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บทท่ี 1 
 บทนำ 
 

1.1 หลักการและแนวคิด 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๒๖/๒๕๖๐      

สั ่ง ณ วันที ่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เร ื ่องตัดโอนตำแหน่งและอัตราเง ินเดือนและเงินอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง                
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ยจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมา
ตั้งจ่ายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ ๑) และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์        
ที่ ๒๑๖/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวนาถนภางค์แจ่มสุวรรณ  ตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ กส ๑๐๓๖ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทาง     
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ ้นมา       
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสนับสนุน ประสานงานเกี่ยวกับงานทุนการศึกษา 
 2. งานรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน และบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานทุนการศึกษา  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การปฏิบัติงานเป็นระบบ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



 
 
      บทท่ี 2  

แนวทางการดำเนินงาน 

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงานได้ยึดหลักในการดำเนินงาน  คือ นโยบายหรือยุทธศาสตร์        
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๒ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
 นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่   
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

๘.๑ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
๘.๒ ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) ๖ ด้าน ได้แก่ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
๒.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
๒.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

๑. คนทุกช่วงว ัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๓. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๓. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัย
จากไซเบอร์เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 
๑. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๒. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
๓. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา 
๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
๑. ผู ้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น          

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่าง         

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๔. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่
๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่
๓. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๒. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
๓. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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แนวทางการพัฒนา 
๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
๑. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๒. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม

จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๓. การวิจัยเพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. พัฒนาองค์ความรู ้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
๑. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได ้
๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
๓. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พ้ืนที ่
๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ

กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจำและนำสิ่งที่จำ ไปฝึกคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

กลยุทธ์๑.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน     
ในรูปแบบทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ ๑.๔ ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ ๑.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาผลผลิต /ผลลัพธ์มี
การผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ มีครู
ประจำชั ้นครบทุกห้อง และมีครูที ่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที ่สอน ผู ้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

กลยุทธ์๒.๑วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 

กลยุทธ์ ๒.๒ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๒.๓เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
กลยุทธ์ ๒.๔สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ๒.๕พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ      

ของการพัฒนาประเทศผลผลิต /ผลลัพธ์มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ิมจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ  
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ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ     
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั ้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง             
ในเชิงพาณิชย์การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

 
กลยุทธ์๓.๑ เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
กลยุทธ์ ๓.๒ เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
กลยุทธ์ ๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๓.๖ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตผลผลิต /ผลลัพธ์ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

กลยุทธ์๔.๑ ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ๔.๓ เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 

กลยุทธ์ ๔.๔ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ๔.๕ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ          

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาผลผลิต /ผลลัพธ์

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล        
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์  ๕.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไมซ้่ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ ๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

กลยุทธ์ ๕.๓ ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ ๕.๔ จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาผลผลิต /ผลลัพธ์ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์๖.๑ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 

กลยุทธ์ ๖.๒ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๖.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ

เหลื่อมล้ำสร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์ ๖.๔ เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ ๖.๕ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๖.๖ ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา

เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๓ 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
๓.๑ ดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ    
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด  
 1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
       งานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด  

 2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ได้รับทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน 
 2.2 เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนทุนเพ่ือการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่อง 
 2.3 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร มีส่วนร่วมในช่วยเหลือ สนุนสนุน         
และสงเคราะห์ทุนการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

3. ขอบเขตของงาน 
 ทุนการศึกษาทั่วไป ทุกระดับ ทุกประเภท สำหรับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

4. คำจำกัดความ 
              ทุนการศึกษา หมายถึง  เงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ีบุคคล หรือองค์กรต่างๆ  บริจาคให้   
เพ่ือช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรง ได้ศึกษาเล่าเรียน 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษารายละเอียด กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการพิจารณาทุนการศึกษา  
พระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด 

 5.2 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือก ตัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้  
“มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด พร้อมทั้งแจ้ง            
คณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และเชิญประชุมพิจารณาคักเลือกนักเรียนทุนฯ 

5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบ และเสนอรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติ   
ตามหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดคู่มือ และแผนปฏิบัติการ     
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดทราบโดยเร็วที ่สุด          
เพื่อทุกโรงเรียน ทุกสังกัด สามารถคัดเลือก เสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้    
ทุกโรงเรียน โดยไม่จำกัดจำนวน และแจ้งให้โรงเรียนนำส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือนและข้อมูล     
ที่เกี ่ยวข้องตามแบบรายงานที่โครงการกำหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน พร้อมเอกสารแนบท้ายรายงาน        
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กำหนด และประมวลจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่ อผู้ได้รับ
การเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน  

5.4 เมื่อได้รับรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแล้ว แจ้งให้กรรมการลงพ้ืนที่ 
เยี ่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ มาประกอบการพิจารณากลั่นกรองโดย ดำเนินการอย่างโปร่งใส     
เป็นธรรมยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และต้องสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
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 5.5 คณะกรรมการฯ จังหวัด ต้องจัดให้มีการประเมินความเครียด และภาวะซึมเศร้าตามแบบ 
ประเมินของกรมสุขภาพจิตที่แนบมาพร้อมนี้ (แบบประเมินความเครียด ST-5 และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า CDI) 
ให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับจังหวัด โดยประสานความร่วมมือให้สาธารณสุขจังหวัดร่วมพิจารณา
และให้การรับรองผลการประเมิน 

5.6 ประชุมคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือก ตัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้    
“มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด โดยพิจารณา
เรียงลำดับนักเรียนตามคะแนนจากมากไปน้อย 
   5.7 จัดส่งรายงานสรุปผลการคัดเลือก คัดสรร ตามแบบรายงานที่โครงการกำหนด (แบบรายงาน 
จ.-๐๑-จังหวัด) พร้อมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว      
(แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) พร้อมด้วยแบบรับทราบข้อมูลเงื่อนไขโครงการทุนฯ และคำยินยอมของผู้ปกครอง 
รวมทั้งผลการประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าที่ผ่านการรับรองโดยสาธารณสุขจังหวัด โดย ส่งต้นฉบับเอกสาร
ทั้งชุดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อพิจารณากลั่นกรองระดับภาค
ต่อไป 
 6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
              ตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กำหนด 
          7. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 7.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการ พุทธศักราช 2531  
       8. เอกสารอ้างอิง 
              หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ  และแนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา 
 
 
   ความเป็นมาเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ       
 สยามมกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราช
กุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทย     
ที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จ
ปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่
เยาวชนไทย ต่อมาในปี ๒๕๕๓ มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ 
มาอยู ่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืนสืบต่อไป  การดำเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาฯ          



        -12- 
 
มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. 
ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด ทุกจังหวัด  
มีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมดำเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด       
เพื ่อเข้าสู่การพิจารณากลั ่นกรองให้ร ับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รวมทั ้งติดตามดูแลนักเรียนผู ้ได้รับทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. 
  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน      
มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปแล้ว รวม ๑๒ รุ่น จากทุก
จ ังหว ัดทั ่วประเทศ รวมทั ้งส ิ ้น ๑,๙๓๕ ราย เง ินทุนพระราชทานที่ได้จ ัดสรรไปแล้ว จำนวนทั ้งสิ้น 
๕๓๓,๙๙๓,๔๙๕ บาท โดยที่ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐    
เป็นต้นไป ได้มีการปรับปรุงหลักการ แนวคิด แนวทางการดำเนินงานโครงการทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบาย    มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุน และให้เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา     ที่รับทุน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพอย่างรอบ
ด้าน บ่มเพาะให้เป็นคนดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยเริ่มใช้มานับตั้งแต่นักเรียนทุนฯ    
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
      วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทาน     
ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก่ผู ้ที ่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสศึกษา       
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า      
ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านความมั่นคง และเข้าสู่การมีอาชีพอย่างมั่นคง 
รวมทั้งการพระราชทานทุนเป็นกรณีๆ ตามที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. จะเห็นสมควร 

๒) เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ ความมีวินัย    
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ  
อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทยผู้ได้รับทุนพระราชทานเป็นนักเรียนทุน     
ในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพนำความรู้กลับไปทำงานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็น
พลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แกป่ระเทศชาต ิ

 
 กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร 

๑) กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา นั้นๆ  
ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร และกลุ่มนักเรียนผู้รับทุนในโครงการกองทุนการศึกษา    
ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษาล่าสุด  

๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนฯ ต้องเป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนใน
ทุกๆ ข้อตามที่กำหนด ดังนี้ 
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- เป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ 
๓.๐๐ และสามารถเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือ
อยู่ระหว่างการคัดเลือกซึ่งคาดว่าสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อได้ 

- มีความมุ่งมั่น และความสามารถท่ีจะเรียนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ
ประสงค ์มุ่งมั่นและสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้งมี
ความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต 

- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย 
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสภาวะทางจิตเป็นปกติ รวมทั้งเป็นผู ้มีความ

ประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
- มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ  
- ผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ต้องได้รับรู้ข้อมูลโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

เข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ และพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื ่อนไข       
ทั้งด้านการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุน
พระราชทาน รวมทั้งการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุน โดยต้องได้รับความยินยอมจากบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ด้วย 

หลักเกณฑ์ และกลไกคัดเลือก คัดสรร และคัดกรองผู้รับทุนฯ  
๑) หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ยึดตามกรอบ ๓ หลักเกณฑ์ เกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งม่ันจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และมีความสามารถในการเรียนให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ เกณฑ์ประพฤติดี 
ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที ่ด ีถูกต้องดีงามมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์               
และประเทศชาติ และเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ มีสภาวะทางจิตเป็นปกติ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจ และพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกตอ้ง 
ดีงาม มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดี
งาม สำหรับเกณฑ์ความยากจนยากลำบาก จะเป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้นและอาจใช้ในการพิจารณา     
เชิงเปรียบเทียบได้ 

ทั้งนี้ ให้น้ำหนักความสำคัญของทั้ง ๓ เกณฑ์เท่าๆ กัน และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด สามารถกำหนดรายละเอียดภายในเกณฑ์แต่ละด้านได้ ตามบริบทท่ีเหมาะสมของจังหวัดตน  
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รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกฯ ระดับพื้นที่และในโครงการกองทุนฯ 
๑) การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ   

และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน 
ม.ท.ศ. ดำเนินการประสานแจ้งรายละเอียดคู ่มือและแผนปฏิบัติ การการดำเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ.             
ให้หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อขออนุเคราะห์ความร่วมมือ 
ดังนี้ 

๑.๑) แจ้งกระทรวงมหาดไทย ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ทราบรายละเอียด      
แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.      

และสร้างความเข้าใจร่วมกันใน “คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ และประสานงานระดับจังหวัด” ทุกจังหวัด    
ให้เริ ่มดำเนินกระบวนการคัดเลือกฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางในปี ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด 
ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ     
ของกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกับประธาน และเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด    
ทุกจังหวัด โดยมีฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  

๑.๒) แจ้งกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานแจ้งศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาคการศึกษา      
และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ทราบรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔ 
และการคัดเลือก คัดสรร นักรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน       
ในบทบาทภารกิจที่ศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค และบทบาทของศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัดซึ่งต้องทำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯระดับจังหวัด เพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางในปี ๒๕๖๔ 
อย่างเคร่งครัด ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

๑.๓) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประสานแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่  
การศ ึ กษาท ุ กแห ่ ง  ร ั บทราบรายละเอ ี ยดแนวทางการข ับ เคล ื ่ อนงานโครงการท ุ นฯ ม.ท.ศ .  
ปี ๒๕๖๔ เพื ่อให้ความร่วมมือประสานสนับสนุนให้โรงเร ียนในสังกัด ได้ร ับทราบข้อมูลรายละเอียด                  
และเตรียมการคัดสรรเสนอรายชื่อนักเรียนในโรงเรียนตนต่อไป รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.พื ้นที ่กรุงเทพมหานคร        
โดยกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ เพ่ือดำเนินกระบวนการคัดเลือกฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง 
อย่างเคร่งครัด ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

๑.๔) แจ้งสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ทราบรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนงาน      
โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนจากโครงการกองทุนการศึกษาฯ        
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีกำหนด  
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 ๒) การดำเนินงานระดับพื้นที่/จังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด    
เป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ) ทำงานร่วมกับศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาคการศึกษา 
ตามแนวทางและขั้นตอน ดังนี้  
 ๒.๑)  ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการ 

(๑) แจ้งรายละเอียดคู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน   
ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔ ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อทุกโรงเรียน ทุกสังกัด สามารถคัดเลือก 
เสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้ทุกโรงเรียน โดยไม่จำกัดจำนวน    

(๒) ทั้งนี้ โรงเรียนต้องชี้แจงให้นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อ และผู้ปกครอง ได้ทราบ  
รายละเอียดโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และหลักเกณฑ์เง่ือนไขการรับทุนฯ อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ซักถาม
โดยละเอียดให้เข้าใจอย่างถูกต้อง  

(๓) แจ้งให้โรงเรียนนำส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบ  
รายงานที่โครงการกำหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน พร้อมเอกสารแนบท้ายรายงาน) ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการฯ จังหวัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กำหนด และประมวลจัดทำทะเบียน
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน  

๒.๒) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการ 

 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการ 
(๑) แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือก ตัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้  

“มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด พร้อมทั้งแจ้ง            
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และเชิญประชุมพิจารณาคักเลือกนักเรียนทุนฯ 

(๒) ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบ และเสนอรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติ    
(๓) ตามหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดคู่มือ       

และแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดทราบ
โดยเร็วที่สุด เพื่อทุกโรงเรียน ทุกสังกัด สามารถคัดเลือก เสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดได้ทุกโรงเรียน โดยไม่จำกัดจำนวน และแจ้งให้โรงเรียนนำส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน    
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่โครงการกำหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน พร้อมเอกสารแนบท้าย
รายงานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กำหนด และประมวลจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้
ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน  

(4) เมื่อได้รับรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแล้ว แจ้งให้กรรมการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน   
และสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ มาประกอบการพิจารณากลั่นกรองโดย ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม      
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และต้องสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
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(5) คณะกรรมการฯ จังหวัด ต้องจัดให้มีการประเมินความเครียด และภาวะซึมเศร้าตามแบบ 
ประเมินของกรมสุขภาพจิตที่แนบมาพร้อมนี้ (แบบประเมินความเครียด ST-5 และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า CDI) 
ให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับจังหวัด โดยประสานความร่วมมือให้สาธารณสุขจังหวัดร่วมพิจารณา
และให้การรับรองผลการประเมิน 

(6) ประชุมคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือก ตัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิ     
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด โดยพิจารณาเรียงลำดับ
นักเรียนตามคะแนนจากมากไปน้อย 
  (7) จัดส่งรายงานสรุปผลการคัดเลือก คัดสรร ตามแบบรายงานที่โครงการกำหนด (แบบรายงาน จ.-
๐๑-จังหวัด) พร้อมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว      
(แบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) พร้อมด้วยแบบรับทราบข้อมูลเงื่อนไขโครงการทุนฯ และคำยินยอมของผู้ปกครอง 
รวมทั้งผลการประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าที่ผ่านการรับรองโดยสาธารณสุขจังหวัด โดย ส่งต้นฉบับเอกสาร
ทั้งชุดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อพิจารณากลั่นกรองระดับภาค
ต่อไป 
 

 

 
    ************************************** 


