ระเบียบการใหทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ
โครงการ “ทุนสงนองเรียนจบ”
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจําป*การศึกษา 2560
...................................................................
มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ กอตั้งในปพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค&เพื่อชวยเหลือสังคมไทยในด.านการศึกษา และ ได.ดําเนินการ
โครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต.ชื่อโครงการ “ทุนสงนองเรียนจบ” ตั้งแตปการศึกษา 2549 ตอเนื่องมาจนถึงป7จจุบัน โดยมีนักศึกษา
ในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 919 ทุน โครงการ “ทุนสงนองเรียนจบ” มุงเน.นการมอบทุนการศึกษาแกนิสิต
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ
สําหรับป 2560 มูลนิธิฯ ได.เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ที่เป?นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีนโยบายที่
จะให.ทุนการศึกษาตอเนื่องเป?นปที่ 12 เพื่อเป?นการขยายโอกาสทางด.านการศึกษาให.กับเยาวชนของชาติ เพื่อเป?นกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติตอไป ดังนั้นในปนี้ มูลนิธิฯ จึงได. ออกระเบียบวาด.วยการให.ทุนการศึกษา “ทุนสงนองเรียน
จบ” ให.ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ&การพิจารณา ตาม “ระเบียบวาด.วยการ
ให.ทุนสงน.องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ” ดังนี้
1) ทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1 หลักเกณฑ4การใหทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให.ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย& ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตอเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา
1.1.2 การเปGดรับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด.วย
- ระดับปวช. ชั้นปที่ 1 จํานวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห.าพันบาทถ.วน)
- ระดับปวส. ชั้นปที่ 1 จํานวนทุน 30 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห.าพันบาทถ.วน)
1.2 คุณสมบัติของผูสมัคร
1.2.1 เป?นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 หรือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปการศึกษา 2560 ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้
- อุตสาหกรรม
- พาณิชยกรรม
- เกษตรกรรม
- คหกรรม และอุตสาหกรรมการโรงแรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลีย่ อยูในเกณฑ&ที่กําหนด ดังนี้
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต.องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาลาสุด 3.50 ขึ้นไป
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต.องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาลาสุด 3.25 ขึ้นไป
1.2.3 เป?นผู.ขาดแคลนทุนทรัพย& โดยครอบครัวมีรายได.รวมไมเกิน 200,000 บาท ตอป

1.2 คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ)
1.2.4 ไมเป?นผู.ที่กําลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเวน เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
(กยศ.) หรือ กองทุนเงินให.กู.ยืมที่ผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
1.2.5 อายุไมเกิน 25 ป ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
1.2.6 สามารถเข.ารวมกิจกรรมที่มลู นิธิฯ จัดขึ้นได.
2) ทุนระดับอุดมศึกษา
2.1 หลักเกณฑ4การใหทุนระดับอุดมศึกษา
ทุนนี้จะพิจารณาให.ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปที่ 1 ตอเนื่องจนจบการศึกษา ชั้นปที่ 4
จํานวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ.วน)
2.2 คุณสมบัติของผูสมัคร
2.2.1 เป?นนิสิตนักศึกษาทีก่ ําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2560 ในการศึกษาหลักสูตร 4 ป
สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในสาขาวิชาที่กําหนด ดังนี้
- วิศวกรรมศาสตร&
- อุตสาหกรรมการเกษตร
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีการเกษตร
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม
- โภชนศาสตร&และการกําหนดอาหาร
- คหกรรมศาสตร& (อาหารและโภชนาการ)
- สาธารณสุขศาสตร& / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- จิตวิทยา (วทบ.)
- พาณิชยศาสตร& สาขาการบัญชี / บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลีย่ จนถึงภาคการศึกษาลาสุด 3.15 ขึ้นไป
2.2.3 เป?นผู.ขาดแคลนทุนทรัพย& โดยครอบครัวมีรายได.รวมไมเกิน 200,000 บาทตอป
2.2.4 ไมเป?นผู.ที่กําลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเวน เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให.กู.ยืมที่ผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
2.2.5 อายุไมเกิน 30 ป ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
2.2.6 สามารถเข.ารวมกิจกรรมที่มลู นิธิฯ จัดขึ้นได.

วิธีการสมัครเขารวมโครงการ
ผู.ประสงค&ขอรับทุน จะต.องดําเนินการดังนี้
1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหนวยงานแนะแนว หนวยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ /
ภาควิชา หรือ หนวยงานที่เกี่ยวข.องด.านทุนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู หรือ ดาวน&โหลดใบสมัครจากเว็บไซต&
www.ajinomotofoundation.or.th
2. กรอกใบสมัครด.วยตนเอง พร.อมทั้งแนบรูปถาย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน.าตรง จํานวน 1 รูป ซึ่งถายไว.ไมเกิน 6 เดือน
พร.อมใบสมัครที่มีการรับรองจากอาจารย&หัวหน.าแผนก/ภาควิชา หรือ อาจารย&ที่ปรึกษา หรือ อาจารย&ผดู. ูแลทุนการศึกษา
เรียบร.อยแล.ว
3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
- บัตรประจําตัวนักศึกษา และทรานสคริปต& (Transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจําปการศึกษา 2560
จนถึงภาคการศึกษาลาสุด
- สําเนาใบเสร็จรับเงินคาเทอม/คาบํารุงการศึกษา และคาใช.จายที่เกี่ยวกับการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาลาสุด
- สําเนาทะเบียนบ.านของผู.สมัคร พร.อมภาพถายบ.านและครอบครัว
- เอกสารรับรองการกู.ยมื เงิน กยศ. หรือ กรอ. ที่มีการสรุปยอดเงินกู.รายปของทุกป
- เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ.ามี)
4. สงใบสมัครพร.อมเอกสารประกอบผานสถาบันต.นสังกัด หรือสงจดหมายลงทะเบียน/EMS มาที่มูลนิธิฯ
- ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
- ระดับอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
เงื่อนไขและขอผูกพันสําหรับผูไดรับทุน
1. การจายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให.ปละ 1 ครั้ง โดยนักศึกษาจะต.องมารวมพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป ด.วยตนเองทุกคน
2. ผู.ได.รับทุนต.องรายงานผลการศึกษา พร.อมรายงานรายรับรายจาย ตามแบบที่กําหนด แกมูลนิธฯิ ในทุกภาคการศึกษา โดยมูลนิธิฯ
อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู.ได.รับทุนในโครงการเป?นครั้งคราวตามสมควร
3. ผู.ได.รับทุนต.องรักษาความประพฤติให.ดีและมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนในปตอไป
4. มูลนิธิฯจะจัดกิจกรรม เชน คายอาสา สัมมนาให.ความรู. หรือ ฝhกงาน เป?นต.น เพื่อให.เสริมสร.างพัฒนาการบุคลากร ทางด.านทักษะ
ความคิด จิตอาสาและความฉลาดทางอารมณ& (อีคิว) ให.แกนักศึกษาในโครงการซึ่งถือเป?นเรื่องสําคัญและจําเป?น ที่ผู.รับทุนจะต.องสามารถ
เข.ารวมกิจกรรมดังกลาวได.ตามสมควร
5. ในขณะที่ได.รับทุนนี้จะไมรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเวน เงินกู.ยืมจากกองทุนเงินให.กู.ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให.
กู.ยืมที่ผูกกับรายได.ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน เทานั้น
เหตุระงับสิทธิของผูไดรับทุน
สิทธิในการได.รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู.ได.รับทุน
1. ตาย หรือ พ.นสภาพจากการเป?นนิสติ นักศึกษา
2. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอยางร.ายแรง
3. ขาดคุณสมบัติ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข.อผูกพัน
4. สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป?นลายลักษณ&อักษรจากนักศึกษา ผู.ปกครองและคณบดีของสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
1. ระดับอาชีวศึกษา
- ประชาสัมพันธ& และรับสมัคร
- คัดเลือกผูม. ีสิทธิไ์ ด.รับทุน (เอกสารรอบแรก)
- ประกาศผูม. ีสิทธิ์เข.ารับการสัมภาษณ&ทุน
- สัมภาษณ& ผู.มสี ิทธิ์ได.รับทุน
- ประกาศผลผูไ. ด.รับทุน
- พิธีมอบทุนการศึกษา
- ติดตามผลนักเรียนทุน
2. ระดับอุดมศึกษา
- ประชาสัมพันธ& และรับสมัคร
- คัดเลือกผูม. ีสิทธิไ์ ด.รับทุน (เอกสารรอบแรก)
- ประกาศผูม. ีสิทธิ์เข.ารับการสัมภาษณ&ทุน
- สัมภาษณ& ผู.มสี ิทธิ์ได.รับทุน
- ประกาศผลผูไ. ด.รับทุน
- พิธีมอบทุนการศึกษา
- ติดตามผลนักเรียนทุน

1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560
16 – 29 ธันวาคม 2560
3 มกราคม 2561
19 มกราคม 2561
8 กุมภาพันธ& 2561
ปลายกุมภาพันธ& 2561
มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562
1 ตุลาคม – 20 มกราคม 2561
21 – 30 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
6 กุมภาพันธ& 2561
8 กุมภาพันธ& 2561
ปลายกุมภาพันธ& 2561
มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562

การคัดเลือกผูไดรับทุน
1. มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากเอกสารที่ผู.สมัครสงมาในเบื้องต.น และจะแจ.งผลการคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต&
www.ajinomotofoundation.or.th
2. คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะทําการสัมภาษณ&นิสิตนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกรอบแรก เพื่อพิจารณา
และอนุมัติผู.สมควรได.รับทุนการศึกษาเป?นรายปตอไป
3. มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู.ได.รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย&ไปยังสถาบันการศึกษาที่สังกัด สงทางอีเมล&ไปยังนักศึกษาและ
บนเว็บไซต& www.ajinomotofoundation.or.th ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ& 2561 และแจ.งกําหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาให.ทราบ
ตอไป
ระเบียบนีม้ ีผลบังคับใช.นับแตวันประกาศเป?นต.นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

( พิเชียร คูสมิทธิ์ )
รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ
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สวนที่ 1 : ประวัติผูสมัครขอรับทุนระดับอุดมศึกษา
ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร (ภาษาไทย)

ชื่อเลน
เพศ:

Name-Family Name

เลขประจําตัวประชาชน
อายุ
ปA

ชาย
วันเกิด

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว
(ไมเกิน 6 เดือน)

หญิง

สัญชาติ

ศาสนา

สถานะทางทหาร:
ผานการเกณฑทหาร
1) ที่อยูตามบัตรประชาชน

อยูระหวางผอนผัน

ไดรับยกเวน

อายุยังไมถึงเกณฑ

ที่อยู _______________________________________ตําบล/แขวง _______________________ อําเภอ/เขต _______________
จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย _______________ โทรศัพท: __________________ มือถือ: __________________
2) ที่อยูป,จจุบนั
บานของตนเอง

หอพักในมหาวิทยาลัย

หอพักนอก/เอกชน

บานเชา

บานญาติ

อื่นๆ (ระบุ) _________________

ที่อยู _______________________________________ตําบล/แขวง _______________________ อําเภอ/เขต _______________
จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย _______________ โทรศัพท: __________________ มือถือ: __________________
อีเมล : ___________________________________ ไลนไอดี : ______________________ เฟสบุ8ค: ______________________
3) บุคคลและที่อยูติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล (บุคคลที่ใหติดตอกรณีฉุกเฉิน) ________________________________ มีความสัมพันธเป=น ____________________
ที่อยู _______________________________________ตําบล/แขวง _______________________ อําเภอ/เขต _______________
จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย _______________ โทรศัพท: __________________ มือถือ: __________________
อีเมล : ___________________________________ ไลนไอดี : ______________________ เฟสบุ8ค: ______________________
4) ไดรับขาวสารทุนจาก

ครอบครัว/เพื่อน

5) สมัครทุนการศึกษา

สมัครผานมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย

เว็บไซต/เฟสบุ8ค

สมัครดวยตนเอง

อื่นๆ (ระบุ) ___________

อื่นๆ (ระบุ) ___________________

สวนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาป,จจุบัน
รหัสนักศึกษา _______________ ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยชั้นปAที่ 1 มีผลการศึกษาเฉลีย่ เมื่อสิ้นสุดเทอมแรก (GPAX) ___________
สาขาวิชาเอก ________________________ คณะ ____________________ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย_________________
วิทยาเขต/ศูนย _____________________ ที่อยูสถาบัน __________________________ ตําบล/แขวง ______________________
อําเภอ/เขต ________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย ____________________
1) ผูสมัครสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นตางๆดังนี้
ระดับชั้น
ประถม
มัธยมตน
มัธยมปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

ชวงเวลาที่ศึกษา(ปA)
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง
จาก
ถึง

โรงเรียน / วิทยาลัย

โปรแกรม/วิชาเอก

เกรดเฉลี่ย
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2) ผูสมัครเคยไดรับรางวัล หรือ เคยรวมกิจกรรม/โครงการฝGกอบรม / โครงการแลกเปลี่ยน / ฝGกงาน หรือ ทํางานดังนี้
ชวงเวลา (จาก – ถึง)
รายละเอียดกิจกรรมที่ไดเขารวม(ระบุหนวยงานที่จัด, ผลงาน หรือหนาที่ความรับผิดชอบ)

3) ผูสมัครไดกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา หรือไม
(กรณีกูยืม ตองแนบเอกสารสัญญา และเอกสารสรุปยอดเงินกูรายปจนถึงปปจจุบัน และกรอกรายละเอียดในตารางดานล"างดวย)
ไมเคยกูยืม
กูยืม จากกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กูยืม จากกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
ชวงเวลา (จาก – ถึง)
รายละเอียดการกูยืมเงิน
จํานวนเงิน (บาท/ปA)

4) ผูสมัครเคยไดรับทุนการศึกษามากอน หรือไม
ไมเคย
เคยไดรับทุนฯจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต8ะ
ชวงเวลา (จาก – ถึง)

ชื่อ/ประเภท/รายละเอียดทุนการศึกษา

เคยไดรับทุนฯ จากจากหนวยงานอื่นๆ ดังนี้
หนวยงานที่ใหทุน

จํานวนเงิน (บาท/ปA)

สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว
1) สถานะของครอบครัวในปMจจุบนั :
บิดา-มารดาอยูดวยกัน บิดา/มารดาอยูคนละที่เนื่องจากแยกกันทํางาน หยาราง/เลิกรากัน อื่นๆ (ระบุ) ______________
2) ปMจจุบันผูสมัครอยูในความอุปการะของ ?
บิดา-มารดารวมเลี้ยงดู บิดาเลี้ยงดูคนเดียว มารดาเลี้ยงดูคนเดียว บุคคลอื่นเลี้ยงดู เลี้ยงดูตนเอง อื่นๆ _________
3) บิดา ชื่อ-นามสกุล _______________________________ อายุ _________ปA
บิดาเสียชีวิต
ไมสามารถติดตอได
ที่อยู _____________________________ตําบล/แขวง _______________ อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด _____________
รหัสไปรษณีย ___________ โทรศัพท/มือถือ : ________________________ รายไดตอเดือน/ตอปA ________________ บาท
อาชีพ เกษตร (ทํานา-ไร) พื้นที่ ____ ไร มีคาเชา _______ บาท
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตําแหนง__________________
อื่นๆ(ระบุ) ______________________________________
4) มารดา ชื่อ-นามสกุล _______________________________ อายุ _______ ปA
มารดาเสียชีวิต
ไมสามารถติดตอได
ที่อยู _____________________________ตําบล/แขวง _______________ อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด _____________
รหัสไปรษณีย ___________ โทรศัพท/มือถือ : ________________________ รายไดตอเดือน/ตอปA ________________ บาท
อาชีพ เกษตร (ทํานา-ไร) พื้นที่ ____ ไร มีคาเชา _______ บาท
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตําแหนง__________________
อื่นๆ(ระบุ) ______________________________________
5) ผูอุปการะ ชื่อ-นามสกุล _______________________________ อายุ _______ ปA มีความสัมพันธเป=น __________________
ที่อยู _____________________________ตําบล/แขวง _______________ อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด _____________
รหัสไปรษณีย ___________ โทรศัพท/มือถือ : ________________________ รายได ________________ บาท ตอเดือน/ตอปA
อาชีพ เกษตร (ทํานา-ไร) พื้นที่ ____ ไร มีคาเชา _______ บาท
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตําแหนง__________________
อื่นๆ(ระบุ) ______________________________________
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6) ผูสมัครมีพี่นองรวมบิดา-มารดา และพี่นองตางบิดา/มารดา (รวมผูสมัครดวย) _________ คน เป=นบุตรคนที่ ___________
7) ปMจจุบัน บิดา-มารดาหรือผูอุปการะ มีภาระเลี้ยงดูพี่-นอง หรือ ผูอื่นที่อยูในความอุปการะรวมกับผูสมัคร _______ คน ดังนี้
ชื่อนามสกุล

อายุ

ศึกษาในระดับชั้น/ทํางาน

รายจาย/เดือน

1
2
3
4

สวนที่ 4 : ขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน
1) ผูสมัครมีรายได ดังนี้
• ผูสมัครมีรายรับโดยเฉลีย่ เดือนละ ____________ บาท
จาก
บิดา-มารดา หรือ ผูอุปการะ ____________ บาท
กองทุนกูยืมการศึกษา _______________ บาท
ทํางานดวยตนเอง(ประจํา) _____________ บาท
อื่นๆ (ระบุ)__________ _____________ บาท
และมีรายไดจากการทํางานพิเศษของตนเอง (ไมประจํา) เป=นเงินรวม _________ บาท /ปA ดังนี้
1. ______________________ ทํางานเป=นเวลา _______ วัน/เดือน มีรายได ___________ บาท
2. ______________________ ทํางานเป=นเวลา _______ วัน/เดือน มีรายได ___________ บาท
2) ผูสมัครมีรายจาย ดังนี้
• ผูสมัครมีรายจายโดยเฉลี่ย เดือนละ ____________ บาท
จาก
คาที่พัก (รวมคาน้ํา-ไฟฟRา) _____________ บาท
คาเดินทาง/คาน้ํามัน ________________ บาท
คาอาหาร-เครื่องดื่ม _________________ บาท
คาโทรศัพท/อินเตอรเน็ต ______________ บาท
คาใชจายสวนตัว ___________________ บาท
อื่นๆ (ระบุ)_________ ______________ บาท
3) ผูสมัครมีรายจายดานการศึกษา ดังนี้
• คาเทอม (คาหนวยกิต+คาบํารุงการศึกษา)
เทอมที่ 1 ปA 2560 _______________ บาท
• คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา (หนังสือ ชีท อุปกรณ และอื่นๆ) เทอมที่ 1 ปA 2560 _______________ บาท

สวนที่ 5 : แนวคิดและประสบการณ?ในระหวางการศึกษา
ใหผูสมัครเขียนอธิบาย และเรียบเรียงขอมูลความคิดเห็นของคุณตามหัวขอตางๆเหลานี้ ใหครบถวน กระชับ และไดใจความทุกขอ
1) คุณคิดวาตนเองเป=นอยางไร ใหวิเคราะหขอดี และขอเสีย ของตนเอง

2) ใหคุณเขียนบอกเลาถึงประสบการณหรือกิจกรรมตางๆ ในระหวางศึกษาที่คุณเคยเขารวมและประทับใจ
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3) คุณไดตั้งเปRาหมายและวางแผนอนาคตในระยะสั้นและระยะยาวของคุณ หลังจากเรียนจบไวอยางไร และคุณมีวิธีการอยางไร ที่จะ
ทําใหสําเร็จตามเปRาหมาย และแผนอนาคตที่คุณไดตั้งไว

4) ถาคุณไดรับมอบหมายใหทํางานกลุมชิ้นหนึ่งรวมกันกับเพื่อน 2 คนที่กําลังทะเลาะกันอยู และงานชิ้นนั้นมีกําหนดสงงานในสัปดาหหนา
ซึ่งกลุมของคุณยังไมไดเริม่ ทํางานแมแตนอย คุณจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแยงของเพื่อนรวมงานอยางไร และมีวิธีการจัดการอยางไร
เพื่อใหงานกลุมในครั้งนี้เสร็จทันสงอาจารยไดทันตามกําหนด

5) โปรดระบุเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา สภาพความเป=นอยูในปMจจุบัน และปMญหาครอบครัวอยางละเอียดพรอมแนบรูปถายบาน
และครอบครัวของนักศึกษา (โปรดใหรายละเอียดทีส่ ําคัญเกี่ยวกับผูสมัครและครอบครัวใหมากทีส่ ดุ เพื่อประโยชน-ในการพิจารณา)

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลตางๆที่ไดระบุไวขางตนในเอกสารนี้ถูกตองและเป=นความจริง ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ
และหากตรวจสอบในภายหลังพบวา ขอมูลใดเป=นเท็จ หรือ ขาพเจาขาดคุณสมบัติดังกลาว ขาพเจายินดีใหมูลนิธิฯ ตัดสิทธิ์การรับทุนนี้
โดยไมขออุทธรณใดๆ ทั้งสิ้น และขาพเจายอมรับผลการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการฯ โดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น
ลายเซ็น _________________________ ผูสมัคร
( _________________________ ) ชื่อ-สกุลตัวบรรจง
วันที่ : _________________________
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ความคิดเห็นและการรับรองความประพฤติจากอาจารย?
ชื่อ–นามสกุล ผูสมัครขอรับทุน : ____________________________________________________________________________
ชื่อ–นามสกุล อาจารย : __________________________________________________ ตําแหนง: _______________________
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย____________________ โทรศัพท/มือถือ :________________ อีเมล : _______________________
มีความสัมพันธกับผูสมัครเป=น

หัวหนาภาควิชา

อาจารยทีป่ รึกษา

อาจารยผูดูแลทุนการศึกษา

อื่นๆ ________________

ในสาขาวิชาเอก / ภาควิชา เดียวกันกับผูสมัคร มีนักศึกษาจํานวน ____________________ คน
กรุณาประเมินคุณสมบัติของผูสมัครเปรียบเทียบนักศึกษาทั้งหมดที่เรียนในสาขาวิชาเอกชัน้ ป%เดียวกัน ดังหัวขอตอไปนี้:
หัวขอการประเมิน

ลําดับของผูสมัคร

ผลการเรียน

ดีเยี่ยม (5% แรก)

ดีมาก (10% แรก)

ดี (25% แรก)

ปานกลาง

ความประพฤติ

ดีเยี่ยม (5% แรก)

ดีมาก (10% แรก)

ดี (25% แรก)

ปานกลาง

มนุษยสัมพันธและการสื่อสารระหวางบุคคล

ดีเยี่ยม (5% แรก)

ดีมาก (10% แรก)

ดี (25% แรก)

ปานกลาง

ความคิดริเริม่ สรางสรรค

ดีเยี่ยม (5% แรก)

ดีมาก (10% แรก)

ดี (25% แรก)

ปานกลาง

การเขารวมกิจกรรมและจิตอาสา

ดีเยี่ยม (5% แรก)

ดีมาก (10% แรก)

ดี (25% แรก)

ปานกลาง

สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ดีเยี่ยม (5% แรก)

ดีมาก (10% แรก)

ดี (25% แรก)

ปานกลาง

ความเห็นของอาจารยตอผูสมัครขอรับทุน (โปรดระบุเหตุผล และความเหมาะสมในการไดรับทุน) :

ลงชื่อ

___________________________ อาจารย

วันที่ :

( _________________________ ) ชื่อ-สกุลตัวบรรจง
_________________________

หนา 5/5

