ข้อมูลทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ชื่อทุนการศึกษา
หน่วยงานที่ให้ทุน

ลักษณะทุน
คุณสมบัติ

: ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
: งานฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 02-281-0946
โทรสาร 02-281-6127
: ทุนต่อเนือ่ งจนสาเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตรทุกระดับ)
: 1. กรณีทุนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ต้องเป็น
นักเรียนที่กาลังเรียนในเทอมสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี มีความ
ประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยในระดับช่วงชั้นที่ 3 ใน 4 ภาคเรียนที่ผ่านมาไม่ต่ากว่าระดับ
3.00 และคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับช่วงชั้นที่ 3 ด้วย
คะแนนเฉลี่ยที่ไม่ต่ากว่าระดับ 3.00 และมีความประสงค์จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
(หมายเหตุ : กรณีทุนพระราชทานระดับปริญญาตรีเป็นการเฉพาะกรณีๆ นั้น ยังมิได้เริ่ม
ดาเนินการในปี 2553 นี้ แต่อย่างไรก็ตามได้กาหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ กล่าวคือต้อง
เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในเทอมสุดท้ายของช่วงชั้นสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญและสายอาชีพ และคาดว่าจะจบการศึกษา โดยมีผลการเรียนดี มีความ
ประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยใน 4 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.75 และมีความประสงค์จะเรียนต่อ
ระดับปริญญาตรี)
2. เป็นผู้มีฐานะยากจนมีความยากลาบาก โดยครอบครัว ซึ่งหมายถึงบิดามารดารวมกัน
หรือบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่หย่าร้างหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต
หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมในกรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง (ไม่นับรวมญาติพี่น้อง)
ซึ่งต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ จะต้องมีหลักฐานแสดง
รายได้ ดังนี้
2.1 กรณีบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมีเงินเดือนและรายได้แน่นอน
ให้ใช้ใบรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐาน
2.2 กรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมีรายได้ไม่แน่นอน ต้องมีการ
รับรอง รายได้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับ
จังหวัดที่ต้องดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.3 กรณีบิดามารดาหย่าร้างหรือเสียชีวิต ให้พิจารณาจากรายได้ของผู้ปกครอง
โดยชอบธรรม หรือของตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองโดยชอบธรรม
3. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์
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จานวนทุนที่ได้/ปี
จานวนเงินทุน
วิธีการคัดเลือก

: ต่อเนื่องมาจากการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
: ได้ในระดับระดับอุดมศึกษา ประมาณ 58,000 บาท (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2556)
: 1. จะไม่ใช้วิธีการประกาศรับสมัคร และไม่มีการสอบแข่งขัน แต่จะดาเนินการโดยการ
แสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานทุน ซึ่งต้องมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กาหนดไว้
2. การดาเนินงานในปี 2553 จะดาเนินการโดยยึดเป้าหมายทุนพระราชทานรวม
152 ทุน (จังหวัดละ 2 ทุน ชาย 1/ หญิง 1) เป็นทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญและสายอาชีพ โดยมีคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดทาหน้าที่ดาเนินการคัดเลือก
จัดสรรนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2/2552 ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนด โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดดาเนินการ
ตามแนวทางและขั้นตอน ดังนี้
2.1 รวบรวมจัดทาทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน ตามเงื่อนไข
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กาหนด พร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน
ทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือน
2.2 กาหนดรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอน และเกณฑ์ในขั้นวิธีปฏิบัติ
ดาเนินการในจังหวัดเพื่อดาเนินการคัดเลือก คัดสรรอย่างโปร่งใสเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และคุณสมบัติที่กาหนด
2.3 ดาเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานทุน
จากทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ โดยพิจารณาใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านหรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทั้งส่วนบุคคล และครัวเรือนของผู้มีสิทธิ์ฯ รับพระราชทานทุนมา
ประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส เพื่อให้สามารถคัดสรรรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับพระราชทานทุนในจานวนที่มากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ 2 – 3
เท่าตัว (ประมาณจังหวัดละ 4 - 6 ราย) โดยให้มีสัดส่วนระหว่างเพศชายและ
หญิงเท่าๆ กัน
2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธ์เข้ารับพระราชทุนตามรายชื่อ 4 - 6 ราย
ให้ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน และให้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เพื่อจัดทารายงานสรุปลการดาเนินการคัดเลือก คัดสรร พร้อมจัดลาดับ
ความสาคัญและจัดทารายละเอียดข้อมูลระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ตลอดจน
ข้อมูลสาคัญด้านอื่นๆ ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานทุนที่ได้รับการคัดเลือก
คัดสรร และเสนอชื่อจากแต่ละจังหวัด
2.5 นาเสนอรายงานสรุปผลพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานทุนจังหวัด
ละ 4 - 6 ราย ที่มีการจัดลาดับความสาคัญแล้ว และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยรูปถ่ายและข้อมูลระดับบุคคลและ
ครัวเรือนดังกล่าว ส่งให้ คณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน ซึ่งเป็น
กลไกในส่วนกลางพิจารณาตามขั้นตอน เพื่อกลั่นกรองและคัดสรรให้เหลือตรง
ตามจานวนเป้าหมายทุนพระราชทานที่กาหนด ให้จังหวัดละ 2 ราย
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ความเป็นมาของทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดาริให้ดาเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่
เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลาบาก แต่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน
เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย
ต่อมา ในปี 2553 สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร ทรงมี พระราชดาริให้จัดตั้ง มู ล นิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงเป็นองค์ประธาน
กรรมการ พระเจ้าวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์ร องประธานกรรมการ ทรงให้นา
โครงการทุนการศึก ษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิฯ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป
โดยที่ก ารดาเนินงานโครงการทุ นการศึกษาฯ มี ก ลไกคณะกรรมการมู ล นิธิฯ กากั บดูแลอานวยการระดับ
นโยบาย และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ทรงเป็นองค์ป ระธานกรรมการ ก ากั บ การบริห ารดาเนินงานโครงการ รวมทั้ ง มี คณะอนุก รรมการในด้านต่างๆ
รวม 3 ชุ ด ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานและประสานความร่ ว มมื อ กั บ ฝ่ า ยต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลไก
คณะกรรมการระดับจังหวัด ที่ทุกจังหวัดได้จัดตั้งขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมดาเนินกระบวนการ
คัดเลือกคัดสรร เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทานในแต่ละปี
การดาเนินงานโครงการทุนการศึก ษาฯ ภายใต้มู ลนิธิฯ คณะกรรมการมูล นิธิฯ และคณะกรรมการบริหาร
จัดการทุนพระราชทาน ได้น้อมรับพระราชดาริ ไปกาหนดหลักเกณฑ์การพระราชทานทุนและวิธีการคัดเลือก คัดสรร
และกลั่นกรองนัก เรียนที่มีคุณสมบัติเ หมาะสม เพื่อรับ ทุนการศึก ษาพระราชทานในระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
สายสามั ญ และสายอาชีพ ต่อ เนื่ อ งไปจนจบการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี ในสาขาวิชาที่ ส อดคล้อ งกั บ ความรู้
ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน
ในการดาเนินงาน คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง นักเรียนผู้สมควรได้รับการพิจารณารับทุนพระราชทาน
เป็นความร่วมมือของ สานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ร่วมประสานดาเนินงานกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อดาเนินกระบวนการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร
และมีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลจากตัว
นักเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้ ที่เกี่ยวข้อง นาข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง และ
จัดลาดับความสาคัญในสองลาดับแรกของทุกจังหวัด ที่ควรต้องเน้นให้ความสาคัญกับสภาพความเป็นอยู่ครอบครัว
ความยากลาบาก ความไม่ มั่นคงในอาชีพ การมีร ายได้ไม่แน่นอนอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่ต้องเผชิญ ควบคู่ไป กับ การมี
ความสามารถด้านการเรียน มีความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง
หลักการและแนวคิด โครงการทุนการศึกษา
หลักการและแนวคิด โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร มี หลักการ
แนวคิดมุ่งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียน
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โดยยึดหลักให้มีการกระจายทุนครบในทุกจังหวัด ระยะเริ่มแรก พระราชทานทุนให้จังหวัดละ 2 ทุน และให้มี
ความเท่าเทียมระหว่างเพศของผู้รับพระราชทานทุน โดยเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ
ต่อเนื่องจนจบปริญ ญาตรี ทั้ ง นี้ ในระยะต่อไป จะพิจ ารณาขยายจ านวนทุ นเพิ่ม ขึ้นตามความเหมาะสม และให้
ครอบคลุมถึงการพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการเฉพาะกรณีๆ
กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ประกอบด้วย
1. ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามัญ ที่สนับสนุนให้เท่ากันทุกราย ในอัตรารวมทั้งสิ้น 18,000บาท/ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึ ก ษา 6,000 บาท/ปี และค่ า ครองชี พ 12,000 บาท/ปี และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายอาชี พ
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปวช.) ที่สนับสนุนให้เท่ากันทุกราย ในอัตรารวมทั้งสิ้น 22,000 บาท/ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 10,000 บาท/ปี และค่าครองชีพ 12,000 บาท/ปี
2. ทุ นการศึกษาพระราชทานในระดับ ปริญ ญาตรีห รือเทียบเท่ า ที่ จัดสรรต่อเนื่องให้กั บนักเรียนทุ น
พระราชทานในโครงการทุ นการศึก ษาฯ ที่ จบในช่วงชั้นมั ธยมศึก ษาตอนปลายทั้ งสายสามั ญ และสายอาชีพ และ
มีความสามารถเข้าเรียนต่อในระดับ อุ ดมศึกษา/ปริญ ญาตรีหรือเที ยบเท่า โดยการจัดสรรทุนการศึก ษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะจัดสรรตรงโดยวิธีการโอนเงินทุนพระราชทาน เข้าบัญชีให้กับนักเรียนทุนฯ ครอบคลุม
หมวดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ครอบคลุมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนี ยม/บ ารุงการศึกษา
และอื่นๆ หมวดค่าหอพัก หมวดค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และหมวดค่าครองชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก : เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 คน
(ชาย 1 คน หญิง 1 คน) ที่ มีผ ลการเรียนในระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้น คะแนนเฉลี่ยไม่ ต่ากว่า 3.00 และมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญและสายอาชีพต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกรณีๆ : เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรมทุกจังหวัดทั้งชายและหญิง ที่มี
ผลการเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ คะแนนเฉลี่ยไม่ ต่ากว่า 2.75 และมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกรณีๆ ไป
เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับพระราชทานทุน
1. ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพต่อเนื่องไปจนจบ
ระดับปริญญาตรี รวมทั้งทุนการศึกษาพระราชทานในระดับปริญญาตรีเฉพาะกรณี ๆ นั้น ผู้ได้รับพระราชทานทุน
จะต้องศึกษาตามหลักสูตร และระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด โดยจะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหาร
จัดการทุนพระราชทาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. คณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน มีสิทธิ์เ สนอให้ยกเลิกการให้ทุน หากประเมิ นผลระหว่าง
การศึกษาแล้วปรากฏว่า ผู้ได้รับพระราชทานทุนมีความประพฤติไม่สมควร ไม่เหมาะสม หรือมีผลการเรียนต่าลงจากที่
เป็นอยู่โดยปกติ /ต่ากว่าเกณฑ์เรียนดี อย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ในการพิจารณายกเลิกทุน คณะกรรมการ
บริหารจัดการทุนพระราชทาน จะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะนาข้อมูลปัญหา อุปสรรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่
ส่งผลต่อการเรียนของแต่ละคนมาพิจารณาอย่างรอบคอบ
3. ผู้ได้รับ พระราชทานทุ นไม่ มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุ นคืน และเมื่ อจบการศึก ษาในระดับปริญญาตรีแล้ว
จะเปิดโอกาสให้สามารถสมัครเข้าทางานเป็นข้าราชบริพารได้ตามความสมัครใจ

