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“ทุนปริญญาตรีเพ่ือนชุมชน” ประจ าปี 2563 

       

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวดัระยองได้มีโอกาสในการศกึษาต่อเพ่ิมมากขึน้ โดย

การสนบัสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภมูิล าเนาในจังหวัดระยองและจบการศกึษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 6 

จากโรงเรยีนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกดัของ

รัฐบาล  

 

ลักษณะของทุนการศึกษา 

 เป็นทุนการศึกษาเพ่ือค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมจ านวน

ทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขท่ีสมาคมฯ ก าหนด 

 

รายละเอียด คณะ/สาขา ทีเ่ปิดได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมอีุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกบังานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามยัสิ่งแวดล้อม 

 คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา 

 สาขาที่มีหลักสูตรเกีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดังนี้  

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 

2. อุตสากรรมอิเล็กทรอนกิส์อจัฉริยะ 

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

7. อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพครบวงจร 

8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์

9. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

10. อุตสาหกรรมดิจิทัล 

11. อุตสาหกรรมการปอ้งกันประเทศ 

12. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 
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คุณสมบัติผู้ท่ีจะขอรับทุน 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2562       

จากโรงเรยีนในจังหวัดระยองเท่านั้น 

2. ต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพ้ืนทีจั่งหวัดระยองไม่ต่ ากว่า 3 ปี นับต้ังแต่วันทีย่ื่นใบสมัคร 

3. ต้องมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไมต่่ ากวา่ 3.00   

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 

1. ผูข้อรับทุนการศกึษา ต้องสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาล ในคณะ 

และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสากรรมเป้าหมายของประเทศ (ตามรายละเอียดข้างต้น)  

2. ผูข้อรับทุนต้องเขยีนเรียงความในหัวข้อ “..จิตอาสาฯ ในทัศนคติของข้าพเจ้า..” และจะต้องเขียนด้วยลายมอื

ตนเองตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนดให้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพ่ือประกอบการพิจารณารว่มกบัใบ

สมัคร ซึ่งผู้ท่ีผา่นการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รบัการสอบสมัภาษณ์ และการตัดสินของคณะกรรมการ

พิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด  

3. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามท่ีระบุข้างต้น จะได้รบัการติดต่อกลบัจากทางสมาคมเพ่ือนชุมชน  

3.1 สอบสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ในหัวข้อ 

 - ความสามารถทางวชิาการ 

 - ทัศนคติ / บุคลิกภาพของผู้สมัคร 

 - สถานภาพของครอบครัว 

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.2 คณะกรรมการของสมาคมฯ ลงพ้ืนที่ตรวจเยีย่มบ้านของผู้ผ่านการสัมภาษณ์โดยการสุ่มตรวจ 

     4. ผูท้ีผ่่านการการสอบสัมภาษณแ์ละการพิจารณาจากการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านโดยการสู่ตรวจ จะได้รับการติดต่อ 

        กลับจากสมาคมเพ่ือนชุมชนภายใน 15 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิน้ โดยผลการตัดสนิของ 

        คณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

     5. กรณีทีม่ีจ านวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่ก าหนดไว้ สมาคมเพ่ือนชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุน 

        เฉพาะผู้ท่ีไม่เคยได้รบัทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน  

 

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง  

1. ผู้ได้รับทุนในปแีรก พร้อมผูป้กครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงข้อก าหนดต่างๆ จากทางสมาคมฯ 

2. การรบัทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไป นักเรียนทุนทุกคนต้องแจ้งผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ปีที่ 1 จนถึง

ปีล่าสุด (Cumulative GPA) ที่ได้รับการรบัรองจากสถาบันการศกึษาว่าเป็นความจรงิ กลับมาท่ีสมาคมเพ่ือน

ชุมชน (ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 เดือนหลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ หากพ้น 1 เดือนไปแลว้

นักศึกษายงัไมส่่งผลกลบัมา โดยไม่แจ้งเหตุผลความจ าเป็น ถือว่าสละสิทธิร์ับทุนในปีนั้นๆ)  
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3. หากปีการศึกษาใด  

1) นักศึกษามีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (Cumulative GPA) ต่ ากว่า 2.50 จะหมดสิทธิใ์นการขอรบัทุน 

และสิน้สุดการเปน็ นศ.ทุนปริญญาตรีเพ่ือนชุมชน 

2) หากปีถัดไปนนักศึกษามีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ถึง 2.50 จะกลับมาได้รบัทุน

อีกครั้ง 

3) ตลอดหลักสูตรการศึกษา นกัศึกษามีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative GPA)  ต่ ากว่า 2.50 ได้ 

1 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสิ้นสุดการเป็น นักศึกษาทุนปริญญาตรีเพ่ือนชุมชน 

4. ผูท้ี่ได้รับทุนจะต้องส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะก าหนด หากนักเรียนทุนใช้เวลา

เรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกติ นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมาด้วยตนเอง เว้น

แต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอนัควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพ่ือนชุมชน ตาม

ความเหมาะสม 

5. ผูท้ี่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบยีบของมหาวิทยาลัย รวมถึง ไม่

กระท าผิดกฎหมาย ต้ังใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย  

6. ผู้ท่ีได้รับทนุการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพ่ือนชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี  

7. ในการรบัทุนการศึกษาต่อเนือ่ง หากมีกรณีใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขในการรับ

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพ่ือนชุมชน ตามความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา  

1. ในกรณีทีผู่้รบัทุนไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงนิจ านวนเท่ากบัที่ได้รับไป คืนให้แก่ผู้ให้

ทุน เว้นแต่มีเหตุสุดวสิัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพ่ือน

ชุมชน ตามความเหมาะสม 

2. “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพ่ือนชุมชน” เป็นโครงการที่ไมม่ีข้อบังคับในการกลบัมาท างานใช้ทุน อย่างไรก็ตาม 

สมาคมเพ่ือนชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรยีนทุนจะน าความรู้ความสามารถ กลบัมาเป็นบุคลากรทีท่้องถิ่น

ของตนต่อไป 

 

เอกสารประกอบการสมัคร (ตรวจสอบเอกาครบถ้วนก่อนยื่นสมัคร) 

1. แบบฟอรม์ใบสมัคร (ตามแบบฟอรม์ของ สมาคมเพ่ือนชุมชน)  

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร) 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ชุด  

4. ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 1 ชุด 

5. ส าเนาใบแสดงผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 ภาคแรก) จ านวน 1 ชุด 

6. ส าเนาใบแสดงผลการสอบเขา้มหาวิทยาลัย 1 ชุด หรือ หลักฐานอืน่ๆ ที่แสดงผลการสอบเข้าได้ 

7. หนังสือรบัรองของอาจารย์ทีป่รึกษา จ านวน 1 ชุด 

8. หนังสือรบัรองของอาจารย์หวัหน้าระดับชั้น ม.6 จ านวน 1 ชุด 
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9. หนังสือรบัรองของผู้บริหารโรงเรยีน จ านวน 1 ชุด 

10. เรียงความหัวข้อ “..จิตอาสาฯ ในทัศนคติของข้าพเจ้า..” 

11. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศยั 

12. แผนที่บ้านของผู้สมัคร 

 

 

วิธีการสมัคร 

 ผู้ขอรับทุน สามารถจัดส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐานที่ สมาคมเพ่ือนชุมชน ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาท่ี 

สมาคมเพ่ือนชุมชน เลขที่ 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ต.มาบตาพุด  อ.เมือง  จ.ระยอง  21150  พร้อมเขียน

ก ากับ “สมัครขอทุนปริญญาตรีเพ่ือนชุมชน ประจ าปี 2563”  

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  

สมาคมเพ่ือนชุมชน (ทุนปริญญาตรีเพ่ือนชุมชน ประจ าปี 2563) 

20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

โทรศัพท์  096-6509245 หรือ 038-685-666   โทรสาร  038-693-200 

 
 


