
 

 

 

ทุนการศึกษา  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

 

 

 

 

 

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

 1.1  เป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง และเป็นผูท่ี้มีความจาํเป็นดา้นทุนทรัพยท์าง  

            การศึกษา 

 1.2  เป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมของมหาวทิยาลยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 1.3  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ขยนั ตั้งใจศึกษา และประหยดั อดออม 

 1.4  ในขณะท่ีขอรับการพิจารณาให้ไดรั้บทุนจะตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งรับทุนการศึกษาอ่ืน  

            (ยกเวน้ทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา) 

 1.5  นกัศึกษาตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม(GPAX) ไม่ตํ่ากวา่ 2.00 ก่อนส่งใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา ในปี   

             การศึกษานั้นๆ 

  1.6  นกัศึกษาท่ีผูป้กครองเสียชีวติ ตอ้งโทษถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกตลอดชีวติหรือจาํคุกเท่าหรือเกินกวา่ระยะเวลา  

           การศึกษาของนกัศึกษา  เป็นบุคคลลม้ละลาย  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ        

           หรือ เป็นบุคคลท่ีไม่อาจรับภาระค่าใชจ่้ายแก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งส้ินเชิงตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 

           ไดพ้ิจารณา และมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัใหเ้ป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการพิจารณาทุนเป็นกรณีพิเศษ 

 

2. เง่ือนไขและข้อผูกพนัสําหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 

 2.1  รายงานตวัเพือ่รับทุนการศึกษา ตามเวลาท่ีกาํหนด 

 2.2  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อใหไ้ดค้ะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์เจา้ของทุนการศึกษากาํหนด 

 2.3  ประหยดั อดออมใชจ่้ายเงินทุนการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และจดัทาํบญัชีการใชจ่้ายเงิน 

            ทุนการศึกษาเป็นประจาํ 

 2.4  ประพฤติปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัศึกษาอ่ืนๆ 

 2.5  เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.6  เขียนจดหมายขอบคุณ  เล่าประวติั การเรียน หรือเร่ืองต่างๆ เพื่อแสดงความกตญั�ูต่อเจา้ของทุน รายงาน

ผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา  และส่งการ์ดอวยพรในโอกาสวนัสําคญัประจาํปี เทศกาลต่างๆ หรือ         

วนัพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร หรือหน่วยงานท่ีใหทุ้นการศึกษา  

 

 

 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นดา้นทุนทรัพยท์างการศึกษา  

ใหส้ามารถศึกษาในมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จนสาํเร็จการศึกษา 

นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัและประสงคจ์ะขอรับทุนการศึกษาสามารถ                                  แบบฟอร์ม  ไดท่ี้น่ี Download 
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2.7  ทาํงานเพื่อฝึกประสบการณ์  ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง ต่อภาคเรียน 

และรายงานผลเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลท่ีส่วนพฒันานกัศึกษาประจาํทุกเดือน 

 2.8  ส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานการใชจ่้ายเงินทุนการศึกษา ประจาํทุกภาคการศึกษา                             

           ท่ีฝ่ายทุนการศึกษา  ส่วนพฒันานกัศึกษา 

 2.9  ติดตามข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ ของทุนการศึกษา และของมหาวทิยาลยั อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 2.10  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัสําหรับนกัศึกษาทุนการศึกษาอยา่งเคร่งครัด หากพบวา่นกัศึกษาใชเ้งิน

ทุนการศึกษาไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์มหาวิทยาลยัจะพิจารณาลดจาํนวนเงินทุนการศึกษา หรือตดัสิทธ์ิ

การไดรั้บทุนการศึกษา ประจาํปีการศึกษานั้น  

 

3. ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี ้
  

 3.1 ติดตามประกาศปฏิทินการดาํเนินงานทุนการศึกษา ประจาํปีการศึกษานั้ น ๆ  และประกาศรับสมัคร

นกัศึกษาท่ีมีความจาํนงสมคัรขอรับการพิจารณาทุนการศึกษา  

 3.2 นกัศึกษาติดต่อขอรับแบบคาํขอทุนการศึกษา ท่ีฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพฒันานกัศึกษา อาคารศูนยอ์าหาร 

และกิจกรรมนักศึกษา ( D 1 )  ชั้ น 1 ห้อง 117  หรือ Download แบบคาํขอทุนการศึกษา ท่ีเวปไซต ์       

ส่วนพฒันานกัศึกษา (http://www.mfu.ac.th/division/affairs-new/downloadmenu.php) 

 3.3 นกัศึกษาดาํเนินการกรอกแบบคาํขอทุนการศึกษาพร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา   และ

ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาลงนามรับรองความประพฤติ (กรณีที่เป็นนักศึกษาใหม่ สามารถให้อาจารย์ฝ่ายแนะ

แนวหรืออาจารย์ทีป่รึกษาโรงเรียนเดิมลงนามรับรองได้) 

 3.4 นกัศึกษานาํส่งแบบคาํขอทุนการศึกษาดว้ยตวัเองท่ีฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพฒันานกัศึกษา ตามช่วงเวลา   

ท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิทินดาํเนินงานทุนการศึกษา หรือหากมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม จะแจง้ให้

นกัศึกษาทราบต่อไป 

 3.5  นักศึกษาเขา้รับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา รอบสํานักวิชา  โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

ประจาํสาํนกัวชิา 

 3.6 นักศึกษาท่ีผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา รอบสํานักวิชา เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา                     

รอบส่วนกลาง โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 3.7 นักศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รายงานตวัเพื่อรับทราบขอ้

ปฏิบติัของนกัศึกษาทุนการศึกษา และเขา้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ตามวนั เวลาท่ีกาํหนด 

 

 

 

 

 

 



-3- 

4.ปฏิทนิการดําเนินงานทุนการศึกษา มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2560  

(คร้ังที ่2 สําหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 รหัส 60 ) 

    วนัทีด่ําเนินการ รายละเอยีดกจิกรรม สถานที่ 

ตั้งแต่ 1 มีนาคม  2560 ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารทุนการศึกษา/

กาํหนดการรับสมคัรทุนการศึกษา 

1. เวปไซตส่์วนพฒันานกัศึกษา 

2. บอร์ดประชาสมัพนัธ์ทุนการศึกษา 

(จ.) 3 เมษายน –  (จ.) 31 กรกฎาคม  

2560 

 

นกัศึกษาทุกชั้นปีท่ีประสงคข์อรับทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  ปีการศึกษา 2560 

(คร้ังท่ี 2)   กรอกแบบคาํขอทุนการศึกษาและ

เตรียมหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

1.รับแบบคาํขอทุนการศึกษาดว้ยตนเอง  

ท่ี ฝ่ายทุนการศึกษา 

2. Download แบบคาํขอทุนการศึกษา 

 เวปไซด ์ ส่วนพฒันานกัศึกษา 

วนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 

 (24 มิ.ย. 2560) 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 (รหสั 60 )ยื่นแบบคาํขอ

ทุนการศึกษาพร้อมหลกัฐานประกอบการ

พิจารณา 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรม

ราชินีนาถ 

(จ.) 17 – (จ.) 31 กรกฎาคม 2560 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป ยื่นแบบคาํขอ

ทุนการศึกษา พร้อมหลกัฐานประกอบการ

พิจารณา 

1. ฝ่ายทุนการศึกษา 

2. จดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ ถึง 

ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพฒันานกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เลขท่ี 333 หมู่ 1 

ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

(ศ.) 11 สิงหาคม 2560 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์เขา้รับการสมัภาษณ์

ทุนการศึกษาฯ รอบสาํนกัวิชา   

1. บอร์ดประชาสมัพนัธ์ทุนการศึกษา 

2. บอร์ดประสมัพนัธ์สาํนกัวิชา 

(จ.) 14 – (ศ.) 18  สิงหาคม  2560 นกัศึกษาเขา้รับการสมัภาษณ์ทุนการศึกษาฯ      

รอบสาํนกัวิชา  

สาํนกัวิชาท่ีสงักดั 

(พฤ.) 25  สิงหาคม  2560 ประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเขา้รับการ

สมัภาษณ์ทุนการศึกษาฯ  รอบส่วนกลาง   

บอร์ดประชาสมัพนัธ์ทุนการศึกษา 

(จ) 4  – (อ.) 5 กนัยายน 2560 นกัศึกษาเขา้รับการสมัภาษณ์ทุนการศึกษา      

รอบส่วนกลาง โดยคณะอนุกรรมการสมัภาษณ์

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง   

หอ้ง 301/306 ชั้น 3  อาคาร D1 

(พฤ.) 14 กนัยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการวิชาการ 

(AS) หอ้ง 213 

(จ.) 18 กนัยายน 2560 ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา               

ปีการศึกษา 2560 (คร้ังท่ี 2)   

บอร์ดประชาสมัพนัธ์ทุนการศึกษา 

(อ.) 19  กนัยายน 2560 นกัศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาทุนการศึกษา 

รายงานตวั  

หอ้ง 301 ชั้น  3 อาคาร D1 

กนัยายน 2560 พิธีมอบทุนการศึกษาประจาํปีการศึกษา 2560 อาคารหอประชุมสมเดจ็ยา่ 

หมายเหต:ุ 1. กาํหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

    2. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝายทุนการศึกษา ส่วนพฒันานักศึกษา อาคาร D1 ชั้น1 ห้อง 117 / ทางโทรศัพท์

ห มายเลข   0-5391-6381-2 / Facebook : ฝ่ ายทุ น การศึกษา มห าวิท ยาลัยแม่ ฟ้ าห ลวง  /เวป ไซต์  ส่ วน พัฒ น านักศึกษ า 

: http://www.mfu.ac.th/division/affairs-new/ 
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