คู่ มื อ นั ก เรี ย นทุ น
ประจํา ปี
ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง : มิ . ย .

เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล ลําดับที

ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

A
รู ้ จั ก มู ล นิ ธิ ดํา ร ง ชั ย ธ ร ร ม

เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล ลําดับที

ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

ความเป็ นมา
มูล นิ ธิ ดํารงชัยธรรม ได้ ก่อตัง- ขึน- โดยนายไพบูล ย์ ดํ ารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริ ษัท จี เ อ็ ม เอ็ ม
แกรมมี จํากัด (มหาชน) โดยได้ มอบทุนส่วนตัวเป็ นจํานวนเงิน 677 ล้ านบาท สําหรับการก่อตังมู
- ลนิธิ เพือส่งเสริ ม
และพัฒนาด้ านการศึกษาให้ แก่เยาวชน และได้ จดทะเบียนจัดตังมู
- ลนิธิเมือวันที : กันยายน :; 6 ด้ วยทุนจดทะเบียน 6 ล้ านบาท
ชือ มูลนิธิดํารงชัยธรรม
ชือย่ อ ม.ด.ธ.
ชือภาษาอังกฤษ DAMRONGCHAITHAM FOUNDATION
ชือย่ อภาษาอังกฤษ D.T.F.
สําหรับตราสัญลักษณ์ ของมูลนิธินี - คือ เนื องด้ วยมูลนิธิดํารงชัยธรรม มีเจตนารมณ์ ทีจะส่งเสริ มและสนับสนุน
เยาวชนของชาติทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นคนคุณภาพ มีความสามารถ มีศกั ยภาพ เป็ นผู้นํา และต้ องมีจิตใจดี นันจึงเป็ น
ทีมาและความหมายของตราสัญลักษณ์ ของมูลนิธิ ทีได้ ออกแบบเป็ นเลขหนึงไทย ๑ อันหมายถึง ‘คนดีทีหนึง’
และเลข ๑ นี พ้ องกับตัวอักษร ด ของไทย ซึงเป็ นพยัญชนะตัวแรกของนามสกุล ดํารงชัยธรรม อันเป็ นนามสกุล
ของผู้ก่อตังและเป็
นชือของมูลนิธิอีกด้ วย
และเมือวันที ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ กระทรวงการคลังได้ ประกาศให้ มลู นิธิดํารงชัยธรรม เป็ นองค์การหรื อ
สถาน สาธารณกุศล ลําดับที 643 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
วัตถุประสงค์ ในการก่ อตังมูลนิธิ
6. เพือให้ ทนุ การศึกษาแก่เยาวชนทีเรี ยนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหรื อเยาวชนทีมี
ผลการเรี ยนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น
:. เพือให้ ทนุ การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร
. เพือสนับสนุนการจัดตังโครงการ
และหรื อสถานทีทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาของเยาวชน
. ส่งเสริ มงานวัฒนธรรม
;. ดําเนินการหรื อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอืนๆ เพือสาธารณประโยชน์
. ไม่ดําเนินการเกียวข้ องกับการเมืองแต่ประการใด
[. เพือสนับสนุน ส่งเสริ มและเผยแพร่ ความรู้ อนั เกียวกับการศึกษา และ/หรื อความรู้ อนั เกียวกับเรื องต่างๆ ให้ กับ
สาธารณชน
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แนวคิดและเจตนารมณ์
มูลนิธิดํารงชัยธรรม เป็ นความฝั นของผมอย่างหนึง ผมเกิดมา
จากครอบครัวทีไม่ได้ รํารวย เป็ นคนชนชันกลาง
แต่อย่างน้ อยทีสุดพ่อ
แม่ก็สง่ ให้ ผมและพีน้ องได้ เรี ยนหนังสือ ตอนเด็กๆ ก็คดิ ไว้ เสมอว่า
ถ้ าเติบโตมา แล้ วมีเงินมีทองเพียงพอก็อยากทีจะเปิ ดมูลนิธิของตัวเอง
ให้ ทุนการศึกษากับเด็กทีขาดโอกาส ซึงก็น่าจะเป็ นความสุขและความ
ภาคภูมิใจเรื องหนึงทีผมได้ ตอบแทนสังคมบ้ าง แล้ ววันนี -ผมก็มีโอกาส
ประสบความสําเร็ จ จึงได้ ก่อตัง-

‘มูลนิธิดาํ รงชัยธรรม’ ขึ -น

ผมคิดว่าการช่วยเด็กๆ ได้ ดีทีสุด ก็คือ ช่วยเรื องการศึกษา ซึงน่าจะเป็ น
เครื องมื อ ที ช่ ว ยให้ เ ขาดํ า รงชี วิ ต ได้ ใ นระยะยาว สํ า หรั บ เด็ ก ๆ ที รั บ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิ ผมไม่ต้องการการตอบแทนจากใครกับตัวผม
โดยตรง
แต่สิงหนึงทีอยากให้ ทําคือ ขอให้ ไปช่วยคนอืนต่อ หมายความว่า ผมคนหนึงปี หนึงช่วยเด็กๆ ได้ 677 คน
677 คนนี - เมือจบก็ไปช่วยคนอืนต่ออีก อยากหวังว่าเด็กๆ ทีรับทุน มาจากภูมิภาคต่างๆ ทัวประเทศจะได้ กลับไป
บ้ านเกิ ดของตัวเอง กลับไปช่วยทําอะไรดีๆ ผมไม่ต้องการเด็กเก่ง แต่ผมต้ องการเด็กดีทีมี ใจช่วยเหลือ อยาก
แบ่งปั น อยากทํ าประโยชน์ ต่อสังคม อันนี ค- ือสิ งที ผมอยากเห็ นและอยากได้ และหวัง ว่า ถ้ านักเรี ยนทุนเข้ า
ใจความตังใจผม
แล้ วช่วยกันให้ บรรลุเป้าหมาย สังคมทีเราอยูก่ ็จะดีขึ -น

ปรั ชญาของมูลนิธิดาํ รงชัยธรรม

ไม่ ใช่ แค่ ให้ โตได้ แต่ อยากให้ โตดี
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ปฏิทนิ นักเรี ยนทุนมูลนิธิดาํ รงชัยธรรม ประจําปี 5667 (ปรับปรุง : มิ.ย.;_)
นักเรียนทุนได้ รับจากมูลนิธิประจําเดือนและประจําปี

รายการ,แบบฟอร์ ม/เดือน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

6.เงินทุนประจําเดือน
:.เงินทุนหมวด : (ต่อเทอม)

โอนเงินทุนทุกวันที ? ของเดือน กรณีวนั จ่ายเงินทุนตรงกับวันหยุดตามประเพณีหรื อวันหยุดประจําสัปดาห์ มูลนิธิจะจ่ายเงินทุนก่อนวันหยุดดังกล่าว 6 วัน
เทอม :
เทอม 6
เทอม 6
เทอม :
(อาเซียน)

.ข่าวประจําเดือน
.ข่าวนักเรี ยนทุน
;.ข่าวบัณฑิตทุน
.ใบสําคัญจ่ายเงิน (7 )
[.ใบสําคัญรับเงินประจําปี (7;)

(แบบเดิม)

(อาเซียน)

(แบบเดิม)

ติดตามใน www.damrongchaitham.com
วันที 6

วันที :m
วันที 6

วันที 7

วันที 7

วันที 6

วันที 7

วันที 6

วันที 6

วันที 7

วันที 6

วันที 7

วันที :;

วันที 6 (บัณฑิตทุนรุ่นใหม่)

นักเรียนทุนนําส่ งให้ มลู นิธิ-กําหนดการส่ งเอกสารสําคัญตามแบบฟอร์ มมูลนิธิฯ (อ้ างอิงความหมายแบบฟอร์ ม ได้ ทีหน้ า )

รายการ,แบบฟอร์ ม/เดือน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

6.สัญญาการยืนยันรับทุนฯ (76)
:.แบบตอบรับการเป็ นนร.ทุนฯ (7:)
.แบบแจ้ งการลงทะเบียนเรียน (7 )
4.แบบรายงานผลการเรี ยนและ
พฤติกรรมนักเรี ยนทุน (7 )

นักเรี ยนทุนส่งเมือแรกรับทุน
นักเรี ยนทุนส่งเมือแรกเข้ าและเมือเปลียนแปลงบัญชีธนาคาร
นักเรี ยนทุนส่งทุกเทอมตามกําหนดเวลาของแต่ละสถาบัน

;.*แบบแจ้ งเปลียนแปลงสถาบันฯ(7m)
.แบบคําร้ อง (7_)
[.แบบแจ้ งเบิกค่าทีพัก (66)
8.แบบแจ้ งข้ อมูลนร.ทุน

เทอม 6
ภายใน 6 ม.ค. (แบบเดิม)

เทอม 6
ภายใน 6 มี.ค. (อาเซียน)
<=วันที 1
(แบบเดิม)

เทอม :
ภายใน 6 ก.ค. (แบบเดิม)
<=วันที 1
(อาเซียน)

นักเรี ยนทุนส่งเมือประสงค์ขออนุมตั ิดาํ เนินการและ/หรื อแจ้ งการเปลียนแปลงข้ อมูลต่างๆ
รอบที 2 แจ้ ง
ภายใน 6มิ.ย.
6 มิ.ย.

เทอม :
ภายใน 6 ก.ย. (อาเซียน)

รอบที 6 แจ้ ง
ภายใน 6 ธ.ค.

หมายเหตุ 6. ใบสําคัญรับเงินประจําปี 7; กําหนดการส่งอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
:. *เปลียนแปลงสถาบันจากการเลือนระดับชันตามหลั
กสูตร คือ สําเร็ จการศึกษาชันม.
- / ปวช. เข้ าศึกษาต่อ ชันป.ตรี
ปี 6 / ปวส.6 และสําเร็ จการศึกษาชันปวส.:
เข้ าศึกษาต่อ ชันต่
- อเนืองปี 6
. ยกเลิกการทําแบบรายงานรายรับ-รายจ่าย(7[) และ จดหมายรายงาน (67) แต่สามารถ download ตัวอย่างและการบันทึกได้ ใน www.damrongchaitham.com
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ตารางแสดงรายละเอียดแบบฟอร์ มต่ างๆ ของมูลนิธิดาํ รงชัยธรรม
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

[.

8.

เอกสารสําคัญ
แบบฟอร์ มหมายเลข 01
(สัญญาการยืนยันการ
เป็ นนักเรี ยนทุน)
แบบฟอร์ มหมายเลข 02
(แบบตอบรับการเป็ น
นักเรี ยนทุนและแจ้ งเลขที
บัญชีเงินทุนการศึกษา)

รายละเอียด – ขันตอน
เพือยืนยันการเป็ นนักเรี ยนทุน
มูลนิธิ

เมือแรกเข้ าเป็ น
นักเรี ยนทุน

นักเรี ยนทุนดําเนินการ

เพือตอบรับการเป็ นนักเรี ยนทุน และแจ้ งเลขทีบัญชีธนาคาร โดยนักเรี ยนทุนต้ องแนบสําเนา
หน้ าสมุดบัญชีธนาคารทีมีชือบัญชีและเลขทีบัญชีอย่างชัดเจน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
มูลนิธิ

นักเรี ยนทุนดําเนินการ

แบบฟอร์ มหมายเลข 03 เพือแจ้ งรายละเอียดในการลงทะเบียนเรี ยน สําหรับการขอเบิกค่าเล่าเรี ยนในแต่ละภาค
(แบบแจ้ งการลงทะเบียน เรี ยน/ค่าสมัครสอบเพือเลือนระดับการศึกษาทีสูงขึ -น
เรี ยน)
นักเรี ยนทุนดําเนินการ มูลนิธิโอนเงินในเดือนถัดไป
มูลนิธิจะส่งให้ กบั นักเรี ยนทุนทุกเดือน เพือแจ้ งรายละเอียดการโอนเงินทุนการศึกษาในแต่
แบบฟอร์ มหมายเลข 04 ละเดือน ซึงนักเรี ยนทุนควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารทุกครัง(ใบสําคัญจ่ายเงิน)
มูลนิธิดําเนินการ นักเรี ยนทุน
แบบฟอร์ มหมายเลข 05 มูลนิธิจะส่งให้ กบั นักเรี ยนทุนทางสืออิเล็กทรอนิกส์ เพือแจ้ งสรุ ปการมอบทุนประจําปี
(ใบสําคัญรับเงิน)
มูลนิธิ นักเรี ยนทุน
แบบฟอร์ มหมายเลข 06
(แบบรายงานผลการเรี ยน
และพฤติกรรมของนักเรี ยน
ทุน)

เพือรับรายงานจากสถาบัน โดยต้ องส่งพร้ อมกับใบรายงานผลการเรี ยนจากสถาบันหรื อ
สําเนาหน้ าผลการเรี ยนของสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยนทีได้ รับรองความถูกต้ องจาก
สถาบัน คือ ต้ องระบุชือ-สกุลของนักเรี ยนทุนไว้ อย่างชัดเจน

นักเรี ยนทุนดําเนินการ มูลนิธิ
แบบฟอร์ มหมายเลข 08 เพือขอยืนยันศึกษาต่อในสถาบันเดิม หรื อเปลียนแปลงสถาบันการศึกษา พร้ อมแจ้ ง
รายละเอียดของสถาบันการศึกษาแห่งใหม่
(แบบแจ้ งเปลียนแปลง
สถาบันการศึกษา)
นักเรี ยนทุนดําเนินการ มูลนิธิ
เพือขอเปลียนแปลงในเรื องต่างๆ โดยแจ้ งเหตุผลอย่างชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารแจ้ ง
แบบฟอร์ มหมายเลข 09 รายละเอียดตามความประสงค์ (ถ้ ามี) กรณีคําร้ องทีต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากมูลนิธิ ต้ อง
รอการพิจารณาอนุมัตกิ ่ อน จึงสามารถดําเนินการได้
(แบบคําร้ อง)
นักเรี ยนทุนดําเนินการ

กําหนดส่ ง

มูลนิธิ

แรกเข้ าและเมือ
มีการ
เปลียนแปลง
บัญชีธนาคาร
ทุกภาคเรี ยน /
ทุกครัง- ทีมีการ
เบิก
ทุกเดือน
ทุกปี
กุมภาพันธ์
ทุกภาคเรี ยน
(ทันทีเมือทราบ
ผลการเรี ยน)
เมือต้ องการแจ้ ง
การเปลียนแปลง
และขออนุมตั ิ
เมือต้ องการ
แจ้ งการ
เปลียนแปลง
และขออนุมตั ิ

9.

เพือแจ้ งขออนุญาตอยู่หอพักและขอเบิกจ่ายค่าทีพักประจํารอบนันๆ
- พร้ อมแนบเอกสาร
แบบฟอร์ มหมายเลข ?? ประกอบตามทีระบุในแบบฟอร์ ม โดยต้ องมีลงชือรับรองจากผู้ปกครองและอาจารย์ผ้ ดู แู ลฯ ตามรอบ
(แบบแจ้ งเบิกค่ าทีพัก)
ทีกําหนด
นักเรี ยนทุนดําเนินการ มูลนิธิ

10.

แบบแจ้ งข้ อมูลปั จจุบัน

เพือแจ้ งข้ อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ของนักเรี ยนทุน พร้ อมแนบสํานบัตรประชาชนผู้ปกครอง
นักเรี ยนทุนดําเนินการ (กรอกข้ อมูลออนไลน์)

มูลนิธิ

ทุกปี

หมายเหตุ 1. เอกสารสําคัญต่างๆ ทีจะต้ องส่งถึงมูลนิธินัน- หากเอกสารใดทีต้ องมีการลงชือรั บรองจากอาจารย์ผ้ ูดูแลนักเรี ยนทุนและตราประทับของ
สถาบันการศึกษา จะต้ องได้ รับการลงชือรับรองและประทับตราทุกครัง- ก่อนส่งถึงมูลนิธิ เอกสารดังกล่าวจึงจะสมบูรณ์ และขอความกรุ ณา
อาจารย์ผ้ ดู แู ลนักเรี ยนทุนตรวจสอบข้ อความให้ ถูกต้ องครบถ้ วนก่อนลงชือรับรองทุกครัง2. นักเรี ยนทุนสามารถถ่ายเอกสารหรื อคัดลอกแบบฟอร์ มหมายเลขต่างๆ ได้
. ยกเลิกการบังคับใช้ แบบรายงานรายรั บ-รายจ่าย(7[) และ จดหมายรายงาน (67) ตังแต่
- 6 สิงหาคม :;;m เป็ นต้ นไป ทังนี
- น- ักเรี ยนทุนยัง
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มดังกล่าว สํ าหรั บบันทึกรายรั บ-รายจ่าย เพื อประโยชน์ในการบริ หารเงินและทบทวนชีวิตประจํ าวันได้ ด้วย
ตนเอง
. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มหมายเลขต่างๆ ได้ ที www.damrongchaitham.com

N

B
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ ป ฏิ บั ติ
ข อ ง นั ก เ รี ย น ทุ น
มู ล นิ ธิ ดํา ร ง ชั ย ธ ร ร ม

เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล ลําดับที

ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

กฎระเบี ย บ ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย นทุ น มู ล นิ ธิ ดาํ รงชั ย ธรรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของการกํา หนดกฎระเบี ย บ ข้ อปฏิ บั ติ
เพือชี -แจงให้ นกั เรี ยนทุน ผู้เกียวข้ อง ทราบและทําความเข้ าใจให้ ตรงกัน ถึงสิทธิ หน้ าที ระเบียบ เงือนไขและวิธีการ
ปฏิบตั ิตนในการเป็ นนักเรี ยนทุนของมูลนิธิดาํ รงชัยธรรม

กฎระเบียบ ข้ อปฏิบัติ ของนั กเรี ยนทุนมูลนิธิดาํ รงชัยธรรม แยกเป็ น 4 ข้ อ ดังนี
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

1.
2.
3.
4.

กฎระเบียบการให้ ทนุ สนับสนุนการศึกษาแก่นกั เรียนทุนมูลนิธิดาํ รงชัยธรรม
ระเบียบปฏิบตั ิของการเป็ นนักเรียนทุนมูลนิธิดํารงชัยธรรม
การพ้ นสภาพของการเป็ นนักเรี ยนทุนมูลนิธิดํารงชัยธรรม
ข้ อกําหนดอืนๆ

ข้ อ 1. กฎระเบียบการให้ ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ นักเรี ยนทุนมูลนิธิดาํ รงชัยธรรม
หมายถึง
กฎระเบียบทีมูลนิธิกําหนดขึ -นเพือชี -แจงให้ นกั เรี ยนทุนทราบถึงเงือนไข และสิทธิทีนักเรี ยนทุนพึงได้ รับในเรื องของ
ทุนการศึกษาในขณะทีเป็ นนักเรียนทุน ซึงจะครอบคลุมถึงค่าใช้ จา่ ยในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี - คือ
1. ค่าเล่าเรี ยน

2.
3.
4.
5.
6.

ค่าใช้ จา่ ยเกียวเนืองกับการศึกษา
ค่าทีพัก
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ อาทิเช่น ค่าฌาปนกิจศพ, ค่าตัดแว่นสายตา ฯลฯ

มูลนิธิจะส่งเงินทุนการศึกษาด้ านต่างๆ ให้ แก่นกั เรียนทุนของมูลนิธิในวันที ? ของแต่ ละเดือน หากวันจ่ายเงินทุน
ตรงกับวันหยุดตามประเพณีหรื อวันหยุดประจําสัปดาห์ มูลนิธิจะจ่ายเงินทุนก่อนวันหยุดดังกล่าว 6 วัน ผ่านทางบัญชีเงินฝากของ
นักเรี ยนทุน ซึงเปิ ดบัญชีเพือการโอนเงินทุนการศึกษาตามทีมูลนิธิกําหนดเท่านัน- (ภายใต้ กฎระเบียบ ข้ อปฏิบตั ิของนักเรี ยนทุน
มูลนิธิดํารงชัยธรรม) โดยจะสินสุดการเบิกจ่ ายเงินทุนในเดือนสุดท้ ายทีสําเร็จการศึกษาตามเงือนไขการรับทุนการศึกษา
ตามจริง แต่ ไม่ เกิน OP เมษายน (ตามปี การศึกษาแบบเดิม) และ ไม่ เกิน O? กรกฏาคม (ตามปี การศึกษาอาเซียน)
6 ปี การศึกษาแบบเดิม
คือ เดือนพฤษภาคม – เมษายน ของปี ถัดไป
ภาคเรี ยนที 6 พฤษภาคม-ตุลาคม
ภาคเรี ยนที : พฤศจิกายน – เมษายน
6 ปี การศึกษาตามอาเซียน
คือ เดือนสิงหาคม – กรกฏาคม ของปี ถัดไป
ภาคเรี ยนที 6 สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคเรี ยนที : มกราคม – กรกฏาคม
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1. ค่ าเล่ าเรี ย น
หมายถึ ง

1. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ค่าสมัครสอบวัดความรู้ทางการแพทย์ ค่าสมัครสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของทุกคณะ ตามทีสถาบันการศึกษากําหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารในการลงทะเบียนเรี ยน
2. ค่าสมัครและค่าใบสมัครในการสอบต่างๆ เช่น การสอบเพือเลือนระดับการศึกษาทีสูงขึ -น (รวมถึงค่าตรวจร่างกาย
เพือเข้ าศึกษาต่อ ซึงจัดอยูใ่ นงบประมาณการสอบเพือเลือนระดับการศึกษาทีสูงขึ -น) ค่าสมัครสอบเพือเข้ าเรี ยน
ต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่รองรับค่าสมัครสอบในหลักสูตรภาคพิเศษ
. ค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น ค่าปรับพื -นฐานก่อนเข้ าสูร่ ะดับชันต่
- อไป ค่าจัดทําโปรเจ็คต์เพือจบการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี (ถ้ ามี) ค่าสมัครเรี ยนนักศึกษาวิชาทหาร ค่าเข้ าค่ายลูกเสือเนตรนารี ในกรณีเรี ยกเก็บพร้ อมค่าเล่าเรี ยน ค่าขึ -น
ทะเบียนบัณฑิต ค่าทรานสคริ ปต์ฉบับสําเร็ จการศึกษา ค่าหนังสือรับรองการสําเร็ จการศึกษา

ระเบี ย บการ
1. มูลนิธิจะเบิกจ่ายให้ ตามความเป็ นจริ ง
:. หากนักเรี ยนทุนไม่สง่ แบบฟอร์ ม 7 พร้ อมใบเสร็ จรับเงินค่าเล่าเรี ยนฉบับจริ ง เพือแจ้ ง/เบิกค่าเล่าเรียนตาม
ระยะเวลาที กําหนดภายในภาคเรี ยนนันๆ
- จะไม่สามารถเบิกค่าเล่าเรี ยนและเงินทุนอืนๆในภาคเรี ยนถัดไปได้
. กรณีเบิกค่าเล่าเรี ยน ในภาคฤดูร้อนต้ องผ่านความเห็นชอบจากมูลนิธิ
. กรณีปีสุดท้ ายของการรับทุนการศึกษา ใบเสร็ จรับเงินทีจะนํามาเบิก วันทีออกใบเสร็ จรับเงินต้ องไม่เกินเดือน
สุดท้ ายทีสําเร็ จการศึกษาตามเงือนไขการรับทุนการศึกษาตามจริ ง และทําการเบิกไม่เกิน 1 เดือนนับจากการ
สําเร็ จการศึกษา เช่น สําเร็ จการศึกษาในวันที 31 มีนาคม วันทีออกใบเสร็ จรับเงินต้ องไม่เกินวันที 6 มีนาคม
และต้ องส่งมาเบิกภายในวันที 1 พฤษภาคม เป็ นต้ น
;. ไม่สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายได้ ดงั นี - คือ ประกันความเสียหายซึงสามารถเรี ยกเก็บคืนได้ ภายหลัง ลงทะเบียนซํ -ารายวิชา
ข้ อปฏิ บั ติ
1. กรณีเบิกจ่ายย้ อนหลัง ให้ นําส่งเอกสารดังต่อไปนี 6.6 แบบฟอร์ มหมายเลข 03 (แบบแจ้ งการลงทะเบียนเรี ยน) กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ ครบถ้ วน
6.: ใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ งของสถาบันการศึกษาทีประทับตราสถาบันการศึกษา ระบุชือนักเรี ยนทุนเป็ นผู้
จ่ายเงินมาเบิกกับมูลนิธิ ภายใน _7 วัน นับจากวันทีออกใบเสร็ จรับเงิน
6. ใบแจ้ งรายการค่าเล่าเรี ยน (กรณีใบเสร็ จไม่มีรายการค่าใช้ จา่ ยแจกแจง)
2. กรณีเบิกจ่ายล่วงหน้ า
:.6 เอกสารทีต้ องนําส่งเพือทําการเบิก มีดงั ต่อไปนี :.6.6 แบบฟอร์ มหมายเลข 03 (แบบแจ้ งการลงทะเบียนเรี ยน) กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ ครบถ้ วน
:.6.: เอกสารแจ้ งรายละเอียดค่าใช้ จา่ ยการลงทะเบียนเรี ยนทีแสดงชือสถาบันและข้ อมูลสาขาวิชา ระบุ
วันทีจ่ายเงิน รายการเรี ยกเก็บ และจํานวนเงินจากสถาบันการศึกษาตามลําดับ พร้ อม
ประทับตราสถาบันการศึกษา
:.: หลังจากได้ รับการโอนเงินทุน นักเรี ยนทุนต้ องดําเนินการ ดังต่อไปนี 2.2.1 ชําระเงินภายใน 6 เดือนนับจากวันทีได้ รับการโอนเงินทุน
2.2.2 นําส่งใบเสร็ จรับเงินฉบับจริงทันที ใบเสร็ จรับเงินเป็ นเอกสารสําคัญ หากนักเรี ยนทุนไม่สง่ เอกสาร
ดังกล่าวภายใน _7 วัน นับจากวันทีได้ รับการโอนเงิน จะเป็ นการขาดส่งเอกสารสําคัญ และใน
เดือนถัดไปจะหักเงินทุนการศึกษาจนครบตามจํานวนทีเบิกล่วงหน้ า
กรณีทีตรวจสอบพบว่า
นักเรี ยนทุนไม่นําเงินไปชําระค่าลงทะเบียนเรี ยน ถือเป็ นความผิดร้ ายแรง จะมีผลต่อการพิจารณา
การให้ ทนุ ต่อเนือง
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3. กรณีไม่ต้องชําระค่าเล่าเรี ยน อันเนืองมาจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม ขอให้ นกั เรี ยนทุนแจ้ งรายละเอียดมาใน
แบบฟอร์ มหมายเลข 03 (แบบแจ้ งการลงทะเบียนเรี ยน) ทุกภาคเรี ยน ให้ สง่ แบบฟอร์ ม 7 ภายใน 7 วันนับ
จากวันเปิ ดภาคเรียน แบบฟอร์ มหมายเลข 7 เป็ นเอกสารสําคัญ หากนักเรี ยนทุนไม่สง่ เอกสารดังกล่าว
ภายในเวลาทีกําหนด จะเป็ นการขาดส่งเอกสารสําคัญ
4. กรณีทีใบเสร็ จรับเงินสูญหาย
นักเรี ยนทุนสามารถถ่ายสําเนาใบเสร็จรับเงินทีประทับตราสถาบันการศึกษา
พร้ อมกับแนบใบแจ้ งความ แทนใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ งได้
5. การเบิกจ่ายค่าสมัครสอบเพือเลือนระดับการศึกษาทีสูงขึ -น ค่าสมัครสอบวัดความรู้ทางการแพทย์ และค่า
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ ให้ ทําการเบิกเหมือนค่าเล่าเรี ยน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายล่วงหน้ าได้
6. การเบิกจ่ายค่าจัดทําโปรเจ็คต์เพือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ถ้ ามี) นักเรี ยนทุนต้ องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ลงในแบบฟอร์ มหมายเลข 03 (แบบแจ้ งการลงทะเบียนเรี ยน) แนบเอกสารรับรองการจัดทําโปรเจ็คต์จาก
สถาบันการศึกษาหรื อคณะ ทีระบุจํานวนเงินค่าใช้ จา่ ยจริ ง และรายละเอียดโปรเจ็คต์
7. กรณีทีนักเรี ยนทุนต้ องลงทะเบียนซํ -ารายวิชา ให้ เขียนแบบฟอร์ มหมายเลข 7_ (แบบคําร้ อง) โดยมูลนิธิจะหักเงิน
ทุนการศึกษาค่าใช้ จ่ายรายวิชานันในเดื
อนถัดไป
อั ต ราเงิ น ทุ น
1. ค่าลงทะเบียนเรี ยนเบิกจ่ายตามจริ ง
2. ค่าสมัครสอบเพือเลือนระดับการศึกษาทีสูงขึ -น เบิกจ่ายตามจริง ไม่เกิน 4,777 บาท (ตลอดการเป็ นนักเรี ยนทุน)
3. ค่าจัดทําโปรเจ็คต์เพือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ถ้ ามี) เบิกจ่ายตามจริ ง ไม่เกิน 67,777 บาท
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2. ค่ าใช้ จ่ ายเกี ยวเนื องกั บ การศึ ก ษา
หมายถึ ง ค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ -น เพือสนับสนุนการศึกษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยนทุนทีกําลังศึกษาอยู่ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
หนังสือและเอกสารการเรียน, ค่าชุดนักเรี ยน-นิสติ -นักศึกษา, ค่ากิจกรรมค่าย, ค่าทัศนศึกษา, ค่าเรียนพิเศษ, ค่าเดินทางเพือไป
ศึกษา ฯลฯ
ระเบี ย บการ
1. มูลนิธิจะเบิกจ่ายเป็ นรายปี การศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 2 งวด
ปี การศึกษาแบบเดิม
งวดที 1 ประจําภาคเรี ยนที 1 เดือนพฤษภาคมของทุกปี ร้ อยละ 70 (70%)
งวดที 2 ประจําภาคเรี ยนที 2 เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ร้ อยละ 30 (30%)
ปี การศึกษาตามอาเซียน
งวดที 6 ประจําภาคเรี ยนที 6 เดือนสิงหาคมของทุกปี ร้ อยละ [7 ([7%)
งวดที : ประจําภาคเรี ยนที : เดือนมกราคมของทุกปี ร้ อยละ 7 ( 7%)
2. มูลนิธิจะเบิกจ่ายย้ อนหลังให้ ไม่เกินระยะเวลาทีกําหนด ในกรณีทไม่
ี สามารถเบิกจ่ายให้ นกั เรี ยนทุนได้ เช่น
นักเรี ยนทุนขาดส่งเอกสารสําคัญ เป็ นต้ น หากเกินระยะเวลาทีกําหนด นักเรี ยนทุนจะไม่ได้ รับค่าเกียวเนือง
ประจําภาคเรี ยนนันปี การศึกษาแบบเดิม
งวดที 1 ประจําภาคเรี ยนที 1 ไม่เกินเดือนกรกฎาคม
งวดที 2 ประจําภาคเรี ยนที 2 ไม่เกินเดือนมกราคม
ปี การศึกษาตามอาเซียน
งวดที 6 ประจําภาคเรี ยนที 6 ไม่เกินเดือนตุลาคม
งวดที : ประจําภาคเรี ยนที : ไม่เกินเดือนมีนาคม
ข้ อปฏิ บั ติ
มูลนิธิจะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้ ตามทีกําหนด โดยนักเรี ยนทุนต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบการเป็ นนักเรี ยน
ทุน (นักเรี ยนทุนไม่ต้องทําการเบิกจ่ายใดๆ)
อั ต ราเงิ น ทุ น
1. ระดับชันมั
- ธยมศึกษาตอนต้ น
จํานวนเงิน ,777 บาท / ปี การศึกษา
(ภาคเรี ยนที 6 เป็ นจํานวนเงิน :,677 บาท, ภาคเรี ยนที : เป็ นจํานวนเงิน _77 บาท)
2. ระดับชันมั
- ธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า จํานวนเงิน 4,000 บาท / ปี การศึกษา
(ภาคเรี ยนที 6 เป็ นจํานวนเงิน :,m77 บาท, ภาคเรี ยนที : เป็ นจํานวนเงิน 6,:77 บาท)
. ระดับอุดมศึกษา หรื อเทียบเท่า
จํานวนเงิน ;,777 บาท / ปี การศึกษา
(ภาคเรี ยนที 6 เป็ นจํานวนเงิน ,;77 บาท, ภาคเรี ยนที : เป็ นจํานวนเงิน 6,;77 บาท)
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3. ค่ าที พั ก
หมายถึ ง ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับการเช่าทีพักอาศัย ในกรณีทีนักเรียนทุนมีความจําเป็ นต้ องไปศึกษานอกภูมิลาํ เนา ซึงนักเรียนทุน
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ หรื อในกรณีอืนๆ ทีมูลนิธิเห็นสมควรเท่านัน- ค่าทีพักครอบคลุมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และสิง
อํานวยความสะดวกภายใน เช่น ค่านํ -า ค่าไฟ ค่าบริการอินเทอร์ เน็ต และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีคิดรวมกับค่าเช่าทีพักแล้ วเท่านันนักเรี ยนทุนไม่สามารถเบิกได้ ในกรณีทีประสงค์ขอใช้ เพิมเติม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าทําความสะอาด ฯลฯ ค่าทีพักจะยกเว้ นการเบิก
ในกรณีทีนักเรี ยนทุนพักอยูก่ บั ครอบครัว ญาติ หรื อผู้อปุ การะ
ระเบียบการ
6. นักเรี ยนทุนต้ องได้ รับการอนุมตั ิการอยูห่ อพักจากมูลนิธิก่อน ค่าทีพักจะสามารถเบิกได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับการอนุมตั ิ
จากทางมูลนิธิแล้ วเท่านัน2. มูลนิธิเห็นควรให้ นกั เรี ยนทุนเลือกอยูห่ อพักของสถาบันการศึกษา เพือเป็ นการสะดวกต่อการเบิกจ่าย และ
ความปลอดภัยของนักเรี ยนทุนเอง
3. มูลนิธิจะเบิกจ่ายตามทีนักเรี ยนทุนได้ เขียนแจ้ งมาในแบบแจ้ งเบิกค่าทีพัก (แบบฟอร์ มหมายเลข 66) แต่ไม่เกิน
6,;77 บาทต่อเดือน เท่านัน- เป็ นประจําทุกเดือน โดยไม่ต้องนําส่งใบเสร็ จมาทีมูลนิธิ
4. นักเรี ยนทุนไม่สามารถเบิกค่ามัดจําหอพักล่วงหน้ าและค่าประกันของเสียหายได้
ข้ อปฏิ บั ติ
6. การขออนุญาตอยูห่ อพัก และการเบิกจ่าย
6.6 ส่งแบบฟอร์ มหมายเลข 66 (แบบแจ้ งเบิกค่าทีพัก) โดยต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ ครบถ้ วน
6.: กรณีขอเบิกค่าทีพักครัง- แรกและ/หรื อย้ ายหอพักใหม่ ให้ แนบเอกสารสัญญาเช่าทีพักพร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนผู้ให้ เช่ามาด้ วย ถ้ าในกรณีอยูห่ อพักของสถาบันการศึกษาให้ แนบเอกสารรายละเอียดของ ห อ พั ก
ตามทีสถาบันการศึกษาออกให้ มายืนต่อมูลนิธิ โดยใน 6 ปี นักเรี ยนทุนต้ องส่งแบบฟอร์ มหมายเลข 66
(แบบแจ้ งเบิกค่าทีพัก) : ครัง- ดังนี รอบที 6 แจ้ งขออยูห่ อระหว่างเดือน มกราคม - มิถนุ ายน (ยืนแบบภายในวันที 6 ธันวาคม)
รอบที : แจ้ งขออยูห่ อระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม (ยืนแบบภายในวันที 6 มิถนุ ายน)
รอบอืนๆ จะใช้ เฉพาะผู้ทีเลือนระดับชันตามหลั
กสูตรและผู้ทกํี าลังจะจบการศึกษา ซึงกําหนดการเข้ าอยู่
หอพักยังไม่แน่นอน
หากนักเรี ยนทุน ไม่สง่ เอกสารดังกล่าวตามกําหนดเวลา จะไม่ได้ รับค่าทีพักในรอบนันๆ
- และใน 6 รอบ
ส่งเอกสารแจ้ งได้ เพียง 6 ครัง- เท่านัน- ยกเว้ นกรณีนกั เรี ยนทุนไม่มีความจํ าเป็ นต้องอยูห่ อพักแล้ วให้ สง่ แบบฟอร์ ม
หมายเลข 7_ (แบบคําร้ องฯ) มาแจ้ งกับทางมูลนิธิ
ตัวอย่ าง เมือนักเรี ยนทุนได้ รับการอนุมตั ิอยูห่ อพักและอนุมตั ิอตั ราการขอเบิกค่าทีพัก รอบที 6
เป็ นจํานวนเงิน 6, ;7 บาท/เดือน แล้ ว ฉะนันในเดื
อน มกราคม – มิถนุ ายน นักเรี ยนจะได้ รับค่าทีพักโอน
เข้ าบัญชีเป็ น ยอดเงิน 6, ;7 บาทเท่ากันทุกเดือน โดยทีนักเรี ยนไม่ต้องนําส่งใบเสร็ จค่าทีพักมาทีมูลนิธิ
อั ต ราเงิ น ทุ น
นักเรี ยนทุนทุกระดับชัน-

จํานวนเงินไม่เกิน
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6,;77 บาท / เดือน

4. ค่ าใช้ จ่ ายส่ วนตั ว
หมายถึ ง

ค่าใช้ จา่ ยประจําวันของนักเรี ยนทุน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าของใช้ สว่ นตัว เป็ นต้ น

ระเบี ย บการ
มูลนิธิจะเบิกจ่ายตามอัตราทีกําหนดเป็ นรายเดือน
ข้ อปฏิ บั ติ
มูลนิธิจะดําเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้ ตามทีกําหนด โดยนักเรี ยนทุนต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบการเป็ นนักเรี ยน
ทุน (นักเรี ยนทุนไม่ต้องทําการเบิกจ่ายใดๆ)
อั ต ราเงิ น ทุ น
1. ระดับชันมั
- ธยมศึกษาตอนต้ น
2. ระดับชันมั
- ธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
. ระดับอุดมศึกษา หรื อเทียบเท่า

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
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m77 บาท / เดือน
1,500 บาท / เดือน
,;77 บาท / เดือน

5. ค่ ารั ก ษาพยาบาล
หมายถึ ง ค่าใช้ จา่ ยของนักเรี ยนทุน ในกรณีทีเจ็บป่ วยเข้ ารับการรักษา รวมถึงการรักษาเกียวกับทันตกรรม เช่น อุดฟั น
ผ่าตัดฟั นคุด โดยให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของมูลนิธิ
ระเบี ย บการ
1. มูลนิธิจะเบิกจ่ายตามความเป็ นจริ ง แต่ไม่เกินอัตราทีมูลนิธิกําหนดไว้
:. นักเรี ยนทุนต้ องสํารองจ่ายไปก่อน แล้ วจึงนําใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ งมาเบิกกับมูลนิธิ ภายใน 90 วัน นับจาก
วันทีออกใบเสร็ จรับเงิน ซึงมูลนิธิจะเบิกจ่ายเงินทุนนี -ให้ พร้ อมกับเงินทุนค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวของเดือนถัดไป
3. นักเรี ยนทุนสามารถเข้ ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชน ไม่รวมถึงคลินิค
4. กรณียกเว้ นทีไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี .6 การเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บอันเกิดขึ -นจากการทําร้ ายตนเอง
.: การเจ็บป่ วยอันเนืองมาจากกามโรค โรคเอดส์ โรคพิษสุราเรื อ- รัง หรื อการติดยาเสพติด
. การผ่าตัดเพือแก้ ไขสิงปกติอนั เป็ นมาแต่กําเนิด การผ่าตัดเพือความสวยงาม การทําศัลยกรรมตกแต่ง เว้ นแต่
กรณีจําเป็ นเพือการบําบัดรักษาอาการเจ็บเนืองจากอุบตั เิ หตุ
. การตรวจร่างกายหรื อการรักษาใดๆ ทีไม่จําเป็ นทางการแพทย์ หรื อมิใช่การบําบัดรักษาความเจ็บป่ วย การตรวจ
สุขภาพ การฉีดวัคซีน
.; การเจ็บป่ วยหรื อการบาดเจ็บอันเนืองมาจากการประพฤติตวั ไม่เหมาะสมของนักเรียนทุน การกระทําทีฝ่ า
ฝื นระเบียบมูลนิธิ การทะเลาะวิวาท การกระทําความผิดตามกฎหมายอาญา
. การให้ การบริ การอํานวยความสะดวกภายในสถานพยาบาล เช่น การใช้ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุและอืนๆ
ทีคล้ ายคลึงกัน
ข้ อปฏิ บั ติ
นักเรี ยนทุนต้ องส่งใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ งทีระบุชือนักเรี ยนทุนเป็ นผู้จ่ายเงิน
ชือนักเรี ยนทุนเป็ นผู้ป่วย และระบุโรคทีป่ วย มายังมูลนิธิภายในวันที 6 ของเดือน
อั ต ราเงิ น ทุ น
นักเรี ยนทุนทุกระดับชัน-

พร้ อมแนบใบรับรองแพทย์ทีระบุ

จํานวนเงินไม่เกิน 6,;77 บาท / ปี การศึกษา
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6. ค่ าใช้ จ่ ายอื น ๆ
หมายถึง

ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ -นนอกเหนือจากทีระบุไว้ ข้างต้ น ตามทีมูลนิธิพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ เพิมเติมเงินทุนตามความเหมาะสม

ระเบียบการ
1. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ (ครอบคลุมถึง บิดา-มารดา ทีแท้ จริ งของนักเรี ยนทุน) จะเบิกจ่ายให้ ตอ่ เมือบิดาหรื อ
มารดาของนักเรี ยนทุนเสียชีวิตลง มูลนิธิจะเบิกจ่ายตามอัตราทีมูลนิธิกําหนดไว้
2. เงินช่วยเหลือค่าวัดสายตาและประกอบแว่น อันเนืองมาจากสายตาสัน- สายตายาว สายตาเอียง หรื อตามที
แพทย์วินิจฉัยเห็นสมควร มูลนิธิจะเบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราทีมูลนิธิกําหนดไว้
ข้ อปฏิบตั ิ
1. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ ให้ นกั เรียนทุนแจ้ งมูลนิธิ โดยนําส่งสําเนาใบมรณบัตรพร้ อมกับให้ ผ้ ใู หญ่บ้าน หรื อหัวหน้ า
สถาบันทีนักเรียนทุนศึกษาอยูล่ งลายมือชือรับรองในเอกสาร
:. เงินช่วยเหลือค่าวัดสายตาและประกอบแว่น ให้ นกั เรี ยนนําส่งเอกสารดังต่อไปนี :.6 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ทีระบุวา่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการตรวจวัดสายตา และประกอบแว่น
2.2 ใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐบาลหรื อโรงพยาบาลเอกชน (ไม่รวมถึงคลินคิ หรื อร้ านค้ าแว่น
สายตา) โดยแพทย์ระบุเห็นควรให้ ตดั แว่นสายตา ระบุเหตุผลของการตัดแว่นสายตาทีชัดเจน

อั ต ราเงิ น ทุ น
เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
นักเรี ยนทุนทุกระดับชันจํานวนเงิน
เงินช่วยเหลือค่าวัดสายตาและประกอบแว่น
นักเรี ยนทุนทุกระดับชันจํานวนเงินไม่เกิน
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:,777 บาท (ต่อใบมรณบัตร 6 ใบ)
6,777 บาท / ปี การศึกษา
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ข้ อ 2. ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องการเป็ นนั ก เรี ย นทุ น มู ล นิ ธิ ดาํ รงชั ย ธรรม
ระเบียบปฏิบัตขิ องนักเรี ยนทุน มี O ส่ วนสําคัญ ดังนี
ส่ วนที ? ระเบียบด้ านทุนการศึกษา ได้ แก่
1. นักเรียนทุนสามารถรับทุนการศึกษาต่ อเนืองได้ เพียงทุนใดทุนหนึงเท่ านัน หากได้ รับทุนอืนซึงเป็ นทุน
ต่อเนืองอยูก่ ่อนแล้ ว หรื อได้ รับทุนอืนหลังจากได้ รับทุนของมูลนิธิ นักเรี ยนทุนจะต้ องสละสิทธิ‚ทนุ ใดทุนหนึง
2. มูลนิธิไม่อนุมตั ิให้ นกั เรี ยนทุนกู้ยมื เงินเพือการศึกษาของรัฐบาลทังในส่
- วนค่าเล่าเรี ยนและอืนๆ ทีเงินทุน
มูลนิธิได้ ให้ ครอบคลุมแล้ ว

ส่ วนที 5

ระเบียบด้ านการศึกษาและผลการเรี ยน ได้ แก่
6. ต้ องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรั ฐบาล ภาคปกติเท่ านัน
:.

.
.

;.

.

[.

ทังนี
- - ทุนการศึกษามูลนิธิยงั ไม่
ครอบคลุมถึงการศึกษานอกระบบ การศึกษาภาคสมทบ การศึกษาภาคพิเศษ การศึกษาทางไปรษณีย์
รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
นักเรี ยนทุนจะต้ องมีผลการเรี ยนตามทีมูลนิธิกําหนด คือ ภาคเรียนย้ อนหลังได้ คะแนนเฉลียไม่ตํากว่า
:.[; (ดูรายละเอียดการพิจารณาต่อทุนการศึกษา ได้ ทีหน้ า 6 ) กรณีทีนักเรี ยนทุนมีผลการเรียนตํามาก
ซึงมีผลต่อการศึกษาต่อไป มูลนิธิจะเสนอชือเพือพิจารณาตัดสิทธิ‚การเป็ นนักเรี ยนทุนตามขันตอนโดยทั
นที
การพิจารณา : มูลนิธิจะพิจารณาทุกภาคเรี ยน โดยดูจากผลการเรี ยนเฉลีย ภาคเรี ยนย้ อนหลัง ซึงนักเรี ยนทุน
ต้ องส่ง * แบบฟอร์ มหมายเลข 7 (แบบรายงานผลการเรี ยนและพฤติกรรมของนักเรี ยนทุน) ซึงอาจารย์ผ้ ดู แู ล
นักเรี ยนทุนเป็ นผู้เขียนและลงลายเซ็นรับรอง พร้ อมส่งใบรายงานผลการเรี ยนจากสถาบันหรื อสําเนาหน้ าผลการ
เรี ยนของสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยนทุนทีได้ รับรองความถูกต้ องจากสถาบัน คือ ต้ องระบุชือ-สกุลของนักเรี ยน
ทุนไว้ อย่างชัดเจน มายังมูลนิธิภายใน : เดือนหลังสิ -นสุดแต่ละภาคเรี ยน เช่น สําหรับหลักสูตร : ภาคเรี ยน
ปี การศึกษาแบบเดิม
ภาคเรี ยนที 6 นําส่งภายในวันที 1 มกราคม
ภาคเรี ยนที : นําส่งภายในวันที 6 กรกฎาคม
ปี การศึกษาตามอาเซียน
ภาคเรี ยนที 6 นําส่งภายในวันที 6 มีนาคม
ภาคเรี ยนที : นําส่งภายในวันที 6 กันยายน
สําหรับหลักสูตร ภาคเรี ยนและ ภาคเรี ยน ให้ คาํ นวณเวลาตามทีกําหนด
* แบบฟอร์ มหมายเลข 7 เป็ นเอกสารสําคัญ หากนักเรี ยนทุนไม่สง่ เอกสารดังกล่าวภายในเวลาทีกําหนด
จะเป็ นการขาดส่งเอกสารสําคัญ
หากนักเรียนทุนมีผลการเรียน เป็ น P,F,ร,มส,มผ จะมีผลต่ อการพิจารณาการให้ ทุนต่ อเนือง
นักเรี ยนทุนสามารถขอพักการเรี ยน (Drop) ในบางรายวิชา โดยแจ้ งรายละเอียดในแบบฟอร์ มหมายเลข 09
(แบบคําร้ อง) พร้ อมแนบหนังสือรับรองทีแสดงเหตุผลอันควรจากคณบดีหรื ออาจารย์ทีปรึ กษาในคณะที
นักเรี ยนทุนศึกษาอยู่ โดยต้ องรอการอนุมตั ิจากมูลนิธิก่อนทีจะดําเนินการใดๆ ต่อไป ในการขอพักการเรี ยน
(Drop) นักเรี ยนทุนจะต้ องรับผิดชอบการชําระค่าลงทะเบียนซํ -าในรายวิชานันๆ
- เอง (พิจารณาเป็ นรายกรณี)
นักเรี ยนทุนสามารถแจ้ งความประสงค์ ขอเปลียนแปลงคณะหรื อสาขาวิชา (เฉพาะกรณีโอน
หน่ วยกิต เทียบเท่ า) ให้ แจ้ งรายละเอียดมาในแบบฟอร์ มหมายเลข 09 (แบบคําร้ อง) พร้ อมอาจารย์ที
ปรึกษาในคณะเดิมทีศึกษาอยู่ลงนามรับรอง โดยต้ องรอการอนุมตั จิ ากมูลนิธิก่อนทีจะดําเนินการใดๆ ต่อไป
(พิจารณาเป็ นรายกรณี)
นักเรียนทุนไม่ สามารถเปลียนแปลงระดับชันทีศึกษาอยู่จากระดับชันทีสูงมาระดับชันทีตํากว่ า ไม่
ว่ ากรณีใดๆ เช่น ไม่พอใจผลการเรี ยนทีได้ ณ ปั จจุบนั จะกลับไปเรี ยนใหม่ในระดับเดิมอีก, ปั จจุบนั ศึกษา
อยูใ่ นคณะหนึง แต่เรี ยนไปแล้ วรู้สกึ ไม่ชอบจึงไปสอบเข้ าใหม่ เมือสอบได้ แล้ วจะเลือกไปเรียนทีใหม่ เป็ นต้ น
นักเรี ยนทุนสามารถขอพักทุนได้ 1 ปี การศึกษา เช่น ได้ รับเลือกให้ เข้ าโครงการแลกเปลียนการศึกษาระหว่าง
ประเทศหรื อภายในประเทศ เป็ นต้ น (พิจารณาเป็ นรายกรณี) ตลอดระยะเวลาของการพักทุน นักเรี ยนทุนจะ
ไม่ได้ รับเงินทุนการศึกษาใดๆ และนักเรี ยนทุนต้ องรายงานความคืบหน้ าเป็ นประจําทุกเดือน จนกว่าจะครบ
กําหนดการพักทุน
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8. นักเรี ยนทุนสามารถเปลียนแปลงสถาบันการศึกษาได้ โดยแจ้ งรายละเอียดในแบบฟอร์ มหมายเลข 08 (แบบ
แจ้ งเปลียนแปลงสถาบันการศึกษา) จากนัน- มูลนิธิจะทําหนังสือถึ งสถาบันแห่งใหม่ แจ้ งรั บรองการเป็ น
นักเรี ยนทุนและขอให้ สถาบันแจ้ งชืออาจารย์ผ้ ดู แู ลนักเรี ยนทุน จํานวน : ท่าน
m.6 กรณีเปลียนแปลงสถาบันจากการเลือนระดับชันตามหลั
กสูตร (สําเร็ จการศึกษาชันม.
/ ปวช. เข้ า
ศึกษาต่อ ชัน- ป.ตรี ปี 6 / ปวส.6 และสําเร็ จการศึกษาชัน- ปวส.: เข้ าศึกษาต่อ ชัน- ต่อเนืองปี 6) ให้
นักเรี ยนทุนแนบเอกสารทียืนยันการรับนักเรี ยนทุนเข้ าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ เช่น
สําเนาบัตรนักเรี ยน/นักศึกษา เอกสารแจ้ งจากสถาบัน เป็ นต้ น
กรณีทีศึกษาต่อสถาบันการศึกษาทีเปิ ด-ปิ ด ปี การศึกษาแบบเดิม
นําส่งภายในวันที 6 เมษายน
กรณีทีศึกษาต่อสถาบันการศึกษาทีเปิ ด-ปิ ด ปี การศึกษาตามอาเซียน นําส่งภายในวันที 6 กรกฎาคม
หากช้ ากว่าทีกําหนดมูลนิธิจะทําการชะลอเงินทุนการศึกษา และเมือได้ รับเอกสารดังกล่าว มูลนิธิจะ
ทําการโอนเงินทุนการศึกษาย้ อนหลังให้ ตงแต่
ั - ต้นปี การศึกษา เป็ นต้ นไป
m.: กรณีเปลียนแปลงสถาบันในระหว่างปี การศึกษาหรื อยังไม่สําเร็ จตามหลักสูตร ต้ องรอการอนุ มัติจาก
มูลนิธิก่อนทีจะดําเนินการใดๆ ต่ อไป

ส่ วนที O

ระเบียบด้ านเอกสารสําคัญและอืนๆ ได้ แก่
1. เมือแรกเข้ าเป็ นนักเรี ยนทุน
1.1 เมือทราบการผลการเข้ าเรี ยนต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ ให้ นกั เรี ยนทุนส่งแบบฟอร์ มหมายเลข
76 (สัญ ญาการยื น ยัน การเป็ นนัก เรี ย นทุ น ) โดยแนบหนัง สื อ รั บ รองการเป็ นนั ก เรี ย นจาก
สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ทีได้ รับรองถูกต้ อง พร้ อมประทับตราสถาบันการศึกษาแห่งใหม่
6.2 นักเรี ยนทุนต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ทีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านัน- สาขาใดก็
ได้ โดยใช้ ชื อบัญชี ว่ า “ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. …………………………….............. เพื อรั บ
ทุนการศึกษามูลนิ ธิดํารงชัยธรรม” ซึงนักเรี ยนทุนมีอํานาจเบิกจ่ายได้ เพียงผู้เดียว จากนันกรอก
รายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์ มหมายเลข 02 (แบบตอบรับการเป็ นนักเรี ยนทุนและแจ้ งเลขทีบัญชีเงิน
ทุนการศึกษา) และแนบสําเนาหน้ าสมุดบัญชี เงินฝากทีมีชือบัญชีและเลขทีบัญชีอย่างชัดเจนส่งมายัง
มูลนิธิ ซึงมูลนิธิจะได้ ทําการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาทุกประเภทผ่านบัญชีดงั กล่าวทุกเดือน (ในกรณี
ทีนักเรี ยนทุนต้ องการเปลียนแปลงบัญชีเงินฝาก ให้ ใช้ ระเบียบ ปฏิบตั ินี -เช่นกัน)
:. นักเรี ยนทุนต้ องส่งเอกสารการเบิกค่าต่างๆตามสิทธิ‚ ภายในเวลาทีมูลนิธิกําหนด โดยส่ งเอกสารสําคัญ
ภายในวันที ? ของแต่ ละเดือน สามารถมาส่ งด้ วยตัวเองทีมูลนิธิ หรื อ ส่ งทางไปรษณีย์
. นักเรี ยนทุนต้ องส่งแบบฟอร์ มหมายเลข 7 พร้ อมผลการเรี ยน ตามช่วงเวลาทีมูลนิธิกําหนด หากนักเรี ยนทุน
ขาดส่งเอกสารสําคัญนี - หรื อส่งล่าช้ าโดยไม่มีเหตุผลอันควร มูลนิธิจะตัดเงินทุนค่าใช้ จ่ายส่วนตัวและระงับ
ทุนการศึกษาทุกประเภทในเดือนถัดไป (พิจารณาเป็ นรายกรณี) หากนักเรียนทุนขาดส่ งเอกสารสําคัญ
หรื อส่ งเอกสารสําคัญล่ าช้ ากว่ ากําหนดเกิน 3 ครั งต่ อ 1 ปี การศึกษา มูลนิ ธิจะเสนอชือเพือ
พิจารณาตัดสิทธิZการเป็ นนักเรียนทุนตามขันตอนต่ อไป
. หากมี ก ารส่ ง เอกสารสํ า คัญ หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ฉบับ จริ ง มายัง มู ล นิ ธิ ควรถ่ า ยสํ า เนาเก็ บ ไว้ เป็ น
เอกสารอ้ างอิงส่วนตัวทุกครัง;. นักเรี ยนทุนต้ องให้ ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ทีมูลนิธิจดั ขึ -น
. นักเรี ยนทุนต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อปฏิบตั ิของมูลนิธิอย่างเคร่งครัด ในกรณีทีนักเรี ยนทุนไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ มูลนิธิจะพิจารณาตามทีเห็นสมควร
[. ใบเสร็ จรับเงินทุกประเภท นักเรี ยนทุนต้ องส่งมายังมูลนิธิเพือทําการเบิกภายใน _7 วัน นับจากวันทีออก
ใบเสร็ จรับเงิน
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รายละเอียดการพิจารณาต่ อทุนการศึกษา
เพือให้ นกั เรี ยนทุน และผู้ทีเกียวข้ องได้ ทราบถึงการเปลียนแปลงเกณฑ์การพิจารณาต่อทุนการศึกษาด้ านผลการเรี ยน และ
ทราบถึงเกณฑ์การพิจารณาด้ านอืนๆ ได้ ชดั เจนยิงขึ -น กล่าวคือ กรณีทีนักเรี ยนทุนรายใด อยูใ่ นเกณฑ์พิจารณาต่อทุน
(มีคณ
ุ ลักษณะใดลักษณะหนึงอยูใ่ นระดับความเสียง) จะมีรายละเอียดและผลพิจารณาดังนี -

เกณฑ์ การพิจารณาต่ อทุนการศึกษา
( หลักเกณฑ์ และ : องค์ประกอบเสริ ม)

ระดับเสียงพิจารณา
(ถูกเสนอพิจารณาสภาพการเป็ น
นักเรี ยนทุน)

ผลการพิจารณา
(พิจารณารายกรณี)

?. การเป็ นนักเรียนทุน
6.6 การส่งเอกสารและปฏิบตั ิตามระเบียบ
องค์ประกอบพิจารณาเพิมเติม
1.2 เข้ าร่วมกิจกรรมมูลนิธิ
1.3 พฤติกรรมการใช้ จา่ ย

ขาดส่ งเอกสารสําคัญโดยไม่ มี
เหตุผลอันควร(ขาดส่ งฟอร์ ม
หมายเลข P\พร้ อมผลการ
เรียนประจําภาคเรียน)

?. ทําทัณฑ์ บน โดยระงับทุนการศึกษาและ
รอการพิจารณา
5. ตัดสิทธิZการเป็ นนักเรียนทุน

O ภาคเรียนย้ อนหลัง
ตํากว่ า 5.]6
(พิจารณาทุกภาคเรี ยน)

?. ทําทัณฑ์ บน โดยจะมีจดหมายแจ้ ง
เตือนเรื องผลการเรี ยนให้ ทาง
สถาบันการศึกษา ,นักเรี ยนทุนและ
ผู้ปกครอง พร้ อมทังติ
- ดตามและ
พิจารณาผลการเรี ยนในทุกภาคเรี ยน
5. ตัดสิทธิZการเป็ นนักเรียนทุน

5. การเรียน
:.6 ผลการเรี ยน

2.2 ความสนใจเรี ยน
O. พฤติกรรม

พฤติกรรมการเรียน เช่ น
ตัดสิทธิZการเป็ นนักเรียนทุน
ขาดเรียนและไม่ศกึ ษาต่อ เป็ นต้ น
พฤติกรรมไม่ เหมาะสม หรือ ?. ทําทัณฑ์ บน
สร้ างความเสือมเสียแก่ ตนเอง 5. ตัดสิทธิZการเป็ นนักเรียนทุน
ครอบครัว และสังคม

องค์ ประกอบเสริมเพือการพิจารณาต่ อทุนการศึกษา
1. ครอบครัว ได้ แก่ เศรษฐกิจครอบครัว และแนวคิดการสนับสนุนการศึกษาและการรับทุนของครอบครัว เป็ นต้ น
5. ความสามารถ และกิจกรรมภายนอกมูลนิธิ ได้ แก่ สามารถสร้ างชือเสียงให้ แก่ตนเอง ครอบครัว และมูลนิธิ เป็ นต้ น
มูลนิธิจะดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น เป็ นประจําทุกภาคเรี ยน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์หลักและองค์ประกอบ
เสริ มควบคู่ เพือให้ เกิดความชัดเจนและเหมาะสมต่อการให้ ทนุ การศึกษาต่อกับนักเรี ยนทุนทุกคน
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ข้ อ 3. การพ้ นสภาพการเป็ นนั ก เรี ย นทุ น มู ล นิ ธิ ดาํ รงชั ย ธรรม
นักเรี ยนทุนของมูลนิธิ จะพ้ นสภาพจากการเป็ นนักเรี ยนทุนทันทีหากประพฤติหรื อปฏิบตั ติ น ดังต่อไปนี 1.
2.
3.
4.

เสียชีวติ , ทุพพลภาพ หรื อมีอาการเจ็บป่ วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้
ลาออก หรื อสละสิทธิ‚การเป็ นนักเรี ยนทุน
สําเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนสุดท้ ายในระดับปริ ญญาตรี
ทําผิดกฎหมายร้ ายแรง เช่น ฆ่าคนตาย เป็ นผู้เสพ หรื อค้ ายาเสพติด รวมทังมี
- พฤติกรรมไม่เหมาะสม
หรื อประพฤติตนเสือมเสียอย่างร้ ายแรง เช่น ลักทรัพย์ ฉ้ อโกง หรื อติดการพนัน หรื อมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว
จนทําให้ เกิดความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว และมูลนิธิ เป็ นต้ น
5. พ้ นสภาพการเป็ นนักเรี ยน นิสติ หรื อนักศึกษา ในทุกกรณี
6. ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรทีสถาบันการศึกษากําหนด
7. มูลนิธิตรวจสอบพบในภายหลังว่า คุณสมบัติของนักเรี ยนทุนมิได้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขต่างๆ
ทีมูลนิธิกําหนด
8. ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้ อปฏิบตั ิของมูลนิธิได้ ได้ แก่
8.1 ได้ คะแนนเฉลียสะสมตํากว่าทีมูลนิธิกําหนด
8.2 ขาดส่งเอกสารสําคัญหรื อส่งเอกสารสําคัญต่างๆล่าช้ ากว่าทีมูลนิธิกําหนดเกิน ครัง- ต่อปี การศึกษา
8.3 เปลียนแปลงระดับชันที
- ศึกษาอยูจ่ ากระดับชันที
- สูงมาระดับชันที
- ตํากว่า
8.4 ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของเอกชน หรื อศึกษาต่อภาคสมทบ
9. ทําการปลอมแปลงและแก้ ไขเอกสารต่างๆ ทีส่งมายังมูลนิธิ
10. ดําเนินการย้ ายทีอยูห่ รื อสถาบันการศึกษา โดยไม่แจ้ งให้ มลู นิธิทราบก่อนทีจะดําเนินการ
11. นําชือมูลนิธิไปแอบอ้ าง ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทีนําความเสือมเสียมาสูม่ ลู นิธิ และผู้ทีเกียวข้ องกับมูลนิธิ
12. มูลนิธิมีสทิ ธิ‚ในการพิจารณาตัดสถานภาพการเป็ นนักเรี ยนทุนของผู้รับทุนคนใดก็ได้ ตามทีเห็นสมควรโดย
จะมีหนังสือแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป

ข้ อ 4. ข้ อกํา หนดอื นๆ
หมายถึง
ดังต่อไปนี -

ข้ อกําหนดทีนอกเหนือไปจากกฎระเบียบ ข้ อปฏิบตั ิของนักเรี ยนทุนมูลนิธิทีกล่าวไว้ ข้างต้ น อันได้ แก่ ข้ อกําหนด
1. สถานภาพการเป็ นนักเรี ยนทุนเป็ นสิทธิเฉพาะบุคคล ซึงไม่สามารถโอนย้ ายหรื อเปลียนแปลงไปยังบุคคลอืน
ได้ ดังนันหากนั
กเรียนทุนคนใด ขาดจากสถานภาพการเป็ นนักเรี ยนทุน ไม่วา่ จะเป็ นการลาออกหรื อกรณี
ใดๆ ทุนนันจะสิ
-นสุดไปทันที
2. ในกรณีทีมีปัญหาในการตีความกฎระเบียบ ข้ อปฏิบตั ิของนักเรี ยนทุนมูลนิธิดํารงชัยธรรม ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของมูลนิธิ
3. มูลนิธิขอสงวนสิทธิ‚ในการเปลียนแปลงแก้ ไขกฎระเบียบ ข้ อปฏิบตั ิของนักเรี ยนทุนมูลนิธิดาํ รงชัยธรรมตาม
ความจําเป็ นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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C
แ บ บ ฟ อ ร์ ม เ อ ก ส า ร สํา คั ญ
มู ล นิ ธิ ดํา ร ง ชั ย ธ ร ร ม

เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล ลําดับที

ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

ค่ าทีพัก
แบบฟอร์ มหมายเลข (ส่ งเบิกทุกช่วง เดือน/ ตามรอบ) +เอกสารแนบ = เงินทุนค่าที$พกั โอนเข้าบัญชีในเดือนถัดไป

เอกสารแนบ

+

สั ญญาเช่ าทีพัก
สํ าเนาบัตรประชาชนผู้ให้ เช่ า

กกรณีขอเบิกค่ าทีพักครังแรก
และ/หรือย้ ายหอพักใหม่

เงินทุนค่ารักษาพยาบาลโอนเข้ าบัญชีในเดือนถัดไป

เงินทุนค่าวัดสายตาและประกอบแว่นโอนเข้ าบัญชีในเดือนถัดไป
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