อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
O มีชีวิตอยู่
O ถึงแก่กรรม O ไม่ทราบ
อาชีพของบิดา …………………………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..…….....……….
โทรศัพท์มือถือ …………………………………………….
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การศึกษาสูงสุดของบิดา
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๒ ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………………………………………………………อายุ …………………ปี
สัญชาติของมารดา O ไทย        O อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
O มีชีวิตอยู่
O ถึงแก่กรรม O ไม่ทราบ
อาชีพของมารดา …………..…………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..…….....…..…….
โทรศัพท์มือถือ…………………………………………….
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การศึกษาสูงสุดของมารดา
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๓ ผู้ปกครอง
O บิดา
O มารดา
O อื่น ๆ โปรดให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ปี
ความสัมพันธ์ต่อนักศึกษา………………………………….….
สัญชาติของผู้ปกครอง
O ไทย       
O อื่นๆ โปรดระบุ...................................................
อาชีพของผู้ปกครอง ……………………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..….....……….
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………………………………………………….……
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
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การศึกษาสูงสุด
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๔ สถานภาพครอบครัวและการส่งเสียของบิดา-มารดา
• สมรส
O จดทะเบียน O ไม่จดทะเบียน
( ) บิดาส่งเสีย ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• แยกกันอยู่ชั่วคราว
( ) บิดาส่งเสีย  ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• หย่าร้าง
( ) บิดาส่งเสีย  ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
๓.๕ ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓
O ไม่ได้รับ    
O เงินสงเคราะห์    
O เงินทุนประกอบอาชีพ
O เงินซ่อมแซมบ้าน  
O เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    O เบี้ยความพิการ   
O เครื่องช่วยความพิการ    O โรงเรียนพักนอน    O สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ    
O เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   O สวัสดิการภาครัฐ ระบุ....................................
O สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ................................
O อื่นๆ ระบุ...............................................................................................................................
๓.๖ นักศึกษาที่ขอรับทุนมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมตัวนักศึกษา) นักศึกษาที่ขอรับทุน
เป็นบุตร-ธิดา คนที่ …..……... โปรดระบุข้อมูลพี่น้องร่วมบิดา-มารดา (ก�ำลังศึกษา/ส�ำเร็จการศึกษา/
มีงานท�ำ/ไม่มีงานท�ำ)
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
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ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ส่วนที่ ๔

ข้อมูลความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจ
หากได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนต้องการเรียนสูงสุดถึงชั้นใด
O ปริญญาตรี  
O ปริญญาโท         O ปริญญาเอก         O ยังไม่ทราบ
โปรดแนบเรียงความพร้อมลงนามใน ๔ หัวข้อ ดังนี้
๔.๑ เรื่องราวชีวิตของนักศึกษาที่อยากให้เรารู้จักคืออะไร กิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาที่
เกี่ยวเนื่องกับภาวะความเป็นผู้น�ำและ/หรือจิตสาธารณะที่นักศึกษาเคยท�ำมีอะไรบ้าง และนักศึกษา
ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเหล่านั้น (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๒ ความใฝ่ฝนั สูงสุดของนักศึกษาเกีย่ วกับการเรียนสายอาชีพคืออะไร และทุนนีจ้ ะช่วยสนับสนุน
นักศึกษาให้ถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้อย่างไร (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่ม
บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๓ การวางแผนชีวติ ของนักศึกษาในระยะยาวหลังจากส�ำเร็จการคึกษาสูงสุดตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
คืออะไร โปรดระบุรายละเอียดให้ชดั เจน (จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิม่ บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๔ โครงงาน/นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ หรือผลงานทีน่ กั ศึกษาภาคภูมใิ จมากทีส่ ดุ คืออะไร เขียนเล่า
เรือ่ งเกีย่ วกับผลงานดังกล่าวโดยเลือกน�ำเสนอเพียงผลงานเดียว โปรดระบุรายละเอียดให้ชดั เจน (จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิม่ บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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ส่วนที่ ๕

แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักศึกษาที่ขอรับทุนโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาจากสถานศึกษาที่นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผูร้ บั รอง (อาจารย์ทปี่ รึกษาจากสถานศึกษาทีน่ กั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.....................................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..................................................................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………….….Email…………………………………………………………………….
ขอรับรองว่า
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ขอรับทุน………………………………………………………….……………….……………….
มีผลการเรียนและความเหมาะสมดังต่อไปนี้
๕.๑ ผลการเรียน นักศึกษาที่ขอรับทุนส�ำเร็จการศึกษาระดับ
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (GPAX): ................
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (GPAX): .................
นักศึกษาที่ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู่ในล�ำดับที่………….จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมดจ�ำนวน………...คน
หรือคิดเป็นร้อยละ……………….ของนักศึกษาในสาขาทั้งหมด*
*ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในล�ำดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ บนของนักศึกษาในสาขา
ทั้งหมด
ตัวอย่างที่ ๑ ผูส้ มัครขอรับทุนมีผลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับที่ ๕ จากนักศึกษาในสาขาทัง้ หมดจ�ำนวน ๓๐ คน
๕
คิดเป็นร้อยละ     ×๑๐๐=๑๖.๖๗
จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด
๓๐
ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ตัวอย่างที่ ๒ ผูส้ มัครขอรับทุนมีผลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับที่ ๑๐ จากนักศึกษาในสาขาทัง้ หมดจ�ำนวน ๒๓ คน
๑๐
คิดเป็นร้อยละ      ×๑๐๐=๔๓.๔๘
จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด
๒๓
ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนไม่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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๕.๒ ความเหมาะสม (๓ ประเด็น มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้)
ค�ำอธิบาย เอกสารรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเอกสารส�ำคัญที่ใช้ในการพิจารณาสนับสนุนทุน
การศึกษา เอกสารควรให้ข้อมูลของนักศึกษาที่ขอรับทุนทั้งด้านวิชาการ ความส�ำเร็จ ระดับทักษะ และ
คุณลักษณะส�ำคัญจากประสบการณ์การท�ำโครงการ กิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
(๑) ความประพฤติโดยทั่วไป ความเป็นผู้น�ำ และจิตสาธารณะ………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(๒) ความสามารถด้านสายอาชีพและเจตคติต่อการเรียนสายอาชีพ……………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(๓) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและศักยภาพในการเรียนต่อถึงระดับชั้นปริญญาโท-เอก……....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
     อาจารย์ที่ปรึกษา
            
         ผู้ให้ข้อมูล
        วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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ส่วนที่ ๖

แบบรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
แบบรับรองผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ให้กรอกตามแบบฟอร์มทีต่ รง
กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุน (โปรดระบุกรณีใดกรณีหนึ่ง)
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
• แบบสายอาชีพ ๐๑: แบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน จากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
• แบบสายอาชีพ ๐๒: แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากอาจารย์ที่ปรึกษา
• แบบสายอาชีพ ๐๓: แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในต�ำบล
กรณีที่เป็นนักศึกษาด้อยโอกาส
• แบบสายอาชีพ ๐๔ : แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
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แบบสายอาชีพ ๐๑
แบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน
จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน ให้มีผู้รับรอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนที่
รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ผู้รับรอง บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......……………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ความสัมพันธ์เป็น…………………………………………………………………………………..…………………………………
Email……………………………………………. โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………..
รายได้ครัวเรือน
จ�ำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป (รวมนักศึกษาที่ขอรับทุน)….….คน
โดยหากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและธุรกิจส่วนตัวให้ระบุรายได้หลังค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
คนที่ ๑ ชื่อ-สกุล…(นักศึกษา)… ความสัมพันธ์…-…รายได้เฉลี่ยต่อเดือน...ไม่รวมรายได้นักศึกษา..บาท
คนที่ ๒ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
คนที่ ๓ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
คนที่ ๔ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
เคยได้รับความช่วยเหลือหรือไม่

    เคย    

ไม่เคย

๑. เงินบ�ำนาญ     ............................................................................ บาท/เดือน
๒. เงินสงเคราะห์
.............................................................. บาท/เดือน
๓. เงินทุนประกอบอาชีพ .............................................................. บาท/เดือน
๔. เงินซ่อมแซมบ้าน
.............................................................. บาท/เดือน
๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      .............................................................. บาท/เดือน
๖. เบี้ยความพิการ          .............................................................. บาท/เดือน
๗. สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ................................. บาท/เดือน
๘. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด .............................................................. บาท/เดือน
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๙. สวัสดิการภาครัฐ ระบุ .............................................................. บาท/เดือน
๑๐. สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ........................................................ บาท/เดือน
๑๑. เงินช่วยเหลือเยียวยาโครงการเราไม่ท้ิงกัน................................ บาท/เดือน
๑๒. อื่นๆ ระบุ................................................................................. บาท/เดือน
*หมายเหตุ กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายครั้ง ขอให้หารเฉลี่ยเป็นรายเดือน*
รวมรายได้ครัวเรือน (สมาชิกคนที่ ๒ - ๕) และเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ (รายการที่ ๑ - ๑๒)
..................................บาท
รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ต่อคนต่อเดือน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด)...................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                  
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบสายอาชีพ ๐๒

แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
จากคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์   ให้มผี รู้ บั รอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….……………………………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ต�ำแหน่ง…………………………………………สังกัดหน่วยงาน……………....…………………………………………….….
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (นักศึกษาที่ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบสายอาชีพ ๐๓

แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์   ให้มผี รู้ บั รอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อผู้รับรอง (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….……………………………………………………………………
ต�ำแหน่ง
O ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับช�ำนาญงาน
   หรือช�ำนาญการ หรือเทียบเท่า
O ก�ำนัน
O ผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้บริหารท้องถิ่น
O สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขประจ�ำตัวประชาชน
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (นักศึกษาที่ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบสายอาชีพ ๐๔

แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
กรณีที่เป็นนักศึกษาด้อยโอกาส
การรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส ให้มผี รู้ บั รอง ๓ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนทีร่ บั รอง
ส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง คนที่ ๑ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….........…นามสกุล….……………………………………………
ต�ำแหน่ง................................................... ชื่อสถานศึกษา…………………...…..…………….……………………
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ผู้รับรอง คนที่ ๒ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….………………………………………………
ความสัมพันธ์.................................... เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่………………………………………………………………..……………………………………………………………………...
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ผู้รับรอง คนที่ ๓ (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………
ต�ำแหน่ง
O ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับช�ำนาญงาน
   หรือช�ำนาญการ หรือเทียบเท่า
O ก�ำนัน
O ผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้บริหารท้องถิ่น
O สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขประจ�ำตัวประชาชน
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
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แบบสายอาชีพ ๐๔

ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว) ……………………….....………………………......................................เป็นผูด้ อ้ ยโอกาส
ซึง่ เป็นผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อนได้รบั ผลกระทบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ สมอภาค
กับผูอ้ นื่ ตามนิยามในประกาศกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
เรือ่ ง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ผู้รับรอง คนที่ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษา
				
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
        วันที่........../............................/....................
ผู้รับรอง คนที่ ๒ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง   
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
   ความสัมพันธ์ .............................................................
        วันที่........../............................/....................
ผู้รับรอง คนที่ ๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
      ต�ำแหน่ง .............................................................
        วันที่........../............................/....................
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การรับรองข้อมูลและการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
O ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงิน
และค่าใช้จา่ ยให้แก่ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพือ่ การศึกษา วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
เพือ่ ใช้ในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา รวมถึงเพือ่ การด�ำเนินงานอืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนีแ้ ก่ภาคีรว่ มด�ำเนินงานทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ดว้ ย ทัง้ นี้ เป็นไปตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ.
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ลงชือ่ ……………………………………………………………....
      (………………………………………………………….)
         นักศึกษาทีข่ อรับทุน

แบบสมัครทุน ข
ส�ำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
ปวช. ปวส./อนุปริญญา เสนอชื่อนั กศึกษา
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โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………..……………………………….………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ชื่อสถานศึกษา…..………………………………………………………………………………………………………………………
เขตพื้นที่…………………..…………………………………………………………………………………..…………………………..
ที่อยู่………………หมู่ที่..………ซอย……………………….……….ถนน………………………………………………………...
แขวง/ต�ำบล……………………………….…………………..เขต/อ�ำเภอ………..………………………………………………
จังหวัด……………………….…..……รหัสไปรษณีย์…………………………โทรศัพท์………………….…………………….
สังกัด O ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
O กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
O อื่นๆ ระบุ ……………………………………….……………………………………………
ค�ำรับรอง
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว………………………………………………………………………………………………………......
O ขอรับทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
O ขอรับทุนประเภทด้อยโอกาส
จบการศึกษาระดับ
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขา…………………………………………………สถาบันการศึกษา………………………………………………………….…
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ปัจจุบันก�ำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
O หลักสูตร ๔ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
O หลักสูตรต่อเนื่อง ๒-๓ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
O หลักสูตรเทียบโอน ๒-๓ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยหลักสูตรดังกล่าว
O ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน…………………………………………………………………………..……...
O หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ………………………………………………………………..
สาขา…………………………………………………………………คณะ (ถ้ามี) ……………………….....………………….…...
สถาบัน………………………………………………………………………………………………………………………………........
(กรณีศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรีทสี่ ถานศึกษาในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา โปรดระบุชอื่ สถานศึกษา
………….....................................................................................................................................................)
คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในเดือน.............................................................ปี.............................................
                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สถานศึกษาได้สรรหาและเสนอชื่อนักศึกษา  
ด้วยความรอบคอบ ยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
          อย่างเคร่งครัด และข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ลงชื่อ ……………………………………………………………
                
         (………………………………………………………….)
  ผู้บริหารสถานศึกษา
                                                  วันที่ ………..…/………………….…….…./……….……..
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ส่วนที่ ๑
๑.๑ ประวัตินักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………….....................………………………….
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………….
เลขประจ�ำตัวประชาชน
๑.๒ ข้อมูลผลการศึกษา
ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

สถานศึกษา

สาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๓

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๒

เทอม ๑/๒๕๖๐
เทอม ๒/๒๕๖๐
เทอม ๑/๒๕๖๑
เทอม ๒/๒๕๖๑
เทอม ๑/๒๕๖๒
เทอม ๒/๒๕๖๒
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ผลการเรียนสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)
เทอม ๑/๒๕๖๑

ผลการเรียนเฉลี่ย

เทอม ๒/๒๕๖๑
เทอม ๑/๒๕๖๒
เทอม ๒/๒๕๖๒
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ผลการเรียนสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)
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หน่วยกิต

หน่วยกิต

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ
ความสามารถโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ
การท�ำโครงงาน ชื่อ….…………………………………………………………………………………………………………………
O  เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ได้รับรางวัล
O  เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
การได้รับรางวัล
O ระดับท้องถิ่น รายการแข่งขัน…………………..……..……….………………………………………….……….............
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับจังหวัด รายการแข่งขัน…………………..……..……….……………………………………………….……………..
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับภูมิภาค รายการแข่งขัน………..……..……………….…………………………………………………………………
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับชาติ รายการแข่งขัน…………………..………………….………………………………………………………….……
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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๑.๔ ประสบการณ์ฝึกงานในสถานประกอบการ
ชื่อหน่ วยงาน

ต�ำแหน่ ง/หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ระบุ
ภาคการศึกษา
และปี)

ชื่อครูฝึกใน
สถานประกอบการ

ต�ำแหน่ ง

มือถือ

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)

๑.๕ กิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วมในการจัด/ด�ำเนินการ/เข้าร่วม/ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ชื่อหน่ วยงาน

ต�ำแหน่ ง/หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ/ด�ำเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรม

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)

๑.๖ ประสบการณ์ท�ำงานระหว่างเรียน
สถานที่ท�ำงาน

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ลักษณะงาน/ต�ำแหน่ ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปี

๑.๗ การสนับสนุนเพื่อการศึกษาที่ผ่านมา
O ครอบครัวสนับสนุน
O กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
O ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น โปรดระบุ………………………..…………………………………
O ท�ำงานพิเศษ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………
O อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………
๑.๘ การศึกษาฝึกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ
O ไม่เคย
O เคยได้รับทุนไปศึกษาฝึกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ โปรดระบุ
ชื่อทุน

ชื่อกิจกรรม/หลักสูตร/การประชุมที่เข้าร่วม

ประเทศ

ช่วงเวลา

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ส่วนที่ ๒

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติส่วนตัวนักศึกษาที่ขอรับทุน
๒.๑ วัน เดือน ปี เกิด……………………………………..เพศ………..………ศาสนา…………………………….………….
๒.๒ ที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน บ้านเลขที่…………………หมู่ที่..………ซอย……………………….……….
ถนน………………………………………………………….แขวง/ต�ำบล……………………………………..…………….……..
เขต/อ�ำเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………………..……………………
รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์……………………………………….………
๒.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน
O ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน
O ไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน โปรดระบุ
บ้านเลขที่………หมู่ที่…………ซอย……………..…………………ถนน……………………………………………………….
แขวง/ต�ำบล……………………………………………………เขต/อ�ำเภอ……………………………………………………….
จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย์…………….………….…โทรศัพท์…………………………………   
๒.๔ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ (โปรดระบุ)
ชื่อ – นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ์กับนักศึกษาที่ขอรับทุน.....................
ประเภทที่อยู่อาศัย
O บ้านที่ผู้อาศัยอยู่ด้วยเป็นเจ้าของ   O บ้านเช่า
O บ้านผู้อื่น
O อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
๒.๕ ภาระงานความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ขอรับทุนที่มีต่อครอบครัว
O ช่วยงานบ้าน
O ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิการ
O ช่วยค้าขายเล็กๆ น้อยๆ
O ทํางาน (รับจ้างทั่วไป) โปรดระบุ………………………….
O ช่วยงานในไร่นา
O อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................
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ส่วนที่ ๓

ครอบครัว/ผู้ปกครอง
๓.๑ ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………….……ปี
สัญชาติของบิดา O ไทย       
O อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
O มีชีวิตอยู่
O ถึงแก่กรรม O ไม่ทราบ
อาชีพของบิดา …………………………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..…….....……….
โทรศัพท์มือถือ …………………………………………….
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การศึกษาสูงสุดของบิดา
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๒ ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………………………………………………………อายุ …………………ปี
สัญชาติของมารดา O ไทย        O อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
O มีชีวิตอยู่
O ถึงแก่กรรม O ไม่ทราบ
อาชีพของมารดา …………..…………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..…….....…..…….
โทรศัพท์มือถือ…………………………………………….
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การศึกษาสูงสุดของมารดา
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๓ ผู้ปกครอง
O บิดา
O มารดา
O อื่น ๆ โปรดให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ปี
ความสัมพันธ์ต่อนักศึกษา………………………………….….
สัญชาติของผู้ปกครอง
O ไทย       
O อื่นๆ โปรดระบุ...................................................
อาชีพของผู้ปกครอง ……………………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..….....……….
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………………………………………………….……
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
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การศึกษาสูงสุด
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๔ สถานภาพครอบครัวและการส่งเสียของบิดา-มารดา
• สมรส
O จดทะเบียน O ไม่จดทะเบียน
( ) บิดาส่งเสีย ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• แยกกันอยู่ชั่วคราว
( ) บิดาส่งเสีย  ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• หย่าร้าง
( ) บิดาส่งเสีย  ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
๓.๕ ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓
O ไม่ได้รับ    
O เงินสงเคราะห์    
O เงินทุนประกอบอาชีพ
O เงินซ่อมแซมบ้าน  
O เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    O เบี้ยความพิการ   
O เครื่องช่วยความพิการ    O โรงเรียนพักนอน    O สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ    
O เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   O สวัสดิการภาครัฐ ระบุ....................................
O สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ................................
O อื่นๆ ระบุ...............................................................................................................................
๓.๖ นักศึกษาที่ขอรับทุนมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมตัวนักศึกษา) นักศึกษาที่ขอรับทุน
เป็นบุตร-ธิดา คนที่ …..……... โปรดระบุข้อมูลพี่น้องร่วมบิดา-มารดา (ก�ำลังศึกษา/ส�ำเร็จการศึกษา/
มีงานท�ำ/ไม่มีงานท�ำ)
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
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ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ส่วนที่ ๔

ข้อมูลความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจ
หากได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนต้องการเรียนสูงสุดถึงชั้นใด
O ปริญญาตรี  
O ปริญญาโท         O ปริญญาเอก         O ยังไม่ทราบ
โปรดแนบเรียงความพร้อมลงนามใน ๔ หัวข้อ ดังนี้
๔.๑ เรื่องราวชีวิตของนักศึกษาที่อยากให้เรารู้จักคืออะไร กิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาที่
เกี่ยวเนื่องกับภาวะความเป็นผู้น�ำและ/หรือจิตสาธารณะที่นักศึกษาเคยท�ำมีอะไรบ้าง และนักศึกษา
ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเหล่านั้น (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๒ ความใฝ่ฝนั สูงสุดของนักศึกษาเกีย่ วกับการเรียนสายอาชีพคืออะไร และทุนนีจ้ ะช่วยสนับสนุน
นักศึกษาให้ถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้อย่างไร (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่ม
บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๓ การวางแผนชีวติ ของนักศึกษาในระยะยาวหลังจากส�ำเร็จการคึกษาสูงสุดตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
คืออะไร โปรดระบุรายละเอียดให้ชดั เจน (จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิม่ บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๔ โครงงาน/นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ หรือผลงานทีน่ กั ศึกษาภาคภูมใิ จมากทีส่ ดุ คืออะไร เขียนเล่า
เรือ่ งเกีย่ วกับผลงานดังกล่าวโดยเลือกน�ำเสนอเพียงผลงานเดียว โปรดระบุรายละเอียดให้ชดั เจน (จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิม่ บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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ส่วนที่ ๕

แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักศึกษาที่ขอรับทุน โดยขอให้
คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาจาก
สถานศึกษาที่นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นผู้ให้ข้อมูล
ผู้รับรอง (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา)
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.....................................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..................................................................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………….….Email…………………………………………………………………….
ผู้ให้ข้อมูล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.....................................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..................................................................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………….….Email…………………………………………………………………….
ขอรับรองว่า
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ขอรับทุน………………………………………………………….……………….……………….
มีผลการเรียนและความเหมาะสมดังต่อไปนี้
๕.๑ ผลการเรียน นักศึกษาที่ขอรับทุนส�ำเร็จการศึกษาระดับ
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (GPAX): ................
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (GPAX): .................
นักศึกษาที่ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู่ในล�ำดับที่………….จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมดจ�ำนวน………...คน
หรือคิดเป็นร้อยละ……………….ของนักศึกษาในสาขาทั้งหมด*
*ผูส้ มัครขอรับทุนจะต้องเป็นผูท้ มี่ ผี ลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ บนของนักศึกษาในสาขาทัง้ หมด
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ตัวอย่างที่ ๑ ผูส้ มัครขอรับทุนมีผลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับที่ ๕ จากนักศึกษาในสาขาทัง้ หมดจ�ำนวน ๓๐ คน
๕
คิดเป็นร้อยละ     ×๑๐๐=๑๖.๖๗
จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด
๓๐
ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ตัวอย่างที่ ๒ ผูส้ มัครขอรับทุนมีผลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับที่ ๑๐ จากนักศึกษาในสาขาทัง้ หมดจ�ำนวน ๒๓ คน
๑๐
คิดเป็นร้อยละ      ×๑๐๐=๔๓.๔๘
จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด
๒๓
ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนไม่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๕.๒ ความเหมาะสม (๓ ประเด็น มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้)
ค�ำอธิบาย เอกสารรับรองของคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเอกสารส�ำคัญที่ใช้ใน
การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เอกสารควรให้ขอ้ มูลของนักศึกษาทีข่ อรับทุนทัง้ ด้านวิชาการ ความส�ำเร็จ
ระดับทักษะ และคุณลักษณะส�ำคัญจากประสบการณ์การท�ำโครงการ กิจกรรมทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
(๑) ความประพฤติโดยทั่วไป ความเป็นผู้น�ำ และจิตสาธารณะ………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(๒) ความสามารถด้านสายอาชีพและเจตคติต่อการเรียนสายอาชีพ……………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(๓) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและศักยภาพในการเรียนต่อถึงระดับชั้นปริญญาโท-เอก……....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                            
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
     อาจารย์ที่ปรึกษา
            
         ผู้ให้ข้อมูล
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
          คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา
       ผู้รับรองข้อมูล
        วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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ส่วนที่ ๖

แบบรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
แบบรับรองผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ให้กรอกตามแบบฟอร์มทีต่ รง
กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุน (โปรดระบุกรณีใดกรณีหนึ่ง)
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
• แบบสายอาชีพ ๐๑: แบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน จากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
• แบบสายอาชีพ ๐๒: แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากคณบดี/
  ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา
• แบบสายอาชีพ ๐๓: แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในต�ำบล
กรณีที่เป็นนักศึกษาด้อยโอกาส
• แบบสายอาชีพ ๐๔ : แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
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แบบสายอาชีพ ๐๑
แบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน
จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน ให้มีผู้รับรอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนที่
รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ผู้รับรอง บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......……………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ความสัมพันธ์เป็น…………………………………………………………………………………..…………………………………
Email……………………………………………. โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………..
รายได้ครัวเรือน
จ�ำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป (รวมนักศึกษาที่ขอรับทุน)….….คน
โดยหากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและธุรกิจส่วนตัวให้ระบุรายได้หลังค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
คนที่ ๑ ชื่อ-สกุล…(นักศึกษา)… ความสัมพันธ์…-…รายได้เฉลี่ยต่อเดือน...ไม่รวมรายได้นักศึกษา..บาท
คนที่ ๒ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
คนที่ ๓ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
คนที่ ๔ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
เคยได้รับความช่วยเหลือหรือไม่

    เคย    

ไม่เคย

๑. เงินบ�ำนาญ     ............................................................................ บาท/เดือน
๒. เงินสงเคราะห์
.............................................................. บาท/เดือน
๓. เงินทุนประกอบอาชีพ .............................................................. บาท/เดือน
๔. เงินซ่อมแซมบ้าน
.............................................................. บาท/เดือน
๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      .............................................................. บาท/เดือน
๖. เบี้ยความพิการ          .............................................................. บาท/เดือน
๗. สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ................................. บาท/เดือน
๘. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด .............................................................. บาท/เดือน
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๙. สวัสดิการภาครัฐ ระบุ .............................................................. บาท/เดือน
๑๐. สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ........................................................ บาท/เดือน
๑๑. เงินช่วยเหลือเยียวยาโครงการเราไม่ท้ิงกัน................................ บาท/เดือน
๑๒. อื่นๆ ระบุ................................................................................. บาท/เดือน
*หมายเหตุ กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายครั้ง ขอให้หารเฉลี่ยเป็นรายเดือน*
รวมรายได้ครัวเรือน (สมาชิกคนที่ ๒ - ๕) และเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ (รายการที่ ๑ - ๑๒)
..................................บาท
รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ต่อคนต่อเดือน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด)...................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                  
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบสายอาชีพ ๐๒

แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
จากคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์   ให้มผี รู้ บั รอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….……………………………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ชื่อสถานศึกษา.........................................................ต�ำแหน่ง...............................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..............................................................
Email…………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (นักศึกษาที่ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบสายอาชีพ ๐๓

แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์   ให้มผี รู้ บั รอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อผู้รับรอง (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….……………………………………………………………………
ต�ำแหน่ง
O ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับช�ำนาญงาน
   หรือช�ำนาญการ หรือเทียบเท่า
O ก�ำนัน
O ผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้บริหารท้องถิ่น
O สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขประจ�ำตัวประชาชน
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (นักศึกษาที่ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบสายอาชีพ ๐๔

แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
กรณีที่เป็นนักศึกษาด้อยโอกาส
การรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส ให้มผี รู้ บั รอง ๓ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนทีร่ บั รอง
ส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง คนที่ ๑ (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….........…นามสกุล….……………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.................................................................
สาขา...............................................................คณะ (ถ้ามี)...................................................................
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ผู้รับรอง คนที่ ๒ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….………………………………………………
ความสัมพันธ์.................................... เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่………………………………………………………………..……………………………………………………………………...
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ผู้รับรอง คนที่ ๓ (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………
ต�ำแหน่ง
O ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับช�ำนาญงาน
   หรือช�ำนาญการ หรือเทียบเท่า
O ก�ำนัน
O ผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้บริหารท้องถิ่น
O สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขประจ�ำตัวประชาชน
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
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แบบสายอาชีพ ๐๔

ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว) ……………………….....………………………......................................เป็นผูด้ อ้ ยโอกาส
ซึง่ เป็นผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อนได้รบั ผลกระทบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ สมอภาค
กับผูอ้ นื่ ตามนิยามในประกาศกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
เรือ่ ง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ผู้รับรอง คนที่ ๑ คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา     
				
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
        วันที่........../............................/....................
ผู้รับรอง คนที่ ๒ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง   
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
   ความสัมพันธ์ .............................................................
        วันที่........../............................/....................
ผู้รับรอง คนที่ ๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
      ต�ำแหน่ง .............................................................
        วันที่........../............................/....................
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การรับรองข้อมูลและการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
O ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงิน
และค่าใช้จา่ ยให้แก่ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพือ่ การศึกษา วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
เพือ่ ใช้ในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา รวมถึงเพือ่ การด�ำเนินงานอืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนีแ้ ก่ภาคีรว่ มด�ำเนินงานทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ดว้ ย ทัง้ นี้ เป็นไปตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ.
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ลงชือ่ ……………………………………………………………....
      (………………………………………………………….)
         นักศึกษาทีข่ อรับทุน

แบบเสนอชื่อ ค
ส�ำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรีเสนอชื่อนั กศึกษา
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โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………..……………………………….………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ชื่อสถานศึกษา…..………………………………………………………………………………………………………………………
เขตพื้นที่…………………..…………………………………………………………………………………..…………………………..
ที่อยู่………………หมู่ที่..………ซอย……………………….……….ถนน………………………………………………………...
แขวง/ต�ำบล……………………………….…………………..เขต/อ�ำเภอ………..………………………………………………
จังหวัด……………………….…..……รหัสไปรษณีย์…………………………โทรศัพท์………………….…………………….
สังกัด O ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
O กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
O อื่นๆ ระบุ ……………………………………….……………………………………………
ค�ำรับรอง
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว………………………………………………………………………………………………………......
O ขอรับทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
O ขอรับทุนประเภทด้อยโอกาส
จบการศึกษาระดับ
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาขา…………………………………………………สถาบันการศึกษา………………………………………………………….…

72

ปัจจุบันก�ำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
O หลักสูตร ๔ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
O หลักสูตรต่อเนื่อง ๒-๓ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
O หลักสูตรเทียบโอน ๒-๓ ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยหลักสูตรดังกล่าว
O ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน…………………………………………………………………………..……...
O หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ………………………………………………………………..
สาขา…………………………………………………………………คณะ (ถ้ามี) ……………………….....………………….…...
สถาบัน………………………………………………………………………………………………………………………………........
(กรณีศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรีทสี่ ถานศึกษาในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา โปรดระบุชอื่ สถานศึกษา
………….....................................................................................................................................................)
คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในเดือน.............................................................ปี.............................................
                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สถานศึกษาได้สรรหาและเสนอชื่อนักศึกษา  
ด้วยความรอบคอบ ยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
          อย่างเคร่งครัด และข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ลงชื่อ ……………………………………………………………
                
         (………………………………………………………….)
  ผู้บริหารสถานศึกษา
                                                  วันที่ ………..…/………………….…….…./……….……..
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ส่วนที่ ๑
๑.๑ ประวัตินักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………….....................………………………….
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………….
เลขประจ�ำตัวประชาชน
๑.๒ ข้อมูลผลการศึกษา
ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

สถานศึกษา

สาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ๓

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปี ๒

เทอม ๑/๒๕๖๐
เทอม ๒/๒๕๖๐
เทอม ๑/๒๕๖๑
เทอม ๒/๒๕๖๑
เทอม ๑/๒๕๖๒
เทอม ๒/๒๕๖๒
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ผลการเรียนสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)
เทอม ๑/๒๕๖๑

ผลการเรียนเฉลี่ย

เทอม ๒/๒๕๖๑
เทอม ๑/๒๕๖๒
เทอม ๒/๒๕๖๒
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ผลการเรียนสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)
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หน่วยกิต

หน่วยกิต

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ
ความสามารถโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ
การท�ำโครงงาน ชื่อ….…………………………………………………………………………………………………………………
O  เข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ได้รับรางวัล
O  เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
การได้รับรางวัล
O ระดับท้องถิ่น รายการแข่งขัน…………………..……..……….………………………………………….……….............
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับจังหวัด รายการแข่งขัน…………………..……..……….……………………………………………….……………..
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับภูมิภาค รายการแข่งขัน………..……..……………….…………………………………………………………………
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
O ระดับชาติ รายการแข่งขัน…………………..………………….………………………………………………………….……
หน่วยงาน………………………………………………………………………………...…….ปี………………………………………
O รางวัลชนะเลิศ
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
O รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
O รางวัลชมเชย
O รางวัลอื่นๆ โปรดระบุ .....
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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๑.๔ ประสบการณ์ฝึกงานในสถานประกอบการ
ชื่อหน่ วยงาน

ต�ำแหน่ ง/หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ระยะเวลา
(ระบุ
ภาคการศึกษา
และปี)

ชื่อครูฝึกใน
สถานประกอบการ

ต�ำแหน่ ง

มือถือ

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)

๑.๕ กิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วมในการจัด/ด�ำเนินการ/เข้าร่วม/ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ชื่อหน่ วยงาน

ต�ำแหน่ ง/หน้าที่
ความรับผิดชอบ

ปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ/ด�ำเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรม

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)

๑.๖ ประสบการณ์ท�ำงานระหว่างเรียน
สถานที่ท�ำงาน

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ลักษณะงาน/ต�ำแหน่ ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปี

๑.๗ การสนับสนุนเพื่อการศึกษาที่ผ่านมา
O ครอบครัวสนับสนุน
O กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
O ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น โปรดระบุ………………………..…………………………………
O ท�ำงานพิเศษ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………
O อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………
๑.๘ การศึกษาฝึกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ
O ไม่เคย
O เคยได้รับทุนไปศึกษาฝึกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ โปรดระบุ
ชื่อทุน

ชื่อกิจกรรม/หลักสูตร/การประชุมที่เข้าร่วม

ประเทศ

ช่วงเวลา

(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ส่วนที่ ๒

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติส่วนตัวนักศึกษาที่ขอรับทุน
๒.๑ วัน เดือน ปี เกิด……………………………………..เพศ………..………ศาสนา…………………………….………….
๒.๒ ที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน บ้านเลขที่…………………หมู่ที่..………ซอย……………………….……….
ถนน………………………………………………………….แขวง/ต�ำบล……………………………………..…………….……..
เขต/อ�ำเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………………..……………………
รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์……………………………………….………
๒.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน
O ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน
O ไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน โปรดระบุ
บ้านเลขที่………หมู่ที่…………ซอย……………..…………………ถนน……………………………………………………….
แขวง/ต�ำบล……………………………………………………เขต/อ�ำเภอ……………………………………………………….
จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย์…………….………….…โทรศัพท์…………………………………   
๒.๔ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ (โปรดระบุ)
ชื่อ – นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ์กับนักศึกษาที่ขอรับทุน.....................
ประเภทที่อยู่อาศัย
O บ้านที่ผู้อาศัยอยู่ด้วยเป็นเจ้าของ   O บ้านเช่า
O บ้านผู้อื่น
O อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
๒.๕ ภาระงานความรับผิดชอบของนักศึกษาที่ขอรับทุนที่มีต่อครอบครัว
O ช่วยงานบ้าน
O ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิการ
O ช่วยค้าขายเล็กๆ น้อยๆ
O ทํางาน (รับจ้างทั่วไป) โปรดระบุ………………………….
O ช่วยงานในไร่นา
O อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................
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ส่วนที่ ๓

ครอบครัว/ผู้ปกครอง
๓.๑ ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………….……ปี
สัญชาติของบิดา O ไทย       
O อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
O มีชีวิตอยู่
O ถึงแก่กรรม O ไม่ทราบ
อาชีพของบิดา …………………………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..…….....……….
โทรศัพท์มือถือ …………………………………………….
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การศึกษาสูงสุดของบิดา
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๒ ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………………………………………………………อายุ …………………ปี
สัญชาติของมารดา O ไทย        O อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
O มีชีวิตอยู่
O ถึงแก่กรรม O ไม่ทราบ
อาชีพของมารดา …………..…………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..…….....…..…….
โทรศัพท์มือถือ…………………………………………….
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การศึกษาสูงสุดของมารดา
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๓ ผู้ปกครอง
O บิดา
O มารดา
O อื่น ๆ โปรดให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ปี
ความสัมพันธ์ต่อนักศึกษา………………………………….….
สัญชาติของผู้ปกครอง
O ไทย       
O อื่นๆ โปรดระบุ...................................................
อาชีพของผู้ปกครอง ……………………………..………… สถานที่ท�ำงาน ……………………………..….....……….
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………………………………………………….……
O เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
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การศึกษาสูงสุด
O ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา O ประถมศึกษา    O มัธยมต้น      O มัธยมปลาย   
O ปวช.   
O ปวส./อนุปริญญา    O ปริญญาตรี O สูงกว่าปริญญาตรี
O ไม่ทราบ
๓.๔ สถานภาพครอบครัวและการส่งเสียของบิดา-มารดา
• สมรส
O จดทะเบียน O ไม่จดทะเบียน
( ) บิดาส่งเสีย ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• แยกกันอยู่ชั่วคราว
( ) บิดาส่งเสีย  ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• หย่าร้าง
( ) บิดาส่งเสีย  ( ) มารดาส่งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม่ส่งเสีย
• อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
๓.๕ ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓
O ไม่ได้รับ    
O เงินสงเคราะห์    
O เงินทุนประกอบอาชีพ
O เงินซ่อมแซมบ้าน  
O เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    O เบี้ยความพิการ   
O เครื่องช่วยความพิการ    O โรงเรียนพักนอน    O สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ    
O เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   O สวัสดิการภาครัฐ ระบุ....................................
O สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ................................
O อื่นๆ ระบุ...............................................................................................................................
๓.๖ นักศึกษาที่ขอรับทุนมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมตัวนักศึกษา) นักศึกษาที่ขอรับทุน
เป็นบุตร-ธิดา คนที่ …..……... โปรดระบุข้อมูลพี่น้องร่วมบิดา-มารดา (ก�ำลังศึกษา/ส�ำเร็จการศึกษา/
มีงานท�ำ/ไม่มีงานท�ำ)
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
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ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
ล�ำดับที่..... เพศ................ ชื่อ-สกุล.............................................................................. อายุ..................ปี
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น/ระดับการศึกษาสูงสุด.....................................................................................
ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศึกษาจาก........................................................................................................
การมีงานท�ำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .........................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน............................................................................................................................................
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
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ส่วนที่ ๔

ข้อมูลความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจ
หากได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนต้องการเรียนสูงสุดถึงชั้นใด
O ปริญญาตรี  
O ปริญญาโท         O ปริญญาเอก         O ยังไม่ทราบ
โปรดแนบเรียงความพร้อมลงนามใน ๔ หัวข้อ ดังนี้
๔.๑ เรื่องราวชีวิตของนักศึกษาที่อยากให้เรารู้จักคืออะไร กิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาที่
เกี่ยวเนื่องกับภาวะความเป็นผู้น�ำและ/หรือจิตสาธารณะที่นักศึกษาเคยท�ำมีอะไรบ้าง และนักศึกษา
ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเหล่านั้น (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๒ ความใฝ่ฝนั สูงสุดของนักศึกษาเกีย่ วกับการเรียนสายอาชีพคืออะไร และทุนนีจ้ ะช่วยสนับสนุน
นักศึกษาให้ถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้อย่างไร (จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่ม
บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๓ การวางแผนชีวติ ของนักศึกษาในระยะยาวหลังจากส�ำเร็จการคึกษาสูงสุดตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
คืออะไร โปรดระบุรายละเอียดให้ชดั เจน (จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิม่ บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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๔.๔ โครงงาน/นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ หรือผลงานทีน่ กั ศึกษาภาคภูมใิ จมากทีส่ ดุ คืออะไร เขียนเล่า
เรือ่ งเกีย่ วกับผลงานดังกล่าวโดยเลือกน�ำเสนอเพียงผลงานเดียว โปรดระบุรายละเอียดให้ชดั เจน (จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิม่ บรรทัดได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
    นักศึกษาที่ขอรับทุน
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ส่วนที่ ๕

แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักศึกษาที่ขอรับทุน โดยขอให้
คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาจาก
สถานศึกษาที่นักศึกษาก�ำลังจะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้ให้ข้อมูล
ผู้รับรอง (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา)
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.....................................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..................................................................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………….….Email…………………………………………………………………….
ผู้ให้ข้อมูล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.....................................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..................................................................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………….….Email…………………………………………………………………….
ขอรับรองว่า
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ขอรับทุน………………………………………………………….……………….……………….
มีศักยภาพและความเหมาะสมดังต่อไปนี้
ค�ำอธิบาย
เอกสารรับรองของคณบดี/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/อาจารย์ทปี่ รึกษาเป็นเอกสารส�ำคัญทีใ่ ช้ในการพิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษา เอกสารควรให้ข้อมูลของนักศึกษาที่ขอรับทุนทั้งด้านวิชาการ ความส�ำเร็จ ระดับ
ทักษะ และคุณลักษณะส�ำคัญจากประสบการณ์การท�ำโครงการ กิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
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ศักยภาพที่มองเห็นในตัวนักศึกษาและความเหมาะสมของนักศึกษาที่จะได้รับทุน (จ�ำนวนไม่น้อย
กว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้)………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                            
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
     อาจารย์ที่ปรึกษา
            
         ผู้ให้ข้อมูล
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
          คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา
       ผู้รับรองข้อมูล
        วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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ส่วนที่ ๖

แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักศึกษาที่ขอรับทุน โดยขอให้
คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาจาก
สถานศึกษาที่นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นผู้ให้ข้อมูล
ผู้รับรอง (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา)
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.....................................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..................................................................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………….….Email…………………………………………………………………….
ผู้ให้ข้อมูล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.....................................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..................................................................
โทรศัพท์มือถือ……………………………………….….Email…………………………………………………………………….
ขอรับรองว่า
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ขอรับทุน………………………………………………………….……………….……………….
มีผลการเรียนและความเหมาะสมดังต่อไปนี้
๕.๑ ผลการเรียน นักศึกษาที่ขอรับทุนส�ำเร็จการศึกษาระดับ
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (GPAX): ................
O ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (GPAX): .................
นักศึกษาที่ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู่ในล�ำดับที่………….จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมดจ�ำนวน………...คน
หรือคิดเป็นร้อยละ……………….ของนักศึกษาในสาขาทั้งหมด*
*ผูส้ มัครขอรับทุนจะต้องเป็นผูท้ มี่ ผี ลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ บนของนักศึกษาในสาขาทัง้ หมด
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ตัวอย่างที่ ๑ ผูส้ มัครขอรับทุนมีผลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับที่ ๕ จากนักศึกษาในสาขาทัง้ หมดจ�ำนวน ๓๐ คน
๕
คิดเป็นร้อยละ     ×๑๐๐=๑๖.๖๗
จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด
๓๐
ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ตัวอย่างที่ ๒ ผูส้ มัครขอรับทุนมีผลการเรียนอยูใ่ นล�ำดับที่ ๑๐ จากนักศึกษาในสาขาทัง้ หมดจ�ำนวน ๒๓ คน
๑๐
คิดเป็นร้อยละ      ×๑๐๐=๔๓.๔๘
จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด
๒๓
ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนไม่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๕.๒ ความเหมาะสม (๓ ประเด็น มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้)
ค�ำอธิบาย เอกสารรับรองของคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเอกสารส�ำคัญที่ใช้ใน
การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เอกสารควรให้ขอ้ มูลของนักศึกษาทีข่ อรับทุนทัง้ ด้านวิชาการ ความส�ำเร็จ
ระดับทักษะ และคุณลักษณะส�ำคัญจากประสบการณ์การท�ำโครงการ กิจกรรมทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
(๑) ความประพฤติโดยทั่วไป ความเป็นผู้น�ำ และจิตสาธารณะ………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(๒) ความสามารถด้านสายอาชีพและเจตคติต่อการเรียนสายอาชีพ……………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(๓) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและศักยภาพในการเรียนต่อถึงระดับชั้นปริญญาโท-เอก……....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…                            
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
     อาจารย์ที่ปรึกษา
            
         ผู้ให้ข้อมูล
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
          คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา
       ผู้รับรองข้อมูล
        วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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ส่วนที่ ๗

แบบรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
แบบรับรองผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ให้กรอกตามแบบฟอร์มทีต่ รง
กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุน (โปรดระบุกรณีใดกรณีหนึ่ง)
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
• แบบสายอาชีพ ๐๑: แบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน จากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
• แบบสายอาชีพ ๐๒: แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากคณบดี/
  ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา
• แบบสายอาชีพ ๐๓: แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในต�ำบล
กรณีที่เป็นนักศึกษาด้อยโอกาส
• แบบสายอาชีพ ๐๔ : แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
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แบบสายอาชีพ ๐๑
แบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน
จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน ให้มีผู้รับรอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนที่
รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ผู้รับรอง บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......……………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ความสัมพันธ์เป็น…………………………………………………………………………………..…………………………………
Email……………………………………………. โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………..
รายได้ครัวเรือน
จ�ำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป (รวมนักศึกษาที่ขอรับทุน)….….คน
โดยหากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและธุรกิจส่วนตัวให้ระบุรายได้หลังค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
คนที่ ๑ ชื่อ-สกุล…(นักศึกษา)… ความสัมพันธ์…-…รายได้เฉลี่ยต่อเดือน...ไม่รวมรายได้นักศึกษา..บาท
คนที่ ๒ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
คนที่ ๓ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
คนที่ ๔ ชื่อ-สกุล……………………………ความสัมพันธ์……………………รายได้เฉลี่ยต่อเดือน................บาท
(สามารถเพิ่มบรรทัดได้)
เคยได้รับความช่วยเหลือหรือไม่

    เคย    

ไม่เคย

๑. เงินบ�ำนาญ     ............................................................................ บาท/เดือน
๒. เงินสงเคราะห์
.............................................................. บาท/เดือน
๓. เงินทุนประกอบอาชีพ .............................................................. บาท/เดือน
๔. เงินซ่อมแซมบ้าน
.............................................................. บาท/เดือน
๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      .............................................................. บาท/เดือน
๖. เบี้ยความพิการ          .............................................................. บาท/เดือน
๗. สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ................................. บาท/เดือน
๘. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด .............................................................. บาท/เดือน
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๙. สวัสดิการภาครัฐ ระบุ .............................................................. บาท/เดือน
๑๐. สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ........................................................ บาท/เดือน
๑๑. เงินช่วยเหลือเยียวยาโครงการเราไม่ท้ิงกัน................................ บาท/เดือน
๑๒. อื่นๆ ระบุ................................................................................. บาท/เดือน
*หมายเหตุ กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายครั้ง ขอให้หารเฉลี่ยเป็นรายเดือน*
รวมรายได้ครัวเรือน (สมาชิกคนที่ ๒ - ๕) และเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ (รายการที่ ๑ - ๑๒)
..................................บาท
รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ต่อคนต่อเดือน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด)...................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                  
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
จากคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์   ให้มผี รู้ บั รอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….……………………………………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ชื่อสถานศึกษา.........................................................ต�ำแหน่ง...............................................................
สาขา....................................................................คณะ (ถ้ามี)..............................................................
Email…………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (นักศึกษาที่ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..

94

แบบสายอาชีพ ๐๓

แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล
กรณีที่เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์   ให้มผี รู้ บั รอง ๑ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่รับรองส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อผู้รับรอง (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...….……………………………………………………………………
ต�ำแหน่ง
O ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับช�ำนาญงาน
   หรือช�ำนาญการ หรือเทียบเท่า
O ก�ำนัน
O ผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้บริหารท้องถิ่น
O สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขประจ�ำตัวประชาชน
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (นักศึกษาที่ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
        ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
                                                    วันที่  ………..…/………………….…….…./……….……..
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แบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
กรณีที่เป็นนักศึกษาด้อยโอกาส
การรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส ให้มผี รู้ บั รอง ๓ คน พร้อมแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนทีร่ บั รอง
ส�ำเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง คนที่ ๑ (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….........…นามสกุล….……………………………………………
เลขประจ�ำตัวประชาชน
ชื่อสถานศึกษา.......................................................ต�ำแหน่ง.................................................................
สาขา...............................................................คณะ (ถ้ามี)...................................................................
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ผู้รับรอง คนที่ ๒ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….………………………………………………
ความสัมพันธ์.................................... เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่………………………………………………………………..……………………………………………………………………...
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
ผู้รับรอง คนที่ ๓ (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………
ต�ำแหน่ง
O ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับช�ำนาญงาน
   หรือช�ำนาญการ หรือเทียบเท่า
O ก�ำนัน
O ผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
O ผู้บริหารท้องถิ่น
O สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขประจ�ำตัวประชาชน
สังกัดหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………..
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ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว) ……………………….....………………………......................................เป็นผูด้ อ้ ยโอกาส
ซึง่ เป็นผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อนได้รบั ผลกระทบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ สมอภาค
กับผูอ้ นื่ ตามนิยามในประกาศกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
เรือ่ ง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ผู้รับรอง คนที่ ๑ คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา     
				
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
        วันที่........../............................/....................
ผู้รับรอง คนที่ ๒ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง   
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
   ความสัมพันธ์ .............................................................
        วันที่........../............................/....................
ผู้รับรอง คนที่ ๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำบล
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(..........................................................................................)
      ต�ำแหน่ง .............................................................
        วันที่........../............................/....................
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การรับรองข้อมูลและการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
O ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงิน
และค่าใช้จา่ ยให้แก่ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพือ่ การศึกษา วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
เพือ่ ใช้ในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา รวมถึงเพือ่ การด�ำเนินงานอืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนีแ้ ก่ภาคีรว่ มด�ำเนินงานทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ดว้ ย ทัง้ นี้ เป็นไปตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ.
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ลงชือ่ ……………………………………………………………....
      (………………………………………………………….)
         นักศึกษาทีข่ อรับทุน

รู้จักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษาก�ำลังเป็นปัญหาท้าทายทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเผชิญ  การแก้ไขทีย่ งั่ ยืน
ต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนให้มโี อกาสทางการศึกษา มีความรูค้ วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ำรงชีวิตได้
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔  โดยพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กสศ.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหาร ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี
ขณะเดียวกันก็มกี ารบริหารจัดการทีเ่ ป็นอิสระ โดยให้รฐั จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีภารกิจ
ของกสศ.มุ่งช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ
ซึ่งหากแก้ไม่ได้ ปัญหานี้จะส่งทอดวนเวียนไปข้ามชั่วคน จากพ่อแม่ ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้เพราะ
มีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่างกัน
วัตถุประสงค์ของ กสศ.

(ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๕)
๑) ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา
๒) ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสส�ำเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อย โอกาสทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด
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๔) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและ
ศักยภาพของตน
๕) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพื้นฐาน และศักยภาพที่แตกต่างกัน
๖) ศึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนาครูตน้ แบบทีม่ คี วามสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา
๗) ศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการศึกษา
สนองความต้องการทางด้านก�ำลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย
ตัวอย่างโครงการที่กสศ.ด�ำเนินการร่วมกับภาคี

• ระบบสารสนเทศเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable
Education: iSEE)
ระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับเลขประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือค้นหาและคัดกรองความยากจนและความด้อยโอกาสของเด็กและ
เยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อช่วยเหลือได้ตรงสภาพปัญหารายคน สามารถติดตามอัตรา
การมาเรียน ดัชนีมวลกาย (น�้ำหนักส่วนสูง) และผลการเรียนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจนส�ำเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ในอนาคตจะเป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน  เพื่อไม่ให้
มีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว
• นักเรียนยากจนพิเศษได้รบั เงินอุดหนุนอย่างมีเงือ่ นไข ท�ำให้ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา
ด้วย Equity-based Budgeting
การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาด้วยหลักความเสมอภาค เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ
ตามระดับความจ�ำเป็นของผู้เรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
นี่คืองานวิจัยที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) กองบัญชาการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)   ส่งผลให้ การปฏิรูปกระบวนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาคของ
ประเทศไทยเริ่มต้นได้จริง  ทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข การพัฒนาคุณภาพครู สถานศึกษา
• ต้นแบบการสนับสนุนทุนเพือ่ แก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ซึง่ เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา (SDG4)
		• ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนยากจน
ได้มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพ ในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ปีละประมาณ ๒,๕๐๐ คน
จ�ำนวน ๕ รุ่น ทั้งนี้ยังร่วมกับสถาบันการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสร้างก�ำลังคน
สายอาชีพ ให้มีสมรรถนะ และทักษะอาชีพตาม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมถึง
ความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น  
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• ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ส�ำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน (Protected School/Standalone) ปีละประมาณ  ๓๐๐ คน จ�ำนวน ๕ รุ่น ศึกษา
จนจบตามหลักสูตรและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิด
ของตนเอง  โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลประมาณ ๒,๐๐๐ แห่ง   
		• ทุนส่งเสริมนักศึกษาสายอาชีพที่มีขีดความสามารถสูงได้ศึกษาต่อเต็มศักยภาพ
ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปีละประมาณ ๔๐ คน จ�ำนวน ๕ รุ่น
• การพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครู
		• โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การท�ำงานในปีแรกจะมีโรงเรียนขนาดกลาง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ที่มีเด็ก
และเยาวชนซึง่ ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสอยูห่ นาแน่น เข้าร่วมจ�ำนวน ๒๘๘ แห่งในพืน้ ที่ ๓๕ จังหวัด
ทุกภูมิภาค ครอบคลุมครูกว่า ๕,๗๐๐ คน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ขณะที่นักเรียนยากจนด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพ
โดยครูจะมีความสามารถในการประเมินและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
		•ร่วมมือกับธนาคารโลกวิจยั เครือ่ งมือจัดสรรทรัพยากรเพือ่ แก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้
ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร มุ่งกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารมากกว่า ๑,๕๐๐ โรงที่ไม่สามารถยุบและควบรวมได้
• พันธมิตรระดับพื้นที่และจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนงาน ลดความเหลื่อมล�้ำ
• ๒๐ จังหวัดสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเด็กนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้า
เรียนและได้พัฒนาทักษะอาชีพ
• ๗๓ หน่วยพัฒนาอาชีพทั่วประเทศ ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างระบบต้นแบบยกระดับทักษะอาชีพ
แรงงานยากจน ด้อยโอกาส ให้เป็นแรงงานฝีมือ เป็นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพของชุมชน สร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากเข้มแข็ง แก้เหลื่อมล�้ำได้อย่างแท้จริง ตั้งเป้าปีแรกช่วยเหลือมากกว่า ๖ พันคน ใน ๔๒ จังหวัด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปกับ กสศ.
เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ กลุ่มที่ยากจนที่สุดของประเทศ
คุณสามารถร่วมบริจาคและใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ๒ เท่าได้อัตโนมัติที่
https://donate.eef.or.th/main-donate
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ ๓๘๘ อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น ๑๓
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
www.EEF.or.th  
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