
 
 
 
ที่ วชก.2500/343 คณะนวัตกรรมเกษตร  วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร  
 เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
                            52/327 เมืองเอก ปทุมธานี 12000 

      1   พฤษภาคม  2561 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลกัสูตรนวตักรรมเกษตร โครงการ ”ทุนต้นกล้าเกษตร เพ่ือพัฒนาประเทศ” 
(เรียนฟรีตลอด 4 ปี)  ปีการศึกษา 2561 

เรียน ผู้สนใจทุนการศึกษา โครงการ ”ทุนต้นกล้าเกษตร เพ่ือพัฒนาประเทศ” ปีการศึกษา 2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
   2.  โครงการทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ 
   3.  ใบสมัครขอรับทุน 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี ภายใต้          
คณะนวัตกรรมเกษตร  วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ปี 2556 
และเริ่มรับนักนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกษตรสมัยใหม่ 
หรือเป็น “นวัตกรรมเกษตร”โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร 
เข้ากับเกษตรดั้งเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลิตผล และตั้งเป้าให้
บัณฑิตที่จบเป็น “เกษตรกรอัจฉริยะ” (Smart Farmer) หรือ “นักเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ”               
(Smart Agricultural Technologist)    

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว รองรับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ -คณิต          
สายศิลป์ และที่จบระดับชั้น ปวช. (เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป) และมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอด 4 ปี) 
ส าหรับหลักสูตรนี้ในโครงการ “ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” (เกรดเฉลี่ย สายวิทย์-คณิต                         
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และสายศิลป์ หรือ ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) และสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 

หากท่านใดสนใจทุนการศึกษา โครงการ“ทุนต้นกล้าเกษตร เพ่ือพัฒนาประเทศ” (เรียนฟรีตลอด 4 ปี) 
และถ้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ คณะนวัตกรรมเกษตร โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 
3428 , 3441 หรือ โทร 092-708-9994 

  
  ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3428, 3441    
โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3430                          

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ) 
คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร 



 

“ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่สมบูรณ์ และเป็นการ

ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ส าคัญของประเทศ ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและเป็น
การตอบสนองต่อคุณของแผ่นดิน  จึงได้เสนอโครงการการศึกษาและโอกาสทางเลือกเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน
การเกษตรโดยเน้นเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือมุ่งผลิตผู้มีความรู้ด้านการเกษตร โดยมุ่งเป้าหมายไปยัง 
“เกษตรกรอัจฉริยะ” และนักเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยและยั่งยืน         
ซึ่งนักศึกษาจะเข้าศึกษาในคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหารต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในสาขานวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร 

2. เพ่ือเป็นการสนองต่อบุญคุณของแผ่นดิน ในเศรษฐกิจฐานรากที่ส าคัญของประเทศให้มีการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตอย่างแท้จริง 

3. เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในครอบครัวเกษตรกร ในชนบทห่างไกลที่มีความมุ่งหวังใน
การพัฒนาความรู้ทางด้านวัตกรรมเกษตรให้มีโอกาสในการศึกษาระดับสูง ซึ่งสามารถกลับไปช่วยเหลือ
ครอบครัวเมื่อส าเร็จการศึกษาได้อย่างดียิ่ง 

4. เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนผู้สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรได้ 

เป้าหมายของทุน   

1. ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. 6) นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา 

1. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือสามารถน า 
 กลับไปร่วมพัฒนาอาชีพแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ 
2. มีความประพฤตดิีโดยได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือวิทยาลัย 
3. เป็นบุตรหลาน และมีพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
4. มีแรงบันดาลใจรักด้านการเกษตรและ มีผลงานหรือรางวัลด้านการเกษตร 

 
 
 



5. เป็นบุคคลที่มีความสนใจด้านการเกษตร ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีถ่ินที่อยู่ในเขตทุรกันดาร  
 หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือพ้ืนที่ที่มีภัยธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 จากเหตุผลอ่ืนๆ 
6. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยคะแนน 

เฉลี่ย  2.50 สาขาศิลป์ภาษา ศิลป์คณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
นักศึกษา ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาได้ไม่เกิน 78 หน่วยกิต 

 
การรับสมัครและการสอบคัดเลือก 

1. ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครหรือสมัคร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซอง “สมัครทุนต้นกล้าเกษตร พัฒนาประเทศ” ที่คณะนวัตกรรมเกษตร 
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ  และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่ 7 ต าบล
หลักหก อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ คณะนวัตกรรม
เกษตร โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3428 , 3441 หรือ โทร 092-708-9994 

2. ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือรับรองของผู้อ านวยการโรงเรียน  /            
ผู้น าองค์กรต่าง ๆ 

 
ก าหนดรับสมัคร โครงการ “ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” ประจ าปีการศึกษา 2561 

ก าหนดวันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบ 

สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ 

18 เม.ย. - 24 พ.ค 61 25 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม  2561 
เวลา 08.30-13.00 น. 

30 พฤษภาคม 2561 
เวลา 14 .00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : 
ส านักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ โทร. 0-2791-5500-10  ต่อ  3431 , 3424 , 3426  
หรือคณะนวัตกรรมเกษตร  โทร. 0-2791-5500-10  ต่อ  3428 , 3441  
    E-mail : pubate@rsu.ac.th 

mailto:pubate@rsu.ac.th


 

  

 

ใบสมัครขอรับทุน 

โครงการ “ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร” 

1. ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)..........................................นามสกลุ..........................................อายุ.....................

โรงเรียน..................................................................จังหวัด...............................เกรดเฉลี่ยสะสม.................. 

เลขที่บัตรประชาชน.............................................................................ออกเมื่อ............................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................. 

........................................................รหสัไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.................................... 

2. ชื่อ-สกุล บิดา..............................................นามสกุล.......................................................อายุ..................... 

เลขที่บัตรประชาชน................................จบการศกึษาสูงสุด............................จากสถาบัน........................... 

อาชีพ....................................................ต าแหน่ง................................รายได้ต่อเดือน............................บาท 

สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................. 

...................................................... รหสัไปรษณีย์......................................โทรศัพท์.................................... 

3. ชื่อ-สกุล มารดา..............................................นามสกุล.......................................................อายุ................. 

เลขที่บัตรประชาชน................................จบการศกึษาสูงสุด............................จากสถาบัน........................... 

อาชีพ....................................................ต าแหน่ง................................รายได้ต่อเดือน............................บาท 

สถานที่ท างาน............................................................................................................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................. 

.......................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์................................... 

4. จ านวนพี่น้องร่วม บิดามารดา (รวมตัวผู้สมัครด้วย) ................... คน ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่......................... 

รายละเอียดของพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่หรือประกอบอาชีพแล้วคือ 

ล าดับ

ที่ 
เพศ อายุ ชื่อ-สกุล การศึกษา 

สถานที่ศึกษา 

/ท างาน 

รายได้

ต่อ

เดือน 

       

       

       

       

       

       

       

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
RANGSIT UNIVERSITY 

 

รูปถ่าย 

ขนาด  1  นิ้ว 

http://www2.rsu.ac.th/files/1-4_RSU_logo_1colors_JPG.zip


5. สถานภาพของ บิดา มารดา  อยู่ด้วยกัน    หย่า    แยกกันอยู่  

                                                บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม    อื่นๆ ระบุ............................ 

6. ชื่อ-สกุล ผู้อุปการะ..............................................นามสกุล..................................................อายุ

..................... เลขทีบ่ัตรประชาชน................................จบการศึกษาสูงสุด............................จากสถาบัน

............................. อาชีพ.......................................................ต าแหน่ง................................รายได้ต่อเดือน

............................บาท สถานที่ท างาน

................................................................................................................................................ ที่อยู่ปัจจุบัน

.................................................................................................................................................... 

..........................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์................................... 

7. ผู้สมัครได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาจาก    บิดา    มารดา    ผู้อุปการะ    อื่นๆ ระบุ

........................ 

 

8. เหตุผลในการสมัครโครงการ ต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 

และอาหาร 
  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  

  



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดน้ีเป็นความจริงพร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ  เพื่อ

ประกอบการพิจารณาแล้ว  จ านวน ........................... รายการ 

 

 

      

                   ลงชื่อผู้สมัคร .................................................................... 

                 (.................................................................) 

           วันที่........... เดือน............................ พ.ศ.............. 

 

 

 

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับทุน  โครงการ “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”  วิทยาลัย

นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร  มหาวิทยาลัยรังสิต 

1. รูปถ่าย 1 น้ิว  1 รูป 

2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จ านวน  1 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 

4. ใบแสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา  จ านวน 1 ฉบบั 

5. ใบรับรองการจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 

6. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  จ านวน 1 ฉบับ 

7. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัย 

8. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

9. หนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียน / ผู้ปกครอง / ผู้น าองค์กรในจังหวัดน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/ อาจารย์ทีป่รึกษา 

 

วันที่................เดือน..............................พ.ศ.................. 

ข้าพเจ้า................................................................................................ต าแหน่ง

........................................... โรงเรียน..................................................................................................จังหวัด

.................................................. เป็นอาจารย์แนะแนว/ อาจารย์ที่ปรึกษาของ

...................................................................มัธยมศกึษาปีที่................ โรงเรียน

................................................................ต าบล.......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด

................................................... 

ความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/ อาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

         ลงชื่อ......................................................... 

                        ต าแหน่ง.............................................................. 

               วันที่...................เดือน.............................พ.ศ............. 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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