
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ตารางแผนปฏิบัติการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 



 

แผนปฏบิตักิารโครงการทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๑. ประสานแจง้แผนปฏบิตักิาร โครงการ

ทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓  

สศช.             

๑.๑ ประสานแจง้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ด าเนนิการแจง้คูม่อืและแผนปฏบิตักิาร ปี ๒๕๖๓ 

โดย มท. แจง้ผูว้า่ฯ ประธานคณะกรรมการฯ จังหวดั / 

ศธ. แจง้ฝ่ายเลขานุการ-ศธจ.ทกุจังหวดั และ ศธภ. 

๑๘ ภาค /สพฐ. แจง้ส านักงานเขตพืน้ที ่/ แจง้

โครงการกองทนุการศกึษา ทราบ เพือ่ด าเนนิ

กระบวนการคดัเลอืก คดัสรร คัดกรอง ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขในปี ๒๕๖๓ ตอ่ไป 

 

 สศช.แจง้ 

โครงการกอง

ทนุการศกึษา 

และ สพฐ. 

 มท.แจง้ ผวจ. 

ทกุจังหวดั 

 ศธ.แจง้ 

ศกึษาธกิาร

จังหวดั และ

ศกึษาธกิารภาค 

๑๘ ภาค 

            

๑.๒ ขอความร่วมมอื มท. , ศธ. ชีแ้จงแนวทางด าเนนิการ

ในปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบประชมุทางไกลของหน่วยงาน 

สศช. ร่วมกับ 

มท. ศธ. และ

สพฐ. 

            

 

เป้าหมายการด าเนนิงานโครงการฯ  ปีการศกึษา ๒๕๖๓ : จัดสรรทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๒ เป็นทนุระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชพีโดยมกีระบวนการคัดเลอืก 

คดัสรร จากนักเรยีนทีก่ าลงัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีท ี๓ ในภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๒ และจะจบการศกึษาชว่งชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ ทีม่คีณุสมบัตติรงตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข   

จากกลุม่ทัว่ไป และจากโครงการกองทนุการศกึษา และการจัดสรรทนุพระราชทานตอ่เนือ่งใหก้บันักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. รุ่นที ่๔ – รุ่นที ่๑๑ ทีย่ังมสีถานะเป็นนักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. 

(ประสานแจง้  

ตน้ ม.ค.๖๓) 

(ตน้ ม.ค.๖๓)  



๒ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๒. ด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรรผูม้สีทิธ ิ ์

รบัพระราชทานทนุฯ ในปี ๒๕๖๓  

๑) กลุม่ทั่วไป จากทกุจังหวดัทั่วประเทศ  

และระดับภาคโดยคณะกรรมการฯ จังหวดั ร่วมกบั

ศกึษาธกิารจังหวดั และพืน้ที ่กทม. โดย สพฐ. 

๒) กลุม่เฉพาะจากโครงการกองทนุการศกึษา 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั/กทม. 

ศกึษาธกิารภาค 

โครงการกองทนุฯ 

            

กลุม่ท ัว่ไป              

๒.๑ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวดั จัดประชมุ ก าหนด

เกณฑใ์นรายละเอยีด และขัน้ตอนการคัดเลอืก คัดสรร 

ในปี ๒๕๖๓ โดยด าเนนิการโปรง่ใส เป็นธรรม  

กระจายโอกาสการคดัเลอืกท ัว่ถงึในทุกสงักดั 

ทกุเขตพืน้ที ่ ตามวตัถปุระสงค ์หลกัเกณฑเ์งือ่นไข

โครงการ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดัและ 

 กทม. ซึง่ม ีสพฐ.

รับผดิชอบ 

            

๒.๒ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดั ด าเนนิการคดัเลอืก  

คดัสรร จากทะเบยีนบญัชรีายชือ่นักเรยีนทีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามเกณฑ ์เงือ่นไขทีโ่ครงการก าหนด ซึง่ทกุ

โรงเรยีน ทกุสงักดั คดัเลอืก และเสนอชือ่ โดยใหน้ า

ขอ้มูลสว่นบคุคล/ครอบครัว ประกอบการพจิารณา 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม. ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

            

๒.๓ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดั คดัเลอืกคดัสรรเสนอ

รายชือ่ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ จ านวนไมน่อ้ยกวา่

๕ ราย โดยตอ้งลงพืน้ทีต่รวจสอบขอ้มลูเชงิประจักษ์

คณุสมบัตแิละขอ้เท็จจรงิอย่างรอบคอบ จัดท าขอ้มลู

ประกอบการเสนอชือ่ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ  

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม. ซึง่ม ีสพฐ.

รับผดิชอบ 

            

 

(ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ และสง่

รายชือ่ให ้สศช.ภายในไมเ่กนิ 

๒๐ เม.ย. ๖๓) 



๓ 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๒.๔ คณะกรรมการฯ แตล่ะจังหวดัพจิารณาใหค้วาม

เห็นชอบ สรุปรายงานผลการคัดเลอืก คดัสรร และ

รับรองการจัดล าดับความส าคัญ และเสนอรายชือ่ 

ผูม้สีทิธิรั์บพระราชทานทนุ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ ๕ ราย  

พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณา และจัดสง่ให ้

ศกึษาธกิารภาค และส าเนาสง่ สศช. ภายในไมเ่กนิ 

วนัที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

            

๒.๕ ทีป่ระชมุร่วมระดับภาคการศกึษา ๑๘ ภาคการศกึษา 

กบัประธานคณะกรรมการจังหวัด ทีอ่ยูใ่นเขตภาค

การศกึษา นัน้ๆ พจิารณากลัน่กรองรายชือ่นักเรยีน 

จัดล าดบัความส าคญั โดยใหค้วามเห็นชอบ สรุป

รายงานผลการคดัเลอืก คดัสรร และรับรองการ

จัดล าดบัความส าคญั และเสนอรายชือ่ผูม้สีทิธิรั์บ

พระราชทานทนุใหเ้หลอืภาคละ ๖ ราย ๘ ราย และ 

๑๒ ราย ตามสดัสว่นจ านวนจังหวดัของแตล่ะภาค

การศกึษา ตามคูม่อื และจัดสง่ให ้สศช. ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นงาน ม.ท.ศ.  

ภายในไมเ่กนิวนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฯ

ระดบัจังหวดั 

ทกุจังหวดั 

และ 

 กทม.ซึง่ สพฐ.

รับผดิชอบ 

            

กลุม่เฉพาะจากโครงการกองทุนการศกึษาฯ              

๒.๖ คณะกรรมการโครงการกองทนุการศกึษา จัดท า

รายชือ่ผูม้คีณุสมบัตเิขา้รับการคดัเลอืก คดัสรร  

คดักรอง จัดสง่ให ้สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นงาน ม.ท.ศ.  

ภายในไมเ่กนิวนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

สนง.กองทนุ 

การศกึษา  

            

(จัดสง่รายชือ่และ 

ขอ้มลูให ้สศช.  

ภายในไมเ่กนิ  

วันที ่๒๐ เม.ย. ๖๓) 

(จัดสง่รายชือ่จาก

แตล่ะจังหวัดใหภ้าค 

กศภ. และส าเนา 

สศช. ภายในไมเ่กนิ 

วันที๒่๐ ม.ีค. ๖๓) 

(จัดสง่รายชือ่และขอ้มลู

ให ้สศช. ภายในไมเ่กนิ

วันที ่๒๐ เม.ย.๖๓) 



๔ 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๓.   การสอบทานรายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้รบัพระราชทาน

ทนุ และการคดักรองข ัน้สดุทา้ย โดย

คณะกรรมการ ม.ท.ศ.  

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ.  

            

๓.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ สอบทานรายชือ่นักเรยีนทีไ่ดรั้บ 

การเสนอชือ่ จากทกุกลุม่เป้าหมาย และสุม่สอบทาน

ในระดบัพืน้ที/่จังหวดั 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ. โดย สศช.

ร่วมกบั สลค. 

สพฐ. 

            

๓.๒ สรุปผลการสอบทานบญัชรีายชือ่ และแจง้ ศธ. /มท. 

สพฐ. / โครงการกองทนุการศกึษา เพือ่ทราบรายชือ่

นักเรยีนผูม้สีทิธิ ์เขา้รับการคดักรองขัน้สดุทา้ยดว้ย

การฝึกพัฒนาศักยภาพฯ  

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ .

ม.ท.ศ. โดย สศช.  

            

๓.๓  การคดักรองขัน้สดุทา้ย ส าหรับนักเรยีนทีไ่ดรั้บการ

เสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืก คดัสรร เป็น

นักเรยีนทนุ ม.ท.ศ. รุ่นที ่๑๒ ณ พัน.ฝึกสว่นหลงั 

ทม.รอ. ชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓   

คณะอนุ กก. 

ขบัเคลือ่นงาน 

ม.ท.ศ. โดย สศช. 

สพฐ. สลค. พม. 

ร่วมกับส านักราชฯ 

            

๓.๔ ประชมุคณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ. และคณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. เพือ่พจิารณารายงานผลการคัดเลอืก คัดสรร

และกลัน่กรอง และใหค้วามเห็นชอบรายชือ่ผูไ้ดรั้บ

การคดัสรรเขา้รับพระราชทานทนุ  

ฝ่ายเลขานุการ 

กก.ม.ท.ศ. และ

อนุ กก. ม.ท.ศ. 

โดย สศช.ร่วมกบั

ส านักราชฯ 

            

๓.๕ น าความกราบฯ องคป์ระธานกรรมการ ม.ท.ศ.  

ขอพระบรมราชวนิจิฉัย รายชือ่ผูรั้บทนุ และจ านวน

เงนิทนุพระราชทานในปี ๒๕๖๓ 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ.  

            

๓.๖ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานแจง้รายชือ่

นักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๒ ปี ๒๕๖๓ ให ้

มท./ศธ./ทกุจังหวดั/และแจง้โครงการกองทนุฯ ไดรั้บ

ทราบประมาณภายในเดอืนกรกฎาคม ๖๓  

พรอ้มแจง้รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. 

            

(แจง้รายชือ่ผูม้สีทิธิ ์

ไมเ่กนิวันที ่๓๐ เม.ย.๖๓) 

(ด าเนนิการระหวา่ง  

 เม.ย.๖๓) 

(เขา้คัดกรองขัน้สดุทา้ย 

ระหวา่ง ๒ – ๑๑ พ.ค. ๖๓) 

(ประชมุ กก.ม.ท.ศ. 

ตน้เดอืน ม.ิย. ๖๓) 

(ประชมุ อนุ กก.ม.ท.ศ.

ปลายเดอืน พ.ค. ๖๓) 



๕ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๔. การด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรร 

นกัเรยีนทุนฯ รุน่ที ่๙ เขา้ศกึษาตอ่ระดบั

ปรญิญาตร ีทีม่หาวทิยาลยัรงัสติ ตามที่

มหาวทิยาลัยรังสติ ทลูเกลา้ฯ ถวาย โดยจะใช ้

ในปีการศกึษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ ทนุ  

คณะท างานฯ 

โดย สศช. สกอ. 

สลค. ร่วมกับ

ส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

๕. การด าเนนิกระบวนการคดัเลอืก คดัสรร 

และสอบทาน นกัเรยีนทุนฯ ดเีดน่ รุน่ที ่๙ 

และครูดเีดน่ ประจ าปี ๒๕๖๓ เพือ่รบัการ

ยกยอ่งเชดิชูเกยีรต ิด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในกลาง พ.ค. ๒๕๖๓ และน าเสนอ

คณะอนุกรรมการ/และกรรมการ ม.ท.ศ. 

พจิารณาผลการคดัเลอืก นักเรยีนทนุฯ ดเีดน่ 

รุ่น ๙ จ านวน ๑๐ ราย ครูดเีดน่ ๘ ราย 

คณะท างานฯ 

โดย สศช. สพฐ.

ร่วมกบัส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

๖.  การเตรยีมน านกัเรยีนทุนฯ รุน่ที ่๑๒  

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เขา้เฝ้าฯ รบั

พระราชทานทุนการศกึษา และนกัเรยีน

ทนุฯ ดเีดน่ รุน่ ๙ ครูดเีดน่ เขา้เฝ้าฯ  

รบัพระราชทานโลเ่ชดิชูเกยีรต ิ 

และรุน่ที ่๓ – ๕ ทีจ่บการศกึษา 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ขบัเคลือ่นงาน 

ม.ท.ศ. 

            

๖.๑ จัดเตรยีมความพรอ้มและประสาน

รายละเอยีดการน านักเรยีนทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ

เขา้เฝ้าฯ พรอ้มผูว้า่ฯ และครูผูด้แูล 

สศช. ร่วมกับ

ส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

๖.๒ จัดใหม้กีารประชมุชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ

ใหก้บันักเรยีนทนุพระราชทาน รุ่นที ่๑๒  

เพือ่ทราบเงือ่นไขและหลกัการปฏบิตัตินของ

นักเรยีนทนุพระราชทาน และซักซอ้ม 

การเขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุและรับ

พระราชทานโลฯ่ และนักเรยีนทนุฯ  

รุ่น ๓ – ๔ ทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

สศช.ร่วมกับ 

สพฐ.  ศธ. มท. 

พม. และส านัก 

ราชเลขานุการฯ 

            

(ไดร้ายชือ่ภายในเดอืน ม.ีค. 

๖๓ เพือ่เสนอ อนุ กก.ม.ท.ศ.) 

(แลว้เสร็จภายในเดอืน พ.ค. ๖๓ 

เพือ่เสนอ อนุ กก.ม.ท.ศ.) 

เป็นไปตามหว้งเวลา

ทีโ่ปรดเกลา้ฯ 

ใหเ้ขา้เฝ้าฯ 

(กอ่นวนัเขา้เฝ้าฯ ) 

จัด ) 



๖ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๖.๓ คณะกรรมการ ม.ท.ศ. น าคณะนักเรยีนทนุ  

รุ่นที ่๑๒ เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุ  

พรอ้มนักเรยีนทนุฯ ดเีดน่และครูดเีดน่  

เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานโลฯ่ พรอ้มน าคณะ

นักเรยีนทนุฯ รุ่นที ่๓ – ๕ ทีจ่บการศกึษาฯ 

เขา้เฝ้ากราบพระบาทฯ  

คณะกรรมการ 

ม.ท.ศ. 

            

๖.๓ จัดท าสญัญาการรับทนุพระราชทาน ม.ท.ศ. 

ของนักเรยีนทนุฯ รุ่นที ่๑๒ 

             

๗.   การตดิตามผลการเรยีน ความประพฤติ

และการใชจ้า่ยเงนิทนุพระราชทานของ

นกัเรยีนทุนพระราชทาน 

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

และตดิตามผล

โดย สศช.  

            

๗.๑ ประสานใหแ้จง้ศกึษาธกิารจังหวดั ในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดบัจังหวัด 

ด าเนนิการตดิตาม และรายงานผลการเรยีน 

ความประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุ

พระราชทาน ของนักเรยีนทนุพระราชทาน 

ในทกุรุ่น ทกุภาคเรยีน 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุ กก.ฯ 

โดย สศช. และ 

สพฐ. 

            

๗.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ลงพืน้ที่

ตรวจเยีย่มนักเรยีนทนุพระราชทาน เป็นระยะ  

 สศช. สพฐ. 

ร่วมกบั สลค.  

            

๗.๓ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผล

และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการเรยีน  

ความประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุ

พระราชทานในทกุภาคเรยีน (ระดบัมัธยมฯ ) 

 สศช.             

 

(รุน่ที ่๑๒  เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานทนุ  

รุน่ที ่๙ นักเรยีนทนุฯดเีดน่และครดูเีดน่  

เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานโลฯ่ 

และรุน่ที ่๓– ๕ ทีจ่บการศกึษา ป.ตร ีหรอื

เทยีบเทา่  เขา้เฝ้าฯ  กราบพระบาทฯ) 

(ถดัจากวนัเขา้เฝ้าฯ ) 

จัด ) 
ระดบัมธัยม  

ปิดภาคเรยีน ๒/๖๒ ชว่ง เม.ย. 

ระดบั ป.ตร ีปิดภาคเรยีน ๒/๖๒ 

ชว่ง ม.ีค. – พ.ค. (ขึน้กบัสถาบนัการศกึษา) 

ภาคเรยีน ๑/๖๓ ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

รุน่ที ่๑๐ – ๑๒ 

ภาคเรยีน ๑/๖๓ 

รุน่ที ่๙-๑๑ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ 

รุน่ที ่๙-๑๑ 

ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

ระดบัมธัยม  

ปิดภาคเรยีน ๑/๖๓ ชว่ง ต.ค. 

ระดบั ป.ตร ีปิดภาคเรยีน ๑/๖๓ 

ชว่ง ต.ค. – ธ.ค. (ขึน้กบัสถาบนัการศกึษา) 



๗ 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๗.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผล

และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการเรยีน 

ความประพฤตแิละการใชจ้่ายเงนิทนุ

พระราชทานในทกุภาคเรยีน  

(ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่) 

สศช.             

๗.๕ สรุปผลการเรยีนฯ ประจ าปีการศกึษา 

๒๕๖๒ เพือ่น าเรยีนเสนอ คณะอนุกรรมการ 

ม.ท.ศ. และคณะกรรมการมลูนธิฯิ พจิารณา

อนุมัตกิารจัดสรรทนุพระราชทาน ตอ่เนือ่ง

ในปีการศกึษา ๒๕๖๓ ส าหรับ รุ่นที ่๔-๑๒ 

ตอ่ไป 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุ กก.ฯ 

โดย สศช. 

            

๘. การโอนเงนิทุนพระราชทานเขา้บญัชใีห้

นกัเรยีนทุนพระราชทาน รุน่ที ่๔ - ๑๒  

ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัสรรทุนระราชทาน

ตอ่เนือ่งในปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ 

บรหิารฯ โดย

ส านักราชเลขาฯ 

            

๙.  ฝ่ายเลขาโครงการฯ สนบัสนุนการดแูล

พฒันาศกัยภาพนกัเรยีนทุน

พระราชทานฯ การจดักจิกรรมจติอาสา

นกัเรยีนทุนพระราชทานฯ และ

เสรมิสรา้งเครอืขา่ยนกัเรยีนทนุ

พระราชทานฯ  

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สศช. 

ร่วมกบั พม.สพฐ. 

และ มพพ. สลค. 

            

๙.๑ สนับสนุนการเขา้รับการฝึกและพัฒนา

ศกัยภาพของนักเรยีนทนุฯ ส าหรับระดบั  

ม.ปลาย ชว่งปิดภาคเรยีน ปีละ ๒ ครัง้ และ

ระดบั ป.ตร ี๑ ครัง้ ตามระเบยีบ ม.ท.ศ. วา่

ดว้ยการดแูลนักเรยีนทนุฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 

พัน. ฝึกสว่นหลงั ทม.รอ. 

คณะอนุ กก.

ขบัเคลือ่นงานฯ

โดย สศช. 

ร่วมกบั พม.สพฐ. 

และ มพพ. สลค. 

       

 

ฝึก

พฒันา

ศกัยภาพ  

ป.ตร ี

รุน่ ๙ 

ครัง้ที ่๑ 

     

รายงานผล 

รุน่ที ่๓ – ๑๑ 

ภาคเรยีน ๒/๖๒ และ

ประจ าปีการศกึษา ๖๒ 

รายงานผล 

รุน่ที ่๔ – ๑๒ 

ภาคเรยีน ๑/๖๓ 

รุน่ที ่๓-๘ 

ภาคเรยีน ๑/๖๒ 

รุน่ที ่๓-๘ 

ภาคเรยีน ๒/๖๒ 

รุน่ที ่๔ – ๙ ระดบัปรญิญาตร ีโอนเงนิทนุฯ ประมาณ ๒-๓ งวด 

รุน่ที ่๑๐ – ๑๒ ระดบัมธัยมปลาย โอนเงนิทนุฯ งวดเดยีว 

(ฝึกพฒันาศกัยภาพ ม.ปลาย  

รุน่ ๑๐ ครัง้ที ่๓ ระหวา่ง ๒ -๘ เม.ย. ๖๓ 

รุน่ ๑๑ ครัง้ที ่๑ ระหวา่ง ๒๓ – ๒๙ เม.ย. ๖๓) 

(ฝึกพฒันาศกัยภาพ ม.ปลาย  

รุน่ ๑๐ ครัง้ที ่๔ และ รุน่ ๑๑ ครัง้ที ่๒  

ชว่ง ต.ค. ๖๓) 



๘ 

 

 

ข ัน้ตอน 

กจิกรรมการด าเนนิงาน 

กลไก/

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 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. 

๙.๒ สนับสนุนแผนงาน/กจิกรรมเพือ่การดแูล

พัฒนาศักยภาพ การศกึษา การเรยีนรู ้และ

ทักษะชวีติใหก้ับนักเรยีนทนุฯ อาท ิประชมุฯ 

ปัจฉมินเิทศ ป.ตร ี/ ม.ปลาย ฝึกปฏบิตังิาน 

โรงพยาบาล /ป.ตร ีฝึกปฏบิตังิานหน่วยงาน

ฝ่ายเลขาโครงการทนุฯ สศช. สลค. มพพ. 

โดย สศช. 

ร่วมกับ มพพ. 

และ สลค.  

เป็นหลัก 

            

๙.๓ สนับสนุนการจัดประชมุปฐมนเิทศนักเรยีน 

ทนุฯ รุ่น ๙ ทีเ่ขา้สูก่ารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ปีการศกึษา ๒๕๖๓  

โดย สศช. 

ร่วมกับ มพพ. 

และ สลค.  

เป็นหลัก 

            

๙.๔ สนับสนุนแผนงาน/กจิกรรมน านักเรยีนทนุฯ 

เขา้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพระราชพธิสี าคัญ 

การจัดกจิกรรมจติอาสานักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. 

ร่วมกับเครอืขา่ยนักเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. ระดับ

ภมูภิาค ๔ ครัง้ และกจิกรรมจติอาสานักเรยีน

ทนุฯ ม.ท.ศ. ระดับจังหวดั โดยการสนับสนุน

ของ มพพ. 

โดย สลค.  

ร่วมกับ มพพ. 

และ สศช. 

เป็นหลัก 

            

 

(ม.ปลาย รุน่ ๑๐-๑๑  

ฝึกปฏบิตังิาน โรงพยาบาลฯ 

 ชว่ง ๑-๑๕ พ.ค. ๖๓ 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๑ ชว่ง ม.ค. ๖๓) 

(ประชมุปฐมนเิทศ 

 รุน่ ๙ ระดบั ป.ตร ีครัง้ที ่๑  

ชว่งตน้ พ.ค.๖๓) 

(ประชมุปฏบิตักิารฯ  ป.ตร ีรุน่ ๔-๘ 

ปัจฉมินเิทศ ชว่งตน้ พ.ค. ๖๓) 

(ป.ตร ีรุน่ฝึกปฏบิตังิาน ณ สศช.  

และ สลค. ชว่ง ม.ิย. – ก.ค. ๖๓) 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๒ ชว่ง เม.ย. ๖๓) 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๓ ชว่ง ก.ค. ๖๓) 

(จติอาสาภมูภิาค  

ครัง้ที ่๔ ชว่ง ก.ย. ๖๓) 

(จติอาสายอ่ย จัดขึน้ตอ่เนือ่งตลอดปี) 

(ป.ตร ีฝึกปฏบิตังิานอทุยานราชพฤกษ์  

เอกชน และอืน่ๆ ชว่ง ม.ิย. – ส.ค. ๖๓) 

ขึน้ปีใหม ่ วนัมาฆบชูา 
เปลีย่นเครือ่งทรงฯ 

วนัฉัตรมงคล วนัจักร ี วนัเฉลมิ

พระชนม 

พรรษาฯ 

๓ ม.ิย. 

 

วนัคลา้ย

วนัพระ

ราชสมภพ 

๕ ธ.ค. 

วนัพชืมงคล 

วนัเฉลมิ

พระชนม 

พรรษาฯ 

๒๘ ก.ค. 

วนัเฉลมิ

พระชนม 

พรรษาฯ 

๑๒ ส.ค. 

 
เปลีย่นเครือ่งทรงฯ 

เปลีย่นเครือ่งทรงฯ 
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