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ระเบียบ 

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
ว่าด้วย การดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

โดยที่ องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) พระราชทานพระราโชบายให้ปรับปรุงหลักการ แนวคิดและแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ปรับปรุง โดยให้ออกระเบียบให้รัดกุมครอบคลุม
ชีวิตในระหว่างรับการศึกษา และหลังจากจบการศึกษาแล้ว จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบมูลนิธิฯ ว่าด้วยการ
ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เพื่อให้การด าเนินโครงการ
ทุนการศึกษาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแนวปฏิบัติให้นักเรียนทุนในโครงการ
ทุนการศึกษาฯ ยึดมั่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สามารถด ารงสถานะการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานได้
ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และน าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถ่ินชุมชน  
มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ 

อาศัยความตามข้อบังคับมูลนิธิ ม.ท.ศ. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๖ ข้อ ๑๖.๕ คณะกรรมการ
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงตราระเบียบไว้ ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ 

ข้อความทั่วไป  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

ม.ท.ศ. หมายความว่า  มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
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โครงการทุน หมายความว่า  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

นักเรียนทุน หมายความว่า  นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการ ม.ท.ศ. 
เลขาธิการ หมายความว่า เลขาธิการ ม.ท.ศ. 
คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
คณะกรรมการระดับจังหวัด  หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับ

พระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบและ
ข้อบังคับของมูลนิธิ 

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  
 

หมวดที่ ๒ 

การปฏิบตัิตนของนักเรยีนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 

ข้อ ๖ นักเรียนทุนมีหน้าที่ปฏิบัติตน ด้านระเบียบวินัย ความประพฤติ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๖.๑ ในระหว่างที่รับทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุน นักเรียนทุนจะอยู่ในการ
ก ากับ ดูแลของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ โดยนักเรียนทุนต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย ข้อบังคับของสถานศึกษา และตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อก าหนดโครงการทุน  

๖.๒ นักเรียนทุน ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนทุน ทั้งต่อการเรียน การเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การประพฤติตามระเบียบวินัยของนักเรียน ด ารงตนอย่างมีศีลธรรม จริยธรรม 
ช่วยเหลือครอบครัว มีความกตัญญู และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนในโอกาส
ต่างๆ ตามความสามารถ ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ  

๖.๓ นักเรียนทุน ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีวินัยตามระเบียบนักเรียน นิสิต
นักศึกษาทั่วไป เรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  

 หากปรากฏว่า มีความประพฤติไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กระท าการผิด
กฎหมายจนต้องคดีอาญา ให้สิ้นสุดสถานะนักเรียนทุน โดยทันที 
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ข้อ ๗ นักเรียนทุน มีหน้าที่ปฏิบัติตนด้านการเรียน 

๗.๑ นักเรียนทุน ต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด ไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 
ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ต้องพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการ และมีความมุ่งมั่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ หรือสาขาที่
คณะกรรมการก าหนด  

๗.๒ นักเรียนทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี  
มีคะแนนเฉลี่ยในทุกปีการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นค่ามาตรฐานของประเทศ 
ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผลการเรียนปีแรกในชั้น ม.๔ หรือปวช.๑ มีระดับ ๒.๐๐ – ไม่เกิน ๓.๐๐ ตลอดทั้งปี
การศึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จะให้โอกาสในการปรับตัวอย่างต่อเนื่องอีก ๑ ปีการศึกษา 
เพ่ือให้มีผลการเรียนระดับดีขึ้น เกินกว่า ๓.๐๐ ทั้งนี้ หากไม่สามารถท าได้ คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิกทุน
ในปีต่อไป  

๗.๓ นักเรียนทุน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะยึดระดับเกณฑ์ผลการเรียนตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาก าหนด หากปรากฏว่านักเรียนทุนต้องพ้นสถานะความเป็นนิสิต
นักศึกษา ด้วยเหตุผลด้านการเรียน หรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสถานะนักเรียนทุน ไปด้วย 

ข้อ ๘ นักเรียนทุน มีหน้าที่ปฏิบัติตนด้านการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน 

๘.๑ นักเรียนทุน ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดสรรทุนพระราชทาน มีการท าบัญชีรับจ่าย  
รายเดือนทุกเดือน  

๘.๒ โครงการทุน จะจัดให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินในโอกาสต่างๆ เพ่ือนักเรียน
ทุนสามารถวางแผนบริหารจัดการเงนิทุนพระราชทาน ในระยะยาวได้ โดยเฉพาะในการเรียนระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าที่นักเรียนต้องดูแลการใช้จ่ายเงินทุนฯ ด้วยตนเอง 

ข้อ ๙ นักเรียนทุน ต้องจัดท าและส่งรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุน
พระราชทาน ในทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษาจนจบการศึกษา ตามรูปแบบรายงานที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนด และมีบันทึกบัญชีแสดงรายการใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนเป็นรายเดือน
แนบมาด้วย จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุน ตามก าหนดเวลาแจ้ง  
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หมวดที่ ๓  

การเขา้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ 

ข้อ ๑๐ นักเรียนทุน ต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตรที่โครงการทุน 
จัดให้มีอย่างเหมาะสมตามระดับการศึกษาและตามช่วงวัย นับตั้งแต่รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยความถี่ของการเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการก าหนด และมีกรอบเนื้อหาหลักสูตรการฝึก
และพัฒนาศักยภาพครอบคลุม ๓ ด้านหลัก  

๑๐.๑ ด้านการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
เข้มแข็ง ภายใต้เป้าประสงค์มุ่งใหเ้กิดการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ อาทิ จัดให้มีการอบรมสร้างการรับรู้ ให้เกิดความเข้าใจ
ในหลักการทรงงาน การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ดูงาน
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการส่วนพระองค์  
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การฝึกวินัยความ
รับผิดชอบการอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกัน 

๑๐.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความแข็งแกร่งด้าน
วิชาการ ภายใต้เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือความสามารถทางการเรียน และการเรียน
ต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร สาขา
ด้านความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ อาทิ จัดให้มีการแนะแนว และติววิชาการเฉพาะในวิชาหลักด้านต่างๆ 
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ให้รู้จริง รอบรู้ มีความแข็งแกร่งในวิชาความรู้  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีความสามารถในการสังเคราะห์เชื่อมโยง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความพร้อมสามารถเรียนส าเร็จ และมีความรู้พร้อมไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

๑๐.๓ ด้านการพัฒนาศกัยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชวีิต ภายใต้เป้าประสงค์
มุ่งเตรียมความพร้อม ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ฝึกลงมือปฏิบัติงาน อาทิ จัดให้มีการ
เรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ในสถานพยาบาล สถานดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์เชิงวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร การเรียนรู้ผ่านการศึกษา 
ดูงานและฝึกงานตามสถาบันและแหล่งเรียนรู้ส าคัญ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเปิดโลกทรรศน์ สร้างสรรค์ความคิด
ริเริ่ม และสร้างแรงบันดาลใจ 

 



๕ 
 

 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ อาจพิจารณาก าหนดรูปแบบระบบการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๑๒ ในระหว่างที่นักเรียนทุน เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับเพ่ือน าไปใช้ขยายผลสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ และใช้ประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อ ๑๓ หากปรากฏว่านักเรียนทุน ได้รับแจ้งให้เข้ารับการฝึกพัฒนาศักยภาพ แต่ไม่สามารถเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพ ตามห้วงเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องจากเหตุผลการเจ็บป่วย หรืออยู่ระหว่างการสอบ 
หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด นักเรียนทุน จะต้องแจ้งให้โรงเรียน สถานศึกษา ทราบ และด าเนินการยื่นค าร้องเพ่ือ
ขออนุญาตผ่อนผันการเข้าร่วมฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองจากครูผู้ดูแล หรือ
ผู้อ านวยการโรงเรียน สถานศึกษา หรือกรณีเจ็บป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานเพิ่มเติม  

 การยื่นค าร้องให้ด าเนินการตามแบบค าร้องที่โครงการทุนก าหนด และด าเนินการยื่นต่อ
ฝ่ายเลขานุการโครงการทุน เพื่อน าเข้าพิจารณาในคณะท างานรับค าร้อง ที่ ม.ท.ศ. แต่งตั้งขึ้น โดยยื่นเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ ก่อนก าหนดวันเริ่มการฝึกและพัฒนาศักยภาพ หรือกรณีเจ็บป่วยให้รีบแจ้ง
ฝ่ายเลขานุการโครงการทุน โดยทันที  

 
หมวดที่ ๔  

ข้อผูกพันของนักเรยีนทุน 

ข้อ ๑๔ ก าหนดให้นักเรียนทุน นับตั้งแต่รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จะต้องท าสัญญา 
รับทุนและชดใช้ทุน นับตั้งแต่รับทุนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

ข้อ ๑๕ หากปรากฏว่านักเรียนทุน สละสิทธิ์การรับทุนพระราชทาน ก็ดี หรือไม่ศึกษา หรือไม่
ปฏิบัติตามสัญญารับทุนฯ ส่งผลให้คณะกรรมการสั่งงดให้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. นักเรียนทุนผู้นั้นต้องชดใช้
ทุนพระราชทาน ที่จ่ายให้ไปแล้วทั้งสิ้นคืนให้แก่ ม.ท.ศ. ทันที 

ข้อ ๑๖ หากปรากฏว่านักเรียนทุน มีเหตุจ าเป็นที่ต้องสละสิทธิ์การรับทุน อันเนื่องมาจากการได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยทุนอื่นของรัฐบาล หรือหน่วยราชการ หรือเข้าเรียนต่อในสาขาความมั่นคง 
ทหาร ต ารวจ หรือได้รับโอกาสเข้ารับราชการในสาขาความมั่นคง ทหาร ต ารวจ หรือสาขาอื่น จะมีการน ากรณีนั้น
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เป็นรายกรณี โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน 
และเป็นธรรม รวมทั้งความเหมาะสมในการยกเว้นให้นักเรียนทุนไม่ต้องชดใช้ทุนพระราชทาน 



๖ 
 

 

ข้อ ๑๗ หากปรากฏว่า มีเหตุจ าเป็นที่มิได้เกิดจากนักเรียนทุน และการปฏิบัติของนักเรียนทุน ที่ท าให้
นักเรียนทุน ไม่สามารถศึกษาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา จะมีการน ากรณีนั้นเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เป็นรายกรณี โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน และเป็นธรรม 
รวมทั้งความเหมาะสมในการยกเว้นให้นักเรียนทุนไม่ต้องชดใช้ทุนพระราชทาน 

ข้อ ๑๘ เมื่อนักเรียนทุน จบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว และโครงการทุน
ได้เชื่อมโยงเข้าสู่การท างาน มีต าแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการท างานใน
ภาครัฐ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือการท างานในสายงานความมั่นคง ทหาร ต ารวจ 
ด ารงตนเป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพท่ีมั่นคง คืนถิ่นไปท างานช่วยเหลือชุมชน สังคม ท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ ซึ่งหากนักเรียนทุนผู้นั้นไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขสัญญารับทุน นักเรียนทุนต้องชดใช้ทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. ที่จ่ายให้ไปแล้วทั้งสิ้น คืนให้ ม.ท.ศ. และจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวน
เงินทุนพระราชทาน เป็นเบี้ยปรับแก่ ม.ท.ศ. ภายในสามสิบวัน  

 
 

หมวดที่ ๕  

การตดิตามดูแลนักเรียนทนุฯ ตลอดระยะเวลารับทุน และเมื่อจบการศกึษา 

ข้อ ๑๙ โครงการทุน จัดให้มีระบบการติดตามดูแลนักเรียนทุน ตลอดระยะเวลารับทุน จนจบ
การศึกษา โดยมีกลไก ๓ ระดับ ร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการระดับจังหวัด  
และสถานศึกษา โดยระดับสถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูประจ าชั้น ครูผู้ดูแล และผู้ปกครอง ร่วม
ติดตามดูแล  

 นักเรียนทุนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายร่วมติดตามดูแล  

ข้อ ๒๐ หน่วยงานที่ร่วมประสานปฏิบัติงานในโครงการทุน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ดูแล นักเรียนทุนฯ ตลอดระยะเวลารับทุนฯ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายนักเรียนทุน ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งประสานด าเนินการร่วมกับ
คณะอนุกรรมการอย่างบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีนักเรียนทุน 
เป็นศูนย์กลาง 

  



๗ 
 

 

 เมื่อนักเรียนทุน จบการศึกษา โครงการทุน และคณะอนุกรรมการจะติดตามรายงานผล
การเข้าสู่อาชีพการงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายของนักเรียนทุนที่
ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด ท าหน้าที่ประสานติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และ
การใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุน เพ่ือส่งและรายงานให้โครงการทุน อย่างต่อเนื่องในทุกภาค
เรียนและทุกปีการศึกษา รวมทั้งการติดตามดูแล ปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน เพื่อจะ
ได้ร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที  

ข้อ ๒๒ ให้โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ส่งเสริมด้านการเรียนของนักเรียนทุนฯ รวมทั้ง
ติดตามดูแล ปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน เพื่อจะได้ร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยก าหนดให้มีครูที่ปรึกษาและครูผู้ดูแลติดตามนักเรียนทุนฯ อย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ค าแนะน า ให้การช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนทุน ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาในเบื้องต้น 

ข้อ ๒๓ หากปรากฏว่า นักเรียนทุนประสบปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ ภัยพิบัติ การเผชิญกับความ
สุ่มเสี่ยงรูปแบบต่างๆ จนส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านการเรียน การด ารงชีวิต และอื่นๆ ให้คณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด ประสานความร่วมมือจากภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานองคก์ร
อื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นๆ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ความยากล าบากของนักเรียนทุน
และครอบครัวอย่างทันท่วงที  

ข้อ ๒๔ หากปรากฏว่า นักเรียนทุนมีการเจ็บป่วยจนส่งผลต่อการเรียน และการใช้ชีวิต ให้
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

๒๔.๑ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเจ็บป่วย ให้โรงเรียนและสถานศึกษา
ติดตามดูแลในเบื้องตน้ หากเจ็บป่วยหนักให้โรงเรียนและสถานศึกษาประสานแจ้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
เข้าให้การดูแล ติดตาม ประสานให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วยหนักต้องประสานให้ฝ่าย
เลขานุการโครงการทุน ทราบโดยเร็ว  

๒๔.๒ นักเรียนทุนระดับปริญญาตรีเจ็บป่วย ให้สถานศึกษาติดตามดูแลในเบื้องต้น หาก
เจ็บป่วยหนักให้ประสานแจ้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้การดูแล ติดตาม 
ประสานให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง กรณีเจ็บป่วยหนักต้องประสานให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุน ทราบ
โดยเร็ว  
  



๘ 
 

 

๒๔.๓ กรณีนักเรียนทุนเสียชีวติ ให้โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ต้องประสาน
แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุน ทราบโดยเร็วที่สุดภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นการเร่งด่วนด้วย  
  

 
ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนในโครงการ

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้กับนักเรียนทุน รุ่นที่ ๙ เป็นต้นไป ส าหรับนักเรียนทุน  
รุ่นที่ ๒ – รุ่นที่ ๘ เดิมในโครงการทุน ยังคงยึดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการทุน ที่คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบไว้แล้ว หรือตามที่คณะกรรมการจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามจะเห็นสมควร  

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มูลนิธิทนุการศกึษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

 

 


