
    

 

 
ระเบียบการใหทุ้น โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศกัยภาพเปน็เลศิ” 

ส าหรับนักศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(Ajinomoto Talent Scholarship) 

ประจ าปีการศกึษา 2561 
 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษาเป็นหลัก และช่วยเหลือ
สังคมด้านอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วย ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ด าเนินการโครงการด้านการศึกษา คือการมอบทุนการศึกษาโครงการ
ต่างๆ อาทิ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ซ่ึงเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นิสิตที่ เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุน “ASEAN+One 
Scholarship”  ซ่ึงเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

 มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นว่าการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง เน่ืองจากทุนการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป มูลนิธิฯ จึงได้มีการขยายการให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี           
มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ มีผลการเรียนดีเด่น       
และก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน  

มูลนิธิฯ จึงได้ ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” 
(Ajinomoto Talent Scholarship) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุน ดังน้ี 

 
1. หลักเกณฑ์การให้ทุน 

1.1 ทุนน้ีจะพิจารณาให้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ต่อเน่ืองจนจบการศึกษา มูลค่าทุนละ 60,000 บาท 
(หกหม่ืนบาทถ้วน) ต่อปี  โดยในปีการศึกษา 2561 น้ี มูลนิธิฯจะพิจารณารับนักศึกษาทุนเพิ่มดังน้ี 

นิสิตชั้นปีที่ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
จ านวนทุน 8 ทุน 3 ทุน 8 ทุน 

ในสาขาดังต่อไปน้ีดังน้ี 
- จุลชีววิทยา 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
- คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
- วิศวกรรมไฟฟ้า     

- วิศวกรรมเครื่องกล    
- วิศวกรรมเคมี     
- วิศวกรรมอุตสาหการ    
- วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด    

1.2  ในกรณีที่มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน คณะกรรมการจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบด้วย และหากบางสาขา
ไม่มีผู้สมัคร คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้ผู้สมัครจากสาขาอ่ืนที่อยู่ในข้อ 1.1 เข้ารับการพิจารณาทดแทนได้ 
1.3  หากมีผู้สมควรได้รับทุนไม่ครบตามจ านวนมูลนิธิฯ จะเปิดรับผู้สมัครเพิ่มเติมในปีต่อไปได้จนถึงชั้นปีที่ 3 แต่หากครบ
ตามจ านวนทุนที่ก าหนดแล้วจะไม่เปิดรับในชั้นปีน้ันๆ  
 

 



    

 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 สัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาสัญชาติไทยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และก าลังศึกษาใน    

ช้ัน ปีที่ 1, 2 หรือ 3 ในสาขาวิชา ที่ให้ทุนตามระบบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2561 
2.2 มีความสนใจในการท างานในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษา มีความพร้อมและสามารถ

เข้าร่วมการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ที่มูลนิธิฯ และกลุ่มบริษัท
อายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยจัดขึ้นได้ 

2.3 มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.4 มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่  3.15 ขึ้นไป)  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 

ไม่ต่ ากว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน 
2.5 ไม่เป็นผู้ที่ก าลังรับทุนการศึกษาจากที่อ่ืน ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือ 
      กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 

2.6 หากเคยท ากิจกรรม หรือ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

เง่ือนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้ได้รับทุน 
1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ได้รับทุนต้องมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจ าปี ด้วยตนเอง  
2. ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษา พร้อมรายงานรายรับรายจ่าย ตามแบบที่ก าหนด แก่มูลนิธิฯ  ในทุกภาคการศึกษา       

โดยมูลนิธิฯ อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนในโครงการเป็นครั้งคราวตามสมควร  
3. ผู้ได้รับทุนต้องรักษาความประพฤติให้ดี  และมีระดับผลการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00  รวมทั้งผลการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน และเข้าร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตาม
สมควร จึงจะมีสิทธ์ิขอรับทุนในปีต่อไป และส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี  

4. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าฝึกงาน ในปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 หรือ สหกิจศึกษา (ตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ โดยอ้างอิงจาก
สถาบันที่สังกัด) ที่มูลนิธิฯ ก าหนด หรือ กิจกรรมอ่ืนที่มูลนิธิฯ พิจารณาจัดขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้ง และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศในปี
สุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาที่มูลนิธิฯ จัดให้แก่นักศึกษาในโครงการ ซ่ึงถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น ที่ผู้รับทุนจะต้องสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวทุกครั้ง 

5. ในขณะที่ได้รับทุนน้ีจะไม่รับทุนการศึกษาอ่ืนใด ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุน     
เงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนของรัฐบาลเท่าน้ัน 

 
เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน 
 สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับ เม่ือผู้ได้รับทุน 

1.  เสียชีวิต หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษา 
2.  ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง 
3.  ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน 
4.  สละสิทธ์ิ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งเรื่องผ่านกลุ่มช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ คณบดีในคณะที่สังกัดอยู่  
5. กรณีนอกเหนือจากน้ีให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 



    

 
 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องด าเนินการดังน้ี 
         1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์/เฟสบุ๊คของสถาบัน 
2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 น้ิว) หน้าตรง จ านวน 1 รูป ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
    โดยได้รับการรับรองและความคิดเห็นจากหัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาเรียบร้อย 
3. แนบเอกสารประกอบ ดังน้ี 

- ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
- ใบผลการเรียน หรือทรานสคริปต์ (Transcript)  ทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยฯ 
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีช่ือนักศึกษา และบิดา มารดา หรือ ผู้อุปการะ) 
- เอกสารรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาของสถาบัน ที่มีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี 
- เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  ส านักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ช้ัน 

 

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะท าการคัดเลือกผู้สมัครในรอบแรกจากเอกสาร และจะแจ้งผลการคัดเลือก

มายังมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมใบสมัครของนักศึกษา 
2. คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะท าการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาต่อไป 
3. มูลนิธิฯจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์ไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ส่งทางอีเมล์ไปยังนิสิต และประกาศ 

บนเฟสบุ๊ค www.facebook.com/atsscholarship พร้อมแจ้งก าหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป 
4. ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือก (เอกสารรอบแรก)       ตุลาคม  2561 – 25 มกราคม 2562 
- ประกาศผู้ผ่านรอบแรกและมีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน      ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
- สัมภาษณ์ผู้มีสิทธ์ิได้รับทุนรอบสุดท้าย        11 กุมภาพันธ์ 2562 
- ประกาศผลผู้ได้รับทุน         มีนาคม 2562  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
- พิธีมอบทุนการศึกษา         มีนาคม 2562 (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
- ติดตามผลนักเรียนทุน         มีนาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
 


