เอกสารประชาสั มพันธ์ โครงการมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิทางสู่ ฝัน ปั้นคนเก่ง
1. ที่มาของมูลนิธิทางสู่ ฝัน ปั้ นคนเก่ง
การศึกษา คือ สิ่ งสาคัญที่ ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่ งจะเป็ นกาลังหลักและแรงขับเคลื่ อน
ที่สาคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่ องจากปั ญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทาให้เยาวชน
ขาดความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง
ดังนั้น มู ล นิ ธิ ท างสู่ ฝั น ปั้ นคนเก่ ง จึ งเปิ ดโอกาสและสร้ างความหวัง ให้ แก่ เยาวชนดัง กล่ าวได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ ฝัน
ปั้ นคนเก่ง ขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่ผา่ นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสาเร็ จปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีกาลังใจ มุมานะ มุ่งมัน่ ที่ จะเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เรี ยนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้เข้าศึ กษาระดับ อุดมศึ กษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ตามที่ ระบุ ในข้อ 8 และ 9)
ตามหลักสู ตรปริ ญญาตรี
2.3 เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
2.4 เพื่ อ เพิ่ ม ก าลั ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ศ ัก ยภาพพร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ตลาดงาน
โดยที่มูลนิธิจะได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม
2.5 เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม
3. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับทุน
3.1
3.2
3.3
3.4

สัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยูใ่ นประเทศไทย
อายุไม่เกิน 21 ปี บริ บูรณ์
เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพ
สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษา และคณะวิชาที่ได้รับทุน (ตามที่ระบุในข้อ 8 และ 9)
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3.5 เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสเนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ซ่ ึ งมีรายได้รวมต่ากว่า 180,000 บาท
ต่อปี หรื อขาดบุพการี โดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่ งผูอ้ ุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้
รวมต่ากว่า 180,000 บาทต่อปี หรื อเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรื อ
มูลนิธิต่างๆ
3.6 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี อยูใ่ นระเบียบวินยั
4. การคัดเลือกผูร้ ับทุน
4.1 คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาจะตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ผูข้ อทุ น การศึ ก ษาและ
พิ จ ารณาคัด เลื อ กผู ท้ ี่ ผ่า นเกณฑ์ คุ ณ สมบัติ (ตามที่ ร ะบุ ใ นข้อ 3) โดยประเมิ น จากหัว ข้อ
ดังต่อไปนี้
• คะแนนที่ ผ่ า นการสอบเข้า มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสามารถ ความมุ่ ง มั่น
สู่ ความสาเร็ จในการศึกษา
• ระดั บ ของการด้ อ ยโอกาส เช่ น ผู ้ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลอุ ป ถั ม ภ์ จ ากสถานสงเคราะห์
และมูลนิธิต่างๆ ผูท้ ี่ขาดบุพการี จะได้รับการพิจารณาก่อน
• ผลงานของการช่วยเหลือสังคมที่ผา่ นมา
• รางวัลและหนังสื อชมเชยที่เคยได้รับ เป็ นต้น
5. การมอบทุนการศึกษา
เมื่อคณะอนุ กรรมการพิ จารณาทุ นการศึ กษาได้อนุ ม ตั ิ มอบทุ นแก่ นิสิต/นักศึ กษาแล้ว ทางมู ลนิ ธิ
จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
6. การดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุน
คณะอนุ กรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลและให้คาปรึ กษา
กับ นิ สิ ต/นัก ศึ ก ษาที่ ได้รับ ทุ น ทั้งด้านการเรี ยนและการดาเนิ น ชี วิตประจาวัน โดยเฉพาะนิ สิ ต/นัก ศึ ก ษา
ที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุ นทั้งด้านชี วิตความเป็ นอยู่ควบคู่กนั ไปกับแนะแนววิธีการเรี ยนซึ่ งจะ
ส่ งเสริ มการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้นไป
7. การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
7.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.daf.or.th
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7.2 หรื อขอรับใบสมัครได้ที่ มูลนิ ธิ ทางสู่ ฝัน ปั้ นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โทร 02-792-6522-26
7.3 ผูส้ มัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยตนเอง พร้อมแนบใบแสดงผลการสอบผ่าน
เข้า มหาวิ ท ยาลัย ตามที่ มู ล นิ ธิ ก าหนด ผู ้ส มัค รต้อ งให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาลงนามรั บ รอง
ความประพฤติและผลการเรี ยนแนบมาด้วย
7.4 ผู ้ส มัค รส่ ง ใบสมัค รขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาทางไปรษณี ย์ม าที่ มู ล นิ ธิ ท างสู่ ฝั น ปั้ นคนเก่ ง
40/40 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
8. มหาวิทยาลัยและคณะวิชาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มีดงั นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต)
9. สาขาวิชาที่ได้รับทุน มีดงั นี้
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
รัฐศาสตร์
เกษตร
ครุ ศาสตร์ (ครู )
เศรษฐศาสตร์
10. เงื่อนไขสาหรับผูไ้ ด้รับทุน
10.1 ผูไ้ ด้รับ ทุ นการศึก ษาจะได้รับทุ นการศึ กษาแบบเต็มจานวน ในการศึ กษาจนจบหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าหอพัก รวมถึงค่าครองชี พโดยผูร้ ับ
ทุนต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิ ธิ ทางสู่
ฝัน ปั้ นคนเก่ง
10.2 ผูท้ ี่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาจนจบหลักสู ตร โดยผูท้ ี่ จะมี สิทธิ์ ได้รับทุ นการศึ กษาต่อเนื่ องจะต้อง
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10.3
10.4
10.5
10.6

มี ผลการเรี ยนเฉลี่ ยไม่ น้อยกว่า 2.75 ในทุ กปี การศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสู ตรจนสาเร็ จ
การศึกษา หากผูไ้ ด้รับทุนมีผลการเรี ยนเฉลี่ยต่ากว่า 2.75 คณะอนุ กรรมการขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อหรื อไม่
ผูท้ ี่ ได้รับทุ นการศึ กษาจะต้องเข้าทาสัญญาการรั บทุ นตามแบบสัญญาที่ มูลนิ ธิกาหนดและ
ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
กรณี นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนแล้วไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใหม่ ต้องได้รับความเห็ นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุ นการศึกษาใดๆ หลังได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิ
ผูไ้ ด้รับทุนไม่จาต้องปฏิบตั ิงานหรื อชดใช้เงินให้กบั มูลนิธิเพื่อคืนทุน

11. กรณี เพิกถอนสิ ทธิ์ ของผูไ้ ด้รับทุน
11.1 ถึงแก่กรรม
11.2 ลาพักการศึกษา หรื อ ถูกพักการศึกษา หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หรื อเป็ นผูม้ ีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็ นผูร้ ับทุน
11.3 พ้นสภาพของการเป็ นนิสิต/นักศึกษา
11.4 ขาดคุณสมบัติและเงื่อนไขส่ วนใดส่ วนหนึ่งของผูส้ มัคร
11.5 นิ สิ ต /นัก ศึ ก ษาสละสิ ท ธิ์ โดยมี ห ลัก ฐานเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรจากผู ป้ กครอง และคณบดี
ของคณะที่นิสิต/นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
11.6 นาเงินทุนไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ของการได้รับทุน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมติดต่ อได้ ที่
มูลนิธิทางสู่ ฝัน ปั้ นคนเก่ง
โทร 02-792-6522-26 หรื อ 065-210-0707 , 081-374-5850
Email : daf.scholarship@gmail.com หรื อ www.daf.or.th
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