ทุนยุวพัฒน์ – สายสามัญ / สายอาชีพ สาหรับปี การศึกษา 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษา มูลนิ ธิยวุ พัฒน์

คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อมูลเกีย่ วกับโครงการทุนการศึกษา มูลนิธยิ ุวพัฒน์ และแบบฟอร์มความยินยอมเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทา
ความเข้าใจกับเป้ าหมายของโครงการ คุณสมบัตขิ องผูท้ ส่ี ามารถสมัครขอทุน กระบวนการทางานของโครงการทุนการศึกษา วิธกี ารสมัคร
ขอทุนการศึกษาและการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนการสมัครขอทุนยุวพัฒน์
โครงการทุนการศึกษา มูลนิธยิ ุวพัฒน์ มุ่งเน้ นช่วยเหลือนักเรียนที่ ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มนคง
ั ่ และมีปัจจัยฉุกเฉิ น
ของครอบครัวที่ ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่ จะหยุดเรียนกลางคัน โดยโครงการฯ จะสนับสนุนให้ นักเรียนกลุ่มนี้ ได้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และได้รบั การดูแลประคับประคองระหว่างที่ เป็ นนั กเรียนทุนยุวพัฒน์ เพื่อช่ วยให้นักเรียน
มีโอกาสได้เรียนอยู่ในระบบจนจบการศึกษาชัน้ ม.6 หรือ ปวช.3
เป้ าหมายของโครงการทุนการศึกษา มูลนิ ธิยุวพัฒน์
1. เพื่อสนับสนุนให้นกั เรียนทีข่ าดโอกาส ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนทีข่ าดโอกาสได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องจนจบชัน้ ม.6 หรือ ปวช. 3
3. เพื่อให้นกั เรียนทีข่ าดโอกาสสามารถใช้ตน้ ทุนทางการเรียนนี้ไปต่อยอดชีวติ ทีม่ นคงและดู
ั่
แลครอบครัวได้ หลังจากเรียนจบ
กระบวนการทางานของโครงการทุนการศึกษา สาหรับนักเรียนที่ได้รบั คัดเลือกเป็ นนักเรียนทุนยุวพัฒน์
• มูลนิธฯิ จะโอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีทเ่ี ป็ นชื่อของนักเรียนทุนยุวพัฒน์
- สายสามัญ ภาคเรียนละ 3,500 บาท ด้วยการแบ่งโอน 3 ครัง้ ต่ อ ภาคเรียน โดยครัง้ ที่ 1 จานวนเงินโอน = 2,500 บาท /
ครัง้ ที่ 2 จานวนเงินโอน = 500 บาท / ครัง้ ที่ 3 จานวนเงินโอน = 500 บาท รวมเป็ น 3,500 บาทต่อภาคเรียน
- สายอาชี พ ภาคเรียนละ 7,000 บาท ด้วยการแบ่งโอน 3 ครัง้ ต่ อ ภาคเรียน โดยครัง้ ที่ 1 จานวนเงินโอน = 3,000 บาท /
ครัง้ ที่ 2 จานวนเงินโอน = 2,000 บาท / ครัง้ ที่ 3 จานวนเงินโอน = 2,000 บาท รวมเป็ น 7,000 บาทต่อภาคเรียน
• ก่อนการโอนทุนการศึกษาในแต่ละภาคเรียน มูลนิธฯิ จะติดตามสถานะของนักเรียนทุน โดยการส่งแบบฟอร์มให้ครูผดู้ ูแลนักเรียนทุน
รับรองสถานะการเรียน ผลการเรียนเทอมล่าสุด เบอร์ติดต่อล่าสุดของนักเรียนทุน หลังจากที่ได้รบั ข้อมูลดังกล่าวแล้ว มูลนิธฯิ
จึงจะดาเนินการโอนทุนการศึกษาให้นักเรียน ภายในไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มูลนิธฯิ ได้รบั แบบฟอร์มตอบกลับจากทาง
โรงเรียน หรือนับจากวันทีม่ ลู นิธฯิ ได้รบั ใบเกรดของนักเรียนทุน
• ตลอดระยะเวลาทีเ่ ป็ นนักเรียนทุน หลังจากทีส่ อบปลายภาคเสร็จและทราบผลการเรียนแล้ว นักเรียนทุนจะต้องส่งใบเกรดของแต่ละ
ภาคเรียนมาทีม่ ลู นิธฯิ โดยเร็ว และส่งทุกภาคเรียนตัง้ แต่ชนั ้ ม.1 ถึง ม.6 หรือ ปวช.3 (แม้ว่า จะติด ร., ม.ส., ม.ผ. ก็สง่ ใบเกรดได้)
• ระหว่างทีน่ กั เรียนเป็ นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ มูลนิธฯิ จะติดต่อสื่อสารกับนักเรียนผ่านหลายช่องทาง ดังนี้ โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก
กลุ่มปิ ดนักเรียนทุน จดหมาย โปสการ์ด ยุวพัฒน์สาร และอาจมีการลงพื้นทีเ่ ยีย่ มนักเรียนทุนในบางกรณี
• กิจกรรมชุมนุมนักเรียนทุน นักเรียนทุนยุวพัฒน์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนักเรียนทุนทีท่ างโรงเรียนได้จดั ขึน้ เพื่อเป็ นการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะทีจ่ าเป็ นในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมในชุมนุมนักเรียนทุน
• ในแต่ละปี มูลนิธฯิ จะมีการส่งแบบสารวจนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อให้นกั เรียนตอบกลับ
• ระหว่างที่เป็ นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ นักเรียนจะได้รบั การโทรหรือแชทติดต่อจากเจ้าหน้าทีม่ ูลนิธยิ ุวพัฒน์และ/หรืออาสาสมัคร
เป็ นครัง้ คราว เพื่อสอบถามความเป็ นอยู่ ติดตามใบเกรด/ใบรับรอง และให้คาแนะนาปรึกษา

• หากพบว่านักเรียนทุนยุวพัฒน์ มปี ระเด็นปั ญหาที่อาจส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบ มูลนิธิฯ จะประสานกับ
โรงเรียนและผูป้ กครองเพื่อร่วมช่วยกันคลีค่ ลายปั ญหาของนักเรียน รวมทัง้ ช่วยกันกระตุ้นและสนับสนุ นให้นักเรียนได้เรียนต่อ
และสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้จนจบชัน้ ม.6 หรือ ปวช.3
• ในกรณีท่นี ักเรียนทุนยุวพัฒน์ประสบปั ญหาทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือเพิม่ เติม มูลนิธฯิ จะประสานงานกับหน่ วยงาน
ในจังหวัด อาทิ สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด สถานพยาบาล องค์การบริหารส่ วนตาบล มูลนิธิ
ในท้องถิน่ เพื่อทีห่ น่วยงานเหล่านี้จะสามารถประเมินการให้ความช่วยเหลือเพิม่ เติม
• หลังจากทีน่ กั เรียนสิน้ สุดการรับทุนยุวพัฒน์ มูลนิธจิ ะยังคงมีการติดตามสอบถามความเป็ นไปและความเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของ
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ในรูปแบบของแบบสารวจ เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคมหลังจากทีน่ ักเรียนได้รบั โอกาสทางการศึกษา
ผ่านโครงการทุนการศึกษา มูลนิธยิ ุวพัฒน์
ประเภททุนการศึกษาที่เปิ ดรับสมัคร
• ทุนสายสามัญ (ม.1 – ม.6) : ทุนการศึกษาทีใ่ ห้ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปี ละ 7,000 บาท) เป็ นเวลา 6 ปี
โดยเริม่ รับทุนครัง้ แรกเมื่อนักเรียนอยู่ชนั ้ ม.1 และสิน้ สุดการรับทุนเมื่อนักเรียนจบชัน้ ม.6 หรือ ปวช.3 นักเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
เป็ นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ (ม.1-ม.6) จะได้รบั ทุนต่อเนื่องทัง้ หมดไม่เกิน 12 ภาคเรียน
• ทุนสายสามัญ (ม.4 – ม.6) : ทุนการศึกษาทีใ่ ห้ต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปี ละ 7,000 บาท) เป็ นเวลา 3 ปี
โดยเริม่ รับทุนครัง้ แรกเมื่อนักเรียนอยู่ชนั ้ ม.4 และสิน้ สุดการรับทุนเมื่อนักเรียนจบชัน้ ม.6 นักเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็ นนักเรียน
ทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ (ม.1-ม.6) จะได้รบั ทุนต่อเนื่องทัง้ หมดไม่เกิน 6 ภาคเรียน
• ทุนยุวพัฒน์ สายอาชี พ (ปวช. 1-3): ทุนการศึกษาที่ให้ต่ อเนื่ อง ภาคเรียนละ 7,000 บาท (หรือเท่ากับปี ละ 14,000 บาท)
เป็ นเวลา 3 ปี โดยเริม่ รับทุนครัง้ แรกเมื่อนักเรียนอยู่ชนั ้ ปวช.1 และสิน้ สุดการรับทุนเมื่อนักเรียนจบชัน้ ปวช.3 นักเรียนทีไ่ ด้รบั
คัดเลือกเป็ นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายอาชีพ จะได้รบั ทุนต่อเนื่องทัง้ หมดไม่เกิน 6 ภาคเรียน
-

ในกรณี ท่ีนั ก เรีย นพัก การเรีย น นั ก เรีย นจะไม่ ไ ด้ ร ับ ทุ น ในภาคเรีย นที่พ ัก การเรีย น เมื่อ นั ก เรีย นกลับ มาเรีย นต่ อ
จึงจะสามารถรับทุนต่อได้
ในกรณีทน่ี กั เรียนซ้าชัน้ หากยังคงเรียนต่ออยู่ นักเรียนสามารถรับทุนต่อได้
ในกรณีท่นี ักเรียนหยุดเรียนหรือลาออกกลางคัน หรือ ขาดการติดต่อกับมูลนิธฯิ นานกว่า 1 ปี หรือ มูลนิธฯิ ไม่สามารถ
ติดต่อกับนักเรียนได้นานกว่า 1 ปี จะถือว่า นักเรียนสละสิทธิในการเป็
นนักเรียนทุนยุวพัฒน์
์

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครขอรับทุนได้
• กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 หรือ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในปี การศึกษา 2564
• เป็ นนักเรียนที่กาลังเรียนอยูใ่ นโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา หรือโรงเรียนประถมในเขตพืน้ ที่บริการ
ของโรงเรียนที่อยูใ่ นเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา หรือโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม มูลนิ ธิยุวพัฒน์
• ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มนคง
ั ่ และมีปัจจัยฉุกเฉิ นของครอบครัวที่ ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่ จะหยุด
เรียนกลางคัน
• ไม่เป็ นบุตรหลานของผูบ
้ ริหาร ครู หรือพนักงานประจาของโรงเรียน
• สถานศึกษาที่ผู้ขอทุนจะศึกษาต่ อ ต้องไม่เป็ นสถานศึกษาของเอกชนและไม่สงั กัดสานั กบริ หารงานการศึกษาพิ เศษ เช่น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หรือสถานศึกษาสงเคราะห์ทไ่ี ม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
• ผู้ข อทุ น จะต้ องไม่ไ ด้ ร บั ทุน อื่ น อยู่ อาทิ เงิน อุ ด หนุ น ปั จ จัย พื้น ฐานจาก สพฐ. / เงิน อุ ด หนุ น นั ก เรีย นยากจนพิเ ศษจาก
กสศ./ ทุนจากมูลนิธฯิ หรือองค์กรอื่นๆ ทัง้ นี้ หากมูลนิธฯิ พบว่า ผู้ขอทุนได้รบั ทุนอื่นอยู่ จะมีการสอบถามเพื่อให้ยนื ยันว่า
นักเรียนจะเลือกรับทุนใด และสละสิทธิทุ์ นใด

คาอธิ บายวิ ธีการสมัครขอทุนการศึกษาและช่องทางการส่งใบสมัคร
วิ ธีการสมัครขอทุนการศึกษา มี 2 วิ ธี
1. สมัครขอทุนออนไลน์ ผ่านระบบทุนการศึกษามูลนิ ธิยุวพัฒน์ ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการกรอกใบสมัครออนไลน์ ท่านควรเตรียมข้อมูลทีต่ ้องกรอกและสแกนเอกสารประกอบการสมัครขอทุน
ให้พร้อมก่อนทีจ่ ะเข้าไปกรอกในระบบ เมื่อท่านกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และคลิก ‘ยืนยันส่งใบสมัคร’ แล้ว ท่านไม่ต้องส่ง
ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ทีเ่ ป็ นกระดาษมาทีม่ ลู นิธฯิ อีก
2. สมัครขอทุนและส่งเอกสารประกอบการสมัครขอทุน ทางไปรษณี ยห์ รืออีเมล : ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ และกรอกข้อมูลด้วยลายมือหรือตัวพิมพ์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ขอทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ (เลือกส่งเพียงช่องทางเดียวเท่านัน้ )
• ไปรษณี ย์ : มูลนิธยิ ุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วงเล็บมุมซองว่า “สมัครขอทุนการศึกษา”
• อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th ระบุทห่ี วั ข้อเรื่องว่า “สมัครขอทุนการศึกษา”
เอกสารประกอบการสมัครขอทุน
หมายเหตุ: ต้องส่งเอกสารลาดับที่ 3 – 8 ให้ครบ หากส่งไม่ครบ ใบสมัครขอทุนจะไม่ได้รบั การพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รูปถ่ายเห็นใบหน้านักเรียนชัดเจน จานวน 1 รูป
สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ชุด
** สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน จานวน 1 ชุด
** เรือ่ งเล่าของผูส้ มัครขอทุน เขียนตามความเป็ นจริง ด้วยลายมือของผูข้ อทุน
** ภาพถ่ายด้านหน้ าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทัง้ หมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จานวน 1 ภาพ
** ใบรับรองการเป็ นนักเรียนชัน้ เรียนปั จจุบนั (ชัน้ ป.6 หรือ ม.3) ของสถานศึกษาทีก่ าลังเรียนอยู่
** ความยิ นยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับนักเรียนทุน
** ความยิ นยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับครูผใู้ ห้ขอ้ มูล
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผูส้ มัครขอทุน หรือ มีช่อื บัญชีเป็ นชื่อผูข้ อทุนร่วมกับผูป้ กครองเท่านัน้ ประเภท
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ทจ่ี ะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็ นบัญชีทผ่ี กู กับบัญชี PromptPay อนึ่ ง การส่งสาเนา
บัญชีธนาคารในขัน้ ตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็ นการยืนยันว่าผูส้ มัครขอทุนได้รบั คัดเลือกเป็ นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว
ทัง้ นี้ ผูส้ มัครจะต้องรอการพิ จารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ทุนจากมูลนิ ธิ
ยุวพัฒน์เท่านัน้
ระยะเวลาการส่งใบสมัคร

กาหนดส่งใบสมัคร : วันนี้ – 10 ม.ค. 2565
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รบั คัดเลือกเป็ นนักเรียนทุนยุวพัฒน์ : วันที่ 21 ก.พ. 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ โทร.02-301-1093,1097, 1124, 093-124-9749 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
ใบสมัครที่ส่งหลังจากวันที่ 10 ม.ค. 2565 จะไม่ได้รบั การพิจารณา
โดยถือวันที่ยื่นส่งใบสมัครออนไลน์หรือวันที่ประทับบนตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ

