
 
 

 

ระเบียบการให�ทุน โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ เพ่ือผู�มีความสามารถพิเศษ”  
(Ajinomoto Talent Scholarship)   

ประจําป<การศึกษา 2559 
 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ ก�อตั้งในป�พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือช�วยเหลือสังคมไทยในด.านการศึกษาเป1นหลัก และช�วยเหลือ
สังคมด.านอ่ืนๆ ควบคู�ไปด.วย ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา มูลนิธิฯ ได.ดําเนินการโครงการด.านการศึกษา คือการมอบทุนการศึกษาโครงการ
ต�างๆ อาทิ โครงการ “ทุนสAงน�องเรียนจบ” ซ่ึงเป1นทุนสนับสนุนให.แก�นักศึกษาท่ีเรียนดี แต�ขาดแคลนทุนทรัพย&, ทุน ASEAN Scholarship  
ซ่ึงเป1นทุนศึกษาต�อระดับปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุIน เป1นต.น 

 สําหรับป�การศึกษา 2559  น้ี มูลนิธิฯ ได.เล็งเห็นว�าการสนับสนุนทุนการศึกษาเป1นเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง เน่ืองจากทุนการศึกษาเป1น
จุดเริ่มต.นท่ีจะช�วยให.เกิดการพัฒนาในด.านต�างๆ ต�อไป มูลนิธิฯ จึงได.มีการขยายการให.ทุนการศึกษา ภายใต.โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิ
โนะโมะโต�ะ เพ่ือผู.มีความสามารถพิเศษ” (Ajinomoto Talent Scholarship) เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให.กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
ดีเด�น และกําลังศึกษาอยู�ในสาขาวิชาท่ีสอดคล.องกับความต.องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปXจจุบัน  

มูลนิธิฯ จึงได. ออกระเบียบว�าด.วยการให.ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ เพ่ือผู�มีความสามารถพิเศษ” 
(Ajinomoto Talent Scholarship) โดยมีหลักเกณฑ&การพิจารณา ตาม “ระเบียบว�าด.วยการให.ทุนเรียนดี มูลนิธิอายิโนะโมะโต�ะ” ดังน้ี 

1. หลักเกณฑEการให�ทุน 
1.1 ทุนน้ีจะพิจารณาให.กับนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ต�อเน่ืองจนจบการศึกษา มูลค�าทุนละ 60,000 บาท 
(หกหมื่นบาทถ.วน) ต�อป�  โดยในป�การศึกษาน้ีซึ่งเป1นป�แรกของโครงการ จะพิจารณานักศึกษาในช้ันป�ท่ี 1  ป�ท่ี 2 และป�ท่ี 3 
จํานวนช้ันป�ละ 10 ทุน แบ�งตามสาขาดังน้ี 
- บัญชี          2  ทุน 
- วิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีอาหาร   1  ทุน 
- เทคโนโลยีชีวภาพ      1  ทุน 
- คอมพิวเตอร& หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1 ทุน 
- วิศวกรรมไฟฟ̀า       1  ทุน 
- วิศวกรรมเครื่องกล      1  ทุน 
- วิศวกรรมเคมี       1  ทุน 
- วิศวกรรมอุตสาหการ      1  ทุน 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     1  ทุน 

1.2 ในกรณีท่ีมคีวามเหมาะสมใกล.เคียงกัน จะพิจารณาโดยใช.เกณฑ&ความขาดแคลนของครอบครัวประกอบด.วย และ 
ในกรณีท่ีบางสาขาไม�มผีู.สมัคร หรอื ไม�มีผู.สมควรได.รับทุน จะพิจารณาให.ผู.สมัครจากสาขาอ่ืนได.รับทุนแทน 

 

  



 
 

2. คุณสมบัติของผู�สมัคร 
2.1 สัญชาตไิทย และเป1นนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& และกําลังศึกษาในช้ันป�ท่ี 1, 2 หรือ 3 ในสาขาวิชา  
      ท่ีให.ทุน ตามระบบการศึกษาหลักสตูร 4 ป� ในป�การศึกษา 2559 

2.2 มีความสนใจในการทํางานในภาคธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมภายหลังจากการสําเร็จการศึกษา  มีความพร.อมและสามารถ 
เข.าร�วมการฝcกงาน หรือ สหกิจศึกษาตามหลักสตูร หรือเข.าร�วมกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.อง ท่ีมูลนิธิฯและกลุ�มบริษัท 
อายิโนะโมะโต�ะในประเทศไทยจัดข้ึนได. 

2.3 มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม�เป1นอุปสรรคต�อการศึกษา 
2.4 มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยตั้งแต�  3.15 ข้ึนไป) และมคีวามสามารถด.านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 3.00  

หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET 500 คะแนนข้ึนไป) และไม�มีเกรด F หรือ U หรือ W ในระหว�าง 
การเรยีน 

2.5 ไม�เป1นผู.ท่ีกําลังรับทุนการศึกษาจากท่ีอ่ืน   ยกเว�น  เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) 
      หรือ กองทุนเงินให.กู.ยืมท่ีผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 

2.6 หากเคยทํากิจกรรม หรือ เข.าร�วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจะได.รับพิจารณาเป1นพิเศษ 
 

เง่ือนไขและข�อผูกพันสําหรับผู�ได�รับทุน 
1. การจ�ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให.ป�ละ 1 ครั้ง โดยผู.ได.รับทุนต.องมาร�วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป� ด.วยตนเอง  
2. ผู.ได.รับทุนต.องรายงานผลการศึกษา พร.อมรายงานรายรับรายจ�าย ตามแบบท่ีกําหนด แก�มูลนิธิฯ ในทุกภาคการศึกษา  

โดยมูลนิธิฯ อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู.ได.รับทุนในโครงการเป1นครั้งคราวตามสมควร  
3. ผู.ได.รับทุนต.องรักษาความประพฤติให.ดี และมีระดับผลการศึกษา (GPAX) ไม�ต่ํากว�า 3.00  รวมท้ังผลการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ไม�ต่ํากว�า 3.00 และไม�มีเกรด F หรือ U ในระหว�างการเรียน จึงจะมีสิทธ์ิขอรับทุนในป�ต�อไป และสําเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 4 ป� 

4. ผู.ได.รับทุนการศึกษาต.องเข.าฝcกงาน หรือ สหกิจศึกษาตามสาขาวิชาต�างๆ ท่ีมูลนิธิฯกําหนด หรือ กิจกรรมอ่ืนท่ีมูลนิธิฯ
พิจารณาจัดข้ึน อย�างน.อย 1 ครั้ง และเข.าร�วมกิจกรรมค�ายปXจฉิมนิเทศในป�สุดท.ายก�อนสําเร็จการศึกษา ท่ีมูลนิธิฯ จัดให.แก�นักศึกษาใน
โครงการ ซ่ึงถือเป1นเรื่องสําคัญและจําเป1น ท่ีผู.รับทุนจะต.องสามารถเข.าร�วมกิจกรรมดังกล�าวทุกครั้ง 

5. ในขณะท่ีได.รับทุนน้ีจะไม�รับทุนการศึกษาอ่ืนใด   ยกเว�น  เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.) หรือ กองทุน
เงินให.กู.ยืมท่ีผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนของรัฐบาลเท�าน้ัน 

 

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

1.  ตาย หรือ พ.นสภาพจากการเป1นนิสิตนักศึกษา 
2.  ถูกลงโทษฐานมีความผดิทางวินัยนักศึกษาอย�างร.ายแรง 
3.  ขาดคุณสมบัติ หรือไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข.อผูกพัน 
4.  สละสิทธ์ิ โดยมีหลักฐานเป1นลายลักษณ&อักษรจากนักศึกษา ผู.ปกครอง และอาจารย&ท่ีปรึกษา  โดยแจ.งเรื่องผ�านกองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& หรือ คณบดีในคณะท่ีสังกัดอยู�   
5. กรณีนอกเหนือจากน้ีให.ข้ึนอยู�กับดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

 



 
 

วิธีการสมัครเข�ารAวมโครงการ 
 ผู.ประสงค&ขอรับทุน จะต.องดําเนินการดังน้ี 
1.  ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร& หรือดาวน&โหลดจากเว็บไซต&ของสถาบัน 
2.  กรอกใบสมัครด.วยตนเอง พร.อมท้ังแนบรูปถ�าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 น้ิว) หน.าตรง จํานวน 1 รูป ซ่ึงถ�ายไว.ไม�เกิน 6 เดือน 
    และความเห็นจากอาจารย&ท่ีปรึกษาเรียบร.อยแล.ว 
3.  แนบเอกสารประกอบ ดังน้ี 

- สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 
- ใบผลการเรียน หรือทรานสคริปต& (transcript)  ทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล�าสดุ ท่ีออกโดยมหาวิทยาลัย 
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ.ามี) 
- หนังสือรับรองความประพฤติจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร& 
- สําเนาทะเบียนบ.าน (หน.าท่ีมีช่ือนักศึกษา และบิดา มารดา หรือ ผู.อุปการะ) 
- เอกสารรับรองการกู.ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ท่ีมีการสรุปยอดเงินกู.รายป�ของทุกป� (ถ.ามี) 
- เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ (ถ.ามี) 

4.  ส�งใบสมัครพร.อมเอกสารประกอบการพิจารณา ท่ีคณะท่ีสังกัด หรือ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& 
 
การคัดเลือกผู�ได�รับทุน 
 

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& จะทําการคัดเลือกผู.สมัครในรอบแรกจากเอกสาร และจะแจ.งผลการคัดเลือกมายังมูลนิธิ 
อายิโนะโมะโต�ะ พร.อมใบสมัครของนักศึกษา และความเห็นของมหาวิทยาลัย ไม�เกิน 2 เท�าของจํานวนทุนท่ีให.ในแต�ละสาขา 

2. คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะทําการสัมภาษณ&นิสิตนักศึกษาท่ีผ�านการคัดเลือกรอบแรกร�วมกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและอนุมัติผู.สมควรได.รับทุนการศึกษาต�อไป 

3. มูลนิธิฯจะประกาศรายช่ือผู.ได.รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย&ไปยังมหาวิทยาลัยท่ีสังกัด ส�งทางอีเมล&ไปยังนักศึกษา และ
ป ร ะ ก า ศ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต&  www.ajinomotofoundation.or.th แ ล ะ เ ฟ ส บุ� ค  www.facebook.com/afscholarship ห รื อ 
www.facebook.com/ajinomotocsr  พร.อมแจ.งกําหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาให.ทราบต�อไป 

4. ผลการพิจารณาผู.ท่ีได.รับทุนจากคณะกรรมการฯ ถือเป1นท่ีสิ้นสุด 
 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

- ประชาสัมพันธ& และคัดเลือก (เอกสารรอบแรก)  23  มกราคม – 10 กุมภาพันธ& 2560 
- ประกาศผู.มีสิทธ์ิเข.ารับการสัมภาษณ&ทุน  15 กุมภาพันธ& 2560 
- สัมภาษณ& ผู.มสีิทธ์ิได.รับทุน    ระหว�างวันท่ี 15-28 กุมภาพันธ& 2560 
- ประกาศผลผู.ได.รับทุน    10  มีนาคม 2560 
- พิธีมอบทุนการศึกษา    29  มีนาคม 2560 
- ติดตามผลนักเรียนทุน    2560 – มีนาคม 2561 
 


