
ข้อมูลทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
 

ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : งานฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
                                 สยามมกุฏราชกุมาร ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  
                                 เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม เขตปอ้มปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 02-281-0946   
                                 โทรสาร 02-281-6127 
ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่งจนส าเรจ็การศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสตูรทุกระดับ) 
คุณสมบัติ : 1. กรณีทุนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ต้องเป็น 
                                  นักเรียนที่ก าลังเรียนในเทอมสุดท้ายของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี มีความ 
                                  ประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยในระดับช่วงช้ันที่ 3 ใน 4 ภาคเรียนที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าระดับ  
                                  3.00 และคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับช่วงช้ันที่ 3 ด้วย 
                                  คะแนนเฉลี่ยที่ไม่ต่ ากว่าระดับ 3.00 และมีความประสงค์จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา 
                                  ตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี  
                                  (หมายเหตุ : กรณีทุนพระราชทานระดับปริญญาตรีเป็นการเฉพาะกรณีๆ นั้น ยังมิได้เริ่ม 
                                  ด าเนินการในปี 2553 นี้ แต่อย่างไรก็ตามได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ กล่าวคือต้อง 
                                  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนในเทอมสุดท้ายของช่วงช้ันสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอน 
                                  ปลายสายสามัญและสายอาชีพ และคาดว่าจะจบการศึกษา โดยมีผลการเรียนดี มีความ 
                                  ประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยใน 4 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีความประสงค์จะเรียนต่อ 
                                  ระดับปริญญาตรี) 
  2. เป็นผู้มีฐานะยากจนมีความยากล าบาก 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 
                                             จังหวัดที่ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  2.3 กรณีบิดามารดาหย่าร้างหรือเสียชีวิต ให้พิจารณาจากรายได้ของผู้ปกครอง 
                                             โดยชอบธรรม หรือของตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองโดยชอบธรรม 
 3. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ  
                                   และมีมนุษยสัมพันธ์ด ี
 4. มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบัน 
                                   พระมหากษัตริย์ 
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จ านวนทุนท่ีได้/ปี : ต่อเนื่องมาจากการศึกษาข้ันพิ้นฐาน 
จ านวนเงินทุน : ได้ในระดับระดับอุดมศึกษา ประมาณ 58,000 บาท (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2556) 
วิธีการคัดเลือก :  1. จะไม่ใช้วิธีการประกาศรับสมัคร และไม่มีการสอบแข่งขัน แต่จะด าเนินการโดยการ 
                                   แสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานทุน ซึ่งต้องมี 
                                   คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่โครงการฯ ก าหนดไว้ 
  2. การด าเนินงานในปี 2553 จะด าเนินการโดยยึดเป้าหมายทุนพระราชทานรวม  
                                   152 ทุน (จังหวัดละ 2 ทุน ชาย 1/ หญิง 1) เป็นทุนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสาย 
                                   สามัญและสายอาชีพ โดยมีคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดท าหน้าที่ด าเนินการคัดเลือก  
                                   จัดสรรนักเรียนที่ก าลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2/2552 ที่มีคุณสมบัติ 
                                   ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนด โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดด าเนินการ 
                                   ตามแนวทางและข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1  รวบรวมจัดท าทะเบียนบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับพระราชทานทุน ตามเงื่อนไข  
                                              คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน  
                                              ทั้งในระดับบุคคลและครัวเรือน 
  2.2  ก าหนดรายละเอียดกระบวนการ ข้ันตอน และเกณฑ์ในข้ันวิธีปฏิบัติ 
                                              ด าเนินการในจังหวัดเพื่อด าเนินการคัดเลือก คัดสรรอย่างโปร่งใสเป็นไปตาม 
                                              วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และคุณสมบัติที่ก าหนด 
  2.3  ด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานทุน  
                                              จากทะเบียนบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิทั้งหมดที่รวบรวมไว้ โดยพิจารณาใช้วิธีการ 
                                              สัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านหรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง 
                                              ประจักษ์ทั้งส่วนบุคคล และครัวเรือนของผู้มีสิทธ์ิฯ รับพระราชทานทุนมา 
                                              ประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส เพื่อให้สามารถคัดสรรรายช่ือผู้มี 
                                              สิทธ์ิเข้ารับพระราชทานทุนในจ านวนที่มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2 – 3  
                                              เท่าตัว (ประมาณจังหวัดละ 4 - 6 ราย) โดยให้มีสัดส่วนระหว่างเพศชายและ 
                                              หญิงเท่าๆ กัน 
  2.4  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธ์เข้ารับพระราชทุนตามรายช่ือ 4 - 6 ราย        
                                              ให้ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน และให้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  
                                              เพื่อจัดท ารายงานสรุปลการด าเนินการคัดเลือก คัดสรร พร้อมจัดล าดับ 
                                              ความส าคัญและจัดท ารายละเอียดข้อมูลระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ตลอดจน 
                                              ข้อมูลส าคัญด้านอื่นๆ ของผู้มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานทุนที่ได้รับการคัดเลือก  
                                              คัดสรร และเสนอช่ือจากแต่ละจังหวัด 
  2.5  น าเสนอรายงานสรุปผลพร้อมรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานทุนจังหวัด 
                                              ละ 4 - 6 ราย ที่มีการจัดล าดับความส าคัญแล้ว และผ่านความเห็นชอบจาก 
                                              คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยรูปถ่ายและข้อมูลระดับบุคคลและ 
                                              ครัวเรือนดังกล่าว ส่งให้ คณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน ซึ่งเป็น 
                                              กลไกในส่วนกลางพิจารณาตามข้ันตอน เพื่อกลั่นกรองและคัดสรรให้เหลือตรง 
                                              ตามจ านวนเป้าหมายทุนพระราชทานที่ก าหนด ให้จังหวัดละ 2 ราย 
 * ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา จากคู่มือและแผนปฏิบัติการการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ปี 2553 * 
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ความเป็นมาของทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ข้ึนเมื่อปี 2552 ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่
เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากล าบาก แต่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน 
เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย 
       ต่อมา ในปี 2553 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ข้ึน โดยทรงเป็นองค์ประธาน
กรรมการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์รองประธานกรรมการ ทรงให้น า
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป 
  โดยที่การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการมู ลนิธิฯ ก ากับดูแลอ านวยการระดับ
นโยบาย และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 
ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ ก ากับการบริหารด าเนินงานโครงการ รวมทั้ง มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ        
รวม 3 ชุด ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานและประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไก
คณะกรรมการระดับจังหวัด ที่ทุกจังหวัดได้จัดต้ังข้ึน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมด าเนินกระบวนการ
คัดเลือกคัดสรร เสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทานในแต่ละปี 
       การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้มูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหาร
จัดการทุนพระราชทาน ได้น้อมรับพระราชด าริ ไปก าหนดหลักเกณฑ์การพระราชทานทุนและวิธีการคัดเลือก คัดสรร 
และกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย    
สายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน 
       ในการด าเนินงาน คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง นักเรียนผู้สมควรได้รับการพิจารณารับทุนพระราชทาน  
เป็นความร่วมมือของ ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ร่วมประสานด าเนินงานกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อด าเนินกระบวนการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร 
และมีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุยสอบถามข้อมูลจากตัว
นักเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง และ
จัดล าดับความส าคัญในสองล าดับแรกของทุกจังหวัด  ที่ควรต้องเน้นให้ความส าคัญกับสภาพความเป็นอยู่ครอบครัว 
ความยากล าบาก ความไม่มั่นคงในอาชีพ การมีรายได้ไม่แน่นอนอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่ต้องเผชิญ ควบคู่ไปกับการมี
ความสามารถด้านการเรียน มีความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง 
 
หลักการและแนวคิด โครงการทุนการศึกษา 
       หลักการและแนวคิด โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  มีหลักการ
แนวคิดมุ่งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียน 
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       โดยยึดหลักให้มีการกระจายทุนครบในทุกจังหวัด ระยะเริ่มแรก พระราชทานทุนให้จังหวัดละ 2 ทุน และให้มี
ความเท่าเทียมระหว่างเพศของผู้รับพระราชทานทุน โดยเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ 
ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้ ในระยะต่อไป จะพิจารณาขยายจ านวนทุนเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสม และให้
ครอบคลุมถึงการพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการเฉพาะกรณีๆ 
 

       กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ประกอบด้วย 
 

       1. ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามัญ ที่สนับสนุนให้เท่ากันทุกราย ในอัตรารวมทั้งสิ้น 18,000บาท/ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา 6,000 บาท/ปี และค่าครองชีพ 12,000 บาท/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปวช.) ที่สนับสนุนให้เท่ากันทุกราย ในอัตรารวมทั้งสิ้น 22,000 บาท/ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 10,000 บาท/ปี และค่าครองชีพ 12,000 บาท/ป ี
        2. ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่จัดสรรต่อเนื่องให้กับนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ ที่จบในช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และ          
มีความสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับ
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) ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญและสายอาชีพต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกรณีๆ : เด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรมทุกจังหวัดทั้งชายและหญิง ที่มี
ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 และมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกรณีๆ ไป 
 

เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับพระราชทานทุน 
 1. ทุนการศึกษาพระราชทานในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพต่อเนื่องไปจนจบ
ระดับปริญญาตรี รวมทั้งทุนการศึกษาพระราชทานในระดับปริญญาตรีเฉพาะกรณี ๆ นั้น ผู้ได้รับพระราชทานทุน
จะต้องศึกษาตามหลักสูตร และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด โดยจะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหาร
จัดการทุนพระราชทาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. คณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน มีสิทธ์ิเสนอให้ยกเลิกการให้ทุน หากประเมินผลระหว่าง
การศึกษาแล้วปรากฏว่า ผู้ได้รับพระราชทานทุนมีความประพฤติไม่สมควร ไม่เหมาะสม หรือมีผลการเรียนต่ าลงจากที่
เป็นอยู่โดยปกติ /ต่ ากว่าเกณฑ์เรียนดี อย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ในการพิจารณายกเลิกทุน คณะกรรมการ
บริหารจัดการทุนพระราชทาน จะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะน าข้อมูลปัญหา อุปสรรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่
ส่งผลต่อการเรียนของแต่ละคนมาพิจารณาอย่างรอบคอบ 
  3. ผู้ได้รับพระราชทานทุนไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน และเมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว       
จะเปิดโอกาสให้สามารถสมัครเข้าท างานเป็นข้าราชบริพารได้ตามความสมัครใจ 


