แนวทาง การดาเนินงาน

โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐
และ การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ฯ
มิถุนายน ๒๕๖๐

๑

แนวทาง การดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ และ
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑. ความเป็นมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดาริให้ดาเนิน โครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นาพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้าง
ความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลาบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย
ต่อมา ในปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชดาริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้นาโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่
ภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป โดยที่ การดาเนินงานโครงการ
ทุน การศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่ านมา มีกลไกคณะกรรมการมูล นิธิฯ กากับดูแลอานวยการระดับนโยบาย และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กลไกคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด จากทุ ก จั ง หวั ด ซึ่ งมี ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเป็ นประธาน เพื่ อร่ ว มด าเนิ น
กระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณ สมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน พร้ อมทั้งร่วมกัน
ติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน แก่นักเรียน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีฐานะยากจนยากลาบาก ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปแล้ว รวม ๘ รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๒ ราย เป็นชายและหญิงเท่าๆ กัน
รวม ๑,๒๒๘ ราย รวมเงินทุนพระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว จานวน ๒๔๙.๓๑๖ ล้านบาท
การดาเนิ นงานโครงการทุน การศึกษาพระราชทาน ของ ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ นี้ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว
องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรีร่วมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
หลักการ แนวคิด และแนวทางการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ ร่วมกับ
กรรมการ ม.ท.ศ. และคณะทางานฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตามแนวพระราโชบาย ซึ่งดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนมาถึงขั้นตอนที่แจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่ม
กระบวนการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ ตามวัตถุประสงค์ แนวทางและกระบวน
การที่ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ในปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๒

๒. แนวทางการดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐
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 มีโอกาสศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 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 อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้ มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย
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 หลักการแนวคิดตามแนวพระราโชบาย
(๑) ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นในสาขาที่
เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้านความ
มั่นคง ในสายทหาร ตารวจ และปรับโดยไม่ยึดไม่กาหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่กาหนดสัดส่วน
จานวนทุนแต่ละจังหวัด ยังคงใช้กระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง และปรับเพิ่มให้มี
กระบวนการฝึกพัฒนาศักยภาพ เพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย ให้ได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุน
พระราชทาน
(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
(๓) ยึดหลักการที่กาหนด ให้มีการทาสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อจบการศึกษา
ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ.
จะเชื่อมโยงตาแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการทางานในภาครัฐ
(ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการทางานในสายงานความมั่นคง ทหาร ตารวจ
ทั้งนี้ หากผู้รับทุนฯ ไม่ดาเนินการตามเงื่อนไข จะต้องชดใช้คืนเงินทุนพระราชทาน

๓

๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย
(๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มทั่วไป ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผลการ
เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
กลุ่มเฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) เป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนในโครงการ
กองทุ น การศึกษามาอย่ า งต่อเนื่อง และจบการศึ กษาชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๓ ในปี การศึก ษา
๒๕๕๙ มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
(๒) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. รุ่ นที่ ๒-รุ่ นที่ ๘ เดิ ม ที่ ยั งคงสถานะความเป็นนั กเรียนทุนฯ และมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. กาหนด

๒.๔ หลักเกณฑ์ กลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
(๑) ปรับยึดตาม ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึด
เกณฑ์ความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึก
บ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ โดยที่เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากลาบาก จะถูกนามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและ
เป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้น
(๒)

ปรั บ กลไกกระบวนการดาเนิน งานในพื้ น ที่ โดย เป็นการทางานของกลไกคณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่มีอยู่เดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับกลไก
ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศภ. ๑๘ ภาค จะรับผิดชอบ
กลั่นกรองและจัดลาดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ในภาคของตน ให้เหลือภาคละไม่เกิน ๘ ราย (ไม่กาหนดชาย หญิง ไม่จาเป็นต้องเลือกให้ครบจาก
ทุกจังหวัด ไม่กาหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นสาคัญ)
ทั้งนี้ พื้นที่ กทม. ให้ สพฐ. ดาเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เกิน ๒ ราย
ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) ให้
คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาดาเนินการคัดเลื อก และจัดส่ งให้ ฝ่ ายเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ.

๔
(๓) ปรั บเพิ่มการคัด กรองในขั้น สุ ดท้า ย ด้วยการเข้า รั บการฝึ กและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ า ย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ทุกฝ่าย
จัดส่งมาให้ ดาเนินการสอบทานและคัดกรอง จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ วังทวีวัฒนา จากนั้น ประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย
และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้
เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๙

๒.๕ การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
ให้มีการจัดหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุน เริ่มใช้สาหรับ
นักเรี ยนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจัดเตรียมหลักสูตรการฝึ กและ
พัฒนาศักยภาพในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ครอบคลุม ๓ ด้านหลัก ได้แก่
(๑) การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิ ดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดี
พร้อมเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ
โดยจัดให้มีการอบรมสร้างการรับรู้ ให้เกิดความเข้าใจในหลักการทรงงาน การน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ดูงานสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดาริ โครงการส่วนพระองค์ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การฝึกวินัยความรับผิดชอบการ
อยู่ร่วมกันและทางานร่วมกัน
(๒) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความแข็งแกร่งด้ านวิชาการ ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อความสามารถทางการเรียน และการเรียนต่อ
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการ
เกตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ตารวจ
โดยจัดให้มีการแนะแนว และติววิชาการเฉพาะในวิชาหลักด้านต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ให้รู้จริง รอบรู้ มีความแข็งแกร่งในวิชาความรู้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล สังเคราะห์เชื่อมโยงเป็น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้มี
ความพร้อมสามารถเรียนสาเร็จ มีความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ภายใต้เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความ
พร้อม ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ฝึกลงมือปฏิบัติงาน
โดยจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ในสถานพยาบาล สถานดู แลผู้พิการ ผู้สูงอายุ
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เชิงวิชาชีพการฝึกปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร การเรี ย นรู้ ผ่ านการศึ กษาดู ง านและฝึ กงานตามสถาบัน และแหล่ งเรี ยนรู้ ส าคั ญ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทรรศน์ สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม และสร้างแรงบันดาลใจ

๕

๓. รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย และกลไกดาเนินงานคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
(๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ครอบคลุม
- กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผ ลการเรียนดี
ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่น จะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน (ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มนี้ อยู่ระหว่างกาลังเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย :ชั้น ม.๔/หรือ ปวช. ๑)
- 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 ๒๕๕๙ โดยเป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและ
มุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน (ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มนี้
อยู่ระหว่างกาลังเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย :-ชั้น ม.๔/หรือ ปวช. ๑)
(๒) กลไกดาเนินงานคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
- ระดับจังหวัดเป็นการทางานของกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่มี
อยู่ เดิ ม มีผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดเป็น ประธาน โดยในปี ๒๕๖๐ ได้ เ พิ่ มศึ กษาธิ การจั งหวั ด
ร่วมประสานปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด
ทุก จั ง หวั ด เพื่อ เริ่ มด าเนิ นกระบวนการคั ด เลื อก คั ดสรรฯ ในปี ๒๕๖๐ ตามแนวทางที่
ปรับปรุงในปี ๒๕๖๐ และดาเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- กลไกคณะกรรมการคั ดเลือ ก คัด สรรฯ ระดับ จัง หวั ด ดั งกล่ า วจะท างานร่ ว มกับ กลไก
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย กศภ. ๑๘ ภาค
จะรั บ ผิ ด ชอบกลั่ น กรองและจั ด ล าดั บ รายชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมร่ ว มกั บ ประธาน
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดในภาคของตน ให้เหลือภาคละ ๘ ราย (ไม่กาหนดชาย หญิง
ไม่จาเป็นต้องเลื อกให้ครบจากทุกจังหวัด ไม่กาหนดสั ดส่ วนแต่ล ะจังหวัดจะพิจารณาจาก
ศักยภาพของนักเรียนเป็นสาคัญ)
- ทั้งนี้ พื้นที่ กทม. ให้ สพฐ. ดาเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เกิน ๒ ราย
ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙)
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จัดส่งให้ฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ.

๖
(๓) เพิ่มการคัดกรองในขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ทุกฝ่ายจัดส่งมาให้
ดาเนิ น การสอบทานและคัด กรอง (โดยการลงพื้ นที่ส อบทานข้อ มูล ) จั ดทาบัญชี รายชื่อผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ จ ะเข้ า รั บ การฝึ ก และพั ฒ นาศั ก ยภาพ ณ วั ง ทวี วั ฒ นา จากนั้ น
ประเมิน ผลการคัดกรองในขั้นสุ ดท้าย และเตรี ยมความพร้ อมลงนามในสัญญาการรั บทุ น
ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๙

๓.๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
(๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ โดยยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์
มุ่งมั่นจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และมีความสามารถ
ในการเรี ยนให้สาเร็จตามเป้าประสงค์ ยึดเกณฑ์ประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีล ธรรมอันดี
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ถู ก ต้ อ ง มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละประเทศชาติ และ
ยึด เกณฑ์ความพร้ อมที่จ ะเข้ารั บการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบู รณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม
มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ทั้งนี้ เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากลาบาก จะถูกนามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและเป็นเพียง
เงื่อนไขสนับสนุน เท่านั้น
(๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๙
- ต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ด้ ว ยผลการเรี ย นดี
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับ ๓.๐๐ และสามารถเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว โดยกาลังเรียนในชั้น ม. ๔ /ปวช. ๑ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐
- มีความมุ่งมั่นและความสามารถที่ จะเรียนจบในช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ
ประสงค์ มุ่งมั่น และสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้ง
มีความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต
- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ
- ผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ต้องรับรู้ข้อมูลโครงการทุนฯ เข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ
และพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ทั้งในด้านการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดช่ ว งระยะเวลาที่ ได้รับทุ นพระราชทาน การทาสั ญญารับ ทุนและชดใช้ทุ น
โดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ร่วมด้วย

๗

๓.๓ รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน สาหรับกลุ่มนักเรียนทั่วไปในพื้นที่/จังหวัด
(๑) การดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การ งานโครงการทุ น ฯ ม.ท.ศ. และฝ่ ายเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประสานแจ้งรายละเอียดการดาเนินงานโครงการทุนฯ ในปีการศึกษา
๒๕๖๐ ที่มีการทบทวน ปรับปรุงหลักการแนวคิด เพื่อให้ กลไกระดับพื้นที่/จังหวัดทราบ โดยขอ
อนุเคราะห์ความร่วมมือหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. เพื่อดาเนินการ ดังนี้
- กระทรวงมหาดไทย ประสานแจ้ง ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ทุ กจั งหวั ด รับ ทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
รุ่ น ที่ ๙ ปี ก ารศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ ปรับปรุงตามแนวพระราโชบาย และสร้างความเข้าใจ
ร่ว มกัน ใน “คณะกรรมการคัดเลื อก คัดสรรผู้ รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับ
จังหวัด” ของทุกจังหวัด เพื่อดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวั ดเป็นประธาน เริ่มดาเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร
ตามแนวทางที่ปรับปรุงในปี ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และดาเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้
- กระทรวงศึกษาธิ การ ประสานแจ้งศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาคการศึกษา และศึ กษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ และ
การคัดเลือก คัดสรร นักรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ปรับปรุงตามแนว
พระราโชบาย และสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทภารกิจที่ศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค และ
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ต้องร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
เพื่อสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน รั บผิ ดชอบด าเนิ นกระบวนการคั ดเลื อก
คัดสรรฯ นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางที่ปรับปรุงในปี
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และดาเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเสนอรายชื่อ
พร้อมข้อมูล จานวนไม่เกิน ๒ ราย ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ.
(๒) การดาเนินการในระดับพื้ นที่/จังหวัด เป็นกระบวนการทางานร่ว มกันของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน) ทางานร่วมกับศึกษาภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค
โดยพิจารณาดาเนินการตามแนวทางขั้นตอน ดังนี้
- ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด แจ้งรายละเอียดโครงการทุนการศึกษาฯ
และกระบวนการการรคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดทราบ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อให้ ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด สามารถ
ดาเนินการคัดเลือก คัดสรร และเสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
โครงการฯ ได้ทุกโรงเรียน โดยไม่จากัดจานวน

๘
ทั้งนี้ โรงเรี ยนต้ องแจ้ งให้ผู้ได้รั บการคัดเลือกเสนอชื่อ รับทราบรายละเอียดโครงการ
ทุนการศึกษา เงื่อนไขการรับทุนฯ อย่างชัดเจน จากนั้น นาส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล
ครัวเรือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่โครงการกาหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒นักเรียน) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กาหนด และประมวลจัดทาทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่
มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน
- คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด นาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน
เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญในจังหวัดของตนให้เป็นที่เรียบร้อย
ก่อน โดย ดาเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดสรร และจัดลาดับความสาคัญ ให้ได้จานวนรายชื่อ
ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและจัดลาดับความสาคัญ แล้ว จานวน ๔-๕ ราย/จังหวัด
เมื่อได้รายชื่อดังกล่าวแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด นารายงานสรุปผลการ
คัดเลือก คัดสรร ตามแบบรายงานที่โครงการกาหนด (แบบรายงาน จ.-๐๑-จังหวัด) พร้อม
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว
(แนบแบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค ร่วมกับ
ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ต่อไป
- ศึ ก ษาธิ ก ารภาค (กศภ.) ๑๘ กลุ่ ม ภาคการศึ ก ษา จะรั บ ผิ ด ชอบกลั่ น กรองรายชื่ อ
ผู้มีคุณสมบัติเ หมาะสม ร่วมกับ ผู้ว่า ราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด โดยมีการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลาดับความสาคัญร่วมกัน ให้
เหลื อ รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด กรองที่ เ ห็ น ชอบร่ ว มกั น ภาคละ ๘ ราย ยึ ด ตามหลั ก การ
ไม่กาหนดชายหญิง ไม่จาเป็นต้องคัดเลือกกลั่ นกรองให้ครบมาจากทุกจังหวัด ไม่กาหนด
สัดส่วนแต่ละจังหวัด แต่จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นสาคัญ สาหรับเงื่อนไข
ด้านความยากจน ยากลาบาก จะถูกนามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ และเป็นเพียงเงื่อนไข
สนับสนุน เท่านั้น
โดยที่ นักเรียนผู้ได้รับการกลั่นกรองเสนอชื่อในขั้นสุดท้าย ภาคละ ๘ ราย ดังกล่าว ต้องรับรู้
เข้าใจรายละเอียดโครงการทุนฯ ม.ท.ศ พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา และพร้อมเข้ารับ
การฝึ ก และพั ฒ นาศั ก ยภาพเป็ น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดช่ ว งระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
พระราชทาน โดยต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมี ครูให้การ
รับรู้ร่วมด้วย
เมื่อศึกษาธิการภาค ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา ให้การรับรองผลการกลั่นกรอง ร่วมกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดในกลุ่มภาคนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นาส่งข้อมูล พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ
ทุนพระราชทานภาคละ ๘ ราย ตามแบบรายงานทุกฉบับที่โครงการทุนฯ กาหนด (แบบ
รายงาน กศภ.-๑๘ ภาคการศึกษา, แบบรายงาน จ.-๐๑-จังหวัด, แบบรายงาน จ.-๐๒นักเรียน) ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย ต่อไป

๙
ทั้งนี้ พื้นที่ กทม. ให้ สพฐ. ดาเนินการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอ
รายชื่อพร้อมข้อมูล จานวน ๒ ราย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนดในแนวทางและขั้นตอนการ
ดาเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ โดยใช้แบบรายงานตามที่โครงการทุนฯ ม.ท.ศ.
กาหนดส าหรั บ กทม. และจัด ส่ งให้ ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนงาน ม.ท.ศ.
ภายในไม่เกิน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย
สาหรับ การคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙)
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่กาหนดในแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ โดยใช้
แบบรายงานตามที่โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. กาหนด และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เช่นกัน

๓.๔ การดาเนินงานคัดกรองในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ รุ่นที่ ๙
(๑) ภายในไม่เกินในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เมื่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ได้รับข้อมูลจาก ๑๘ ภาค
การศึกษา (จานวน ๑๔๔ ราย) จาก สพฐ. ที่ดาเนินการในพื้นที่ กทม. (จานวน ๒ ราย) และจาก
โครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) (คาดว่าจะมีประมาณ ๓๐ ราย) รวมแล้วจะมีรายชื่อ
และข้อมูลนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองมาแล้ว
ประมาณไม่เกิน ๑๗๖ ราย ฝ่ายเลขานุการฯ จะนาข้อมูลดังกล่าวมาดาเนินการสอบทาน ด้วย
การสุ่มสอบทาน/มีคณะทางานฝ่ายเลขานุการลงพื้นที่สอบทาน จากนั้นสรุปประมวลจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดกรองในขั้นสุดท้าย เพื่อแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีดังกล่าว เข้ารับการ
ฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ วังทวีวัฒนา ประมาณไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ในช่วงสัปดาห์ที่สองของ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
จากนั้น ประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดทารายงานผลสรุปเสนอรายชื่อผู้เข้ารับ
พระราชทานทุน รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญารับทุน
เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ตามขั้นตอน
ต่อไป
(๒) ดาเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ม.ท.ศ. ให้เป็นผู้รับทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. เป็น นัก เรี ย นทุ น ฯ รุ่ น ที่ ๙ ปีก ารศึ กษา ๒๕๖๐ คาดว่ าจะสามารถ
ประกาศรายชื่อได้ประมาณ ต้นสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน ต่อไป

๔. การพัฒนาศักยภาพและการติดตามดูแล นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
๔.๑ การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ จะดาเนินการอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน นับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรี
โดยโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. จะจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ในแต่ละช่วงชั้นให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุม ๓ ด้านหลัก สรุปดังนี้

๑๐
ด้านการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง ที่มุ่งให้เกิด
การรั บ รู้ ความเข้ าใจ เห็ น คุ ณ ค่ า หวงแหนและปกป้ องรั ก ษาเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละ
ประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ ด้านการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความ
แข็งแกร่งด้านวิชาการ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อความสามารถทางการเรียน และการ
เรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการ
เกตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ตารวจ รวมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต ที่มุ่งเตรียมความพร้อม ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ฝึก
ลงมือปฏิบัติงาน ดังปรกฎรายละเอียดตามที่ได้นาเสนอไว้ในข้อ ๒.๕ ด้วยแล้ว

๔.๒ การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
(๑) นักเรียนผู้รับทุน พระราชทาน ม.ท.ศ. จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ ม.ท.ศ. และ
คณะอนุ กรรมการฯ ภายใต้ โ ครงการทุ น การศึ ก ษาฯ โดยต้อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไข ข้อกาหนด/ระเบียบที่กาหนด รวมทั้งต้องรับผิดชอบศึกษาตามหลักสูตร และระยะเวลา
ที่สถานศึกษากาหนด ต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และดารงตนอย่างเหมาะสมใน
การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในพระองค์ฯ และใช้จ่ายเงินทุนฯ อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุนฯ
(๒) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ยังต้องทาหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุน ฯ และติดตาม
ผลการเรียน ความประพฤติรวมทั้งการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุน ฯ รายงานผล
ในทุกภาคเรี ย น และทุ กปีการศึกษา เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อ นงาน ม.ท.ศ.ฯ อย่า ง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะทาหน้าที่ประสานเชื่อมโยงความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่างๆ ให้ช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุนฯ และครอบครัวประสบปัญหาวิกฤต
(๓) นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
ในระหว่างการเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต่อเนื่องในช่วงการเรียนระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จนจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
(๔) แนวทางการดาเนินงานสาหรับกลุ่มนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เดิม รุ่นที่ ๒-รุ่นที่ ๘ การดาเนินการ
ติดตามผลการเรี ย น ความประพฤติ และการใช้จ่ ายเงิ นทุ นพระราชทาน รวมทั้ง การพั ฒ นา
ศักยภาพของนักเรียนทุนฯ จะได้นาหลักการแนวคิด การจัดหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
ทั้งในด้านการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง การพัฒนา
ศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และความแข็งแกร่งด้านวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มาปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อไป

๕. กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐
วงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ยึดตามอัตราที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. กาหนดไว้เดิม โดย

๑๑

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) หมวดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการศึ ก ษา และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษาครอบคลุ ม ค่ า หน่ ว ยกิ ต
ค่ า ธรรมเนี ย มบ ารุ ง การศึ ก ษาและอื่ น ๆ ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเรี ย กเก็ บ โดยตรงจากผู้ เรี ย น
โดยโครงการทุ น ฯ ม.ท.ศ. จะสนั บ สนุ น ให้ ต ามจ านวนค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย /
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)

การติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อมูล
งานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 ๒๖๑๖ โทรสาร ๐๒-๖๒๘-๒๘๓๙
นายอารยะ มังกรานนท์ชัย e-mail araya-m@nesdb.go.th
โทร ๐๖๓-๔๒๖-๕๙๓๕ หรือ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๖๒๔ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๙๑๕๘

