สงิ่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

คู่มือ และ แผนปฏิบตั ิการ
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ปี ๒ ๕ ๖ ๒
รายละเอียดคู่มอื และ แผนปฏิบัติการฯ
แบบรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร
ผู้รับพระราชทานทุน ในโครงการทุนการศึกษาฯ
รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และ
ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

งานเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.
มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ ๔.๑

คู่มือ และ แผนปฏิบัติการ
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ปี ๒ ๕ ๖ ๒

๑. ความเป็นมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริให้ดาเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราช
กุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่ เยาวชนไทยที่มีฐานะ
ยากจนยากลาบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมา ในปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชดาริให้
จั ดตั้ง “มูลนิธิ ทุนการศึ กษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุ มาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้ น
ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้นาโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิฯ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่านมา มีกลไก
คณะกรรมการมูลนิธิฯ กากับดูแลอานวยการระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และ
การติ ด ตามประเมิ น ผลฯ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง กลไก
คณะกรรมการระดับจังหวัด จากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมดาเนินกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่าง
เป็นระบบ
การดาเนิ น งานโครงการทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาทบทวน
ปรั บ ปรุ ง หลั ก การ แนวคิ ด และแนวทางการด าเนิ น งานโครงการทุน การศึ กษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ให้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามพระราโชบายองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. โดยใช้แนวทางการดาเนินงานที่
ปรับปรุงในการคัดเลือก คัดสรร คัดกรอง นักเรียนทุน พระราชทาน ม.ท.ศ. มาแล้ว ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๙ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรี ยนได้รั บการคัดเลื อก คัดสรร ฯ จานวน ๑๖๙ ราย และรุ่นที่ ๑๐ ในปีการศึกษา
๒๕๖๑ นั กเรี ย นได้ รั บ การคัดเลื อก คัดสรร ฯ จานวน ๑๘๐ ราย เข้า เฝ้ า ฯ รับ พระราชทานทุ น การศึกษา
ณ ศาลาดุสิ ดาลั ย สวนจิ ตรลดา และการด าเนินงานในปี การศึกษา ๒๕๖๒ ยั งคงยึด หลั ก การแนวคิด ตาม
พระราโชบายองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. ในการคัดเลือก คัดสรร คัดกรอง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ ๑๑ อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ได้จัดสรร
ทุนพระราชทานแก่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับโอกาสทางการศึกษา
ไปแล้ว รวม ๑๐ รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑,๕๗๗ ราย รวมเงินทุนพระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว
จานวน ๓๘๙.๒๘ ล้านบาท มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓ จบการศึกษาและเข้าสู่การทางานแล้วรวม ๒๙๘ ราย
โดยทางานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ในสาขาอาชีพต่างๆ และบางส่วนอยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

๒

๒. แนวทางการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๒ ยึดหลักการ แนวคิด และแนวทางการ
ดาเนินงานที่ได้มีการทบทวนตามพระราโชบายองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการทุนการศึกษาฯ
๑)

เพื่ อส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เด็ ก และเยาวชนไทยที่ เ รี ย นดี ประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรม ด้ ว ยการ
พระราชทานทุ น การศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ให้ กั บ ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และ
ศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านความมั่นคง และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้งการ
พระราชทานทุนเป็นกรณีๆ ตามที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. จะเห็นสมควร

๒)

เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ
ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่ เด็กและเยาวชนไทย
ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น พระราชทาน เป็ น นั ก เรี ย นทุ น ในพระองค์ ฯ สามารถเติ บ โตเป็ น คนดี มี คุ ณ ภาพ
นาความรู้กลับไปทางานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ทาประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ

๒.๒ หลักการแนวคิดตามพระราโชบาย
๑)

ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นในสาขา
ที่ เ ป็ น ความต้ อ งการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้ า นการเกษตร รวมทั้ งสาขาด้ า น
ความมั่ นคง ในสายทหาร ตารวจ และปรั บโดยไม่ ยึดไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่ กาหนด
สัดส่วนจานวนทุนแต่ละจังหวัด ยังคงใช้กระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่ นกรอง และปรับเพิ่ม
ให้มีกระบวนการฝึกพัฒนาศักยภาพ เพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย ให้ได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
รับทุนพระราชทาน

๒)

ยึดหลักการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ พร้อม
กับการมุ่งเสริมสร้ างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง บ่มเพาะความมีวินัยและสร้า งศักยภาพ
ความสามารถในการเรี ย นรู้ ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะอาชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ นั ก เรี ย นทุ น
ในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การงานในเส้นทางอาชีพ ดารงตน
เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปทางานช่วยเหลือชุมชนสังคม ทาประโยชน์
ให้กับประเทศชาติ

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒

๓
๓)

ยึดหลักการที่กาหนด ให้มีการทาสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อจบการศึกษา
ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ.
จะเชื่อมโยงตาแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการทางานในภาครัฐ
(ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการทางานในสายงานความมั่นคง ทหาร ตารวจ
ทั้งนี้ หากผู้รับทุนฯ ไม่ดาเนินการตามเงื่อนไข จะต้องชดใช้คืนเงินทุนพระราชทาน

๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย
๑)

กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มทั่วไป ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลการ
เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
กลุ่มเฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) เป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนในโครงการ
กองทุ น การศึกษามาอย่ า งต่อเนื่อง และจบการศึ กษาชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๓ ในปี การศึกษา
๒๕๖๑ มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

๒)

กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๓-รุ่นที่ ๑๐ เดิม ที่ยังคงสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ และมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. กาหนด ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายรับทุนต่อเนื่องระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นอกจากต้องเป็นผู้จบการศึกษาชั้นมั ธยมศึกษาตอน
ปลายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลั ยปิดของรัฐหรือมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่โครงการทุนฯ กาหนด
นอกจากนั้น ยังได้เปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
คุณ สมบัติเ หมาะสมเข้า รับทุน การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่
มหาวิท ยาลัย รัง สิต ทูล เกล้า ถวายฯ จานวน ๕ ทุน ต่อ เนื่อ งจากที่ดาเนิน การครั้ง แรกใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒.๔ หลักเกณฑ์ กลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ.
๑)

ยึด ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึดเกณฑ์ความ
ประพฤติ ดี ไม่บ กพร่ อ งในศีล ธรรมอัน ดี มี ทัศ นคติที่ ดีถูก ต้อ ง มี ความจงรักภั กดีต่ อสถาบั น
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะ
เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ โดยที่
เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากลาบาก จะถูกนามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและเป็นเพียง
เงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้น

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒

๔
๒)

กลไกคัดเลือก คัดสรรระดับพื้นที่ ใช้กลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและศึกษาธิ การจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับกลไก
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย กศภ. ๑๘ ภาค จะ
รับผิดชอบจัดให้มีการประชุม กลั่นกรองและจัดลาดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับ
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดในภาคของตน ให้เหลือภาคละไม่เกิน ๘ ราย (ไม่กาหนด
ชาย หญิง ไม่จาเป็นต้องเลือกให้ครบจากทุกจังหวัด ไม่กาหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด จะพิจารณา
จากศักยภาพของนักเรียนเป็นสาคัญ)
ทั้งนี้ พื้นที่ กทม. ให้ สพฐ. โดยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ กรุงเทพมหานคร ดาเนินการ
คัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เกิน ๒ ราย
ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) ให้
คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาดาเนินการคัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ
๑) และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ.

๓)

การคัดกรองในขั้นสุ ดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ทุกฝ่ายจัดส่งมาให้
ดาเนินการสอบทาน และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ จากนั้นประเมินผลการคั ดกรองในขั้นสุดท้าย และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญา
การรับทุน ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณา
อนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ

๒.๕ การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
จั ดให้ มีหลั กสู ตรการฝึกและพัฒนาศั กยภาพอย่ างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ รั บ ทุ น ซึ่งเริ่ มใช้ กั บ
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ครอบคลุม ๓ ด้านหลัก ได้แก่
๑)

การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดี
พร้อมเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ
โดยจัดให้มีการอบรมสร้างการรับรู้ ให้เกิดความเข้าใจในหลักการทรงงาน การน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ดูงานสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดาริ โครงการส่วนพระองค์ ศูนย์ การเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การฝึกวินัยความรับผิดชอบ
การอยู่ร่วมกันและทางานร่วมกัน

๒)

การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความแข็งแกร่งด้านวิชาการ ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อความสามารถทางการเรียน และการเรียนต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าที่เ ป็น ความต้อ งการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้า น
การเกษตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ตารวจ
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒

๕
โดยจัดให้มีการแนะแนว และติววิชาการเฉพาะในวิชาหลักด้านต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ให้รู้จริง รอบรู้ มีความแข็งแกร่งในวิชาความรู้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล สังเคราะห์เชื่อมโยงเป็น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งการพาไปศึกษาเรียนรู้ที่
สถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นการค้นหาความถนัดและ
ความต้องการของตน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนทุนฯ มีความพร้อมสามารถเรียนสาเร็จ มีความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๓)

การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ภายใต้เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความ
พร้อม ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ฝึกลงมือปฏิบัติงาน
โดยจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ในสถานพยาบาล สถานดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เชิงวิชาชีพการฝึกปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร การเรี ย นรู้ ผ่ านการศึ กษาดู ง านและฝึ กงานตามสถาบัน และแหล่ งเรี ยนรู้ ส าคั ญ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทรรศน์ 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 ที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผ ลการเรียนดี
ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่น จะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน
- กลุ่ ม นั ก เรี ย นผู้ รั บทุ น ในโครงการกองทุ น การศึ ก ษา (รั ช กาลที่ ๙) ที่ จ บการศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและ
มุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน

๒)

กลไกการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑
- คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกที่มีอยู่เดิม ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน มีศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ
ระดับ จั งหวัด เพื่อ เริ่ มดาเนินกระบวนการคัดเลื อก คั ดสรรฯ ในปี ๒๕๖๒ อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ต้องทางานร่วมกับศึกษาธิการภาค (กศภ.)
๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่การศึ กษาภาค
จะร่ว มรั บ ผิดชอบกลั่ นกรองและจัดลาดับรายชื่อผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ เหลื อภาคละ
๘ ราย (ไม่กาหนดชาย หญิง ไม่จาเป็นต้องเลือกให้ครบจากทุกจังหวัด ไม่กาหนดสัดส่วน
แต่ละจังหวัดจะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นสาคัญ)
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒

๖
- ทั้งนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ สพฐ. ดาเนินการคัดเลือก 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
ดาเนินการสอบทาน แล้วจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ เข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) โดยจะมีการ
ประเมินผลจาก ๓ ส่วน จากทีมครูฝึกในหลักสูตรฝึกอบรมโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ การประเมินจากทีมพี่เลี้ยงซึ่งเข้าร่วมดูแลและพักกับนักเรียนตลอดระยะเวลาที่
เข้ารับการฝึก และการประเมินตนเองและการเรียนรู้ที่ได้รับตลอดหลักสูตร เพื่อประกอบการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน
โดยผู้ ที่ผ่านประเมิน ผลการคัดกรองในขั้นสุ ดท้าย จะเข้าสู่ ขั้น เตรียมความพร้ อมลงนามใน
สัญญาการรับทุน ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ.
พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๑

๓.๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑
๑)

ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
เป็ น ผู้ มี ค วามประสงค์ มุ่ ง มั่ น จะเรี ย นต่ อ ในช่ ว งชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายต่ อ เนื่ อ งจนจบ
ปริญญาตรี และมีความสามารถในการเรียนให้สาเร็จตามเป้าประสงค์ ยึดเกณฑ์ประพฤติดี ต้อง
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ถูกต้อง ดีงาม มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ทั้งนี้ เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากลาบาก จะถูกนามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและเป็นเพียง
เงื่อนไขสนับสนุน เท่านั้น

๒)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๑๑
- ต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ด้ ว ยผลการเรี ย นดี
มีคะแนนเฉลี่ ยไม่ต่ ากว่าระดั บ ๓.๐๐ และสามารถสอบเข้ าเรียนต่อในช่วงชั้ นมั ธยมศึ กษา
ตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรืออยู่ระหว่างการสอบที่คาดว่าสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้
- มีความมุ่งมั่นและความสามารถที่ จะเรียนจบในช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ
ประสงค์ มุ่งมั่น และสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้ง
มีความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต
- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย
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๗
- มี สุ ขภาพร่ า งกายแข็ง แรงสมบู รณ์ มีส ภาวะทางจิ ตเป็ นปกติ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ
- ผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ต้องรับรู้ข้อมูลโครงการทุนฯ เข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ
และพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ทั้งในด้านการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนพระราชทาน การทาสัญญารับทุนและชดใช้ทุน โดย
ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ร่วมด้วย

๓.๓ รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับกลุ่มนักเรียนทั่วไปในพื้นที่/จังหวัด
๑)

การดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ งานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่ อนงาน ม.ท.ศ. ประสานแจ้งรายละเอียดการดาเนินงานโครงการทุนฯ ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้กลไกระดับพื้นที่และระดับจังหวัดทราบและเข้าใจ
ในรายละเอียดการดาเนินงาน โดยขออนุเคราะห์ ความร่ว มมือหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานใน
โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. เพื่อดาเนินการ ดังนี้
๑.๑) กระทรวงมหาดไทย ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ และการคัดเลือก คัดสรร นัก เรียนทุนฯ
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจร่วมกันใน “คณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ” ของทุกจังหวัด เพื่อ
ดาเนิ น การได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ตามแนวทางในปี ๒๕๖๒ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
ดาเนินการอย่างโปร่งใส 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
ทุ ก จั ง หวั ด เข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ระดั บ จั ง หวั ด
เพื่อดาเนิ น การคัดเลื อก คัดสรร นัก เรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๑.๓) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประสานแจ้ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาทุกจังหวัด ได้รับทราบรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ
ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ ให้ ประสานสนั บสนุน รายละเอีย ดให้ โ รงเรี ยนในสั งกัด ทราบต่ อไป
รวมทั้ง สพฐ. ส่วนกลางรับผิดชอบดาเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนทุนฯ
ม.ท.ศ. รุ่น ที่ ๑๑ พื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยกลไกคณะกรรมการคัดเลื อก คัดสรรฯ
กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเสนอรายชื่อ
พร้อมข้อมูล จานวนไม่เกิน ๒ ราย ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
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๘
๑.๔) สานั ก งานโครงการกองทุ น การศึ ก ษา รั ชกาลที่ ๙ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น กระบวนการ
คัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนจากโครงการกองทุนการศึกษาฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
๒)

การดาเนินงานในระดับพื้นที่/จังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ) ทางานร่วมกับศึกษาภาค (กศภ.)
๑๘ ภาค ตามแนวทางขั้นตอน ดังนี้
๒.๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดาเนินการ
(๑)

แจ้งรายละเอียดโครงการทุนการศึกษาฯ และกระบวนการการรคัดเลือก คัดสรร
ผู้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด
ทราบโดยเร็ว ที ่ส ุด เพื ่อ ให้ ทุก โรงเรีย น ทุก สัง กัด สามารถด าเนิน การ
คัดเลือก คัดสรร และเสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขโครงการฯ ได้ทุกโรงเรียน โดยไม่จากัดจานวน ทั้งนี้ โรงเรียนต้องแจ้ง
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อ รับทราบรายละเอียดโครงการทุนการศึกษา
เงื่ อนไขการรั บทุ นฯ อย่ า งชั ดเจน และต้ องมี ใบรั บรองการตรวจสุ ขภาพจาก
โรงพยาบาลของรัฐพร้อมเอกสารอื่นๆ อย่างครบถ้วน

(๒)

น าส่ งรายชื่ อพร้อมข้อมู ลส่ วนบุคคล ครัวเรือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้ องตามแบบ
รายงานที่โครงการกาหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน พร้อมเอกสารแนบท้าย
รายงาน) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเงื่อนไข คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กาหนด และประมวลจัดทาทะเบียนบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน

๒.๒) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดาเนินการ
(๑)

น าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ รั บ พระราชทานทุ น เข้ า สู่ ก าร
พิจารณากลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญในจังหวัดของตนให้เป็นที่เรียบร้อย
ก่อน โดย ดาเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ
สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดสรร และจัดลาดับความสาคัญ
ให้ได้จานวนรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและจัดลาดับความสาคัญ
แล้ว จานวน ๔-๕ ราย/จังหวัด

(๒)

เมื่อได้รายชื่อดังกล่าวแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด นารายงาน
สรุปผลการคัดเลือก คัดสรร ตามแบบรายงานที่โครงการกาหนด (แบบรายงาน
จ.-๐๑-จั งหวัด) พร้อมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ ว (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) เพื่อเข้าสู่
กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค ร่วมกับศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค
ต่อไป
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๙
๒.๓) ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา จะรับผิดชอบจัดให้มีการประชุมการ
กลั่น กรองรายชื่ อผู้มีคุ ณ สมบั ติเ หมาะสม ร่ ว มกับ จังหวั ดในภาคของตน โดยมี ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมกลั่นกรอง
และศึกษาธิการภาคทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ส่วนประธานการประชุม ให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานการประชุม
(๑)

การประชุมกลั่น กรองและพิจารณาจัดลาดับความสาคัญร่ วมกัน ให้เ หลือ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองที่เห็นชอบร่วมกัน ภาคละ ๘ ราย ยึดตามหลักการ
ไม่กาหนดชายหญิง ไม่จาเป็นต้องคัดเลือกกลั่นกรองให้ครบมาจากทุกจังหวัด
ไม่กาหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด แต่จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็น
สาคัญ สาหรับเงื่อนไขด้านความยากจน ยากลาบาก จะถูกนามาพิจารณาเชิง
เปรียบเทียบ และเป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุน เท่านั้น โดยการพิจารณาต้องยึด
นั ก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ไม่ ยึ ด โยงกั บ ฐานจั ง หวั ด ที่ เ สนอรายชื่ อ นั ก เรี ย น
แต่ละราย
ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นผู้ ไ ด้ รั บ การกลั่ น กรองเสนอชื่ อ ในขั้ น สุ ด ท้ า ย ภาคละ ๘ ราย
ดังกล่าว ต้องรับรู้ เข้าใจรายละเอียดโครงการทุนฯ ม.ท.ศ พร้อมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญา และพร้อมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่ อ เนื่อ งตลอดช่ ว งระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บทุ น พระราชทาน โดยต้อ งได้ รั บความ
ยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ร่วมด้วย

(๒)

๓)

เมื่อศึกษาธิการภาค ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา ให้การรับรองผลการกลั่ นกรอง
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นาส่งข้อมูล
พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนพระราชทานภาคละ ๘ ราย ตามแบบรายงานทุกฉบับ
ที่โครงการทุนฯ กาหนด (แบบรายงาน กศภ.-๑๘ ภาคการศึกษา, แบบรายงาน
จ.-๐๑-จั งหวั ด, แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรี ยน) ให้สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. โดยส่งเอกสารให้ถึงฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ ที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย ต่อไป

การดาเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ สพฐ. ดาเนินการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม เสนอรายชื่อพร้อมข้อมูล จานวน ๒ ราย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนด
ในแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ โดยใช้แบบรายงานตามที่
โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. กาหนดส าหรับ กทม. และจัด ส่ งให้ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. โดยส่งเอกสารให้ถึงฝ่ายเลขานุการภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย ต่อไป

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒

๑๐
๔)

การดาเนินการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙)
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่กาหนดในแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ โดยใช้
แบบรายงานตามที่โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. กาหนด และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๓.๔ การดาเนินงานคัดกรองในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ รุ่นที่ ๑๑
๑)

เมื่ อ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ได้รับข้อมูลจาก ๑๘ ภาคการศึกษา (จานวน ๑๔๔ ราย) จาก สพฐ.
ที่ดาเนินการในพื้นที่ กทม. (จานวน ๒ ราย) และจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙)
ภายในไม่เกิน วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วจะรวบรวมรายชื่อและข้อมูลนักเรียนผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองมาแล้ว จะนาข้อมูลดังกล่าว
มาดาเนินการสอบทาน จากนั้นสรุปประมวลจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการคัดกรองใน
ขั้ น สุ ด ท้ า ย เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ตามบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว เข้ า รั บ การฝึ ก และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม –
๖ เมษายน ๒๕๖๑

๒)

จากนั้นจะประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดทารายงานผลสรุปเสนอรายชื่อผู้เข้ารับ
พระราชทานทุน รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 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
ภายใต้การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ได้เริ่มจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สาหรับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ และดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี สาหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การดาเนินงาน ดังนี้

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ :- เฉพาะผู้ที่เรียนในหลักสูตรที่มีกาหนดระยะเวลาหลักสูตรเกิน ๔ ปี และเป็นผู้ที่
สามารถเลื่อนขึ้นสู่ชั้นปีต่อเนื่องปีที่ ๕ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่
หลักสูตรกาหนด
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๕ :- ที่กาลังเรียนชั้นปี ๓ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา
๒๕๖๑ และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒

๑๑
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๖ :- ที่กาลังเรียนชั้นปี ๒ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๗ :- ที่กาลังเรียนชั้นปี ๑ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
และจะขึ้นสู่ชั้นปี ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๘ :- ที่กาลังจะจบการศึกษาในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสาย
อาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีความมุ่งมั่นและสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่โครงการฯ กาหนด

๔.๒ คุณสมบัติของผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเงื่อนไข
ข้อกาหนดสาคัญ
คุณสมบัติของผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง
กรณีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ :- เฉพาะผู้ที่เรียนในหลักสูตรที่มีกาหนดระยะเวลาหลักสูตรเกิน ๔ ปี เช่น
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่กาลังเรียนในชั้นปี ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
และสามารถเลื่อนระดับเข้าเรียนในชั้นปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีแนวโน้มที่บ่งชี้ความสามารถ
ทางการเรียนจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
กรณีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๕ – รุ่นที่ ๗ :- จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี โดยมี
ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กาหนด และสามารถเลื่อนระดับเข้าเรียนในชั้นปี
ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีแนวโน้มที่บ่งชี้ความสามารถทางการเรียนได้อย่างต่อเนื่องไปจนจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามระยะเวลาที่หลักสูตรนั้นๆ กาหนด
กรณีที่เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๘ :ซึ่งกาลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพ (ม.๖/ปวช.๓) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
สามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสอบผ่าน
การคั ด เลื อ ก หรื อ ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน ระดั บ ปริ ญญา ตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
ในสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือในกากับของรัฐซึ่งเป็นระบบปิด และหลักสูตรปกติเท่านั้น
โดยศึกษาตามหลักสูตร ระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด
เงื่อนไขข้อกาหนดสาคัญ
- สถานศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือในกากับของรัฐ
ซึ่งเป็นระบบปิดเท่านั้ น โดยต้องเรียนในหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรีเท่านั้น ไม่รวม หลักสูตรภาค
พิเศษต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาคค่า หลักสูตรคู่ขนานสองปริญญา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่
จัดสรรทุนต่อเนื่องให้ หากเรียนในสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเปิด รวมทั้งกรณี
หลักสูตรภาคพิเศษต่างๆ
- การสอบซ้าเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กรณีที่ได้รับทุนฯ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในปีแรกไปแล้ว หากผู้รับทุนฯ ประสงค์ลาออกจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่เดิม เพื่อสอบซ้าเข้าสู่
การเริ่มเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในชั้นปีที่ ๑ อีกครั้งในปีการศึกษาต่อไป จะถือเป็นการสละสิทธิ์
ทุนฯ โครงการฯ จะไม่จัดสรรทุนต่อเนื่องให้
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๑๒
ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
รังสิต ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาเอกชน ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา ปีละ
๕ ทุน ซึง่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานทุน ม.ท.ศ. แต่งตั้งให้มีคณะทางานคัดเลือก คัดสรร นักเรียน
ทุนฯ รุ่นที่ ๘ เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังกล่าว

๔.๓ การแจ้งผลการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
กาหนดให้นั กเรียนทุน ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิ ทธิ์การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า แล้ วดาเนินการแจ้งข้อมูลสถานศึกษาที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คณะ/
สาขาวิชา รหัสประจาตัวนักศึกษา/นิสิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็ บในแต่ละภาคเรียน/ปี
ให้ทางโรงเรียน/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ทราบ
เพื่อแจ้งและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทราบโดย
ด่ว นที่สุ ด เพื่อประมวลรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนงาน ม.ท.ศ. และคณะกรรมการ
ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป

๔.๔ ระบบบัญชีและการดูแลนักเรียนทุนฯ ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ให้ใช้บัญชีทุนพระราชทานฯ ที่นักเรียนทุนฯ มีอยู่เดิม โดยให้ทางโรงเรียนโดยผู้อานวยการโรงเรียน
มีหนังสือแจ้งธนาคาร เพื่อขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเบิกจ่ายจากเดิม มาเป็นนักเรียนทุนฯเป็นผู้
เบิกจ่ายแต่ผู้เดียว เนื่องจากนักเรียนจะไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (เงื่อนไขเดิม มีครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแล ที่โรงเรียนมอบหมายให้ร่วมลงนามเบิกจ่ายด้วย)
ทั้ งนี้ หากประสงค์ จะปิ ดบั ญ ชี เดิ มและเปิ ด บั ญ ชี ใ หม่ จะต้ อ งประสานแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เป็นทีมงานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ
ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ในท้ายเอกสารนี้ ได้ทราบก่อนที่จะดาเนินการ
โดยที่ การเปิดบัญชีใหม่ จะต้องดาเนินการตามนี้ เท่านั้น
- กาหนดให้เปิดบัญชีทุนพระราชทานฯ กับธนาคารออมสิน เท่านั้น ต้องใช้ชื่อบัญชีเช่นเดิมที่
เคยใช้ คือ

ทุนพระราชทานฯ สาหรับนาย/นางสาว.........................
- ต้ องน ายอดเงิ น ที่ คงเหลื อทั้ งหมดจากที่ ปิ ดบั ญชี ทุ นพระราชทานเดิ ม น าฝากเข้ าบั ญชี ทุ น
พระราชทานฯ ที่เปิดใหม่เต็มตามจานวนดังกล่าว
- ส่งสาเนาสมุดบัญชีทุนพระราชทานที่ปิดลง พร้อมกับสาเนาสมุดบัญชีทุนพระราชทานที่เปิดใหม่
ให้ฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นการด่วนที่สุด โดยที่สาเนาสมุดบัญชีที่ปิดลง และที่เปิดใหม่ จะต้องมีทั้งใบหน้าสมุดบัญชีที่
เห็นชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี และใบเนื้อในที่เห็นถึงยอดเงินที่ปิดบัญชี และยอดเงินที่นาฝากเปิด
บัญชีใหม่ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน ศกนี้
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๑๓

ข้อควรทราบ
การจัดสรรเงินทุนพระราชทานต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้กับนักเรียนทุนฯ
จะใช้ วิ ธี ก ารโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ทุ น พระราชทานฯ ของแต่ ล ะคน โดยจะโอนให้ เ ป็ น งวด
(ประมาณ ๒-๓ งวด ในราวช่ ว งเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งนักเรี ยนทุน ฯ ระดั บ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จะต้องเป็น ผู้ดูแ ลรั บผิดชอบบัญชีเ งิน ทุน พระราชทานฯ และ
บริหารการเบิกจ่า ยด้ วยตนเอง จึงควรจัดทาบัญชีรั บจ่ายของตนไว้เ พื่อสามารถบริ หาร
จัดการการเงินของตน ให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบการดูแลนักเรียน
ทุนฯ ในแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาแล้ว จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนาต่อไป

๕. การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
นั ก เรี ย นทุ น ฯ จะต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นและได้ รั บ การติ ด ตามดู แ ลจากโครงการทุ น การศึ ก ษา
พระราชทานฯ ตลอดช่วงการเป็นนักเรียนทุนฯ ภายใต้ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติให้นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตระหนักและยึดมั่นถือปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน
ทุน ม.ท.ศ. สามารถดารงสถานะการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานได้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดย
๕.๑

นักเรียนผู้รับ ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จะอยู่ในความดูแลของโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
ภายใต้ ร ะเบี ย บมู ล นิ ธิ ทุ น การศึ กษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ว่ าด้ ว ยการดู แลนั กเรี ย นทุ นในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิ
๑)

ต้ อ งประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย ข้ อ บั ง คั บ ของสถานศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกาหนดโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตระหนักและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของนักเรียนทุนฯ ทั้งต่อการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การประพฤติตาม
ระเบียบวินัยของนักเรียน ดารงตนอย่างมีศีลธรรม มีความกตัญญู และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิต
อาสาช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตน
เป็ น คนดี มีวินั ย ตามระเบียบนั กเรียน ไม่บกพร่องในศีล ธรรมอันดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม
มีความจงรั กภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และรักษาสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงสมบูรณ์

๒)

ต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และมี
ความมุ่งมั่น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ตารวจ หรือ
สาขาที่คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. กาหนด โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย
ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด เพื่อเข้าสู่
การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง
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๑๔

๕.๒

๓)

ต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยในทุกปีการศึกษาไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นค่ามาตรฐานของประเทศ ทั้งนี้ หากกรณีผลการเรียนปีแรกในชั้น
ม.๔/ปวช.๑ มีผลการเรียนระดับ ๒.๐๐ – ไม่เกิน ๓.๐๐ ตลอดทั้งปีการศึกษา จะให้โอกาสใน
การปรับตัวอย่างต่อเนื่องอีก ๑ ปีการศึกษา เพื่อเร่งปรับตัวด้านผลการเรียนให้มีระดับดีขึ้นเกิน
กว่า ๓.๐๐ ทั้งนี้ หากไม่สามารถทาได้ อาจเสนอคณะกรรมการ พิจารณายกเลิกทุนในปีต่อไป

๔)

ต้องมีวินัยและความรั บผิดชอบในการใช้จ่า ยเงิน ทุนพระราชทาน ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดสรรทุนพระราชทาน รวมทั้งบริหารจัดการการเงินส่วน
บุคคลของตนอย่างถูกต้อง มีการทาบัญชีรับจ่ายรายเดือนทุกเดือน และจะต้องรับผิดชอบจัดทา
และส่งรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ในทุกภาคเรียน
และทุกปีการศึกษาจนจบการศึกษา ตามที่กาหนด

๕)

ต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตรที่โครงการทุนฯ จัดเตรียมให้
ในแต่ละช่วงชั้นอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย นับตั้งแต่รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามระยะเวลาหลักสูตรกาหนด โดยความถี่ของ
การเข้ารั บการฝึกและพัฒนาศักยภาพจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
กาหนด

ภายใต้การดาเนินงานโครงการทุนฯ จัดให้มีการติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ตลอดระยะเวลารับทุนฯ
และเมื่อจบการศึกษา โดยมีกลไก ๓ ระดับ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ.
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษา (๒) คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับ
พระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ และ
(๓) สถานศึกษา โดยผู้อานวยการสถานศึกษา ครูประจาชั้น ครูผู้ดูแล และผู้ปกครอง ร่วมติดตามดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ยังต้องทาหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุน ฯ และติดตาม
ผลการเรียน ความประพฤติ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ในทุกภาคเรียน
และทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง ประสานก ากั บ ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ส่ ง รายงานผลการเรี ย นฯ ให้ ฝ่ า ย
เลขานุการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ ระดั บ จั ง หวั ด จะท าหน้ า ที่ป ระสานเชื่ อมโยงความร่ ว มมื อจากภาคส่ ว นต่ า งๆ ให้
ช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุนฯ และครอบครัวประสบปัญหาวิกฤต

๖. กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒
วงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ยึดตามอัตราที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. กาหนดไว้เดิม 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
บารุงการศึกษาและอื่นๆ ที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บโดยตรงจากผู้เรียน โดยโครงการทุนฯ ม.ท.ศ.
จะสนับสนุนให้ตามจานวนค่าใช้จ่ายจริงที่มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียน

๒)

หมวดค่าหอพัก ให้สาหรับผู้ที่ต้องเช่าหอพัก 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 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ทูลเกล้าถวายฯ จานวน ๕ ทุน โครงการทุนการศึกษาฯ จะจัดสรรเงินทุนฯ ในหมวดค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การเรียน รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท และหมวดค่าครองชีพ รายละ ๔๘,๐๐๐ บาท รวมจานวน
๕๘,๐๐๐ บาท/ราย/ปี และมหาวิทยาลัยรังสิต จะยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตลอด
หลักสูตร ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และได้รับสิทธิให้อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

การติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อมูล
งานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒

ึ ษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
แผนปฏิบ ัติการโครงการทุนการศก

ึ ษา ๒๕๖๒
ปี การศก

ึ ษา ๒๕๖๒ : จัดสรรทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๑๑ เป็ นทุนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพโดยมีกระบวนการคัดเลือก
เป้าหมายการดาเนินงานโครงการฯ ปี การศก
้ มัธยมศึกษาปี ที ๓ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และจะจบการศึกษาช่วงชัน
้ มัธยมศึกษาตอนต ้นในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ทีม
คัดสรร จากนั กเรียนทีก
่ าลังเรียนชัน
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามหลักเกณฑ์เงือ
่ นไข จากกลุม
่
ทัว่ ไป และจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) และการจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนือ
่ งให ้กับนั กเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ – รุ่นที่ ๑๐

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

๑. จ ัดทารายละเอียดแนวทางดาเนินงานและ

ก.พ.

สศช.

แผนปฏิบ ัติการ โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๒ พร้อม และ
ประสานแจ้งหน่วยงาน/คณะกรรมการฯ
ระด ับจ ังหว ัด /โครงการกองทุนการศึกษา
๑.๑ ปรับปรุงรายละเอียดคูม
่ อ
ื และแผนปฏิบัตก
ิ าร

สศช.

การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ
(ประชุมอนุกก.ฯ
๒๑ ม.ค. ๖๒)

ปี ๒๕๖๒ เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลือ
่ น
งานฯ พิจารณา
๑.๒ ประสานแจ ้งกระทรวงมหาดไทย

สศช.แจ ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ

โครงการกอง

การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน ดาเนินการแจ ้งคูม
่ อ
ื และ

ทุนการศึกษา

แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ปี ๒๕๖๒ โดย มท. แจ ้งผู ้ว่าฯ

และ สพฐ.

ประธานคณะกรรมการฯ จังหวัด / ศธ. แจ ้ง

มท.แจ ้ง ผวจ.

ฝ่ ายเลขานุการ-ศธจ.ทุกจังหวัด และ ศธภ.
๑๘ ภาค /สพฐ. แจ ้งสานักงานเขตพืน
้ ที่ /
รวมถึงแจ ้งโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาล
ที่ ๙) ทราบ เพือ
่ ดาเนินกระบวนการคัดเลือก
คัดสรร คัดกรอง ผู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ รงตาม
หลักเกณฑ์เงือ
่ นไขในปี ๒๕๖๒ ต่อไป

ทุกจังหวัด
ศธ.แจ ้ง
ศึกษาธิการ
จังหวัดทุก
จังหวัด และ
ศึกษาธิการ
ภาค ๑๘ ภาค

(ประสานแจ ้ง
ปลาย ม.ค.๖๒)
๖๑)

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปี ๒๕๖๓
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

้ จงแนวทาง
๒. ขอความร่วมมือ มท. , ศธ. ชีแ

สศช. ร่วมกับ

ดาเนินการในปี ๒๕๖๒ ผ่านระบบประชุม

มท. ศธ. และ

ทางไกลของหน่วยงาน
๓. ดาเนินกระบวนการค ัดเลือก ค ัดสรรผูม
้ ี

สพฐ.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปี ๒๕๖๓
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

(ภายใน ม.ค.๖๒)

คณะกรรมการฯ

สิทธิร์ ับพระราชทานทุนฯ ในปี ๒๕๖๒

ระดับจังหวัด

๑) กลุม
่ ทั่วไป จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทุกจังหวัด/กทม.

และระดับภาคโดยคณะกรรมการฯ จังหวัด

ศึกษาธิการภาค

ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด และพืน
้ ที่ กทม.

โครงการกองทุนฯ

(ดาเนินการให ้แล ้ว
เสร็จ และส่งรายชือ่
ให ้ภายในไม่เกิน
๑๕ มีค.๖๒)

โดย สพฐ.
๒) กลุม
่ เฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษาฯ

กลุม
่ ทว่ ั ไป
๓.๑ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จัดประชุม

คณะกรรมการฯ

กาหนดเกณฑ์ในรายละเอียด และขัน
้ ตอนการ

ระดับจังหวัด

คัดเลือก คัดสรร ในปี ๒๕๖๒ โดยดาเนินการ

ทุกจังหวัดและ

โปร่งใส เป็นธรรม กระจายโอกาสการ

กทม.ซึง่ มี สพฐ.

ั ัด ทุกเขตพืน
้ ที่
ค ัดเลือกทว่ ั ถึงในทุกสงก

รับผิดชอบ

ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์เงือ
่ นไขโครงการ
๓.๒ คณะกรรมการฯ แต่ละจังหวัด ดาเนินการ
่
คัดเลือก คัดสรร จากทะเบียนบัญชีรายชือ
นักเรียนทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามเกณฑ์ เงือ
่ นไขที่

คณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด

โครงการกาหนด ซึง่ ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด

และ

่ โดยให ้นาข ้อมูลส่วน
คัดเลือก และเสนอชือ

กทม.ซึง่ สพฐ.

บุคคล/ครอบครัว ประกอบการพิจารณา

รับผิดชอบ

๒

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

๓.๓ คณะกรรมการฯ แต่ละจังหวัด คัดเลือกคัดสรร

คณะกรรมการฯ

่ ผู ้มีสท
ิ ธิร์ ับพระราชทานทุน ใน
เสนอรายชือ

ระดับจังหวัด

จานวน ๔ – ๕ ราย โดยตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ทุกจังหวัด

และข ้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และจัดทาข ้อมูล

และ

่ ผู ้มีสท
ิ ธิร์ ับพระราชทานทุน
ประกอบการเสนอชือ

กทม.ซึง่ มี สพฐ.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปี ๒๕๖๓
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

(แล ้วเสร็จไม่เกิน
สัปดาห์ท ี่ ๑
ของ มี.ค. ๖๒)

รับผิดชอบ
๓.๔ คณะกรรมการฯ แต่ละจังหวัดพิจารณาให ้

คณะกรรมการฯ

ความเห็นชอบ สรุปรายงานผลการคัดเลือก

ระดับจังหวัด

คัดสรร และรับรองการจัดลาดับความสาคัญ

ทุกจังหวัด

่ ผู ้มีสท
ิ ธิร์ ับพระราชทานทุน
และเสนอรายชือ

และ

จานวน ๔ – ๕ ราย พร ้อมข ้อมูลประกอบการ

กทม.ซึง่ สพฐ.

พิจารณา และจัดส่งให ้ศึกษาธิการภาค เพือ
่

(แล ้วเสร็จไม่เกิน
สัปดาห์ท ี่ ๒
ของ มี.ค. ๖๒)

รับผิดชอบ

พิจารณาร่วมกับประธานคณะกรรมการจังหวัด
๓.๕ ทีป
่ ระชุมศึกษาธิการภาคร่วมกับประธาน
คณะกรรมการจังหวัดทีอ
่ ยูใ่ นเขตพืน
้ ที่
่ นั กเรียน จัดลาดับ
รับผิดชอบ พิจารณารายชือ
ความสาคัญ โดยให ้ความเห็นชอบ สรุป
รายงานผลการคัดเลือก คัดสรร และรับรอง
่ ผู ้มี
การจัดลาดับความสาคัญ และเสนอรายชือ

คณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด
และ
กทม.ซึง่ สพฐ.
รับผิดชอบ

(จัดส่งรายชือ่ และ
ข ้อมูลให ้ สศช.
ภายในไม่เกิน
๑๕ มี.ค. ๖๒)

สิทธิร์ ับพระราชทานทุนให ้เหลือภาคละ ๘ ราย
และจัดส่งให ้ สศช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับเคลือ
่ นงาน ม.ท.ศ.
ภายในว ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๓

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปี ๒๕๖๓
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

กลุม
่ เฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษาฯ
๓.๖ คณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

สนง.กอง

่ ผู ้มีคณ
(รัชกาลที่ ๙) จัดทารายชือ
ุ สมบัตเิ ข ้า

ทุนการศึกษา

รับการคัดเลือก คัดสรร คัดกรอง จัดส่งให ้

(รัชกาลที่ ๙)

สศช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ
่ นงาน ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินว ันที่

(จัดส่งรายชือ่ และข ้อมูล
ให ้ สศช. ภายในไม่เกิน
วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒)

ว ันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
่ ผูม
ิ ธิเ์ ข้าร ับ
๔. การสอบทานรายชือ
้ ส
ี ท
พระราชทานทุน และการค ัดกรองขน
ั้

ฝ่ ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ

สุดท้าย โดยคณะกรรมการ ม.ท.ศ.

ม.ท.ศ.

่ นั กเรียนที่
๔.๑ ฝ่ ายเลขานุการฯ สอบทานรายชือ

ฝ่ ายเลขานุการ

ได ้รับการเสนอเข ้าพิจารณาเป็ นนักเรียนทุน

คณะอนุกรรมการ

่ ทีศ
ึ ษาธิการ
พระราชทานฯ จากบัญชีรายชือ
่ ก

ม.ท.ศ. โดย

ภาคร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับ

สศช.ร่วมกับ

จังหวัดเสนอมา
่
๔.๒ สรุปผลการสอบทานบัญชีรายชือ
และแจ ้ง ศธ. /มท. / สพฐ. / โครงการกอง
่ นักเรียน
ทุนการศึกษาฯ เพือ
่ ทราบรายชือ

สลค.
ฝ่ ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ .
ม.ท.ศ. โดย

ิ ธิเ์ ข ้ารับการคัดกรองขัน
ผู ้มีสท
้ สุดท ้าย

สศช. ร่วมกับ กก.

ด ้วยการฝึ กพัฒนาศักยภาพฯ

ม.ท.ศ. และ สลค.

๔.๓ การคัดกรองขัน
้ สุดท ้าย สาหรับนั กเรียนที่
่ เข ้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ได ้รับการเสนอชือ
คัดสรร เป็ นนั กเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ช่วง
กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

(ดาเนินการระหว่าง
๑๖ – ๑๙ มี.ค.๖๒)

คณะอนุ กก.
ขับเคลือ
่ นงาน
ม.ท.ศ. โดย
สศช. สพฐ.
สลค. พม.
ร่วมกับสานั กราชฯ

ิ ธิ์
(แจ ้งรายชือ่ ผู ้มีสท
ไม่เกินวันที่ ๒๐ มี.ค.
๖๒)

(เข ้าคัดกรองขัน
้ สุดท ้ายระหว่าง
๒๖ มี.ค. – ๖ พ.ค. ๖๒)

๔

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

๔.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ. และ
คณะกรรมการ ม.ท.ศ. เพือ
่ พิจารณารายงาน
ผลการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรอง และให ้
่ ผู ้ได ้รับการคัดสรรเข ้ารับ
ความเห็นชอบรายชือ
พระราชทานทุน
๔.๕ นาความกราบฯ องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ.
่ ผู ้รับทุน และจานวน
ขอพระราชวินจ
ิ ฉัย รายชือ
เงินทุนพระราชทานในปี ๒๕๖๒
๔.๖ ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานแจ ้ง
่ นั กเรียนผู ้ได ้รับทุนพระราชทานรุ่นที่ ๑๑
รายชือ
ปี ๒๕๖๒ ให ้ มท./ศธ./ทุกจังหวัด/โครงการและ
แจ ้งโครงการกองทุนฯ ได ้รับทราบประมาณ

ฝ่ ายเลขานุการ
คณะ กก.ม.ท.ศ.
และอนุ กก.
ขับเคลือ
่ นงาน
ม.ท.ศ. โดย
สศช.ร่วมกับ
สานั กราชฯ

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปี ๒๕๖๓
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

(ประชุม อนุ กก.ม.ท.ศ.
ปลายเดือน พ.ค. ๖๒)
(ประชุม กก.ม.ท.ศ.
ต ้นเดือน มิ.ย. ๖๒)

ฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ม.ท.ศ.
ฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ม.ท.ศ.

ภายในเดือนกรกฎาคม ๖๒ พร ้อมแจ ้ง
รายละเอียดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
๕. การดาเนินกระบวนการค ัดเลือก ค ัดสรร
น ักเรียนทุนฯ รุน
่ ที่ ๘ เข้าศึกษาต่อระด ับ
ปริญญาตรี ทีม
่ หาวิทยาล ัยร ังสิต จานวน ๕
ทุน ตามทีม
่ หาวิทยาลัยรังสิต ทูลเกล ้าฯ ถวาย

คณะทางานฯ
โดย สศช. สกอ.
สลค. ร่วมกับ
สานั ก

(ได ้รายชือ่ ภายในเดือน มี.ค.
๖๒ เพือ
่ เสนอ อนุ กก.ฯ)

ราชเลขานุการฯ
๖. การดาเนินกระบวนการค ัดเลือก ค ัดสรร
และสอบทาน น ักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุน
่ ที่ ๘
และครูดเี ด่น ประจาปี ๒๕๖๒ เพือ
่ ร ับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จ
ภายกลาง พ.ค.๒๕๖๒ และนาเสนอ
คณะอนุกรรมการ/และกรรมการ ม.ท.ศ.

คณะทางานฯ
โดย สศช. สพฐ.
ร่วมกับสานั ก
ราชเลขานุการ
ในพระองค์ฯ

(แล ้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.
๖๒ เพือ
่ เสนอ อนุ กก.ฯ)

พิจารณาผลการคัดเลือก นักเรียนทุนฯ ดีเด่น
รุ่น ๘ - ๑๐ ราย ครูดเี ด่น ๘ ราย

๕

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

๖. การเตรียมนาน ักเรียนทุนฯ รุน
่ ที่ ๑๑

ฝ่ ายเลขานุการ

ปี การศึกษา ๒๕๖๒ เข้าเฝ้าฯ ร ับ

คณะอนุกรรมการ

พระราชทานทุนการศึกษา และน ักเรียน
ทุนฯ ดีเด่น รุน
่ ๘ ครูดเี ด่น เข้าเฝ้าฯ

ขับเคลือ
่ นงาน
ม.ท.ศ.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปี ๒๕๖๓
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

เป็นไปตามห้ว งเวลา
ทีโ่ ปรดเกล้า ฯ
ให้เข้า เฝ้าฯ

ร ับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ
และรุน
่ ที่ ๓ – ๔ ทีจ
่ บการศึกษา
๖.๑ จัดเตรียมความพร ้อมและประสานรายละเอียด
การนานั กเรียนทีไ่ ด ้รับอนุมัตเิ ข ้าเฝ้ าฯ พร ้อม

สศช.ร่วมกับ
สานั กราชฯ

ผู ้ว่าฯ และครูผู ้ดูแล
้ จงสร ้างความเข ้าใจ
๖.๒ จัดให ้มีการประชุมชีแ

สศช.ร่วมกับ

ให ้กับนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๑๑ เพือ
่

สพฐ. ศธ. มท.

ทราบเงือ
่ นไขและหลักการปฏิบต
ั ต
ิ นของ

พม. และสานั ก

นักเรียนทุนพระราชทาน และซักซ ้อมการ

ราชเลขานุการ

เข ้าเฝ้ าฯ รับพระราชทานทุนและรับ

ในพระองค์ฯ

(ก่อนวันเข ้าเฝ้ าฯ )
จัด )

พระราชทานโล่ฯ และนั กเรียนทุนฯ รุ่น ๓ – ๔
ทีจ
่ บการศึกษาในระดับปริญญาตรี
๖.๓ คณะกรรมการ ม.ท.ศ. นาคณะนักเรียนทุน
รุ่นที่ ๑๑ เข ้าเฝ้ าฯ รับพระราชทานทุน พร ้อม
นักเรียนทุนฯ ดีเด่นและครูดเี ด่น เข ้าเฝ้ าฯ รับ
พระราชทานโล่ฯ พร ้อมนาคณะนักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๓ – ๔ ทีจ
่ บการศึกษา ฯ เข ้าเฝ้ ากราบ
พระบาทฯ

คณะกรรมการ
ม.ท.ศ.
(รุน
่ ที่ ๑๑ เข ้าเฝ้ าฯรับพระราชทานทุน
รุน
่ ที่ ๘ นักเรียนทุนฯดีเด่นและครูดเี ด่น เข ้า
เฝ้ าฯ รับพระราชทานโล่ฯ
และรุน
่ ที่ ๓– ๔ ทีจ่ บการศึกษา ป.ตรี หรือ
เทียบเท่า เข ้าเฝ้ าฯ กราบพระบาทฯ)

๖.๓ จัดทาสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
ของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑๑

(ถัดจากวันเข ้าเฝ้ าฯ )
จัด )

๖

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

๗. การติดตามผลการเรียน ความประพฤติ

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ขับเคลือ
่ นงานฯ

น ักเรียนทุนพระราชทาน

และติดตามผล

ระดับมัธยมปิ ด
ภาคเรียน ๒/๖๑

ระดับ ป.ตรีปิด
ภาคเรียน ๒/๖๑

โดย สศช.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ระดับมัธยม
ปิ ด
ภาคเรียน
๑/๖๒

ระดับมัธยม
ปิ ด
ภาคเรียน
๒/๖๒

ระดับ ป.ตรี
ปิ ดภาคเรียน
๑/๖๒

ฝ่ ายเลขานุการ

ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัด

คณะอนุ กก.ฯ

ดาเนินการติดตาม และรายงานผลการเรียน

โดย สศช. และ

ความประพฤติและการใช ้จ่ายเงินทุน

ส.ค.

คณะอนุ กก.

้ า่ ยเงินทุนพระราชทานของ
และการใชจ

๗.๑ ประสานให ้แจ ้งศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะ

ก.ค.

ปี ๒๕๖๓

ภาคเรียน ๑/๖๒

ภาคเรียน ๒/๖๑

ภาคเรียน ๒/๖๒

สพฐ.

พระราชทาน ของนั กเรียนทุนพระราชทานใน
ทุกรุ่น ทุกภาคเรียน
๗.๒ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ลงพืน
้ ที่
ตรวจเยีย
่ มนั กเรียนทุนพระราชทาน เป็ นระยะ
๗.๓ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผลและ

สศช. สพฐ.
ร่วมกับ สลค.
สศช.

จัดทาเป็ นรายงานสรุปผลการเรียน ความ

รุน
่ ที่ ๘-๑๐

ประพฤติและการใช ้จ่ายเงินทุนพระราชทานใน

ภาคเรียน ๑/๖๑

รุน
่ ที่ ๘-๑๐

รุน
่ ที่ ๙ –รุน
่ ที่ ๑๑

รุน
่ ที่ ๙ –รุน
่ ที่ ๑๑

ภาคเรียน ๒/๖๑

ภาคเรียน ๑/๖๒

ภาคเรียน ๒/๖๒

ทุกภาคเรียน (ระดับมัธยมฯ )
๗.๔ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุ กก.ฯ ประมวลผลและ

สศช.

จัดทาเป็ นรายงานสรุปผลการเรียน ความ
ประพฤติและการใช ้จ่ายเงินทุนพระราชทานใน

รุน
่ ที่ ๓-๗

รุน
่ ที่ ๓-๗

รุน
่ ที่ ๔-๘

ภาคเรียน ๑/๖๑

ภาคเรียน ๒/๖๑

ภาคเรียน ๑/๖๒

ทุกภาคเรียน (ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)
๗.๕ สรุปผลการเรียนฯ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑

ฝ่ ายเลขานุการ

เพือ
่ นาเรียนเสนอ คณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ.

คณะอนุ กก.ฯ

และคณะกรรมการมูลนิธฯิ พิจารณาอนุมัตก
ิ าร
จัดสรรทุนพระราชทาน ต่อเนือ
่ งในปี การศึกษา
๒๕๖๒ สาหรับ รุ่นที่ ๔-๑๑ ต่อไป

โดย สศช.

รายงานผล

รายงานผล

รุน
่ ที่ ๓ –รุน
่ ที่ ๑๐

รุน
่ ที่ ๔ –รุน
่ ที่ ๑๑

ภาคเรียน ๒/๖๑ และ

ภาคเรียน ๑/๖๒

ประจาปี การศึกษา ๖๑

๗

ขนตอน
ั้
กิจกรรมการดาเนินงาน

กลไก/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปี ๒๕๖๒
ม.ค.

๘. การโอนเงินทุนพระราชทานเข้าบ ัญชีให้

คณะกรรมการ

๑๐ ทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติจ ัดสรรทุนพระราชทาน

บริหารฯ โดย

ั
๙. การดูแลพ ัฒนาศกยภาพน
ักเรียนทุน
น ักเรียนทุนฯ รวมทงการพ
ั้
ัฒนาระบบ

โดย สศช.

ฐานข้อมูลน ักเรียนทุนและโครงการ

ร่วมกับ พม.สพฐ.

ทุนการศึกษาฯ

และ มพพ. สลค.

ช่วงปิ ดภาคเรียน ปี ละ ๒ ครัง้ ภายใต ้ระเบียบ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

รุน
่ ที่ ๔ – ๘ ระดับปริญญาตรี โอนเงินทุนฯ ประมาณ ๒-๓ งวด
รุน
่ ที่ ๙ – ๑๐ ระดับมัธยมปลาย โอนเงินทุนฯ งวดเดียว

คณะอนุ กก.
ขับเคลือ
่ นงานฯ

รับการฝึ กพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ

เม.ย.

สานั กราชเลขาฯ

พระราชทานและเสริมสร้างเครือข่าย

๙.๑ ฝ่ ายเลขาโครงการฯ เตรียมสนับสนุนการเข ้า

มี.ค.

ฝ่ ายเลขานุการ

น ักเรียนทุนพระราชทาน รุน
่ ที่ ๔ - รุน
่ ที่
ต่อเนือ
่ งในปี การศึกษา ๒๕๖๒

ก.พ.

ปี ๒๕๖๓

คณะอนุ กก.
ขับเคลือ
่ นงานฯ
โดย สศช.

ม.ท.ศ. ว่าด ้วยการดูแลนั กเรียนทุนใน

ร่วมกับ พม.สพฐ.

โครงการทุนการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

และ มพพ. สลค.

(ค่ายฯ ม.ปลาย รุน
่ ๑๐,๑๑
(ค่ายฯ ม.ปลาย รุน
่ ๙,๑๐

(ค่ายฯ ม.ปลาย รุน
่ ๙,๑๐

ครัง้ ที่ ๑/๖๒)

ครัง้ ที่ ๒/๖๒)

ครัง้ ที่ ๑/๖๓)
(ค่ายฯ ป.ตรี รุน
่ ๙ ครัง้ ที่ ๑/๖๓
ช่วง ก.ค.๖๓)

๙.๒ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดย สลค.
และ สศช.เตรียมแผนงาน/กิจกรรมเพือ
่ การดูแล
พัฒนาศักยภาพ การศึกษา การเรียนรู ้ และ
ทักษะชีวต
ิ ให ้กับนั กเรียนทุนฯ การนิเทศ
และกิจกรรมจิตอาสานั กเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เป็ น

คณะอนุ กก.
ขับเคลือ
่ นงานฯ
โดย สศช.
ร่วมกับ มพพ. และ

(ปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ
รุน
่ ๓-๗
ปั จฉิมนิเทศน์ รุน
่ ๓ – ๔)

(ปฏิบต
ั ก
ิ ารฯ
รุน
่ ๔-๘
ปั จฉิมนิเทศน์ รุน
่ ๔ – ๕)

สลค. เป็ นหลัก

ประจาทุกเดือน โดยการสนันบสนุนของ มพพ.
๙.๓ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โดย สลค.
สศช. มพพ. ร่วมกับเครือข่ายนั กเรียนทุนฯ
ม.ท.ศ. จัดให ้มีกจ
ิ กรรมจิตอาสานักเรียนทุนฯ
ม.ท.ศ. ในภูมภ
ิ าค เป็ นประจาทุกเดือน

คณะอนุ กก.
ขับเคลือ
่ นงานฯ
โดย สพฐ.
เป็ นหลัก

๘

