
 
 

ระเบียบว่าด้วยการให้ทนุสนบัสนุนค่ายอาสาพัฒนา 

โครงการ “ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกบัมูลนิธอิายิโนะโมะโตะ๊” 
             .............................................................  

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา และ ได้ด าเนินการ

โครงการต่างๆ มากมายอย่างต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน โดยหน่ึงในโครงการที่มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนคือ การออกค่ายอาสาพัฒนาของ

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีค่ายอาสาที่ได้รับการสนับสนุนแล้วกว่า 63 ค่าย เป็นค่ายอาสาที่ก่อสร้าง

อาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ ที่นิสิตนักศึกษาได้ออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อก่อสร้างให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 

ในปีน้ีมูลนิธิฯ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1.  หลักการการให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 

      1 . 1  ร ะ เ บี ย บ น้ี เ รี ย ก ว่ า  “ร ะ เบี ยบว่ าด้ ว ยก าร ให้ ทุ น แ ละผลิ ต ภัณฑ์ เพื่ อ สนั บสนุ น ค่ ายอ าสาพัฒน า  

  โครงการ “ออกค่าย...ได้ย้ิม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” 

1.2   โครงการน้ีจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาประเภทค่ายสร้าง  ได้แก่ อาคารเรียน  

       อาคารห้องสมุด  อาคารอเนกประสงค์ อาคารและสิ่งก่อสร้างประเภทอ่ืนๆ ที่มีโครงสร้างถูกต้อง ปลอดภัย 

  สอดคล้องกับระเบียบราชการ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องมีวิศวกร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเซ็นรับรอง 

  แบบ  ซ่ึงการออกค่ายดังกล่าวจะต้องด าเนินการ และก่อสร้างโดยนิสิตนักศึกษาจากชมรมต่างๆ หรือ หน่วยงานใน 

  สังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมกับชุมชน 

      1.3  นิสิตนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สมัครขอรับการสนับสนุนจากโครงการด้วยตนเอง โดยการส่งใบสมัครและเอกสาร 

                  ประกอบการพิจารณาโดยตรง หรือไปรษณีย์  และจะต้องสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกและกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  

      1.4  ค่ายอาสาที่ผ่านการพิจารณา จะต้องสามารถด าเนินการตามแผนงานได้จริง และมูลนิธิฯ สามารถติดตามผลการ 

           ด าเนินงานได้ตลอดโครงการ 

2. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

    - ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร    1 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2559 

    - คัดเลือกโครงการรอบแรก (เอกสาร)   29 สิงหาคม – 12  กันยายน 2559 

    - ประกาศผลโครงการที่ผ่านรอบแรก   14 กันยายน 2559 

    - คัดเลือกโครงการรอบสุดท้าย (น าเสนอปากเปล่า)     21  กันยายน 2559  

    - ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน    22  กันยายน 2559 

    - พิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนา  4 ตุลาคม 2558 

    - ติดตามผลการด าเนินการของโครงการที่ได้รับทุน      ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 

 

 

 



 
 

 

3. คุณสมบัติของค่ายอาสา 

     3.1  เป็นค่ายอาสาที่ด าเนินการโดยนิสิตนักศึกษาจากชมรม ชุมนุม หรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเท่าน้ัน   

    3.2  เป็นค่ายอาสาที่จะด าเนินการออกค่ายในปีการศึกษา 2559 คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 

    3.3  เป็นโครงการออกค่ายอาสาประเภทค่ายสร้างที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด และพื้นที่ที่จะจัดท า  

          โครงการฯ ให้ด าเนินการได้เรียบร้อยแล้ว 

3.4   หากเป็นค่ายอาสาจากชมรม/หน่วยงาน ที่เคยได้รับการสนันสนุนในโครงการจากมูลนิธิฯ ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป การ    

       พิจารณาสนับสนุนโครงการน้ันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

4. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

     นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนา จะต้องด าเนินการดังน้ี 

    4.1  ขอระเบียบการและใบสมัคร จากกองกิจการนักศึกษา หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ 

           ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.ajinomotofoundation.or.th หรือ www.ajinomoto.co.th 

    4.2  กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมจัดท าข้อมูลค่ายอาสาเพื่อน าเสนอมูลนิธิฯ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

          4.2.1 ใบสมัครน าเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนการออกค่าย (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

         4.2.2 รายละเอียดของการท างานในทีมนิสิตนักศึกษาที่น าเสนอค่ายอาสาพัฒนา 

                                - ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงวิธีการท างาน และการแบ่งหน้าที่ของผู้เข้าร่วมค่าย  

                    - ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ ตลอดกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ) 

                                - ระยะเวลาในการด าเนินการ (ช่วงส ารวจพื้นที่ ช่วงการออกค่ายจนก่อสร้างเสร็จ และวันท าพิธีส่งมอบอาคาร 

                     4.2.3 รายละเอียดของอาคาร (อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ) 

- ชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร พร้อมแนบแบบโครงสร้างอาคาร (แบบแปลน) โดยจะต้องเป็น     

  โครงสร้างที่ปลอดภัย สอดคล้องกับระเบียบราชการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีชื่อลายเซ็นของวิศวกร 

       - ระบุงบประมาณการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียด 

       - ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของวิศวกร ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง และที่ปรึกษาด้านโครงสร้างอาคารที่มีความรู้ 

         พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

                     4.2.4 รายละเอียดของพื้นที่ที่จะด าเนินการโครงการ  

                               - แผนที่และเส้นทางการเดินทางโดยละเอียด และถูกต้องตามจริง (พร้อมระบุระยะทาง วิธีการ และเวลา 

         ที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ) 

                               - ภาพถ่ายบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ออกค่ายอาสาฯ ทั้งหมด พร้อมประวัติและจ านวนประชากร  

                               - ภาพถ่ายบริเวณโรงเรียน พร้อมประวัติ จ านวนครู นักเรียน และขนาดพื้นที่ 

                               - จดหมายตอบรับจากพื้นที่ (โรงเรียน และผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน/อ าเภอ/จังหวัด) ในการอนุญาตให้ออกค่าย 

           หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในพื้นที่น้ันได้ 
              



 
 

 

4.2.5 รายละเอียดชมรม ชุมนุม หรือหน่วยงานที่น าเสนอค่ายอาสาฯ 

                       - รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของนิสิตนักศึกษา พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

                                (ประธานค่ายอาสาฯ และผู้ประสานงานที่ทราบรายละเอียดการออกค่ายอาสาทั้งหมด) 

                    - รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

                   - ประวัติการก่อตั้งชมรม/ชุมนุม/หน่วยงาน พร้อมทั้งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 

                   - ส าเนาสมุดบัญชีในนามของชมรม/ชุมนุม/ค่ายอาสาฯ หรือ ชื่อผู้รับผิดชอบของค่ายอาสาฯตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  

        โดยระบุเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีที่ชัดเจน 

                    - จดหมายรับรองที่อนุมัติให้ท ากิจกรรมค่ายอาสาฯ จากกองกิจการนักศึกษา หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

        จากสถาบันต้นสังกัด 

5. เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับค่ายอาสาฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

    5.1  มูลนิธิฯ จะจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาพร้อมกันทุกค่าย ปีละ 1 ครั้ง  ในเดือนตุลาคม 2559  

   ซ่ึงค่ายอาสาฯ ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ วันมอบทุน และจะมีการจ่ายเงินทุนสนับสนุน 

    การออกค่ายอาสาพัฒนาตามรายละเอียดเอกสารการเงินของชมรม/หน่วยงานปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม 2559   

   และ เดือนมีนาคม 2560 โดยพิจารณาจากเวลาการจัดกิจกรรมของแต่ละโครงการ 

    5.2  ค่ายอาสาฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องท ารายงานการด าเนินกิจกรรม พร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่ก าหนด  

           เป็นเอกสารจ านวน  1 ชุด พร้อม CD ภาพ จ านวน 1 ชุด เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายใน 45 วันหลังเสร็จสิ้นการออกค่าย 

  ซ่ึงมูลนิธิฯ สามารถน าภาพถ่ายจากการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ 

     5.3  มูลนิธิฯ จะเข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารของค่ายอาสาฯ พร้อมกับนิสิตนักศึกษา และพิจารณาติดตามผลการด าเนินงาน    

ของเป็นครั้งคราว และอาจร่วมกิจกรรมกับค่ายอาสาฯ ตามสมควร  โดยจะแจ้งให้นิสิตนักศึกษาของค่ายทราบก่อน 

     5.4  โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จะต้องท าป้ายด้วยวัสดุที่ม่ันคง 

 ถาวร เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขึ้นคู่กับป้ายของค่าย และ/หรือป้ายของสถาบันการศึกษาในบริเวณ 

 ตัวอาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

     5.5  ค่ายอาสาฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จะต้องไม่รับทุนจากผู้สนับสนุนรายอ่ืนๆ ยกเว้น  สถาบัน 

           อุดมศึกษาที่สังกัด และการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปเป็นรายย่อย โดยไม่มีการขึ้นป้ายเพิ่มเติมในบริเวณอาคาร 

6. เหตุระงับสิทธิส าหรับค่ายอาสาฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ 

    สิทธิในการได้รับทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาจะถูกยกเลิก และมูลนิธิฯ สามารถเรียกค่ายอาสาฯ ที่ได้คะแนนใน

ล าดับต่อไปพิจารณาเพื่อรับทุนแทนทันที เม่ือพบว่า 

    6.1  ค่ายอาสาฯ ที่รับทุนไปแล้วไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ระบุในแผนการด าเนินงาน  

          โดยไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแจ้งทางเอกสารมายังมูลนิธิฯ 

 



 
    

    6.2  ค่ายอาสาฯ ที่รับทุนไปแล้วสละสิทธ์ิ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน 

    6.3  ค่ายอาสาฯ ที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ แล้ว และมีการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ (ยกเว้น     

    สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดและการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปรายย่อยเช่น การร้องเพลง หรือ ขายเสื้อ เป็นต้น) 
 

7. การคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนา 

                7.1  การคัดเลือกรอบแรก มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อให้เหลือไม่เกิน15 ค่าย และแจ้ง 

          ผลการคัดเลือกรอบแรกทางโทรศัพท์   อีเมล์ และเว็บไซต์ www.ajinomotofoundation.or.th และ  

                        www.ajinomoto.co.th  พร้อมแจ้งวันเวลาเดินทางเข้ามาน าเสนอด้วยตัวเองในรอบสุดท้าย 

    7.2  การคัดเลือกรอบสุดท้าย จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดค่ายอาสาฯ ด้วยนิสิตนักศึกษาเอง และตอบข้อซักถามจาก   

          คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ์ โดยจัดล าดับคะแนนของค่ายอาสาฯ จากคะแนน 

          มากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด และค าตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

    7.3 ประกาศผลค่ ายอาสาฯ  ที่ ผ่ านการคัด เลื อกรอบสุดท้ ายผ่ านทาง โทรศัพท์  จดหมาย และ เ ว็บ ไซต์  

  www.ajinomoto.co.th  และ www.ajinomotofoundation.or.th พร้อมแจ้งก าหนดการพิธีมอบทุนสนับสนุน 

 ค่ายอาสาพัฒนาอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป  

 

  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป  

    

 

 

        ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

  
  (นายพิเชยีร คูสมิทธ์ิ) 

   รองประธานมูลนิธิอายโินะโมะโต๊ะ 


