
 
 

ระเบียบการให�ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ 
โครงการ “ทุนส�งน�องเรียนจบ”  

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจําป*การศึกษา 2559 
................................................................... 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ ก�อตั้งในป�พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือช�วยเหลือสังคมไทยในด.านการศึกษา และ ได.ดําเนินการ
โครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต.ช่ือโครงการ “ทุนส�งน�องเรียนจบ” ตั้งแต�ป�การศึกษา 2549 ต�อเน่ืองมาจนถึงป7จจุบัน โดยมีนักศึกษา
ในโครงการจากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 849 ทุน โครงการ “ทุนส�งน�องเรียนจบ” มุ�งเน.นการมอบทุนการศึกษาแก�นิสิต
นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลท่ัวประเทศ  

สําหรับป� 2559 มูลนิธิฯ ได.เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ท่ีเป>นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  จึงมีนโยบายท่ี
จะให.ทุนการศึกษาต�อเน่ืองเป>นป�ท่ี 11 เพ่ือเป>นการขยายโอกาสทางด.านการศึกษาให.กับเยาวชนของชาติ เพ่ือเป>นกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติต�อไป ดังน้ันในป�น้ี  มูลนิธิฯ จึงได. ออกระเบียบว�าด.วยการให.ทุนการศึกษา “ทุนส�งน�องเรียน
จบ” ให.ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ท้ังในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ&การพิจารณา ตาม “ระเบียบว�าด.วยการ
ให.ทุนส�งน.องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ” ดังน้ี 

1) ทุนระดับอาชีวศึกษา 

     1.1 หลักเกณฑ3การให�ทุนระดับอาชีวศึกษา  
   1.1.1  ทุนน้ีจะพิจารณาให.ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ท่ีเรียนดี แต�ขาดแคลนทุนทรัพย& ในระดับ 
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ต�อเน่ืองจนจบหลักสูตรการศึกษา 
  1.1.2  การเปFดรับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด.วย 

- ระดับปวช. ช้ันป�ท่ี 1 จํานวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นห.าพันบาทถ.วน) 
               - ระดับปวส. ช้ันป�ท่ี 1 จํานวนทุน 30 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นห.าพันบาทถ.วน) 

1.2 คุณสมบัติของผู�สมัคร 

1.2.1 เป>นนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาอยู�ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันป�ท่ี 1  หรือ ระดับประกาศนียบัตร 
          วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันป�ท่ี 1  ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในป�การศึกษา 2559 ในคณะหรือสาขาวิชา ดังน้ี 

- อุตสาหกรรม 
- พาณิชยกรรม 
- เกษตรกรรม   
- คหกรรม  และอุตสาหกรรมการโรงแรม 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร 

1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรยีนเฉลีย่อยู�ในเกณฑ&ท่ีกําหนด ดังน้ี 
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต.องมีผลการเรยีนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล�าสดุ 3.50 ข้ึนไป  
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จะต.องมีผลการเรยีนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล�าสดุ 3.25 ข้ึนไป  

1.2.3 เป>นผู.ขาดแคลนทุนทรัพย& โดยครอบครัวมีรายได.รวมไม�เกิน 200,000 บาท ต�อป� 
  



 
 

    1.2 คุณสมบัติของผู�สมัคร (ต�อ) 

1.2.4 ไม�เป>นผู.ท่ีกําลังรับทุนการศึกษาจากท่ีอ่ืน ยกเว�น  เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล 
           (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให.กู.ยืมท่ีผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 

1.2.5 อายุไม�เกิน 25 ป� ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 
1.2.6 สามารถเข.าร�วมกิจกรรมท่ีมลูนิธิฯ จัดข้ึนได.ตามสมควร 

  

 2) ทุนระดับอุดมศึกษา 
     2.1 หลักเกณฑ3การให�ทุนระดับอุดมศึกษา 
 ทุนน้ีจะพิจารณาให.ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ช้ันป�ท่ี 1 ต�อเน่ืองจนจบการศึกษา ช้ันป�ท่ี 4  
     จํานวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ.วน) 

2.2 คุณสมบัติของผู�สมัคร 

        2.2.1 เป>นนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดบัอุดมศึกษาช้ันป�ท่ี 1 ในป�การศึกษา 2559 ในการศึกษาหลักสูตร 4 ป� 
       สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในสาขาวิชาท่ีกําหนด ดังน้ี 

- วิศวกรรมศาสตร&  

- อุตสาหกรรมการเกษตร 
- คอมพิวเตอร&และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- วิทยาศาสตร&และเทคโนโลย ี

- เทคโนโลยีการเกษตร  
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 

- โภชนศาสตร&และการกําหนดอาหาร 

- คหกรรมศาสตร& (อาหารและโภชนาการ)   

- สาธารณสุขศาสตร& และ อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
- จิตวิทยา (วทบ.) 

- พาณิชยศาสตร& สาขาการบัญชี / บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ 
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรยีนเฉลีย่จนถึงภาคการศึกษาล�าสดุ  3.15  ข้ึนไป 

2.2.3 เป>นผู.ขาดแคลนทุนทรัพย& โดยครอบครัวมีรายได.รวมไม�เกิน 200,000 บาทต�อป� 

2.2.4 ไม�เป>นผู.ท่ีกําลังรับทุนการศึกษาจากหน�วยงาน หรือ องค&กรอ่ืน ยกเว�น  เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืม 
           เพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให.กู.ยืมท่ีผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 

2.2.5 อายุไม�เกิน 30 ป� ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 

2.2.6 สามารถเข.าร�วมกิจกรรมท่ีมลูนิธิฯ จัดข้ึนได.ตามสมควร 
 

  



 
 

วิธีการสมัครเข�าร�วมโครงการ 
 ผู.ประสงค&ขอรับทุน จะต.องดําเนินการดังน้ี 

 1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหน�วยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ /ภาควิชา หรือ 
               หน�วยงานท่ีเก่ียวข.องด.านทุนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาท่ีสังกัดอยู� หรือ ดาวน&โหลดใบสมัครจากเว็บไซต&ของมลูนิธิฯ 
               www.ajinomotofoundation.or.th  

  2. กรอกใบสมัครด.วยตนเอง พร.อมท้ังแนบรูปถ�าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 น้ิว) หน.าตรง จํานวน 1 รูป ซ่ึงถ�ายไว.ไม�เกิน 1 ป� 
               พร.อมใบสมัครท่ีมีความคิดเห็นและการรับรองจากอาจารย&ท่ีปรึกษาเรียบร.อยแล.ว 

3. แนบเอกสารประกอบ ดังน้ี 
- บัตรประจําตัวนักศึกษา และ ทรานสคริปต& (transcript) หรือใบรบัรองผลการเรยีน  ประจําป�การศึกษา  2559   
ทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล�าสดุ 
- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันรับรองโดยอาจารย&ท่ีปรึกษา คณบดี และ/หรือผู.อํานวยการวิทยาลัย 

 - สําเนาใบเสร็จรบัเงินค�าเทอม/ค�าบํารุงการศึกษา และค�าใช.จ�ายท่ีเก่ียวกับการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล�าสดุ 
- สําเนาทะเบียนบ.าน (หน.าท่ีมีช่ือสมาชิกในครอบครัว) พร.อมภาพถ�ายบ.านและครอบครัวท่ีอาศัยอยู�ในป7จจุบัน  
- เอกสารรับรองการกู.ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ท่ีมีการสรุปยอดเงินกู.รายป�ของทุกป� และเอกสารประกอบการ  
พิจารณาอ่ืนๆ (ถ.ามี) 

  4. ส�งใบสมัครพร.อมเอกสารประกอบผ�านสถาบันต.นสังกัด หรือส�งจดหมายลงทะเบียน/EMS มาท่ีมูลนิธิฯ  
       -  ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2559   

   -  ระดับอุดมศึกษา  ภายในวันท่ี  20  มกราคม  2560   
 

เง่ือนไขและข�อผูกพันสําหรับผู�ได�รับทุน 
1. การจ�ายเงินทุนการศึกษา  มลูนิธิฯ  จะมอบให.ป�ละ 1 ครั้ง  โดยนักศึกษาจะต.องมาร�วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป�  

ด.วยตนเองทุกคน  
2. ผู.ได.รับทุนต.องรายงานผลการศึกษา พร.อมรายงานรายรับรายจ�าย และแบบบันทึกประสบการณ& ตามแบบฟอร&มท่ีกําหนด  

แก�มูลนิธิฯ ในทุกภาคการศึกษา โดยมลูนิธิฯ อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู.ได.รับทุนในโครงการเป>นครั้งคราวตามสมควร  
3. ผู.ได.รับทุนต.องรักษาความประพฤติให.ดีและมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 3.00  จึงจะมีสิทธ์ิขอรับทุนในป�ต�อไป 
4. มูลนิธิฯ อาจจะจัดกิจกรรม เช�น ค�ายอาสา สมัมนาให.ความรู. หรอื ฝiกงาน เป>นต.น เพ่ือให.เสริมสร.างพัฒนาการบุคลากร 

ทางด.านทักษะ ความคิด จิตอาสา และความฉลาดทางอารมณ& (อีคิว) ให.แก�นักศึกษาในโครงการซ่ึงถือเป>นเรื่องสําคัญและจําเป>น ท่ีผู.รับ
ทุนจะต.องสามารถเข.าร�วมกิจกรรมดังกล�าวตามสมควร 

5. ในขณะท่ีได.รบัทุนน้ีจะไม�รับทุนการศึกษาอ่ืนใด   ยกเว�น  เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือ 
กองทุนเงินให.กู.ยืมท่ีผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน เท�าน้ัน 
 

เหตุระงับสิทธิของผู�ได�รับทุน 
 สิทธิในการได.รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู.ได.รับทุน 

1.  ตาย หรือ พ.นสภาพจากการเป>นนิสิตนักศึกษา 
2.  ถูกลงโทษฐานมีความผดิทางวินัยนักศึกษาอย�างร.ายแรง 
3.  ขาดคุณสมบัติ หรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข.อผูกพัน 
4.  สละสิทธ์ิ โดยมีหลักฐานเป>นลายลักษณ&อักษรจากนักศึกษา และเจ.าหน.าท่ี หรือ คณบดีของสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดอยู� 



 
 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
1. ระดับอาชีวศึกษา 

- ประชาสัมพันธ& และรับสมัคร   25 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2559 
- คัดเลือกผู.มีสิทธ์ิได.รับทุน (เอกสารรอบแรก)  16 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 
- ประกาศผู.มีสิทธ์ิเข.ารับการสัมภาษณ&ทุน  9 มกราคม 2560 
- สัมภาษณ& ผู.มสีิทธ์ิได.รับทุน    13 มกราคม 2560 
- ประกาศผลผู.ได.รับทุน    1 กุมภาพันธ& 2560 
- พิธีมอบทุนการศึกษา    21 กุมภาพันธ& 2560 
- ติดตามผลนักเรียนทุน    มีนาคม 2560 – มีนาคม 2561 

2. ระดับอุดมศึกษา 
- ประชาสัมพันธ& และรับสมัคร   25 ตุลาคม – 20 มกราคม 2560 
- คัดเลือกผู.มีสิทธ์ิได.รับทุน (เอกสารรอบแรก)  20 – 31 มกราคม 2560 
- ประกาศผู.มีสิทธ์ิเข.ารับการสัมภาษณ&ทุน  1 กุมภาพันธ& 2560 
- สัมภาษณ& ผู.มสีิทธ์ิได.รับทุน    6 กุมภาพันธ& 2560 
- ประกาศผลผู.ได.รับทุน    9 กุมภาพันธ& 2560 
- พิธีมอบทุนการศึกษา    21 กุมภาพันธ& 2560 
- ติดตามผลนักเรียนทุน    มีนาคม 2560 – มีนาคม 2561 

 

## ท้ังน้ี ระยะเวลาในการดําเนินการข.างต.น อาจเปล่ียนแปลงได.ตามความเหมาะสม  ## 
 

 การคัดเลือกผู�ได�รับทุน 
1. มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากใบสมัครและเอกสารท่ีผู.สมัครส�งมาในเบ้ืองต.น โดยความครบถ.วนถูกต.องของเอกสาร  

จะมีผลต�อการพิจารณา และจะแจ.งผลการคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต& www.ajinomotofoundation.or.th 
2. คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะทําการสัมภาษณ&นักเรียนนักศึกษาท่ีผ�านการคัดเลือกรอบแรก  

เพ่ือพิจารณาและอนุมัติผู.สมควรได.รับทุนการศึกษาเป>นรายป�ต�อไป 
3. มูลนิธิฯ จะประกาศรายช่ือผู.ได.รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย&ไปยังสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ส�งทางอีเมล&ไปยังนักศึกษาและ

บนเว็บไซต& www.ajinomotofoundation.or.th ภายในวันท่ี  11 กุมภาพันธ& 2560 และแจ.งกําหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาให.ทราบ
ต�อไป 
 
  ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช.นับแต�วันประกาศเป>นต.นไป  
 
        ประกาศ ณ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  
 
 
                       ( พิเชียร  คูสมิทธ์ิ ) 
              รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ 


