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 ๑.   ความเป็นมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้น าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราช
กุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะ
ยากจนยากล าบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมา ในปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชด าริให้
จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)” ขึ้น  
ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้น าโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่านมา มีกลไก
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ก ากับดูแลอ านวยการระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และ
การติดตามประเมินผลฯ ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไก
คณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือร่วมด าเนินกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่าง
เป็นระบบ 

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามพระราโชบายองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. โดยใช้แนวทางการด าเนินงานที่
ปรับปรุงในการคัดเลือก คัดสรร คัดกรอง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. มาแล้ว ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๙ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนได้รับการคัดเลือก คัดสรร ฯ จ านวน ๑๖๙ ราย และรุ่นที่ ๑๐ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ นักเรียนได้รับการคัดเลือก คัดสรร ฯ จ านวน ๑๘๐ ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยังคงยึดหลักการแนวคิดตาม 
พระราโชบายองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. ในการคัดเลือก คัดสรร คัดกรอง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นที่ ๑๑ อย่างต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ได้จัดสรร
ทุนพระราชทานแก่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ไปแล้ว รวม ๑๐ รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑,๕๗๗ ราย รวมเงินทุนพระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว 
จ านวน ๓๘๙.๒๘ ล้านบาท มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที ่๑ – รุ่นที่ ๓ จบการศึกษาและเข้าสู่การท างานแล้วรวม ๒๙๘ ราย 
โดยท างานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ในสาขาอาชีพต่างๆ และบางส่วนอยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก   

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี ๔.๑ 
 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๒ 

 

 ๒.   แนวทางการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒  
 การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๒ ยึดหลักการ แนวคิด และแนวทางการ
ด าเนินงานที่ได้มีการทบทวนตามพระราโชบายองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่    
ป ี๒๕๖๐ ดังนี้ 

๒.๑ วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการทุนการศึกษาฯ 

๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการ
พระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และ
ศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านความม่ันคง และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้งการ
พระราชทานทุนเป็นกรณีๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ม.ท.ศ. จะเห็นสมควร 

๒) เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ
ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่ เด็กและเยาวชนไทย 
ผู้ได้รับทุนพระราชทาน เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ  
น าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ท าประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ 

๒.๒ หลักการแนวคิดตามพระราโชบาย 

๑) ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นในสาขา
ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้าน 
ความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ และปรับโดยไม่ยึดไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่ก าหนด
สัดส่วนจ านวนทุนแต่ละจังหวัด ยังคงใช้กระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง และปรับเพิ่ม 
ให้มีกระบวนการฝึกพัฒนาศักยภาพ เพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย ให้ได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
รับทุนพระราชทาน 

๒) ยึดหลักการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ พร้อม
กับการมุ่งเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง บ่มเพาะความมีวินัยและสร้างศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง  ให้นักเรียนทุน 
ในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การงานในเส้นทางอาชีพ ด ารงตน
เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่ม่ันคง กลับคืนถิ่นไปท างานช่วยเหลือชุมชนสังคม ท าประโยชน์
ให้กับประเทศชาติ 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๓ 

๓) ยึดหลักการที่ก าหนด ให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อจบการศึกษา 
ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างม่ันคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ. 
จะเชื่อมโยงต าแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการท างานในภาครัฐ 
(ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการท างานในสายงานความมั่นคง ทหาร ต ารวจ 
ทั้งนี้ หากผู้รับทุนฯ ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไข จะต้องชดใช้คืนเงินทุนพระราชทาน 

๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  กลุ่มทั่วไป ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลการ
เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

  กลุ่มเฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) เป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนในโครงการ
กองทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ มีผลการเรียนดี ประพฤติด ีมีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

 ๒) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๓-รุ่นที่ ๑๐ เดิม ที่ยังคงสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ และมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ก าหนด  ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายรับทุนต่อเนื่องระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นอกจากต้องเป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดของรัฐหรือมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่โครงการทุนฯ ก าหนด 

  นอกจากนั้น ยังได้เปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต  ตามที่
มหาวิทยาลัยรังสิตทูลเกล้าถวายฯ จ านวน ๕ ทุน ต่อเนื ่องจากที่ด าเนินการครั ้งแรกใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๒.๔ หลักเกณฑ์ กลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ.  

 ๑) ยึด ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึดเกณฑ์ความ
ประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะ
เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ โดยที่
เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและเป็นเพียง
เงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้น 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๔ 

๒) กลไกคัดเลือก คัดสรรระดับพื้นที่ ใช้กลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับกลไก
ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศภ. ๑๘ ภาค จะ
รับผิดชอบจัดให้มีการประชุมกลั่นกรองและจัดล าดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับ
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดในภาคของตน ให้เหลือภาคละไม่เกิน ๘ ราย (ไม่ก าหนด
ชาย หญิง ไม่จ าเป็นต้องเลือกให้ครบจากทุกจังหวัด ไม่ก าหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด จะพิจารณา
จากศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ)  

 ทั้งนี้ พ้ืนที่ กทม. ให้ สพฐ. โดยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ
คัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เกิน ๒ ราย  

 ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) ให้
คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาด าเนินการคัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ 
๑) และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ.  

๓) การคัดกรองในขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ทุกฝ่ายจัดส่งมาให้ 
ด าเนินการสอบทาน และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ จากนั้นประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญา
การรับทุน ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณา
อนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ  

๒.๕ การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 

จัดให้มีหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุน ซึ่งเริ่มใช้กับ
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ครอบคลุม ๓ ด้านหลัก ได้แก่ 

๑) การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดี 
พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ  

 โดยจัดให้มีการอบรมสร้างการรับรู้ ให้เกิดความเข้าใจในหลักการทรงงาน การน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ดูงานสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการส่วนพระองค์ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การฝึกวินัยความรับผิดชอบ  
การอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกัน 

๒) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความแข็งแกร่งด้านวิชาการ  ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือความสามารถทางการเรียน และการเรียนต่อ
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้าน
การเกษตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ  



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๕ 

 โดยจัดให้มีการแนะแนว และติววิชาการเฉพาะในวิชาหลักด้านต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ให้รู้จริง รอบรู้ มีความแข็งแกร่งในวิชาความรู้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล สังเคราะห์เชื่อมโยงเป็น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งการพาไปศึกษาเรียนรู้ที่
สถาบันการศึกษาชั้นน าที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือเป็นการค้นหาความถนัดและ
ความต้องการของตน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนทุนฯ มีความพร้อมสามารถเรียนส าเร็จ มีความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  

๓) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ภายใต้เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความ
พร้อม ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ฝึกลงมือปฏิบัติงาน  

 โดยจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ในสถานพยาบาล สถานดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์เชิงวิชาชีพการฝึกปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร การเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกงานตามสถาบันและแหล่งเรียนรู้ส าคัญ 
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเปิดโลกทรรศน์ สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม และสร้างแรงบันดาลใจ 

 
 ๓.   รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย กลไกคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑  

๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑  

-  กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลการเรียนดี 
ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน  

- กลุ่มนักเรียนผู้รับทุนในโครงการกองทุนการศึกษา  (รัชกาลที่ ๙) ที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและ
มุ่งม่ันจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน  

๒) กลไกการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑  

-  คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกที่มีอยู่เดิม ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน มีศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ 
ระดับจังหวัด เพ่ือเริ่มด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ ในปี ๒๕๖๒ อย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

-  คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ต้องท างานร่วมกับศึกษาธิการภาค (กศภ.) 
๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่การศึกษาภาค  
จะร่วมรับผิดชอบกลั่นกรองและจัดล าดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้เหลือภาคละ  
๘ ราย (ไม่ก าหนดชาย หญิง ไม่จ าเป็นต้องเลือกให้ครบจากทุกจังหวัด ไม่ก าหนดสัดส่วน 
แต่ละจังหวัดจะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ)  
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๖ 

-  ทั้งนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ สพฐ. ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ไม่เกิน ๒ ราย โดยกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร  

 ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) 
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง นักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน 
ม.ท.ศ.  

๓) การคัดกรองในขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ทุกฝ่ ายจัดส่งมาให้ 
ด าเนินการสอบทาน แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ เข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ ณ โรงเรียนทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) โดยจะมีการ
ประเมินผลจาก ๓ ส่วน จากทีมครูฝึกในหลักสูตรฝึกอบรมโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ การประเมินจากทีมพ่ีเลี้ยงซึ่งเข้าร่วมดูแลและพักกับนักเรียนตลอดระยะเวลาที่
เข้ารับการฝึก และการประเมินตนเองและการเรียนรู้ที่ได้รับตลอดหลักสูตร เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน  

 โดยผู้ที่ผ่านประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จะเข้าสู่ขั้นเตรียมความพร้อมลงนามใน
สัญญาการรับทุน ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. 
พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๑ 

๓.๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ 

๑) ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบ  
ปริญญาตรี และมีความสามารถในการเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ ยึดเกณฑ์ประพฤติดี ต้อง
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติ  
ที่ถูกต้อง ดีงาม มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  

ทั้งนี้ เกณฑ์เง่ือนไขความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและเป็นเพียง
เงื่อนไขสนับสนุน เท่านั้น 

๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๑๑  

- ต้องเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยผลการเรียนดี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับ ๓.๐๐ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรืออยู่ระหว่างการสอบที่คาดว่าสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ 

- มีความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะเรียนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ
ประสงค์ มุ่งม่ัน และสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้ง
มีความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต 

- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๗ 

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสภาวะทางจิตเป็นปกติ มีความประพฤติเรียบร้อย  
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  

- มีทัศนคติที่ถูกต้อง  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ  
- ผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ต้องรับรู้ข้อมูลโครงการทุนฯ เข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

และพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข ทั้งในด้านการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนพระราชทาน การท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน โดย
ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ร่วมด้วย 

 
๓.๓ รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับกลุ่มนักเรียนทั่วไปในพ้ืนที่/จังหวัด 

 ๑) การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ งานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ประสานแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานโครงการทุนฯ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้กลไกระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัดทราบและเข้าใจ
ในรายละเอียดการด าเนินงาน โดยขออนุเคราะห์ความร่วมมือหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานใน
โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑) กระทรวงมหาดไทย ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจร่วมกันใน “คณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด” ของทุกจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางในปี ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด และ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

๑.๒) กระทรวงศึกษาธิการ ประสานแจ้งศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาคการศึกษา และศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒
และการคัดเลือก คัดสรร นักรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในบทบาทภารกิจที่ศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค และศึกษาธิการจังหวัด
ทุกจังหวัดเข้าใจในบทบาทหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด  
เพ่ือด าเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่  ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

๑.๓)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานแจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกจังหวัด ได้รับทราบรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ 
ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ ให้ประสานสนับสนุนรายละเอียดให้โรงเรียนในสังกัดทราบต่อไป 
รวมทั้ง สพฐ. ส่วนกลางรับผิดชอบด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนทุนฯ 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ 
กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  โดยเสนอรายชื่อ
พร้อมข้อมูล จ านวนไม่เกิน ๒ ราย ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  
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๘ 

๑.๔) ส านักงานโครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ ๙ รับผิดชอบด าเนินกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนจากโครงการกองทุนการศึกษาฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

 ๒) การด าเนินงานในระดับพื้นที่/จังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ) ท างานร่วมกับศึกษาภาค (กศภ.) 
๑๘ ภาค ตามแนวทางขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการ 

(๑) แจ้งรายละเอียดโครงการทุนการศึกษาฯ และกระบวนการการรคัดเลือก คัดสรร 
ผู้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด
ทราบโดยเร็วที ่ส ุด เ พื ่อให้ ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด สามารถด าเนินการ
คัดเลือก คัดสรร และเสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขโครงการฯ ได้ทุกโรงเรียน โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ โรงเรียนต้องแจ้ง
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อ รับทราบรายละเอียดโครงการทุนการศึกษา 
เง่ือนไขการรับทุนฯ อย่างชัดเจน และต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลของรัฐพร้อมเอกสารอ่ืนๆ อย่างครบถ้วน  

(๒) น าส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบ
รายงานที่โครงการก าหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน พร้อมเอกสารแนบท้าย
รายงาน) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเงื่อนไข คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และประมวลจัดท าทะเบียนบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน  

๒.๒) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการ 

(๑) น าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน เข้าสู่การ
พิจารณากลั่นกรอง และจดัล าดับความส าคัญในจังหวัดของตนให้เป็นที่เรียบร้อย
ก่อน โดย ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ
สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดสรร และจัดล าดับความส าคัญ 
ให้ได้จ านวนรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญ
แล้ว จ านวน ๔-๕ ราย/จังหวัด  

(๒) เมื่อได้รายชื่อดังกล่าวแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด น ารายงาน
สรุปผลการคัดเลือก คัดสรร ตามแบบรายงานที่โครงการก าหนด (แบบรายงาน  
จ.-๐๑-จังหวัด) พร้อมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค ร่วมกับศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค 
ต่อไป  
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๙ 

๒.๓) ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา จะรับผิดชอบจัดให้มีการประชุมการ
กลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับจังหวัดในภาคของตน  โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมกลั่นกรอง 
และศึกษาธิการภาคท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ส่วนประธานการประชุม ให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดท่านหนึ่ง ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

(๑) การประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญร่วมกัน ให้เหลือ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองที่เห็นชอบร่วมกัน ภาคละ ๘ ราย ยึดตามหลักการ  
ไม่ก าหนดชายหญิง ไม่จ าเป็นต้องคัดเลือกกลั่นกรองให้ครบมาจากทุกจังหวัด  
ไม่ก าหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด แต่จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ส าหรับเงื่อนไขด้านความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิง
เปรียบเทียบ และเป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุน เท่านั้น  โดยการพิจารณาต้องยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดโยงกับฐานจังหวัดที่ เสนอรายชื่อนักเรียน 
แต่ละราย 

 ทั้งนี้  นักเรียนผู้ ได้รับการกลั่นกรองเสนอชื่อในขั้นสุดท้าย ภาคละ ๘ ราย 
ดังกล่าว ต้องรับรู้ เข้าใจรายละเอียดโครงการทุนฯ ม.ท.ศ พร้อมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขสัญญา และพร้อมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนพระราชทาน โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ร่วมด้วย 

(๒) เมื่อศึกษาธิการภาค ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา ให้การรับรองผลการกลั่นกรอง 
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งข้อมูล 
พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนพระราชทานภาคละ ๘ ราย ตามแบบรายงานทุกฉบับ
ที่โครงการทุนฯ ก าหนด (แบบรายงาน กศภ.-๑๘ ภาคการศึกษา, แบบรายงาน 
จ.-๐๑-จังหวัด, แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) ให้ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. โดยส่งเอกสารให้ถึงฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย ต่อไป 

๓) การด าเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ สพฐ. ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม เสนอรายชื่อพร้อมข้อมูล จ านวน ๒ ราย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนด
ในแนวทางและข้ันตอนการด าเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ โดยใช้แบบรายงานตามที่
โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ก าหนดส าหรับ กทม. และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. โดยส่งเอกสารให้ถึงฝ่ายเลขานุการภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนคัดกรองในข้ันสุดท้าย ต่อไป 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๔) การด าเนินการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) 
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง  ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่ก าหนดในแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ โดยใช้
แบบรายงานตามที่โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ก าหนด และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.๔ การด าเนินงานคัดกรองในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๑  

 ๑) เมื่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ได้รับข้อมูลจาก ๑๘ ภาคการศึกษา (จ านวน ๑๔๔ ราย) จาก สพฐ. 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ กทม. (จ านวน ๒ ราย) และจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) 
ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วจะรวบรวมรายชื่อและข้อมูลนักเรียนผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองมาแล้ว จะน าข้อมูลดังกล่าว
มาด าเนินการสอบทาน จากนั้นสรุปประมวลจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการคัดกรองใน
ขั้นสุดท้าย เพ่ือแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีดังกล่าว เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  
ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – 
๖ เมษายน ๒๕๖๑   

๒) จากนั้นจะประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดท ารายงานผลสรุปเสนอรายชื่อผู้เข้ารับ
พระราชทานทุน รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผู้รับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ม.ท.ศ. 
ตามขั้นตอนต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ม.ท.ศ.  
ให้เป็นผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต้นเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน 
ต่อไป 

 ๔.   แนวทางการจัดสรรทุนพระราชทาน ต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ภายใต้การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ได้เริ่มจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส าหรับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ และด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ :- เฉพาะผู้ที่เรียนในหลักสูตรที่มีก าหนดระยะเวลาหลักสูตรเกิน ๔ ปี และเป็นผู้ที่
สามารถเลื่อนขึ้นสู่ชั้นปีต่อเนื่องปีที ่๕ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่
หลักสูตรก าหนด  

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๕ :-  ที่ก าลังเรียนชั้นปี ๓ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๑๑ 

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๖ :- ที่ก าลังเรียนชั้นปี ๒ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๗ :- ที่ก าลังเรียนชั้นปี ๑ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๘ :- ที่ก าลังจะจบการศึกษาในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสาย
อาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีความมุ่งมั่นและสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนด 

๔.๒ คุณสมบัติของผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเงื่อนไข
ข้อก าหนดส าคัญ 

คุณสมบัติของผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง  
กรณีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ :-  เฉพาะผู้ที่เรียนในหลักสูตรที่มีก าหนดระยะเวลาหลักสูตรเกิน ๔ ปี เช่น 
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ก าลังเรียนในชั้นปี ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และสามารถเลื่อนระดับเข้าเรียนในชั้นปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีแนวโน้มที่บ่งชี้ความสามารถ
ทางการเรียนจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  

กรณีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๕ – รุ่นที่ ๗ :-  จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี โดยมี 
ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ก าหนด และสามารถเลื่อนระดับเข้าเรียนในชั้นปี
ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีแนวโน้มที่บ่งชี้ความสามารถทางการเรียนได้อย่างต่อเนื่องไปจนจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามระยะเวลาที่หลักสูตรนั้นๆ ก าหนด  

กรณีที่เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๘ :-  ซึ่งก าลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของช่วงชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพ (ม.๖/ปวช.๓) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
สามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสอบผ่าน
การคั ด เลื อก  หรื อ ได้ รั บคั ด เลื อกให้ เ ข้ าศึ กษาต่ อ ใน ระดั บปริญญาตรี หรื อ เที ยบ เท่ า  
ในสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือในก ากับของรัฐซึ่งเป็นระบบปิด และหลักสูตรปกติเท่านั้น 
โดยศึกษาตามหลักสูตร ระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขข้อก าหนดส าคัญ 

- สถานศึกษาท่ีเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือในก ากับของรัฐ
ซ่ึงเป็นระบบปิดเท่านั้น โดยต้องเรียนในหลักสูตรปกติระดับปริญญาตรีเท่านั้น ไม่รวม หลักสูตรภาค
พิเศษต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาคค่ า หลักสูตรคู่ขนานสองปริญญา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่
จัดสรรทุนต่อเนื่องให้ หากเรียนในสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเปิด รวมทั้งกรณี
หลักสูตรภาคพิเศษต่างๆ 

- การสอบซ้ าเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กรณีที่ได้รับทุนฯ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในปีแรกไปแล้ว หากผู้รับทุนฯ ประสงค์ลาออกจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่เดิม เพื่อสอบซ้ าเข้าสู่
การเริ่มเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ในช้ันปีท่ี ๑ อีกครั้งในปกีารศึกษาต่อไป จะถือเป็นการสละสิทธิ์
ทุนฯ โครงการฯ จะไม่จัดสรรทุนต่อเนื่องให ้ 
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ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
รังสิต ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาเอกชน ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา ปีละ  
๕ ทุน ซ่ึง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานทุน ม.ท.ศ. แต่งตั้งให้มีคณะท างานคัดเลือก คัดสรร นักเรียน
ทุนฯ รุ่นที่ ๘ เข้าเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าว  

๔.๓ การแจ้งผลการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ก าหนดให้นักเรียนทุนฯ ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า แล้วด าเนินการแจ้งข้อมูลสถานศึกษาที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คณะ/
สาขาวิชา รหัสประจ าตัวนักศึกษา/นิสิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บในแต่ละภาคเรียน/ปี 
ให้ทางโรงเรียน/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ทราบ 
เพ่ือแจ้งและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทราบโดย
ด่วนที่สุด เพ่ือประมวลรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และคณะกรรมการ  
ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 

๔.๔ ระบบบัญชีและการดูแลนักเรียนทุนฯ ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ให้ใช้บัญชีทุนพระราชทานฯ ที่นักเรียนทุนฯ มีอยู่เดิม โดยให้ทางโรงเรียนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
มีหนังสือแจ้งธนาคาร เพื่อขอปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการเบิกจ่ายจากเดิม มาเป็นนักเรียนทุนฯเป็นผู้
เบิกจ่ายแต่ผู้เดียว เนื่องจากนักเรียนจะไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (เงื่อนไขเดิม มีครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล ที่โรงเรียนมอบหมายให้ร่วมลงนามเบิกจ่ายด้วย)  

ทั้งนี้ หากประสงค์จะปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ จะต้องประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เป็นทีมงานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ 
ตามรายช่ือที่แจ้งไว้ในท้ายเอกสารนี้ ได้ทราบก่อนที่จะด าเนินการ 

โดยที่ การเปิดบัญชีใหม่ จะต้องด าเนินการตามนี้ เท่านั้น 

-  ก าหนดให้เปิดบัญชีทุนพระราชทานฯ กับธนาคารออมสิน เท่านั้น ต้องใช้ชื่อบัญชีเช่นเดิมที่ 
เคยใช้ คือ  

ทุนพระราชทานฯ ส าหรับนาย/นางสาว.........................  

-  ต้องน ายอดเงินที่คงเหลือทั้งหมดจากที่ปิดบัญชีทุนพระราชทานเดิม น าฝากเข้าบัญชีทุน
พระราชทานฯ ที่เปิดใหม่เต็มตามจ านวนดังกล่าว  

-  ส่งส าเนาสมุดบัญชีทุนพระราชทานที่ปิดลง พร้อมกับส าเนาสมุดบัญชีทุนพระราชทานที่เปิดใหม่ 
ให้ฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นการด่วนที่สุด โดยที่ส าเนาสมุดบัญชีที่ปิดลง และที่เปิดใหม่ จะต้องมีทั้งใบหน้าสมุดบัญชีที่
เห็นชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี และใบเนื้อในที่เห็นถึงยอดเงินที่ปิดบัญชี และยอดเงินที่น าฝากเปิด
บัญชีใหม่ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน ศกนี้ 
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 ๕.   การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
นักเรียนทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนและได้รับการติดตามดูแลจากโครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ตลอดช่วงการเป็นนักเรียนทุนฯ ภายใต้ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติให้นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตระหนักและยึดมั่นถือปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียน
ทุน ม.ท.ศ. สามารถด ารงสถานะการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานได้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดย 

๕.๑ นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จะอยู่ในความดูแลของโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
ภายใต้ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิ  

๑) ต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับของสถานศึกษา  และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อก าหนดโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตระหนักและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของนักเรียนทุนฯ ทั้งต่อการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การประพฤติตาม
ระเบียบวินัยของนักเรียน ด ารงตนอย่างมีศีลธรรม มีความกตัญญู และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิต
อาสาช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม รวมทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตน
เป็นคนดี มีวินัยตามระเบียบนักเรียน ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม  
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และรักษาสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงสมบูรณ์ 

๒) ต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด เพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และมี
ความมุ่งมั่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ หรือ
สาขาที่คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ก าหนด โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 
ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือเข้าสู่
การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง 

ข้อควรทราบ  
การจัดสรรเงินทุนพระราชทานต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้กับนักเรียนทุนฯ  
จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีทุนพระราชทานฯ ของแต่ละคน  โดยจะโอนให้เป็นงวด 
(ประมาณ ๒-๓ งวด ในราวช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งนักเรียนทุนฯ ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบัญชีเงินทุนพระราชทานฯ และ 
บริหารการเบิกจ่ายด้วยตนเอง จึงควรจัดท าบัญชีรับจ่ายของตนไว้เพื่อสามารถบริหาร
จัดการการเงินของตน ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบการดูแลนักเรียน 
ทุนฯ ในแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาแล้ว จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะน าต่อไป 
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๓) ต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยในทุกปีการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นค่ามาตรฐานของประเทศ ทั้งนี้ หากกรณีผลการเรียนปีแรกในชั้น  
ม.๔/ปวช.๑ มีผลการเรียนระดับ ๒.๐๐ – ไม่เกิน ๓.๐๐  ตลอดทั้งปีการศึกษา จะให้โอกาสใน
การปรับตัวอย่างต่อเนื่องอีก ๑ ปีการศึกษา เพ่ือเร่งปรับตัวด้านผลการเรียนให้มีระดับดีขึ้นเกิน
กว่า ๓.๐๐ ทั้งนี้ หากไม่สามารถท าได้ อาจเสนอคณะกรรมการ พิจารณายกเลิกทุนในปีต่อไป 

๔) ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดสรรทุนพระราชทาน รวมทั้งบริหารจัดการการเงินส่วน
บุคคลของตนอย่างถูกต้อง มีการท าบัญชีรับจ่ายรายเดือนทุกเดือน และจะต้องรับผิดชอบจัดท า
และส่งรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ในทุกภาคเรียน
และทุกปีการศึกษาจนจบการศึกษา ตามท่ีก าหนด  

๕) ต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตรที่โครงการทุนฯ จัดเตรียมให้
ในแต่ละช่วงชั้นอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย นับตั้งแต่รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด โดยความถี่ของ
การเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ก าหนด 

๕.๒  ภายใต้การด าเนินงานโครงการทุนฯ จัดให้มีการติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ตลอดระยะเวลารับทุนฯ 
และเม่ือจบการศึกษา โดยมีกลไก ๓ ระดับ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา (๒) คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับ
พระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ และ  
(๓) สถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูประจ าชั้น ครูผู้ดูแล และผู้ปกครอง ร่วมติดตามดูแล  
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ยังต้องท าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนฯ และติดตาม
ผลการเรียน ความประพฤติ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ในทุกภาคเรียน 
และทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งประสานก ากับให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการเรียนฯ ให้ฝ่าย
เลขานุการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ 
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ให้
ช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุนฯ และครอบครัวประสบปัญหาวิกฤต  

 ๖.   กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

 วงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ยึดตามอัตราที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ก าหนดไว้เดิม โดย  

๖.๑ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกเป็นสายสามัญและสายอาชีพ ดังนี้ 

๑) สายสามัญ อัตรา ๑๘,๐๐๐ บาท/ปี แยกเป็นค่าครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บาท 
(เฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท) และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ๖,๐๐๐ บาท  

๒) สายอาชีพ อัตรา ๒๒,๐๐๐ บาท/ปี แยกเป็นค่าครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บาท 
 (เฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท) และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ 

๑๕ 

๖.๒ ทุนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ครอบคลุม ๔ หมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๑) หมวดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาครอบคลุมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
บ ารุงการศึกษาและอ่ืนๆ ที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บโดยตรงจากผู้เรียน โดยโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. 
จะสนับสนุนให้ตามจ านวนค่าใช้จ่ายจริงที่มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียน  

๒) หมวดค่าหอพัก ให้ส าหรับผู้ที่ต้องเช่าหอพัก ตามจ่ายจริงโดยมีหลักฐานประกอบ  

 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท หรือ ๒๔,๐๐๐ บาท/ปี  

๓) หมวดค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ให้เท่ากันทุกราย เหมาจ่ายในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี  

๔) หมวดค่าครองชีพ ให้เท่ากันทุกรายในอัตรา ๔๘,๐๐๐ บาท/ปี (เฉลี่ยเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท) 

ยกเว้น กรณีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๘ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
รับทุนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ทูลเกล้าถวายฯ จ านวน ๕ ทุน โครงการทุนการศึกษาฯ จะจัดสรรเงินทุนฯ ในหมวดค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การเรียน รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท  และหมวดค่าครองชีพ รายละ ๔๘,๐๐๐ บาท รวมจ านวน 
๕๘,๐๐๐ บาท/ราย/ปี และมหาวิทยาลัยรังสิต จะยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตลอด
หลักสูตร ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และได้รับสิทธิให้อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย   

 
  

 
 

 
 
 
 

การติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อมูล 
งานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒  ถนนกรุงเกษม ป้อมปราม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๔๖  โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๓๙ 

ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 

นายนัฎธวุฒิ  บุญบงการ   e-mail :  nattawut@nesdb.go.th 
โทร ๐๘๙ ๗๗๖๑๔๘๖ หรือ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๘ 

นายอารยะ  มังกรานนท์ชัย   e-mail : araya-m@nesdb.go.th 
โทร ๐๖๓ ๔๒๖๕๙๓๕ หรือ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๗ 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๕๘ , ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๒๗ 
 



 

แผนปฏบิตักิารโครงการทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๑. จดัท ารายละเอยีดแนวทางด าเนนิงานและ

แผนปฏบิตักิาร โครงการทนุการศกึษา

พระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ พรอ้ม และ

ประสานแจง้หนว่ยงาน/คณะกรรมการฯ

ระดบัจงัหวดั /โครงการกองทนุการศกึษา  

สศช.                 

๑.๑ ปรับปรุงรายละเอยีดคูม่อืและแผนปฏบิัตกิาร

การด าเนนิงานโครงการทนุการศกึษาฯ  

ปี ๒๕๖๒ เสนอคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่น

งานฯ พจิารณา 

สศช.                 

๑.๒ ประสานแจง้กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด าเนนิการแจง้คูม่อืและ

แผนปฏบิตักิาร ปี ๒๕๖๒ โดย มท. แจง้ผูว้า่ฯ 

ประธานคณะกรรมการฯ จังหวัด / ศธ. แจง้

ฝ่ายเลขานุการ-ศธจ.ทกุจังหวัด และ ศธภ. 

๑๘ ภาค /สพฐ. แจง้ส านักงานเขตพืน้ที ่/ 

รวมถงึแจง้โครงการกองทนุการศกึษา (รัชกาล

ที ่๙) ทราบ เพือ่ด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก 

คดัสรร คดักรอง ผูท้ีม่คีณุสมบัตติรงตาม

หลกัเกณฑเ์งือ่นไขในปี ๒๕๖๒ ตอ่ไป 

 

 สศช.แจง้ 

โครงการกอง

ทนุการศกึษา 

และ สพฐ. 

 มท.แจง้ ผวจ. 

ทกุจังหวดั 

 ศธ.แจง้ 

ศกึษาธกิาร

จังหวดัทกุ

จังหวดั และ

ศกึษาธกิาร

ภาค ๑๘ ภาค 

                

เป้าหมายการด าเนนิงานโครงการฯ  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ : จัดสรรทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๑ เป็นทนุระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชพีโดยมกีระบวนการคัดเลอืก 

คดัสรร จากนักเรยีนทีก่ าลงัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี๓ ในภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๑ และจะจบการศกึษาชว่งชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ในปีการศกึษา ๒๕๖๑ ทีม่คีณุสมบัตติรงตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข  จากกลุม่

ทัว่ไป และจากโครงการกองทนุการศกึษา (รัชกาลที ่๙) และการจัดสรรทนุพระราชทานตอ่เนือ่งใหก้บันักเรยีนทนุฯ รุ่นที ่๔ – รุ่นที ่๑๐ 

(ประชมุอนุกก.ฯ  

๒๑ ม.ค. ๖๒) 

(ประสานแจง้  

ปลาย ม.ค.๖๒) 

๖๑) 



๒ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๒. ขอความรว่มมอื มท. , ศธ. ชีแ้จงแนวทาง

ด าเนนิการในปี ๒๕๖๒ ผา่นระบบประชุม

ทางไกลของหนว่ยงาน  

 

สศช. ร่วมกับ 

มท. ศธ. และ

สพฐ.  

                

๓. ด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรรผูม้ ี

สทิธ ิร์บัพระราชทานทนุฯ ในปี ๒๕๖๒  

๑) กลุม่ทั่วไป จากทกุจังหวดัทั่วประเทศ  

และระดับภาคโดยคณะกรรมการฯ จังหวดั 

ร่วมกบัศกึษาธกิารจังหวดั และพืน้ที ่กทม. 

โดย สพฐ. 

๒) กลุม่เฉพาะจากโครงการกองทนุการศกึษาฯ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั/กทม. 

ศกึษาธกิารภาค 

โครงการกองทนุฯ 

                

กลุม่ท ัว่ไป                  

๓.๑ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวดั จัดประชมุ 

ก าหนดเกณฑใ์นรายละเอยีด และขัน้ตอนการ

คดัเลอืก คดัสรร ในปี ๒๕๖๒ โดยด าเนนิการ

โปรง่ใส เป็นธรรม  กระจายโอกาสการ

คดัเลอืกท ัว่ถงึในทุกสงักดั ทกุเขตพืน้ที ่ 

ตามวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑเ์งือ่นไขโครงการ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดัและ 

 กทม.ซึง่ม ีสพฐ.

รับผดิชอบ 

                

๓.๒ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดั ด าเนนิการ

คดัเลอืก คดัสรร จากทะเบยีนบัญชรีายชือ่

นักเรยีนทีม่คีณุสมบตัติรงตามเกณฑ ์เงือ่นไขที่

โครงการก าหนด ซึง่ทกุโรงเรยีน ทกุสงักดั 

คดัเลอืก และเสนอชือ่ โดยใหน้ าขอ้มูลสว่น

บคุคล/ครอบครัว ประกอบการพจิารณา 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

                

 

(ด าเนนิการใหแ้ลว้

เสร็จ และสง่รายชือ่ 

ใหภ้ายในไมเ่กนิ  

๑๕ มคี.๖๒) 

(ภายใน ม.ค.๖๒)  



๓ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๓.๓ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดั คดัเลอืกคดัสรร

เสนอรายชือ่ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ ใน

จ านวน ๔ – ๕ ราย โดยตรวจสอบคณุสมบตัิ

และขอ้เท็จจรงิอย่างรอบคอบ และจัดท าขอ้มูล

ประกอบการเสนอชือ่ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ม ีสพฐ.

รับผดิชอบ 

                

๓.๔ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดัพจิารณาให ้

ความเห็นชอบ สรุปรายงานผลการคดัเลอืก 

คดัสรร และรับรองการจัดล าดบัความส าคัญ 

และเสนอรายชือ่ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ 

จ านวน ๔ – ๕ ราย พรอ้มขอ้มูลประกอบการ

พจิารณา และจัดสง่ใหศ้กึษาธกิารภาค เพือ่

พจิารณาร่วมกบัประธานคณะกรรมการจังหวดั 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

                

๓.๕ ทีป่ระชมุศกึษาธกิารภาคร่วมกบัประธาน

คณะกรรมการจังหวดัทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที่

รับผดิชอบ พจิารณารายชือ่นักเรยีน จัดล าดบั

ความส าคัญ โดยใหค้วามเห็นชอบ สรุป

รายงานผลการคดัเลอืก คดัสรร และรับรอง

การจัดล าดับความส าคัญ และเสนอรายชือ่ผูม้ี

สทิธิรั์บพระราชทานทนุใหเ้หลอืภาคละ ๘ ราย 

และจัดสง่ให ้สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นงาน ม.ท.ศ. 

ภายในวนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

                

(จัดสง่รายชือ่และ 

ขอ้มลูให ้สศช.  

ภายในไมเ่กนิ  

๑๕ ม.ีค. ๖๒) 

(แลว้เสร็จไมเ่กนิ

สปัดาหท์ี ่๑  

ของ ม.ีค. ๖๒) 

(แลว้เสร็จไมเ่กนิ

สปัดาหท์ี ่๒  

ของ ม.ีค. ๖๒) 



๔ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

กลุม่เฉพาะจากโครงการกองทุนการศกึษาฯ                  

๓.๖ คณะกรรมการโครงการกองทนุการศกึษา 

(รัชกาลที ่๙) จัดท ารายชือ่ผูม้คีณุสมบัตเิขา้

รับการคัดเลอืก คดัสรร คดักรอง จัดสง่ให ้

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ขบัเคลือ่นงาน ม.ท.ศ. ภายในไมเ่กนิวนัที่

วนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๖๒ 

สนง.กอง

ทนุการศกึษา 

(รัชกาลที ่๙) 

                

๔.   การสอบทานรายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้รบั

พระราชทานทุน และการคดักรองข ัน้

สดุทา้ย โดยคณะกรรมการ ม.ท.ศ.  

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ.  

                

๔.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ สอบทานรายชือ่นักเรยีนที่

ไดรั้บการเสนอเขา้พจิารณาเป็นนักเรยีนทนุ

พระราชทานฯ จากบญัชรีายชือ่ทีศ่กึษาธกิาร

ภาคร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดบั

จังหวดัเสนอมา 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ. โดย 

สศช.ร่วมกับ 

สลค. 

                

๔.๒ สรุปผลการสอบทานบัญชรีายชือ่ 

และแจง้ ศธ. /มท. / สพฐ. / โครงการกอง

ทนุการศกึษาฯ เพือ่ทราบรายชือ่นักเรยีน 

ผูม้สีทิธิเ์ขา้รับการคัดกรองขัน้สดุทา้ย 

ดว้ยการฝึกพัฒนาศักยภาพฯ  

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ .

ม.ท.ศ. โดย 

สศช. ร่วมกบั กก.

ม.ท.ศ. และ สลค.  

                

๔.๓  การคดักรองขัน้สดุทา้ย ส าหรับนักเรยีนที่

ไดรั้บการเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืก 

คดัสรร เป็นนักเรยีนทนุ ม.ท.ศ. รุ่นที ่๑๑ ชว่ง

กลางเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๒   

คณะอนุ กก. 

ขบัเคลือ่นงาน 

ม.ท.ศ. โดย 

สศช. สพฐ. 

สลค. พม. 

ร่วมกับส านักราชฯ 

                

(แจง้รายชือ่ผูม้สีทิธิ ์

ไมเ่กนิวันที ่๒๐ ม.ีค.

๖๒) 

(จัดสง่รายชือ่และขอ้มลู

ให ้สศช. ภายในไมเ่กนิ

วันที ่๑๕ ม.ีค.๖๒) 

(ด าเนนิการระหวา่ง  

๑๖ – ๑๙ ม.ีค.๖๒) 

(เขา้คัดกรองขัน้สดุทา้ยระหวา่ง  

๒๖ ม.ีค. – ๖ พ.ค. ๖๒) 



๕ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๔.๔ ประชมุคณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ. และ

คณะกรรมการ ม.ท.ศ. เพือ่พจิารณารายงาน

ผลการคดัเลอืก คดัสรรและกลั่นกรอง และให ้

ความเห็นชอบรายชือ่ผูไ้ดรั้บการคดัสรรเขา้รับ

พระราชทานทนุ  

ฝ่ายเลขานุการ

คณะ กก.ม.ท.ศ. 

และอนุ กก. 

ขบัเคลือ่นงาน 

ม.ท.ศ. โดย 

สศช.ร่วมกับ

ส านักราชฯ 

                

๔.๕ น าความกราบฯ องคป์ระธานกรรมการ ม.ท.ศ. 

ขอพระราชวนิจิฉัย รายชือ่ผูรั้บทนุ และจ านวน

เงนิทนุพระราชทานในปี ๒๕๖๒ 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ.  

                

๔.๖ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานแจง้

รายชือ่นักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุพระราชทานรุ่นที ่๑๑ 

ปี ๒๕๖๒ ให ้มท./ศธ./ทกุจังหวัด/โครงการและ

แจง้โครงการกองทนุฯ ไดรั้บทราบประมาณ

ภายในเดอืนกรกฎาคม ๖๒ พรอ้มแจง้

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. 

                

๕. การด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรร 

นกัเรยีนทุนฯ รุน่ที ่๘ เขา้ศกึษาตอ่ระดบั

ปรญิญาตร ีทีม่หาวทิยาลยัรงัสติ จ านวน ๕ 

ทนุ ตามทีม่หาวทิยาลยัรังสติ ทลูเกลา้ฯ ถวาย  

คณะท างานฯ 

โดย สศช. สกอ. 

สลค. ร่วมกับ

ส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

                

๖. การด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรร 

และสอบทาน นกัเรยีนทุนฯ ดเีดน่ รุน่ที ่๘ 

และครูดเีดน่ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพือ่รบัการ

ยกยอ่งเชดิชูเกยีรต ิด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายกลาง พ.ค.๒๕๖๒ และน าเสนอ

คณะอนุกรรมการ/และกรรมการ ม.ท.ศ. 

พจิารณาผลการคดัเลอืก นักเรยีนทนุฯ ดเีดน่ 

รุ่น ๘ - ๑๐ ราย ครูดเีดน่ ๘ ราย 

คณะท างานฯ 

โดย สศช. สพฐ.

ร่วมกบัส านัก 

ราชเลขานุการ 

ในพระองคฯ์ 

                

(ประชมุ กก.ม.ท.ศ. 

ตน้เดอืน ม.ิย. ๖๒) 

(ประชมุ อนุ กก.ม.ท.ศ.

ปลายเดอืน พ.ค. ๖๒) 

(ไดร้ายชือ่ภายในเดอืน ม.ีค. 

๖๒ เพือ่เสนอ อนุ กก.ฯ) 

(แลว้เสร็จภายในเดอืน เม.ย. 

๖๒ เพือ่เสนอ อนุ กก.ฯ) 



๖ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๖.  การเตรยีมน านกัเรยีนทุนฯ รุน่ที ่๑๑  

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เขา้เฝ้าฯ รบั

พระราชทานทุนการศกึษา และนกัเรยีน

ทนุฯ ดเีดน่ รุน่ ๘ ครูดเีดน่ เขา้เฝ้าฯ  

รบัพระราชทานโลเ่ชดิชูเกยีรต ิ 

และรุน่ที ่๓ – ๔ ทีจ่บการศกึษา 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ขบัเคลือ่นงาน 

ม.ท.ศ. 

                

๖.๑ จัดเตรยีมความพรอ้มและประสานรายละเอยีด

การน านักเรยีนทีไ่ดรั้บอนุมัตเิขา้เฝ้าฯ พรอ้ม

ผูว้า่ฯ และครูผูด้แูล 

สศช.ร่วมกับ

ส านักราชฯ 

 

                

๖.๒ จัดใหม้กีารประชมุชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ

ใหก้บันักเรยีนทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๑ เพือ่

ทราบเงือ่นไขและหลกัการปฏบิตัตินของ

นักเรยีนทนุพระราชทาน และซักซอ้มการ 

เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุและรับ

พระราชทานโลฯ่ และนักเรยีนทนุฯ รุ่น ๓ – ๔ 

ทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

สศช.ร่วมกับ 

สพฐ.  ศธ. มท. 

พม. และส านัก 

ราชเลขานุการ 

ในพระองคฯ์ 

                

๖.๓ คณะกรรมการ ม.ท.ศ. น าคณะนักเรยีนทนุ  

รุ่นที ่๑๑ เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุ พรอ้ม

นักเรยีนทนุฯ ดเีดน่และครูดเีดน่ เขา้เฝ้าฯ รับ

พระราชทานโลฯ่ พรอ้มน าคณะนักเรยีนทนุฯ 

รุ่นที ่๓ – ๔ ทีจ่บการศกึษา ฯ เขา้เฝ้ากราบ

พระบาทฯ  

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. 

                

๖.๓ จัดท าสญัญาการรับทนุพระราชทาน ม.ท.ศ. 

ของนักเรยีนทนุฯ รุ่นที ่๑๑ 

                 

(รุน่ที ่๑๑  เขา้เฝ้าฯรับพระราชทานทนุ  

รุน่ที ่๘ นักเรยีนทนุฯดเีดน่และครดูเีดน่ เขา้

เฝ้าฯ รับพระราชทานโลฯ่ 

และรุน่ที ่๓– ๔ ทีจ่บการศกึษา ป.ตร ีหรอื

เทยีบเทา่  เขา้เฝ้าฯ  กราบพระบาทฯ) 

(กอ่นวนัเขา้เฝ้าฯ ) 

จัด ) 

เป็นไปตามหว้งเวลา

ทีโ่ปรดเกลา้ฯ 

ใหเ้ขา้เฝ้าฯ 

(ถดัจากวนัเขา้เฝ้าฯ ) 

จัด ) 



๗ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๗.   การตดิตามผลการเรยีน ความประพฤติ

และการใชจ้า่ยเงนิทนุพระราชทานของ

นกัเรยีนทุนพระราชทาน 

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

และตดิตามผล

โดย สศช.  

                

๗.๑ ประสานใหแ้จง้ศกึษาธกิารจังหวดั ในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดบัจังหวัด 

ด าเนนิการตดิตาม และรายงานผลการเรยีน 

ความประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุ

พระราชทาน ของนักเรยีนทนุพระราชทานใน

ทกุรุ่น ทกุภาคเรยีน 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุ กก.ฯ 

โดย สศช. และ 

สพฐ. 

                

๗.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ลงพืน้ที่

ตรวจเยีย่มนักเรยีนทนุพระราชทาน เป็นระยะ  

 สศช. สพฐ. 

ร่วมกบั สลค.  

                

๗.๓ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผลและ

จัดท าเป็นรายงานสรุปผลการเรยีน ความ

ประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุพระราชทานใน

ทกุภาคเรยีน (ระดบัมัธยมฯ ) 

 สศช.                 

๗.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผลและ

จัดท าเป็นรายงานสรุปผลการเรยีน ความ

ประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุพระราชทานใน

ทกุภาคเรยีน (ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่) 

สศช.                 

๗.๕ สรุปผลการเรยีนฯ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

เพือ่น าเรยีนเสนอ คณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ. 

และคณะกรรมการมลูนธิฯิ พจิารณาอนุมัตกิาร

จัดสรรทนุพระราชทาน ตอ่เนือ่งในปีการศกึษา 

๒๕๖๒ ส าหรับ รุ่นที ่๔-๑๑ ตอ่ไป 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุ กก.ฯ 

โดย สศช. 

                
รายงานผล 

รุน่ที ่๓ –รุน่ที ่๑๐ 

ภาคเรยีน ๒/๖๑ และ

ประจ าปีการศกึษา ๖๑ 

รายงานผล 

รุน่ที ่๔ –รุน่ที ่๑๑ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

รุน่ที ่๙ –รุน่ที ่๑๑ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ 

ระดบัมธัยมปิด

ภาคเรยีน ๒/๖๑ 

ระดบัมธัยม

ปิด 

ภาคเรยีน 

 ๑/๖๒ 

ระดบัมธัยม

ปิด 

ภาคเรยีน 

 ๒/๖๒ 

ภาคเรยีน ๒/๖๑ 

ระดบั ป.ตรปิีด

ภาคเรยีน ๒/๖๑ 

ระดบั ป.ตรี

ปิดภาคเรยีน

๑/๖๒ 

 

รุน่ที ่๘-๑๐ 

ภาคเรยีน ๑/๖๑ 

รุน่ที ่๙ –รุน่ที ่๑๑ 

ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

รุน่ที ่๓-๗ 

ภาคเรยีน ๑/๖๑ 

รุน่ที ่๓-๗ 

ภาคเรยีน ๒/๖๑ 

รุน่ที ่๔-๘ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ 

รุน่ที ่๘-๑๐ 

ภาคเรยีน ๒/๖๑ 



๘ 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๘. การโอนเงนิทุนพระราชทานเขา้บญัชใีห้

นกัเรยีนทุนพระราชทาน รุน่ที ่๔ - รุน่ที ่

๑๐ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัสรรทุนพระราชทาน

ตอ่เนือ่งในปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

บรหิารฯ โดย

ส านักราชเลขาฯ 

                

๙.  การดแูลพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนทุน

พระราชทานและเสรมิสรา้งเครอืขา่ย

นกัเรยีนทุนฯ รวมท ัง้การพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลนกัเรยีนทุนและโครงการ

ทนุการศกึษาฯ 

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สศช. 

ร่วมกบั พม.สพฐ. 

และ มพพ. สลค. 

                

๙.๑ ฝ่ายเลขาโครงการฯ เตรยีมสนับสนุนการเขา้

รับการฝึกพัฒนาศกัยภาพของนักเรยีนทนุฯ 

ชว่งปิดภาคเรยีน ปีละ ๒ ครัง้ ภายใตร้ะเบยีบ 

ม.ท.ศ. วา่ดว้ยการดแูลนักเรยีนทนุใน

โครงการทนุการศกึษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สศช. 

ร่วมกบั พม.สพฐ. 

และ มพพ. สลค. 

                

๙.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดย สลค. 

และ สศช.เตรยีมแผนงาน/กจิกรรมเพือ่การดแูล

พัฒนาศักยภาพ การศกึษา การเรยีนรู ้และ

ทักษะชวีติใหก้ับนักเรยีนทนุฯ การนเิทศ 

และกจิกรรมจติอาสานักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. เป็น

ประจ าทกุเดอืน โดยการสนันบสนุนของ มพพ.  

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สศช. 

ร่วมกับ มพพ. และ 

สลค. เป็นหลัก 

                

๙.๓ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดย สลค. 

สศช. มพพ. ร่วมกับเครอืขา่ยนักเรยีนทนุฯ  

ม.ท.ศ. จัดใหม้กีจิกรรมจติอาสานักเรยีนทนุฯ 

ม.ท.ศ. ในภมูภิาค เป็นประจ าทกุเดอืน  

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สพฐ. 

เป็นหลกั 

                

 

รุน่ที ่๔ – ๘ ระดบัปรญิญาตร ีโอนเงนิทนุฯ ประมาณ ๒-๓ งวด 

รุน่ที ่๙ – ๑๐ ระดบัมธัยมปลาย โอนเงนิทนุฯ งวดเดยีว 

(คา่ยฯ ม.ปลาย รุน่ ๙,๑๐  

ครัง้ที ่๑/๖๒) 

(คา่ยฯ ม.ปลาย รุน่ ๑๐,๑๑ 

ครัง้ที ่๑/๖๓) 

(ปฏบิตักิารฯ 

 รุน่ ๓-๗  

ปัจฉมินเิทศน ์รุน่ ๓ – ๔) 

(ปฏบิตักิารฯ 

 รุน่ ๔-๘  

ปัจฉมินเิทศน ์รุน่ ๔ – ๕) 

(คา่ยฯ ม.ปลาย รุน่ ๙,๑๐ 

ครัง้ที ่๒/๖๒) 
(คา่ยฯ ป.ตร ีรุน่ ๙ ครัง้ที ่๑/๖๓ 

ชว่ง ก.ค.๖๓) 
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