
ข้อมูลทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย SET 
 

 
ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย SET 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : มูลนิธิเกื้อกลูเพื่อการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ช้ัน 6 
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
60000 โทรศัพท์ 0-8720-50537 
ลักษณะทุน : ทุนไม่ต่อเนื่อง (เป็นทุนสงเคราะห์ใหเ้ปล่า) 
คุณสมบัติ : 1. เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 – 4 ซึ่งจะพิจารณาช้ันปีที่ 2 เป็นกรณีพิเศษ 
  2 เข้าร่วมกจิกรรมระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ/ โปรแกรมวิชาเป็นอย่างด ี
  3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย หรือภายนอกสถาบัน 
  4. มีฐานะยากจน ครอบครัวขาดทุนทรัพย ์
  5. ผลการเรียนดี เฉล่ียสะสมครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.00 
  6. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียรไม่กระท าผิดวินัยของ 
                                     มหาวิทยาลัย และกฎหมายบ้านเมือง 
จ านวนทุนท่ีได้/ปี : จ านวน 100 ทุน ต่อปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ๆ ละ 50 ทุน  
จ านวนเงินทุน : ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน ๆ ละ 50 ทุน ๆ 5,000 บาท 
วิธีการคัดเลือก : นักศึกษาที่ได้รบัทุน ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนเดิม เป็นคนใหมเ่ปลี่ยนแต่ละภาคเรียนก็ได้  
                                 แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังตอ่ไปนี้ 
  1. ตรวจสมุดกิจกรรม มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ/ โปรแกรมวิชา  
                                      จ านวน 55 % จากจ านวนกจิกรรมที่จัดผ่านไปทัง้หมด 
    2. ตรวจสมุดกิจกรรมจิตอาสา กยศ. กรณีนักศึกษาขอรับทุนเป็นนักศึกษากองทุนเงินให้ 
                                   กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
    3. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.00 
 4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ และท าประโยชน์แก่สังคม มหาวิทยาลัย 
    5. ไม่กระท าผิดวินัยของมหาวิทยาลัย 
    6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือ 
       ถูกควบคุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือถูกควบคุมจากส านักงาน 
                                          ควบคุมความประพฤติ เป็นต้น 
 

ความเป็นมาของทุนการศึกษามูลนิธิเพ่ือเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย SET 
 

 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนในปี 2537 โดยพระปลัดปีเตอร์ ปัญญาปทีโป พระภิกษุ
ชาวอังกฤษ โดยพระปีเตอร์ได้จ าวัดแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ และบางครั้งได้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนในตัวจังหวัดด้วย มีนักเรียนคนหนึ่งของท่านช่ือ เสกสรร ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดทุกวิชา 
แต่พ่อและแม่ของเขาซึ่งประกอบอาชีพท าฟาร์มเกษตร มีฐานะยากจน และไม่สามารถที่จะจ่ายค่าโดยสารรถประจ า
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ทางของลูกชายเพื่อที่จะนั่งรถไปโรงเรียนได้ เสกสรรจึงได้มาอาศัยเป็นนักเรียนประจ าอยู่ที่โรงเรียน โดยอาศัยอยูใ่นเพงิ
กระท่อมที่ทรุดโทรมในบริเวณโรงเรียน จนต่อมาเมื่อเสกสรรเรียนจบระดับมัธยมศึกษาแล้ว เขาได้สอบเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ แต่เป็นเพราะความยากจนของครอบครัว ท าให้เขาไม่สามารถศึกษาต่อได้ตามที่เขา
ฝันไว้ เสกสรรจ าเป็นต้องออกมาท างานเป็นเด็กปั้มน้ ามันที่สถานีบริการแห่งหนึ่ง จนพระปีเตอร์เห็นและรับทราบถึง
ความสูญเสียโอกาสในการศึกษาของเสกสรร ท่านจึงตัดสินใจที่จะหาทางวิธีที่จะช่วยเสกสรร ซึ่งนักเรียนของท่าน 
 พระปีเตอร์ได้เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวของเสกสรรให้เพื่อนๆ ของท่านที่ประเทศอังกฤษรับทราบ และพวก
เขาตกลงที่จะสนับสนุนเสกสรรเพื่อได้ศึกษาเล่าเรียนต่อ ต่อมาเมื่อเงินที่มีผู้บริจาคมีมากพอที่จะจัดตั้งมูลนิธิทุนเพื่อ
การศึกษาที่จะช่วยให้นักเรียนคนอื่น ๆ ที่ตกอยู่สถานการณ์คล้ายกับเสกสรร  กองทุนนี้จึงกลายเป็นกองทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่องส าหรับนักเรียน การก่อตั้งกองทุนนี้ไม่เพียงท าให้เสกสรรสามารถเรียนจบเพียงระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทเท่านั้น ด้วยความสามารถของเขาท าให้เขาสามารถเรียนจบในระดับปริญญาเอก สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
ปัจจุบันน้ี ดร. เสกสรร ได้เป็นผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่ดี ที่มีใคร
บางคนได้เห็นโอกาสและอนาคตของเขา ในขณะที่เขาท างานในสถานีบริการน้ ามัน 
 ในปี พ.ศ. 2538 พระปีเตอร์ย้ายไปจ าวัดในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ วัดนี้ใกล้กับศูนย์การศึกษาประจ า
จังหวัดรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วย ในช่วงเวลาปีกว่า ๆ ที่พระปีเตอร์ได้ท าการสอนหนังสือให้กับ   
ศูนย์สถาบันการศึกษา ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สวัสดิการ 
 ส าหรับช่ือของ มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ได้เป็นที่รู้จักจริง ๆ ในปี พ.ศ. 2540 หลังจากที่
หนังสือเล่มแรกของพระปีเตอร์ตีพิมพ์ออกวางขาย ที่ช่ีอว่า “Phra Farang – am English monk in Thailand” 
หนังสือเล่มนี้ได้รวมการเล่าถึงปัญหาของนักเรียนที่ยากจน และสิ่งที่ตามมาก็คือ ทางมูลนิธิได้รับการสนับสนุนเงิน
บริจาคจากผู้ที่ใจบุญทั่วโลก หนังสือเล่มที่สองของพระปีเตอร์ ช่ือเรื่อง“Little Angels” ที่เล่าถึงชีวิตสามเณร      โดย
หนังสือเล่มที่สองตีพิมพ์ ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านมากขึ้นกว่าเดิม 
 และในกลางปี พ.ศ. 2546 มูลนิธิได้ขยายตัวมากขึ้นจนถึงจุดที่การท างานของพระปีเตอร์เพื่อการกุศลในมูลนิธิ
เริ่มที่จะขัดแย้งกับสถานะภาพ ในฐานะพระภิกษุ เพื่อแก้ปัญหานี้ พระปีเตอร์จึงลาสิขาบทจากการเป็นพระภิกษุ 
เพื่อที่จะอุทิศเวลาทั้งหมดของเขาให้กับมูลนิธิ และในฐานะฆราวาสหลังจากสึกจากพระภิกษุแล้ว ในนาม ปีเตอร์     
โรบินสัน เขาได้ท างานเป็นอาสาสมัครในฐานะผู้อ านวยการของมูลนิธิ โดยมีครู –อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
หลายคนยังคงอุทิศเวลาของพวกเขาที่จะช่วยเหลืองานของมูลนิธิ แต่มีแค่คนเดียวที่มูลนิธิจ่ายเงินเดือนให้ คือ เจ้าหนา
ที่ผู้ช่วยธุรการ ที่เป็นอดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิ 
 ในปี พ.ศ. 2548 กองทุนการศึกษาของนักเรียน ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย ในนาม มูลนิธิเพื่อ
เกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย 
 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 
 

 นายซีเวิอร์ด ลาร์สสัน ประธานและผู้อ านวยการ 
 นายปีเตอร์ เอส โรบันสัน  รองประธานและกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรพิบูลย์ เลขนุการ 
 อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน เหรัญญิก 
 อาจารย์ดาลัด อนุตตรังกูล  
 นายเอเดรียน ทอปแฮม 
 นายเดวิด วิลเลี่ยมส์ 
 นายสรสิงห์ เกาหวาย ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ   
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ภารกิจหลักของมูลนิธิ 
 

 ภารกิจหลักของมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ก็คือ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยทีข่าด
แคลนทุนทรัพย์ในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
 การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ จะเป็นการมอบทุนการศึกษาตามโครงการในรูปแบบระยะยาวจนจบ
การศึกษา ซึ่งนักเรียนบางคนได้รับทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาถึง 12 ปีก็มี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึก อาชีวะศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโทถึงปริญญาเอกก็มี 
 นอกจากภารกิจหลักในการระดมเงินจากแหล่งต่าง ๆ ของผู้มีจิตใจอันประเสริฐ น ามามอบให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาแล้ว มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ยังมีโครงการย่อยส าคัญอีก 3 โครงการ ได้แก่ 
  1. โครงการครูอาสาสมัคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาหอการค้าสหราชอาณาจักร โดยนักเรียนชาว
อังกฤษจ านวน 2 คน ที่มีระดับช้ันการศึกษาห่างกัน จะได้รับทุนให้มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี  
  2. โครงการสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณรโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค
เกือบทั้งหมดจากพินัยกรรมของผู้บริจาคที่เสียชีวิตไปแล้ว นักเรียนที่โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาในจังหวัดนครสวรรค์เป็น
พระภิกษุสามเณรทั้งหมด เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนเหล่าน้ีส่วนมากไม่มีทุนทรัพย์ที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนของรัฐบาลได้ หรือจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้สนับสนุนการศึกษาฟรีตลอดช่วงเวลาใน
การศึกษา 
  3. โครงการสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้าแสงสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคที่ส่วนใหญ่จะได้มาจาก
พินัยกรรม ซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้าแสงสวรรค์ เป็นสถานเลี้ยงเด็กก าพร้าในจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบดูแล
เด็กก าพร้าประมาณร้อยกว่าคน โดยดูและตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงวัยรุ่น 
 

 กล่าวโดยสรุป ค าว่า SET ย่อมาจาก Supporting Education in Thailand ซึ่งมักจะเรียกกันจนติดปากว่า 
“ทุน SET” โดยปัจจุบันจะมีช่ือเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า The SET Foundation ช่ือภาษาไทยว่า “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูล
การศึกษาในประเทศไทย” จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อปี พ.ศ. 2548 พันธกิจหลักของมูลนิธิก็คือ การมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  
 ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธินี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
จนถึง ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

ปีท่ีรับทุน ภาคเรียน จ านวนทุนต่อเน่ือง จ านวนทุนไม่ต่อเน่ือง วันท่ีรับทุน 
 

2553 
ภาคเรียนที่ 1 25 - 18 ส.ค. 53 
ภาคเรียนที่ 2 25 - 12 พ.ย. 53 

 

2554 
ภาคเรียนที่ 1 25 20 9 ส.ค. 54 
ภาคเรียนที่ 2 75 20 14 ธ.ค. 54 

 

2555 
ภาคเรียนที่ 1 100 50 9 ก.ค. 55 
ภาคเรียนที่ 2 100 50 13 พ.ย. 55 

 

2556 
ภาคเรียนที่ 1 100 50 23 ส.ค. 56 
ภาคเรียนที่ 2 90 50 27 พ.ย. 56 

 

2557 
ภาคเรียนที่ 1 100 50 6 มี. ค. 57 

(รับครั้งเดียว) ภาคเรียนที่ 2 100 50 
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ปีท่ีรับทุน ภาคเรียน จ านวนทุนต่อเน่ือง จ านวนทุนไม่ต่อเน่ือง วันท่ีรับทุน 
 

2558 
ภาคเรียนที่ 1 100 50 10 พ.ย. 58 
ภาคเรียนที่ 2 100 50 9 มี. ค. 59 

 

 หมายเหตุ ทุนนี้ยังจะมอบในปีต่อๆ ไป ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธินี้ 
ได้แก่ 
  1. ทุนต่อเนื่อง จ านวน 100 ทุน ต่อปีการศึกษา ปีละ 20,000 บาท แบ่งจ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท
นักศึกษาผู้รับทุนจนจบหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาน้ัน ๆ 
  2. ทุนไม่ต่อเนื่อง (ทุนสงเคราะห์) จ านวน 100 ทุน ต่อปีการศึกษา ปีละ 5,000 บาท แบ่งจ่ายภาคเรียน 
ละ 50 ทุน นักศึกษาผู้รับทุนทุนสงเคราะห์ อาจเป็นคนเดิมหรือคณะกรรมการพิจารณาใหม่ตามความจ าเป็น 
 

 ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรขอบพระคุณแทนนักศึกษาที่ให้โอกาสลูกศิษย์มีความรู้เพื่ออนาคตภาย
ภาคหน้าต่อไป 
 

** นักศึกษาประสงค์ขอรับทุนโปรดติดตาม ข้อมูลการรับสมัครจากหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ** 
 
 
 
 


