
 
 

ระเบียบการใหทุนการศึกษามูลนิธอิายิโนะโมะโตะ 

โครงการ “ทุนสงนองเรียนจบ”  

ระดบัอาชีวศึกษา และระดบัอดุมศกึษา  ประจําปการศกึษา 2561 
................................................................... 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ กอตั้งในปพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสังคมไทยในดานการศึกษา และ ไดดําเนินการ

โครงการมอบทุนการศึกษา ภายใตช่ือโครงการ “ทุนสงนองเรียนจบ” ตั้งแตปการศึกษา 2549 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน โดยมีนักศึกษา

ในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งส้ินกวา 1,000 ทุน โครงการ “ทุนสงนองเรียนจบ” มุงเนนการมอบทุนการศึกษาแก

นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในสถาบนัการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ  

สําหรับป 2561 มูลนิธิฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ที่เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  จึงมีนโยบายที่

จะใหทุนการศึกษาตอเน่ืองเปนปที่ 13 เพื่อเปนการขยายโอกาสทางดานการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติ ดังน้ันในปน้ี  มูลนิธิฯ จึงไดออกระเบียบวาดวยการใหทุนการศึกษา “ทุนสงนองเรียนจบ” 

ใหครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ตาม “ระเบียบการให

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโตะ โครงการ “ทุนสงนองเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561” ดังน้ี 

1) ทุนระดับอาชีวศึกษา 

     1.1 หลักเกณฑการใหทุนระดับอาชีวศึกษา  

   1.1.1  ทุนน้ีจะพิจารณาใหทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ในระดับ 

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตอเน่ืองจนจบหลักสูตรการศึกษา 

  1.1.2  การเปดรับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบดวย 

- ระดับปวช. ช้ันปที่ 1   จํานวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) 

               - ระดับปวส. ช้ันปที่ 1   จํานวนทุน 30 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) 

1.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.2.1 เปนนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปที่ 1  หรือ ระดับประกาศนียบัตร 

          วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปที่ 1  ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปการศึกษา 2561  ในคณะหรือสาขาวิชา ดังน้ี 

- อุตสาหกรรม 

- พาณิชยกรรม (บัญชีและการเงิน/การจัดการ/คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

- คหกรรมศาสตร 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉล่ียอยูในเกณฑที่กําหนด ดังน้ี 

  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะตองมีผลการเรียนเฉล่ียจนถึงภาคการศึกษาลาสุด 3.50 ขึ้นไป  

  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จะตองมีผลการเรียนเฉล่ียจนถึงภาคการศึกษาลาสุด 3.25 ขึ้นไป  

1.2.3 เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย โดยครอบครัวมีรายไดรวมไมเกิน 200,000 บาท ตอป 

  



 
 

    1.2 คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ) 

1.2.4 ไมเปนผูที่กําลังรับทุนการศึกษาตอเน่ืองจากที่อ่ืน ยกเวน เงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ  

  รัฐบาล  (กยศ.) หรือ กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 

1.2.5 อายุไมเกิน 25 ป ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

1.2.6 สามารถเขารวมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นไดตลอดระยะเวลารับทุน 
  

 2) ทุนระดับอดุมศึกษา 

     2.1 หลักเกณฑการใหทุนระดับอุดมศกึษา 

 ทุนน้ีจะพิจารณาใหทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ช้ันปที่ 1 ตอเน่ืองจนจบการศึกษา  ช้ันปที่ 4  

     จํานวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

2.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 

        2.2.1 เปนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาช้ันปที่ 1 ในปการศึกษา 2561 เปนการศึกษาหลักสูตร 4 ป 

       สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในสาขาวิชาที่กําหนด ดังน้ี 

- วิศวกรรมศาสตร  

- อุตสาหกรรมการเกษตร 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร 

- เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาต/ิส่ิงแวดลอม 

- โภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร 

- คหกรรมศาสตร (อาหารและโภชนาการ)   

- สาธารณสุขศาสตร / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- จิตวิทยา (วทบ.) 

- พาณิชยศาสตร/การบัญชี /การตลาด/ บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ 

2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉล่ียจนถึงภาคการศึกษาลาสุด  3.15  ขึ้นไป 

2.2.3 เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย โดยครอบครัวมีรายไดรวมไมเกิน 200,000 บาทตอป 

2.2.4 ไมเปนผูที่กําลังรับทุนการศึกษาจากที่อ่ืน ยกเวน  เงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

             ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 

2.2.5 อายุไมเกิน 30 ป ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

2.2.6 สามารถเขารวมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได 

 

  



 
 

วิธีการสมัครเขารวมโครงการ 

     ผูประสงคขอรับทุน จะตองดําเนินการดังน้ี 

      1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหนวยงานแนะแนว หนวยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ / 

         ภาควิชา หรือ หนวยงานที่เก่ียวของดานทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู หรือ ดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซต 

         www.ajinomotofoundation.or.th  

2. กรอกใบสมัครดวยตนเอง พรอมทั้งแนบรูปถาย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 น้ิว) หนาตรง จํานวน 1 รูป ซ่ึงถายไวไมเกิน 6 เดือน                

    พรอมใบสมัครที่มีการรับรองจากอาจารยหัวหนาแผนก/ภาควิชา หรือ อาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยผูดูแลทุนการศึกษา 

    เรียบรอยแลว 

3. แนบเอกสารประกอบ ดังน้ี 

         - บัตรประจําตัวนักศึกษา และทรานสคริปต (Transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจําปการศึกษา 2561 

           จนถึงภาคการศึกษาลาสุด 

         - สําเนาใบเสร็จรับเงินคาเทอม/คาบํารุงการศึกษา และคาใชจายที่เก่ียวกับการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาลาสุด 

         - สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร พรอมภาพถายบานและครอบครัว  

         - เอกสารรับรองการกูยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ที่มีการสรุปยอดเงินกูรายปของทุกป  

         - เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ (ถามี) 

     4. สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบผานสถาบันตนสังกัด หรือสงจดหมายลงทะเบียน/EMS มาที่มูลนิธิฯ  

         -  ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันที่  7  ธันวาคม  2561   

         -  ระดับอุดมศึกษา  ภายในวันที่  20  มกราคม  2562   
 

เง่ือนไขและขอผูกพนัสําหรับผูไดรับทนุ 

  1. การจายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบใหปละ 1 ครั้ง โดยนักศึกษาจะตองมารวมพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป ดวยตนเองทุกคน  

  2. ผูไดรับทุนตองรายงานผลการศึกษา พรอมรายงานรายรับรายจาย ตามแบบที่กําหนด แกมูลนิธิฯ ในทุกภาคการศึกษา โดยมูลนิธิฯ 

อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผูไดรับทุนในโครงการเปนครั้งคราวตามสมควร  

  3. ผูไดรับทุนตองรักษาความประพฤติใหดีและมีระดับการศึกษาเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 จึงจะมีสิทธ์ิขอรับทุนในปตอไป 

  4. มูลนิธิฯจะจัดกิจกรรม เชน คายอาสา สัมมนาใหความรู หรือ ฝกงาน เปนตน เพื่อใหเสริมสรางพัฒนาการบุคลากร ทางดานทักษะ 

ความคิด จิตอาสาและความฉลาดทางอารมณ (อีคิว) ใหแกนักศึกษาในโครงการซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญและจําเปน ที่ผูรับทุนจะตองสามารถ

เขารวมกิจกรรมดังกลาวได 

  5. ในขณะที่ไดรับทุนน้ีจะไมรับทุนการศึกษาตอเน่ืองอ่ืนใด   ยกเวน  เงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงิน

ใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนหรือเงินกูยืมจากสถาบันการศึกษาที่สังกัดเทาน้ัน 
 

เหตุระงับสิทธิของผูไดรับทุน 

     สิทธิในการไดรับทุนการศึกษาจะระงับ เม่ือผูไดรับทุน 

     1.  ตาย หรือ พนสภาพจากการเปนนิสิตนักศึกษา 

     2.  ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรง 

     3.  ขาดคุณสมบัติ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอผูกพัน 

     4.  สละสิทธ์ิ โดยมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรจากนักศึกษา ผูปกครองและคณบดีของสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู 
 



 
 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

1. ระดับอาชีวศึกษา 

- ประชาสัมพันธ และรับสมัคร   กันยายน – 7 ธันวาคม 2561 

- คัดเลือกผูมีสิทธ์ิไดรับทุน (เอกสารรอบแรก)  8 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562  

- ประกาศผูมีสิทธ์ิเขารับการสัมภาษณทุน  7 มกราคม 2562 

- สัมภาษณ ผูมีสิทธ์ิไดรับทุน    17 มกราคม 2562 

- ประกาศผลผูไดรับทุน    8 กุมภาพันธ 2562 

- พิธีมอบทุนการศึกษา    27 กุมภาพันธ 2562 

- ติดตามผลนักเรียนทุน    มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563 

2. ระดับอุดมศึกษา 

- ประชาสัมพันธ และรับสมัคร   กันยายน  – 20 มกราคม 2562 

- คัดเลือกผูมีสิทธ์ิไดรับทุน (เอกสารรอบแรก)  22 – 25 มกราคม 2562 

- ประกาศผูมีสิทธ์ิเขารับการสัมภาษณทุน  28 มกราคม 2562 

- สัมภาษณ ผูมีสิทธ์ิไดรับทุน    7 กุมภาพันธ 2562 

- ประกาศผลผูไดรับทุน    8 กุมภาพันธ 2562 

- พิธีมอบทุนการศึกษา    27 กุมภาพันธ 2562 

- ติดตามผลนักเรียนทุน    มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 

 การคัดเลือกผูไดรับทนุ 

1. มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากเอกสารตัวจริงที่ผูสมัครสงมาในเบื้องตน และจะแจงผลการคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต 

www.ajinomotofoundation.or.th 

2. คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะทําการสัมภาษณนิสิตนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกรอบแรก เพื่อพิจารณา

และอนุมัติผูสมควรไดรับทุนการศึกษาเปนรายปตอไป 

3. มูลนิธิฯ จะประกาศรายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาทางไปรษณียไปยังสถาบันการศึกษาที่สังกัด สงทางอีเมลไปยังนักศึกษาและ

บนเว็บไซต www.ajinomotofoundation.or.th ภายในวันที่  8 กุมภาพันธ 2561 และแจงกําหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาใหทราบ

ตอไป 

 

  ระเบียบน้ีมีผลบังคับใชนับแตวันประกาศเปนตนไป  

 

        ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 

  

 

 

                       ( พิเชียร  คูสมิทธ์ิ ) 

              รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ 


