
   

 
คู่มือ และ แผนปฏิบตัิการ 

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
 ปี ๒ ๕ ๖ ๑ 

 
 
 

 รายละเอียดคู่มอื และ แผนปฏิบัติการฯ 
 

 แบบรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร  
ผู้รับพระราชทานทุน ในโครงการทุนการศึกษาฯ 

 รุ่นที่  ๑๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 สัญญาการรับทนุพระราชทาน ม.ท.ศ. และ 
ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

งานเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

เอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี ๔.๑ 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ 

๑ 
 

คู่มือ และ แผนปฏิบัติการคู่มือ และ แผนปฏิบัติการ  
การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  

  ปี ปี ๒ ๕ ๖ ๑๒ ๕ ๖ ๑  

 

 ๑.   ความเป็นมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนิน โครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้น าพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้าง
ความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากล าบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย 
ต่อมา ในปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้น าโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่
ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป การด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่านมา มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก ากับดูแลอ านวยการระดับนโยบาย และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และการติดตามประเมินผลฯ ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน เพ่ือร่วมด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุน
พระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ 

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน แก่
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีฐานะยากจนยากล าบาก ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่องไปแล้ว รวม ๙ รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑,๓๙๗ ราย รวมเงินทุน
พระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว จ านวน ๓๑๘.๓๓๗ ล้านบาท โดยที่ การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้คณะองคมนตรีร่วมพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ ร่วมกับกรรมการ ม.ท.ศ. และคณะท างานฝ่ายเลขานุการ
โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามแนวพระราโชบาย  โดยเริ่มใช้ในการ
คัดเลือก คัดสรร คัดกรอง นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๙ ปีการศีกษา ๒๕๖๐ เป็นรุ่นแรก มีนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติเป็น
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๙ จ านวน ๑๖๙ ราย มาจาก (๑) กลุ่มเป้าหมายทั่วไปที่ด าเนินการคัดเลือก คัดสรรโดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมกับกลไกศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค และพ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) รับผิดชอบด าเนินการ จ านวน ๑๔๔ ราย (๒) กลุ่มเป้าหมายนักเรียนจาก
โครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ ๙ จ านวน ๒๕ ราย โดยคณะกรรมการ ม.ท.ศ. ได้น าคณะนักเรียนทุนฯ         
รุ่นที่ ๙ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย        
สวนจิตรลดา  
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๒ 
 

 ๒.   แนวทางการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑  
 การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๑ 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 หลักการแนวคิดตามแนวพระราโชบาย 

๑) ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นในสาขาที่
เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้านความม่ันคง 
ในสายทหาร ต ารวจ และปรับโดยไม่ยึดไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่ก าหนดสัดส่วนจ านวนทุน
แต่ละจังหวัด ยังคงใช้กระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง และปรับเพิ่มให้มีกระบวนการ 
ฝึกพัฒนาศักยภาพ เพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย ให้ได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนพระราชทาน 

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

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

๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  กลุ่มทั่วไป ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีผลการ
เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

  กลุ่มเฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) เป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนในโครงการ
กองทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ มีผลการเรียนดี ประพฤติด ีมีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

 ๒) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๒-รุ่นที่ ๙ เดิม ที่ยังคงสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ และมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ก าหนด  ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายรับทุนต่อเนื่องระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นอกจากต้องเป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดของรัฐหรือมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่โครงการทุนฯ ก าหนดแล้ว ในปี ๒๕๖๑ ได้เปิดโอกาสให้มี
การคัดเลือกผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตทูลเกล้าถวายฯ จ านวน ๕ ทุน  

๒.๔ หลักเกณฑ์ กลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ.  

 ๑) ยึดตาม ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึด
เกณฑ์ความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึก
บ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ โดยที่เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและ
เป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้น 

๒) กลไกคัดเลือก คัดสรรระดับพื้นที่ ใช้กลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับกลไก
ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศภ. ๑๘ ภาค จะรับผิดชอบ
กลั่นกรองและจัดล าดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ในภาคของตน ให้เหลือภาคละไม่เกิน ๘ ราย (ไม่ก าหนดชาย หญิง ไม่จ าเป็นต้องเลือกให้ครบจาก
ทุกจังหวัด ไม่ก าหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ)  
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๔ 
  
 
 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 ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) จากนั้น ประเมินผล
การคัดกรองในขั้นสุดท้าย และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ที่ผู้ปกครองต้อง
เห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ  

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 การฝึกวินัยความรับผิดชอบการ
อยู่ร่วมกันและท างานร่วมกัน 

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

 โดยจัดให้มีการแนะแนว และติววิชาการเฉพาะในวิชาหลักด้านต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ให้รู้จริง รอบรู้ มีความแข็งแกร่งในวิชาความรู้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล สังเคราะห์เชื่อมโยงเป็น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้มี
ความพร้อมสามารถเรียนส าเร็จ มีความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
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๕ 
 
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 ๑๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย กลไกคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐  

๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐  

-  กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีผลการเรียนดี 
ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน  

- กลุ่มนักเรียนผู้รับทุนในโครงการกองทุนการศึกษา  (รัชกาลที่ ๙) ที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและ
มุ่งม่ันจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน  

๒) กลไกการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐  

-  คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกที่มีอยู่เดิม ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน มีศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ 
ระดับจังหวัด เพ่ือเริ่มด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ ในปี ๒๕๖๑ อย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ 

-  คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ต้องท างานร่วมกับศึกษาธิการภาค (กศภ.) 
๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศภ. ๑๘ ภาค จะรับผิดชอบกลั่นกรองและ
จัดล าดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดในภาค
ของตน ให้เหลือภาคละ ๘ ราย (ไม่ก าหนดชาย หญิง ไม่จ าเป็นต้องเลือกให้ครบจากทุกจังหวัด 
ไม่ก าหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัดจะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ)  

-  ทั้งนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ สพฐ. ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่
เกิน ๒ ราย โดยกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร  

 ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) 
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง นักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน 
ม.ท.ศ.  
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๖ 
 
๓) การคัดกรองในขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ทุกฝ่ายจัดส่งมาให้ 
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 ๑๐ 

๓.๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ 

๑) ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญา
ตรี และมีความสามารถในการเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ ยึดเกณฑ์ประพฤติดี ต้องไม่
บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่
ถูกต้อง ดีงาม มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  

ทั้งนี้ เกณฑ์เง่ือนไขความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและเป็นเพียง
เงื่อนไขสนับสนุน เท่านั้น 

๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๙  

- ต้องเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยผลการเรียนดี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับ ๓.๐๐ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรืออยู่ระหว่างการสอบที่คาดว่าสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ 

- มีความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะเรียนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ
ประสงค์ มุ่งม่ัน และสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้ง
มีความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต 

- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย 
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสภาวะทางจิตเป็นปกติ มีความประพฤติเรียบร้อย  

ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
- มีทัศนคติที่ถูกต้อง  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ  
- ผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ต้องรับรู้ข้อมูลโครงการทุนฯ เข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

และพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข ทั้งในด้านการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนพระราชทาน การท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน โดย
ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ร่วมด้วย 
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๗ 
 
๓.๓ รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับกลุ่มนักเรียนทั่วไปในพ้ืนที่/จังหวัด 

 ๑) การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ งานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ประสานแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานโครงการทุนฯ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือให้กลไกระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด
ทราบและเข้าใจในรายละเอียดการด าเนินงาน โดยขออนุเคราะห์ความร่วมมือหน่วยงานที่ร่วม
ปฏิบัติงานในโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑) กระทรวงมหาดไทย ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และสร้างความเข้าใจร่วมกันใน “คณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด” ของทุกจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางในปี ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด และ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

๑.๒) กระทรวงศึกษาธิการ ประสานแจ้งศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาคการศึกษา และศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ 
และการคัดเลือก คัดสรร นักรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในบทบาทภารกิจที่ศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค และศึกษาธิการจังหวัด
ทุกจังหวัดเข้าใจในบทบาทหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

๑.๓)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบด าเนินกระบวนการคัดเลือก  
คัดสรรฯ นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยกลไกคณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
โดยเสนอรายชื่อพร้อมข้อมูล จ านวนไม่เกิน ๒ ราย ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  

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 ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนทุกสังกัดใน
จังหวัดทราบ โดยเร็วที่สุด เพ่ือให้ ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด สามารถด าเนินการ
คัดเลือก คัดสรร และเสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 
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๘ 
 
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 และจัดล 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 (แนบแบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค ร่วมกับศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค 
ต่อไป  

๒.๓) ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา จะรับผิดชอบกลั่นกรองรายชื่อ 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด โดย 

(๑) จัดการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดล 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 
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๙ 

 

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 านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๑ 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 ๒๕๖๑ โดยใช้แบบรายงานตามที่
โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ก าหนดส าหรับ กทม. และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย ต่อไป 

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. ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

โดยสรุป 
การจัดประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ให้เหลือภาคละ ๘ ราย 

- เป็นการประชุมร่วมระหว่าง กศภ. กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคการศึกษา
นั้นๆ 

- การน ารายชื่อนักเรียนแต่ละจังหวัดที่เสนอช่ือเข้ามา ๔ – ๕ ราย เข้าสู่การพิจารณา
กลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญ ไม่ให้ระบุช่ือจังหวัดของนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้
พิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดโยงกับฐานจังหวัด
ที่เสนอช่ือเข้ามาในแต่ละราย 

- กศภ. ต้องประสานแจ้งให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ทราบก าหนดวันประชุม
กลั่นกรองเป็นการล่วงหน้า เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ รับทราบและสามารถเข้าร่วม
สังเกตการณ์ได้ทุกภาคการศึกษา 

 
 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ 

๑๐ 

 

๓.๔ การด าเนินงานคัดกรองในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๐  

 ๑) เมื่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ได้รับข้อมูลจาก ๑๘ ภาคการศึกษา (จ านวน ๑๔๔ ราย) จาก สพฐ. 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ กทม. (จ านวน ๒ ราย) และจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) 
ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ แล้วจะรวบรวมรายชื่อและข้อมูลนักเรียนผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองมาแล้ว จะน าข้อมูลดังกล่าว
มาด าเนินการสอบทาน จากนั้นสรุปประมวลจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการคัดกรองใน
ขั้นสุดท้าย เพ่ือแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีดังกล่าว เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ 
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) ประมาณ ๑ สัปดาห์ ในช่วง
ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑   

๒) จากนั้นจะประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดท ารายงานผลสรุปเสนอรายชื่อผู้เข้ารับ
พระราชทานทุน รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผู้รับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ม.ท.ศ. 
ตามขั้นตอนต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ม.ท.ศ.  
ให้เป็นผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คาดว่า
จะสามารถประกาศรายชื่อได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน ต่อไป 

 
 ๔.   การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 

นักเรียนทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนและได้รับการติดตามดูแลจากโครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ตลอดช่วงการเป็นนักเรียนทุนฯ ภายใต้ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติให้นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตระหนักและยึดมั่นถือปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียน
ทุน ม.ท.ศ. สามารถด ารงสถานะการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานได้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดย 

๔.๑ นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จะอยู่ในความดูแลของโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
ภายใต้ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 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 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 

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 

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 

๔.๒  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  

 



 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ 

๑๒ 

 

 ๕.   กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ 

 วงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ยึดตามอัตราที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ก าหนดไว้เดิม โดย  

๕.๑ 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 

๕.๒ 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) 

 
  

 
 
 
 
 
 

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

โทร. ๐๒-๒๘๑-๐๙๔๖  โทรสาร ๐๒-๖๒๘-๒๘๓๙ 

ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 

นายนัฎธวุฒิ  บุญบงการ   e-mail :  nattawut@nesdb.go.th 
โทร ๐๘๙-๗๗๖-๑๔๘๖ หรือ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๘ 

นายอารยะ  มังกรานนท์ชัย   e-mail : araya-m@nesdb.go.th 
โทร ๐๖๓-๔๒๖-๕๙๓๕ หรือ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๗ 

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๙๑๕๘ , ๐๒-๒๘๑-๖๑๒๗ 
 


