
 

   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง  รับสมัครทุนการศกึษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ 2) 

-------------------- 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับ

ทุนการศกึษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศกึษา 2561 และได้พิจารณาคัดเลือก

นักศกึษาเข้ารับทุนการศกึษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้                      

1) หลักสูตร ๕ ปี    ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท               จ านวน  2   ทุน  

2) หลักสูตร ๔ ปี    ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท               จ านวน  20 ทุน  

3) หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (๒ปี) ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท   จ านวน  1   ทุน 

4) บัณฑติศกึษา     ปีละ 15,000  บาท  จ านวน  1   ทุน 

คงเหลือทุนการศึกษาประเภทหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน (2 ปี) จ านวน 1 ทุน และบัณฑิตศึกษา  

จ านวน 1 ทุน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  

19  พฤศจิกายน  2561 มีมติให้งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดท าประกาศรับสมัคร

ทุนการศกึษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดสรรทุนตามจ านวนที่คงเหลือ ดังนี้ 

1) หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (๒ปี) ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน  1  ทุน  

2) บัณฑติศกึษา    ปีละ 15,000 บาท  จ านวน  1  ทุน 

เพื่อให้การพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิ ทยาลัย  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์  จึงขอแจ้งรายละเอียดขอรับทุนการศึกษา  

ดังนี้ 

1) หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน (๒ปี) ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท    จ านวน  1  ทุน  

2) บัณฑติศกึษา  ปีละ 15,000 บาท     จ านวน  1 ทุน 

2. คุณสมบัติ... 
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                    ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  

                         ระดับปริญญาตรี 

๑) เป็นนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่  ๑ ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  ๒  

ในปีการศกึษา ๒๕๖๑   

๒) เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติ 

เรียบร้อย  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 

3) ไม่เป็นนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรอืพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4) เป็นนักศึกษาที่ท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และมีจิตอาสา                         

5) เป็นนักศึกษาส าหรับบุตรเกษตรกร   

6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของช้ันปีที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๑ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐     

    7)  นอกเหนอืจากข้อ ๑ – 6 ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหาทุนการศึกษา 

                         ระดับปริญญาบัณฑติศึกษา 

1) เป็นนักศึกษาไทย และผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี  

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ หรือมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมทาง

วิชาการในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

3) เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เฉพาะแผนการศกึษาที่เน้นการท าวิจัย แผน ก ๑ และ แผน ก ๒ 

นอกเหนือจากข้อ ๑ – 6 ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหาทุนการศึกษา 

                              

 ๓. การสมัครขอรับทุนการศึกษา 

                          ๑) ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของงานแนะแนว 

http://guide.guidance.mju.ac.th หรือติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานแนบ 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่า

สัมพันธ์ ช้ัน ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ / คณะ / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ / 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้– ชุมพร และบัณฑติศกึษา ที่นักศกึษาสังกัด จ านวน 1 ชุด  

 

2) ใหน้ักศกึษา... 

http://guide.guidance.mju.ac.th/
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                          ๒) ให้นักศึกษากรอกใบสมัครทุนการศึกษาให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามความเป็นจริง  

ถ้าหากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหา

ทุนการศึกษา ตรวจพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงจะถูกตัดสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาตลอดไป และจะมีโทษทางวินัย

นักศกึษา 

                          ๓) หลักฐานแนบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จ านวน 1 ชุด 

3.1 ใบสมัครขอรับทุน 

3.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของภาคเรียนที่ ๑  โดยพิมพ์จากเว็ปไซต ์

                                      งานทะเบียน ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

3.5   รูปถ่าย ๑ นิว้ หรอื ๒ นิว้    

                    ๔) ให้นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐาน จ านวน 1 ชุด ส่งที ่

งานแนะแนว กองแนะแนว และศษิย์เก่าสัมพันธ์ ช้ัน ๓ ศูนย์กิจการนักศกึษาแม่โจ ้ 

                    ๔. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกนักศกึษาเข้ารับทุนการศึกษา 

                          ๑)  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ด้านการจัดหาทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 

ธันวาคม ๒๕๖1  เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

                          ๒) ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สามารถ

ตรวจสอบรายชื่อได้เว็บไซต์ของงานแนะแนว http://guide.guidance.mju.ac.th / บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงาน 

แนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ช้ัน ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ / บอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละ

คณะ และบัณฑติวิทยาลัย  ที่นักศกึษาสังกัด  

                     ๕.  เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการ  

ส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย               
๑) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องช่วยเหลือ/ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

และหรือช่วยกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยตามที่ร้องขอในระหว่างเรียนหรือเวลาว่างจากการ

เรียนสัปดาหล์ะไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมง   

 

2) นักศกึษาที่ได้รับ... 

http://guide.guidance.mju.ac.th/
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                          ๒) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องส่งรายงานผลการศึกษา และต้องติดต่อเจ้าของ

ทุนการศึกษา เช่น เขียนจดหมายขอบคุณ ส่งการ์ดอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

พร้อมทั้งรายงานผลการที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยและจิตอาสา พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม น าเสนอต่องานแนะแนว 

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อจะได้รวบรวมน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ด้านการจัดหาทุนการศกึษา และผูส้นับสนุนทุนการศกึษา  

                          ๓) กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาลาพักการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาเฉพาะภาค

เรียนที่นักศกึษาลงทะเบียนเรียนเท่านั้น 

                          ๔) นักศึกษาต้องเข้าร่วมพบปะเจ้าของทุน หรือโครงการฝึกอบรม / กิจกรรมของ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ร่วมกับกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดขึ้น โดยจะแจ้งวัน เวลา  

และสถานที่ ใหท้ราบอีกครั้งหนึ่ง 

                          ๕) คณะอนุกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการฝึกงานสาขาวิชาต่าง ๆ  

กับบริษัท / ห้าง / ร้าน ในเครือขา่ยของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

                          ๖) ขณะรับทุนการศึกษานี้ต้องไม่รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงนิให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเท่านั้น (เฉพาะระดับปริญญาตรี) 

                    ๖.  การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้รับทุนการศึกษา 

                          สิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษาเป็นอันระงับ  ดังนี้ 

                          ๑)  เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

                          2)  เมื่อนักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย 

                          3) เมื่อนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก าหนดไว้ และขาดคุณสมบัติ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อ ๕ เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับนักศกึษาที่ได้รับทุนการศกึษา  
                         4) นอกเหนือจากข้อ ๑ – 3 ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหาทุนการศึกษา 

 

 

 

จงึประกาศ... 
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จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่   22  เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

                                                               (อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล) 

                                                             รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 

                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้          

 

 

 

 

                   


