เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิทาง สู่ ฝัน ปันคนเก่ง
1. ทีมาของมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั นคนเก่ง
การศึกษา คือ สิ งสําคัญทีส่งผลต่ อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ งจะเป็ นกําลังหลักและแรงขับเคลื อ น
ทีสําคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื องจากปั ญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทําให้เยาวชน
ขาดความมุ่งมัน ทีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนืองจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง
ดังนันมู ลนิ ธิทาง สู่ ฝัน ปั นคนเก่ ง จึ งเปิ ดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่ เยาวชนดังกล่ าวได้มี
โอกาสศึ กษาต่อในระดับอุดมศึ กษา โดยได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิ ธิทาง สู่
ฝัน ปันคนเก่ง ขึน เพือให้เยาวชนทีผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสําเร็จปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ทีมูลนิ ธิกาํ หนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือส่ งเสริ มให้เยาวชนที ขาดแคลนทุ นทรั พย์ได้มีกาํ ลังใจ มุมานะ มุ่งมัน ที จะเข้าศึกษาต่ อ
ระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 เพือสนับสนุนให้เยาวชนทีเรี ยนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้เข้าศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษาในมหาวิ ท ยาลัยในประเทศไทย (ตามที ระบุ ใ นข้อ = และ >)
ตามหลักสู ตรปริ ญญาตรี
2.3 เพือปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษา
2.4 เพือเพิมกําลังทรั พยากรมนุ ษย์ทีมีคุณภาพและมีศกั ยภาพพร้อ มที จะเข้าสู่ ตลาดงาน โดยที
มูลนิธิจะได้เป็ นส่ วนหนึงในการสร้างสรรค์บุคลากรทีมีคุณภาพให้แก่สงั คม
2.5 เพือตอบแทนและช่วยเหลือสังคม
3. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิC ได้รับทุน
3.1
3.2
3.3
3.4

สัญชาติไทย และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศไทย
อายุไม่เกิน 21 ปี บริ บูรณ์
เป็ นผูท้ ีสาํ เร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชี พ
สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษา และคณะวิชาทีได้รับทุน (ตามทีระบุในข้อ = และ >)
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3.5 เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสเนื องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ซ ึงมีรายได้รวมตํากว่า 180,000 บาท
ต่อปี หรื อขาดบุพการี โดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื นซึ งผูอ้ ุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้
รวมตํากว่า 180,000 บาทต่อปี หรื อเป็ นผูท้ ีอยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรื อ
มูลนิธิต่างๆ
3.6 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี อยูใ่ นระเบียบวินยั
4. การคัดเลือกผูร้ ับทุน
4.1 คณะอนุ กรรมการพิ จารณาทุ นการศึ ก ษาจะตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ผูข้ อทุ น การศึ ก ษาและ
พิ จารณาคัด เลื อ กผู ้ที ผ่ า นเกณฑ์คุณ สมบัติ (ตามที ร ะบุ ใ นข้อ 3) โดยประเมิ น จากหัว ข้อ
ดังต่อไปนี
 คะแนนที ผ่ า นการสอบเข้า มหาวิ ท ยาลัย เพื อ พิ จ ารณาถึ ง ความสามารถ ความมุ่ ง มัน สู่
ความสําเร็ จในการศึกษา
 ระดับของการด้อยโอกาส เช่น ผูท
้ ีอยูใ่ นความดูแลอุปถัมภ์จากสถานสงเคราะห์และมูลนิ ธิ
ต่างๆ ผูท้ ีขาดบุพการี จะได้รับการพิจารณาก่อน
 ผลงานของการช่วยเหลือสังคมที ผา่ นมา
 รางวัลและหนังสื อชมเชยทีเคยได้รับ เป็ นต้น
5. การมอบทุนการศึกษา
เมือคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้อนุ มตั ิมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะ
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
6. การดูแลและให้ความช่วยเหลือนิ สิต/นักศึกษาทีได้รับทุน
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึ กษาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องดูแลและให้คาํ ปรึ กษา
กับนิ สิต/นักศึ กษาที ได้รับทุนทังด้านการเรี ยนและการดําเนิ นชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะนิ สิต/นักศึ กษาที มา
จากต่ างจังหวัด เพื อ ช่ วยสนับสนุ นทังด้านชี วิตความเป็ นอยู่ค วบคู่ กันไปกับแนะแนววิธีก ารเรี ย นซึ งจะ
ส่งเสริ มการศึกษาให้ดียงิ ขึนไป
7. การสมัครเพือขอรับทุนการศึกษา
7.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที www.daf.or.th
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7.2 หรื อขอรับใบสมัครได้ที มูลนิ ธิทาง สู่ ฝัน ปันคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โทร 02-792-6527, 065-210-0707
7.3 ผูส้ มัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยตนเอง พร้อมแนบใบแสดงผลการสอบผ่าน
เข้ามหาวิทยาลัยตามที มูลนิ ธิกาํ หนด ผูส้ มัครต้องให้อาจารย์ทีปรึ กษาลงนามรับรองความ
ประพฤติและผลการเรี ยนแนบมาด้วย
7.4 ผูส้ มัครส่ งใบสมัครขอรับทุนการศึ กษาทางไปรษณี ยม์ าที มูลนิ ธิทาง สู่ฝัน ปันคนเก่ง 40/40
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
8. มหาวิทยาลัยและคณะวิชาทีได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มีดงั นี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
9. สาขาวิชาทีได้รับทุน มีดงั นี
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
รัฐศาสตร์
เกษตร
ครุ ศาสตร์ (ครู )
เศรษฐศาสตร์
10. เงือนไขสําหรับผูไ้ ด้รับทุน
10.1 ผูไ้ ด้รับทุ นการศึ กษาจะได้รับ ทุ นการศึ กษาแบบเต็มจํานวน ในการศึ กษาจนจบหลักสู ต ร
ปริ ญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก รวมถึงค่าครองชี พโดยผูร้ ับ
ทุนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิ ธิทาง สู่
ฝัน ปันคนเก่ง
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10.2 ผูท้ ีได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาทุ นการศึ กษาจนจบหลักสู ตร โดยผูท้ ี จะมีสิทธิC ได้รับทุ นการศึ กษาต่ อเนื องจะต้อ ง
มี ผลการเรี ยนเฉลี ยไม่ นอ้ ยกว่า 2.75 ในทุกปี การศึ กษาตลอดระยะเวลาหลักสู ต รจนสํา เร็ จ
การศึกษา หากผูไ้ ด้รับทุนมีผลการเรี ยนเฉลียตํากว่า 2.75 คณะอนุกรรมการขอสงวนสิ ทธิC ใน
การพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อหรื อไม่
10.3 ผูท้ ี ได้รับทุ นการศึ กษาจะต้องเข้าทําสัญญาการรับทุนตามแบบสัญ ญาที มูลนิ ธิกาํ หนดและ
ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
10.4 กรณี นิสิต/นักศึกษาทีได้รับทุนแล้วไปสอบคัดเลือกเข้าศึ กษาใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
10.5 ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาใดๆ หลังได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึ กษา
ของมูลนิธิ
10.6 ผูไ้ ด้รับทุนไม่จาํ ต้องปฏิบตั ิงานหรื อชดใช้เงินให้กบั มูลนิธิเพือคืนทุน
11. กรณี เพิกถอนสิ ทธิC ของผูไ้ ด้รับทุน
11.1 ถึงแก่กรรม
11.2 ลาพักการศึ กษา หรื อ ถูกพักการศึกษา หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หรื อเป็ นผูม้ ีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็ นผูร้ ับทุน
11.3 พ้นสภาพของการเป็ นนิสิต/นักศึกษา
11.4 ขาดคุณสมบัติและเงือนไขส่ วนใดส่ วนหนึ งของผูส้ มัคร
11.5 นิ สิ ต/นักศึ กษาสละสิ ท ธิC โดยมี หลักฐานเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรจากผู ป้ กครอง และคณบดี
ของคณะทีนิสิต/นักศึกษากําลังศึกษาอยู่
11.6 นําเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการได้รับทุน
สอบถามรายละเอีย ดเพิม$ เติมติดต่อได้ ที$
มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปันคนเก่ง
โทร Z[-\>[-]^[7 หรื อ 065-210-0707
Email : daf.scholarship@gmail.com หรื อ www.daf.or.th

4

