ระเบียบการให้ทุน โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศกั ยภาพเป็นเลิศ ”
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(Ajinomoto Talent Scholarship)
ประจาปีการศึกษา 2561
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษาเป็นหลัก และช่วยเหลือ
สังคมด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดาเนินการโครงการด้านการศึกษา คือการมอบทุนการศึกษาโครงการ
ต่ างๆ อาทิ โครงการ “ทุ นส่ ง น้ องเรี ย นจบ” ซึ่ ง เป็ น ทุ น สนั บ สนุ นให้ แ ก่ นิ สิ ต ที่ เรี ย นดี แต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ทุ น “ASEAN+One
Scholarship” ซึ่งเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นว่าการสนั บ สนุนทุนการศึกษาเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง เนื่ องจากทุ นการศึกษาเป็ นจุดเริ่มต้ นที่จะช่วยให้เกิด การ
พัฒ นาในด้านต่ างๆ ต่ อไป มูล นิ ธิฯ จึง ได้มีการขยายการให้ ทุ นการศึ กษา ภายใต้ โครงการ “ทุ น มู ล นิ ธิอ ายิ โนะโมะโต๊ ะ เพื่ อ ผู้ เรียนดี
มี ศั ก ยภาพเป็ น เลิ ศ ” (Ajinomoto Talent Scholarship) เพื่ อสนั บ สนุ น ทุ น การศึ กษาให้ กั บ นิ สิ ต นั กศึ กษาที่ มีผ ลการเรี ย นดี เด่ น
และกาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน
มูลนิธิฯ จึงได้ ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็น เลิศ ”
(Ajinomoto Talent Scholarship) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุน ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การให้ทุน
1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให้ กับนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา มูลค่าทุนละ 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิฯจะพิจารณารับนักศึกษาทุนเพิ่มดังนี้
นิสิตชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
จานวนทุน
8 ทุน
3 ทุน
8 ทุน
ในสาขาดังต่อไปนี้ดังนี้
- จุลชีววิทยา
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- วิศวกรรมเคมี
- คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
1.2 ในกรณีที่มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน คณะกรรมการจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย และหากบางสาขา
ไม่มีผู้สมัคร คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้ผู้สมัครจากสาขาอื่นที่อยู่ในข้อ 1.1 เข้ารับการพิจารณาทดแทนได้
1.3 หากมีผู้สมควรได้รับทุนไม่ครบตามจานวนมูลนิธิฯ จะเปิดรับผู้สมัครเพิ่มเติมในปีต่อไปได้จนถึง ชั้นปีที่ 3 แต่หากครบ
ตามจานวนทุนที่กาหนดแล้วจะไม่เปิดรับในชั้นปีนั้นๆ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สัญ ชาติไทย และเป็ นนั กศึ กษาสั ญ ชาติไทยในสั งกัดมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุ รี และกาลังศึ กษาใน
ชัน้ ปีที่ 1, 2 หรือ 3 ในสาขาวิชา ที่ให้ทุนตามระบบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2561
2.2 มีความสนใจในการทางานในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ภายหลังจากการสาเร็จการศึกษา มีความพร้อมและสามารถ
เข้าร่วมการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มูลนิธิฯ และกลุ่มบริษัท
อายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยจัดขึ้นได้
2.3 มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 มีผ ลการเรีย นดี (เกรดเฉลี่ ย ตั้ งแต่ 3.15 ขึ้นไป) สามารถสื่ อสารภาษาอั ง กฤษได้ ดี โดยมี เกรดเฉลี่ ย ภาษาอัง กฤษ
ไม่ต่ากว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน
2.5 ไม่เป็นผู้ที่กาลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือ
กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
2.6 หากเคยทากิจกรรม หรือ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผู้ได้รับทุน
1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ได้รับทุนต้องมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจาปี ด้วยตนเอง
2. ผู้ ได้ รับ ทุ นต้ องรายงานผลการศึ กษา พร้ อมรายงานรายรับ รายจ่ าย ตามแบบที่ กาหนด แก่ มูลนิ ธิฯ ในทุ กภาคการศึ กษา
โดยมูลนิธิฯ อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนในโครงการเป็นครั้งคราวตามสมควร
3. ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ นต้ อ งรั กษาความประพฤติ ใ ห้ ดี และมี ร ะดั บ ผลการศึ ก ษา (GPAX) ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 รวมทั้ ง ผลการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอัง กฤษ ไม่ต่ ากว่ า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรีย น และเข้ าร่วมหรือช่วยเหลื อกิ จกรรมของมหาวิทยาลัย ตาม
สมควร จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนในปีต่อไป และสาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี
4. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าฝึกงาน ในปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 หรือ สหกิจศึกษา (ตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ โดยอ้างอิงจาก
สถาบันที่สังกัด) ที่มูลนิธิฯ กาหนด หรือ กิจกรรมอื่นที่มูลนิธิฯ พิจารณาจัดขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศในปี
สุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาที่ มูลนิธิฯ จัด ให้แก่ นักศึกษาในโครงการ ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น ที่ผู้รับทุนจะต้ องสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวทุกครั้ง
5. ในขณะที่ ได้ รับ ทุ นนี้ จะไม่ รับ ทุ นการศึ กษาอื่นใด ยกเว้ น เงินกู้ยื มจากกองทุ นเงินให้ กู้เพื่ อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุ น
เงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนของรัฐบาลเท่านั้น
เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน
1. เสียชีวิต หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษา
2. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
3. ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
4. สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งเรื่องผ่านกลุ่มช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ คณบดีในคณะที่สังกัดอยู่
5. กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดาเนินการดังนี้
1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
ธนบุรี หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์/เฟสบุ๊คของสถาบัน
2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง จานวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
โดยได้รับการรับรองและความคิดเห็นจากหัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาเรียบร้อย
3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
- สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
- ใบผลการเรียน หรือทรานสคริปต์ (Transcript) ทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยฯ
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
- สาเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อนักศึกษา และบิดา มารดา หรือ ผู้อุปการะ)
- เอกสารรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาของสถาบัน ที่มีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี
- เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี สานักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชัน้
การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี จะทาการคัดเลือกผู้สมั ครในรอบแรกจากเอกสาร และจะแจ้งผลการคั ดเลือก
มายังมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมใบสมัครของนักศึกษา
2. คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะทาการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกร่วมกับมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาและอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาต่อไป
3. มูลนิธิฯจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์ไปยัง มหาวิทยาลัยที่สังกัด ส่งทางอีเมล์ไปยังนิสิต และประกาศ
บนเฟสบุ๊ค www.facebook.com/atsscholarship พร้อมแจ้งกาหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป
4. ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือก (เอกสารรอบแรก)
- ประกาศผู้ผ่านรอบแรกและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน
- สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรอบสุดท้าย
- ประกาศผลผู้ได้รับทุน
- พิธีมอบทุนการศึกษา
- ติดตามผลนักเรียนทุน

ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562 (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
มีนาคม 2562 (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
มีนาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

