
ข้อมูลทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จย่า 
 

 

ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จย่า 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : โครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า The Compassion of The Princess Mother's Projects 
                                 693 อาคารมูลนิธิ พอ.สว. ถนนบ ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   
                                 กรุงเทพมหานคร 10100 
                                 โทรศัพท์ 0 - 2226 - 5666 ต่อ 2110 โทรสาร 0 - 2225 - 5411 
ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่งสาขาเกี่ยวกับสาธารณสุขจนส าเรจ็การศึกษา  
คุณสมบัติ :  1. เป็นนักศึกษาวิชาด้านสาธารณสุข และมจีิตใจรักในวิชาด้านสาธารณสุข 
               2. เป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
              3. มีสัญชาติไทย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ 
              4. เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการขอรับทุนการศึกษาจากสถาบันอื่น 
              5. มีภูมิล าเนาอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
                                  ล าปาง ล าพูน ตาก และแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากร  
จ านวนทุนท่ีได้/ปี : ต่อเนื่องมาจากการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
จ านวนเงินทุน : ไดต้ามที่โครงการทุนก าหนดให้เป็นค่าเล่าเรียนของสถาบันนั้น ๆ 
วิธีการคัดเลือก : วิธีที่ 1  : คณะกรรมการสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ที่สมัครขอรับ 
                               ทุนโดยตรงกับโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข 
                                 วิธีที่ 2  :  สถาบันการศึกษาเปน็ผู้ด าเนินการพิจารณาคัดเลอืกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติ 
                                 เป็นไปตามเงื่อนไขการขอรบัทุน แล้วเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการพจิารณาอนุมัติให ้
                                 ทุนการศึกษาต่อไป 
 

เง่ือนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุน 
 

 ทั้ง 2 วิธี โครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข จะมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ได้รับทุนผ่านสถาบันการศึกษา
เท่านั้น และเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกการรักในถ่ินเกิดของตนเอง มีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
             1. เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
สถาบันการศึกษาก าหนด และจะต้องรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการฯ ทุกภาคเรียนการศึกษา 
             2. นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่า
ของเวลาที่เรียน หรือปฏิบัติหน้าที่ในถ่ินทุรกันดารในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเร่งด่วน 
  เงื่อนไขสัญญา เมื่อจบการศึกษาจะต้องกลับไปปฏิบัติงานในภูมิเลาเนาเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่าเท่าครึ่งของ
ระยะเวลาที่รับทุน เป็นโครงการที่ให้ทุน (ให้เปล่า) เป็นเงินจ านวนมากที่สุด โดยคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการศึกษา
ทั้งหมด คือทุกอย่างที่สถาบันเรียกเก็บ ค่าเช่าหอพัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท เฉลี่ยปีละ 40,000 - 
50,000 บาทต่อคน ซึ่งเพียงพอต่อการเรียนไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว  
  ทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จย่านี้ซึ่งก็มอบให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าลังศึกษาด้านสาธารณสุข ที่ตั้งข้ึน
เพื่อสนองพระราชปณิธาณของสมเด็จย่า มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครที่ร่วมในการพิจารณาและสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนด้วยลักษณะของกัลยาณมิตร ปีหนึ่งมีการพิจารณา 2 ครั้ง นักศึกษาท่านใดสนใจ 
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ติดตามประกาศรับสมัครจากกองพัฒนานักศึกษา 
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ความเป็นมาของทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จย่า 
 

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสนพระทัยและห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสใน
ท้องถ่ินทุรกันดาร และทรงมีพระเมตตาสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้
อย่างสม่ าเสมอตลอดมา ดังที่พระองค์ท่านได้ทรงตั้งองค์กรการกุศลข้ึนหลายองค์กร และเมื่อกลางปี พ.ศ.2535 ทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะพระราชทานสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ด้วยพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ ทรงมุ่งเน้นประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ินทุรกันดารและบนพื้นที่สูง ทั้งนี้ทรงพระราชด าริว่า
อาศรมศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น 
"ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย " ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนราชการที่เข้าไป
ด าเนินงาน คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ควรจะเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือสนับสนุนได้ดี 
พระเมตตาที่องค์สมเด็จย่าทรงมีกับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถ่ินทุรกันดารจะเน้นกิจกรรมที่ประชาชนต้องการ
และเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและถาวร เป็นการฝึกอบรมให้ผู้รับคือครูอาสาสมัครและประชาชนเหล่านั้น  ได้รู้จักการ
บริหารกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมของเขาเอง เป็นการพัฒนาให้เขาได้รู้จักพึ่งตนเอง 
 
การด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

      เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตแล้ว กิจกรรมต่างๆ ได้ด าเนินต่อไปภายใต้พระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และรับการสนับสนุนจาก      
“ทุนการกุศลสมเด็จย่า” โดยมีช่ือว่า “โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า” มีผู้รับผิดชอบ คือ คณะอ านวยการ มีฝ่าย
ปฏิบัติการ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายแผนและกิจกรรม/โครงการ ฝ่ายจัดหาทุนและสิ่งสนับสนุน ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และฝ่าย
นิเทศและติดตามผล โดยมีคณะที่ปรึกษาให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม 
      โครงการพระเมตตาสมเด็จย่านี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากพระราชปณิธานของสมเด็จย่า เพื่อด าเนนิการใหค้วาม
ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างเต็มที่ เป้าหมาย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีอาศรมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา            
“แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ซึ่งมีประมาณกว่า 600 หมู่บ้าน หรือหมู่บ้านอื่นที่มีองค์กรที่จะรองรับการสนับสนุนความ
ช่วยเหลือจากโครงการนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก 
ล าปาง ล าพูน แพร่ พะเยา และ น่าน รวมถึงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

  1. เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้อยโอกาสที่ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ 
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 
  2. เพื่อสร้างโอกาสและการสนับสนุนที่สอดคล้องและเหมาะสมทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข และชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในท้องถ่ินทุรกันดารห่างไกลความเจริญและบนพื้นที่สูง 
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้สามารถ
ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด 
 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 

       ในอดีตค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเหล่าน้ีส่วนมากได้มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จย่า นอกเหนือจาก
นั้นจะเป็นการสนับสนุนจากข้าราชบริพารและองค์กรอื่นๆ สมเด็จย่าจะทรงก าชับเสมอว่า “พยายามอย่ารบกวน
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ผู้อื่น” พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะท าบุญด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในบั้นปลายพระชนม์ชีพของ
พระองค์ท่าน ปัจจุบันงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมเหล่านี้มาจาก “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” ซึ่งมีสมเด็จ     
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นรองประธานฯ  
      ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า" โดยแสดงความจ านงว่าบริจาคเพื่อ “โครงการ
พระเมตตาสมเด็จย่า” ในการนี้ทุนการกุศลสมเด็จย่าจะออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถน าไปลดหย่อนภาษีในปีที่
บริจาคได้ 
 
 


