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โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ได้ศึกษา โรงเรียนใน
สังกัด ครูผู้ปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
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แนวทางการดำเนินงานการรับนักเรียน / การเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

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

1. หลักการ 

เพื ่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที ่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน                    
ที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม     
สร้างโอกาสที่เป็นธรรม  บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔  ที่รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาส
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ ่งระด ับและประเภทการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕                                     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม                               
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และ                             
วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เร ื ่อง  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ                      
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา                        
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มหาสารคาม จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม มีหลักการในเบื้องต้น ดังนี้ 
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1) การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน  องค์กร  และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง                           
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน  เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม  เสมอภาค
โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล  

๒) การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโอกาส                           
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สอดคล้องกับศักยภาพ  ความถนัด  และความสนใจ  ของแต่ละบุคคล  

๓) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ                            
มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

๔) การสื ่อสารอย่างมีประสิทธิผล  มีการประชาสัมพันธ์ที ่หลากหลาย สร้างการรับรู้                                    
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น  สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้                         
สื่อเทคโนโลยี  และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

งานนโยบายและแนวปฏิบัติ / การวางแผนการรับนักเรียน 
 

ปฏิทิน / การดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม ปี พ.ศ.ก่อนหน้า - มกราคม ปี พ.ศ.ถัดไป  
โรงเรียนเสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน                                          

ส่งให้ สพม.มค. ภายใน ธันวาคม ของทุกปี                                  

 

สพม.มค. แจ้งโรงเรยีนทราบ/ถือปฏิบัติดังนี ้
1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
2. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ของ สพม.มค. 
3. วางแผนการรับนักเรียน ทุกปีการศึกษา จัดส่งภายใน ก.พ.ของทุกปี  

 
 มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกป ี

 โรงเรียนวางแผนการรับนักเรียน  ทุกปีการศึกษา  
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน (ท่ี สพม.มค. ลงนามแต่งตั้ง)                                    

ให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งไปยัง สพม.มค.   

 

ภายในกลางเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
โรงเรียนจัดส่งข้อมูล ให้ สพม.มค. ดังนี้ 

1. แผนการรับนักเรียน (ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนเห็นชอบแล้ว) 
2. สำเนารายงานการประชุมการคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน                           

 

ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกป ี
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัด สพม.มค. ในทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ              
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา                    
ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 

สพม.มค. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ของ สพฐ. /             
ปฏิทินการรับนักเรียน ทุกปีการศกึษา  ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 

(พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี) 
พ.ย. 2563 (คร้ังท่ี 1) และ ม.ค. 2564 (คร้ังท่ี 2) 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

มกราคม ของทุกป ี

ไม่เห็นชอบ 
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หมายเหตุ         ปฏิทินน้ีอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมท้ังนี้ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
                     ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละปีการศึกษา 

ภายใน กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
สพม.มค.  แจ้งแผนการรับนักเรียน ท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ให้โรงเรียนทราบ/ถือปฏิบัติ 

ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี 
โรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียน  

ตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 

ช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี 
โรงเรียนรับสมัครนักเรียน  
ตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 

 

 

ช่วงเดือน เมษายน –พฤษภาคม ของทุกปี 
โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 

การสอบหรือคัดเลือก  ตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 
การสอบหรือคัดเลือก ตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 
การจับสลาก (ถ้ามี)    ตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 

ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี 
ประกาศผลการคัดเลือก และรายงานตัวเข้าเรียน 

ตามปฏิทินท่ี สพฐ.กำหนด 

 

 
ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 

มอบตัวเข้าเรียน 
ตามปฏิทินท่ี สพฐ. กำหนด     

 

เห็นชอบ 
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งานการติดตามการรับนักเรียน 
1. สพม.มหาสารคาม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน 
2. ออกติดตามการรับสมัคร / การสอบ ตามปฏิทินที่ สพฐ.กำหนดทุกปีการศึกษา 
3. โรงเรียนเตรียมข้อมูล / การรายงาน / ความพร้อม ในการออกติดตามสำหรับคณะกรรมการออกติดตาม 

 

งานการรายงานผลการรับนักเรียน 
1. โรงเรียนมอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน เพ่ือรายงานในระบบการรับนักเรียนของ สพฐ. ทุกปีการศึกษา  
2. สพม.มหาสารคาม จัดประชุมรายงานในระบบการรับนักเรียนของ สพฐ. ทุกปีการศึกษา  
3. โรงเรียน / สพม.มหาสารคาม กรอกข้อมูลในระบบการรับนักเรียน ตั้งแต่ แผนการรับนักเรียน ผู้สมัคร 

ผู้เข้าสอบ ผู้จับสลาก และจำนวนนักเรียนที่รับไว้ เมื่อดำเนินการรับนักเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
และให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินของ สพฐ. ตามคู่มือแนวทางฯ เล่มนี้ 

 

 
 
4. สพม.มหาสารคาม รายงานผลการรับนักเรียนให้ กศจ.มหาสารคาม และ สพฐ.ทราบ เมื่อดำเนินการ

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 



~ 6 ~ 
 

งานการขอเปิด / ขอขยายห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 

นิยามศัพท ์
ห้องเรียนพิเศษ  หมายถึง  ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ 
ห้องเรียนพิเศษ โดย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ICT การอาชีพ ฯลฯ โดย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ  

โรงเรียน / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ดำเนินการตาม คู่มือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 เล่มนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการขอเพิ่มห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา  

โรงเรียน / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ดำเนินการตาม คู่มือ “แนวทางการเพ่ิมห้องเรียนพิเศษของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2557 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ เล่มนี้ 
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งานการดำเนินงานเปิดสอนระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 

โรงเรียน / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดำเนินการตาม คู่มือแนวทางการเปิดห้องเรียน
พิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 เล่มนี้ 
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งานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 

โรงเรียน / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. รายละเอียดตามคู่มือ ดังนี้ 
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2. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
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แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19  
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หมายเหตุ  เป็นเพียงแนวทางการดำเนินงานในบางส่วนที่สำคัญ ทั้งนี้ โรงเรียนควรศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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แนวทางการดำเนินงาน / คัดเลือกนักเรียนรบัทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

หลักการ 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้รับการประสานกับหน่วยงานทั้ง           

ภาครัฐและเอกชนในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  มีฐานะยากจน  มีความประพฤติดี                     
หรือมีคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในทุนการศึกษาแต่ละประเภท ซึ่งไม่สามารถกำหนดห้วง
ระยะเวลาได้ ในทุก ๆ ปีการศึกษา ยกเว้นทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และ 
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ยกเว้นทุนการศึกษา
พระราชทาน โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้ใช้แนวทาง                 
ของทุนนั้น ๆ โดยเฉพาะ ดังนี้ 

คุณสมบัติเบื้องต้นของนักเรียนผู้ขอรับทุน 
1. มีผลการเรียนดี   
2. มีฐานะยากจน   
3. มีความประพฤติดี   
4. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาต่อเนื่องอ่ืนใด    
2.  เป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพม.มหาสารคาม 

การดำเนินงาน 
1. สพม.มหาสารคาม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาทุกปี พ.ศ. 
2. สพม.มหาสารคาม แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนรับทุนทุกปีการศึกษา                     

(ม.ต้น 3 คน และ ม.ปลาย 3 คน) ระหว่างมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 
3. โรงเรียนวางแผน / คัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาในเบื้องต้นตามคุณสมบัติดังกล่าว 

เมื่อเปิดภาคเรียน โดยอาจมีการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน เพื่อส่งฐานข้อมูลนักเรียนขอรับทุนของโรงเรียน
ตามข้อ 1 ระหว่างมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปีการศึกษา 

3. เมื่อ สพม.มหาสารคาม ได้รับการประสานให้คัดเลือกนักเรียนรับทุน หรือคัดเลือกนักเ รียนเป็น
ตัวแทนให้เข้ารับการคัดเลือกรับทุน จากหน่วยงานต่าง ๆ จะใช้ฐานข้อมูลนักเรียนที่ขอรับทุนนี้ในการคัดเลือก
ในรูปแบบคณะกรรมการฯ จนสิ้นปีการศึกษา นั้น ๆ ยกเว้นเงื่อนไขดังนี้ 

3.1 ทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. จะไม่ใช้ฐานข้อมูลทุนนี้ 
เนื่องจากคุณสมบัตินักเรียนไม่เกี่ยวข้องกัน   

3.2 ทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หากโรงเรียนใดจัดส่ง
ข้อมูลนักเรียนระดับช้ัน ม.4 เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนรับทุนเฉลิมราชกุมารีแล้ว ให้จัดส่ง
นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลายได้เพียง 2 ราย 
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4. สพม.มหาสารคาม ประกาศผลการคัดเลือกทุนตามข้อ 3 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 
5. ให้นักเรียน / โรงเรียนที่มีนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน / เป็นตัวแทนรับทุนตามข้อ 3 

จัดทำเอกสารเพิ่มเติม ใบสมัครของทุนที่ได้รับคัดเลือก พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน จัดส่ง สพม.
มหาสารคาม เพ่ือรวบรวมผลส่งหน่วยงานที่จะให้ทุน / มอบทุน  

5. หน่วยงานที่จะให้ทุน / มอบทุน แจ้งผลประกาศผล และการมอบเงินทุนนักเรียนตามข้อ 3 มาที่ 
สพม.มหาสารคาม  

6. สพม.มหาสารคาม แจ้งผล / การเบิกจ่ายเงินทุน ตามข้อ 5 ไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับทุน
ดังกล่าวเพ่ือเบิกจ่ายต่อไป 

เอกสารประกอบที่โรงเรียนต้องส่งในการจัดทำฐานข้อมูลทุนในทุกปกีารศึกษา 

1. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลนักเรียนขอรับทุน ของ สพม.มหาสารคาม ลงชื่อผู้รับผิดชอบ / 
ผู้บริหาร รับรองข้อมูล 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของนักเรียน 
3. สำเนา / หลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบัน (ปพ.1) ของนักเรียน 
4. ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน 
5. สำเนาเกียรติบัตร / ผลงาน (สูงสุด) ที่ได้รับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามี) ของนักเรียน  
6. ภาพถ่ายบ้านพัก / ที่อยู่อาศัย จริง ของนักเรียน 
7. หนังสือรับรองรายได้จากผู้ใหญ่บ้าน (แนบสำนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน)  

การรับเงินทุนการศึกษา 
1. นักเรียนทุนเปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย  จำกัด เพ่ือรับมอบเงินทุน 
2. โรงเรียนต้นสังกัด / นักเรียนทุนยื่นแบบฟอร์มขอรับเงินทุนผ่านบัญชีธนาคาร (แบบตอบ

รับเงินเข้า KTB online) แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนทุน เพ่ือ
ขอรับเงินทุน โดย สพม.มหาสารคาม แจ้ง/ประสาน 

3. เมื่อนักเรียนได้รับเงินทุนแล้ว ขอให้โรงเรียน / ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน / นักเรียนทุน ปรับ
สมุดบัญชีธนาคารแสดงรายการเงินทุนเข้าบัญชีให้ครบทุกหน้า (ตั้งแต่หน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ – หน้าสุดท้าย           
ที่มีเงินเข้าบัญชี) แล้วถ่ายสำเนา  เขียนใบสำคัญรับเงินตามแบบฟอร์ม  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นักเรียนทุน จัดส่ง สพม.มหาสารคาม เพื่อรวบรวมส่ง/รายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย สพม.มหาสารคาม 
แจ้ง/ประสาน  
 
หมายเหตุ  ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปข้อมูลนักเรียนขอรับทุน ของ สพม.
มหาสารคาม 
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แนวทางการดำเนินงาน / คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทาน  
“โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2  

ปีงบประมาณ 2560 – 2557” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

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

สาระสำคัญ / ความเป็นมา 
เดิมโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเริ่มในระยะที่ 1 อย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ถึง 2564 โดย จัดสรรทุนการศึกษา 480 ทุนทุกปี รวมทั้งสิ้น 10 
รุ ่น จำนวน 4,800 ทุน  และต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ ่งมั ่นที ่จะสืบสาน พระราชปณิธาน                        
ในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ด้อยโอกาส ด้วยการดำเนิน  “โครงการทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ระยะที่ 2” ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง 2577  ซึ ่งได้รับอนุมัติโครงการฯ จาก
คณะรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อครั้งพระองค์ทรงอิสริยยศ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในโอกาสฉลอง
มายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2558 วัตถุประสงค์     ในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
สามเณรที่มีฐานะยากจน  ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  และมีอัตราการเรียนต่อต่ำได้มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี จำนวนรุ่นละ 600 ทุนต่อปี  จำนวนทั้งสิ้น  10 รุ่น  
รวมทั้งสิ้น  6,000  ทุน   

มูลค่า / อัตราเงินทุนการศึกษา 
ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึง ระดับปริญญาตรี อัตราเงิน

ทุนการศึกษา ดังนี้ 
- ม.ปลาย   25,000  บาท/ป ี

- ปวช.   30,000  บาท/ป ี

- ปวส.   55,000  บาท/ป ี

- ปริญญาตรี  55,000  บาท/ป ี

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามที่
มีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

คุณสมบัติของนักเรียนทุน 
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 

ในโรงเรียนสังกัด สพม.มหาสารคาม 
2. เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน อยู่ในถิ่น

ทุรกันดาร ห่างไกล และการคมนาคมยากลำบาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งม่ัน ขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาให้สำเร็จจนจบตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ำกว่า 2.50  
5. ไม่เป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี

ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
6. ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา            
7. เป็นผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีเจตคติที่ดี

ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
8. มีสุขภาพแข็งแรง 
9. มีความมุ่งมั่นทีจะดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา 

10. มีแนวโน้มทีจะศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา / นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระดับ สพม.
มหาสารคาม 

8. ใบสมัคร / แบบรายงานส่วนบุคคล (พร้อมติดภาพถ่าย, รูปถ่ายบ้าน-ที่อยู่อาศัย) ไว้ใน 
“คู่มือทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2”  

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร 

10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านบิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง ของ
ผู้สมัคร (ถ้ามี)  

11. สำเนา / หลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย ม.ต้น (ปพ.1) ของนักเรียน 

12. ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียน 

13. สำเนาเกียรติบัตร / ผลงาน (สูงสุด) ที่ได้รับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามี) ของ
นักเรียน  

14. ตารางสรุปข้อมูลนักเรียนขอรับทุน  

การคัดเลือก  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกเขต ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรับทุนดังกล่าว ตามจำนวนโควตาที่ได้รับจัดสรร (4 - 5 คน) 
ทุกปีการศึกษา (อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี) และส่งผลให้ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

2. สพม.มหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร / คัดเลือก / การจัดทำข้อมูลนักเรียน
ขอรับทุนเฉลิมราชกุมารีทุกปีการศึกษา (พฤษภาคม - กรกฎาคม ของทุกปี) ไปยังโรงเรียนในสังกัด / สพป.                                
ในเขตพ้ืนที่ จ.มหาสารคาม  (ที่มี รร.เปิดสอน ถึง ระดับชั้น ม.ปลาย) 

3. โรงเรียนในสังกัด สพม.มหาสารคาม และ สพป. ในเขตพ้ืนที่ จ.มหาสารคาม (ท่ีมี รร.                 
เปิดสอน ถึง ระดับชั้น ม.ปลาย) คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ โรงเรียนละ 1 คน จัดส่งผลและเอกสาร                      
ที่เก่ียวข้อง มาที่ สพม.มหาสารคาม  (พฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี)                   
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4. สพม.มหาสารคาม คัดเลือกโดย คณะกรรมการ ทั้งนี้ หากมีนักเรียนสังกัด รร. สังกัด สพป. 
ในเขตพ้ืนที่ จ.มหาสารคาม สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้มีผู้แทนจาก สพป. ดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก
ด้วย (พฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี) 

5. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก / ผลการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) พิจารณารับทราบและให้ข้อคิดเห็น (มิถุนายน – สิงหาคม 
ของทุกปี) 

6. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.มหาสารคาม) พิจารณารับทราบ
และให้ข้อคิดเห็น ตามข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว สพม.มหาสารคาม นำส่งสำเนารายงานการประชุมการให้ข้อคิดเห็น 
/ รับทราบ ดังกล่าว พร้อมเอกสารนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

เหตุระงับสิทธิ์ผู้รับทุน 
1. เสียชีวิต 

2. พ้นสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา ลาสิกขา 

3. กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา และถูกลงโทษฐานความผิดตามระเบียบ              
ของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง 

4. รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น ๆ ยกเว้นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

5. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคมตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 

การรับเงินทุนการศึกษา 
1. โรงเรียน / ครูผู้ดูแล / นักเรียนทุนเปิดบัญชี ธนาคารกรงุไทย  จำกัด ร่วมกับครูผู้ดูแล

นักเรียนทุน (ครูผู้ดูแลควรเป็นเพศเดียวกับนักเรียนทุน) เช่น 
ตัวอย่างชื่อบัญชีธนาคารเงินทุน   ดังนี้ 

นางสาวกนกร   กรกนก  และ 
นางสาวละอองดาว  มีเกียรติ 

2. โรงเรียนต้นสังกัด / นักเรียนทุนยื่นแบบฟอร์มขอรับเงินทุนผ่านบัญชีธนาคาร (แบบตอบ
รับเงินเข้า KTB online) แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนทุน เพ่ือ
ขอรับเงินทุน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ๆ (แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน) โดย สพม.มหาสารคาม แจ้ง/ประสาน 

3. เมื่อนักเรียนได้รับเงินทุนแล้ว ขอให้โรงเรียน / ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน / นักเรียนทุน ปรับ
สมุดบัญชีธนาคารแสดงรายการเงินทุนเข้าบัญชีให้ครบทุกหน้า (ตั้งแต่หน้าสมุดบัญชีธนาคารฯ - หน้าสุดท้ายที่
มีเงินเข้าบัญชี) แล้วถ่ายสำเนา  เขียนใบสำคัญรับเงินตามแบบฟอร์ม  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นักเรียนทุน จัดส่ง สพม.มหาสารคาม เพื่อรวบรวมส่ง/รายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย สพม.มหาสารคาม แจ้ง/ประสาน  

4. สำหรับสถานศึกษาที ่เป็นหน่วยเบิกจ่ายขอให้ตรวจสอบรายการเงินทุนเข้าบัญชี
สถานศึกษาด้วยตนเองทุกภาคเรียน  และดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนโดยเข้าบัญชีธนาคารเงินทุนของนักเรียน
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ทุนที่เปิดไว้แล้ว เมื่อเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  ขอให้จัดส่งเอกสารตามข้อ 3 มาท่ี สพม.มหาสารคาม เพ่ือรวบรวม
ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ี สพม.มหาสารคาม แจ้ง 
 
การส่งต่อนักเรียนทุน เมือ่จบช่วงชั้น ม.ปลาย (ม.6) และจะเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

1. โรงเรียนติดตามการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนทุนในสังกัด  ที่จะจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วจัดทำแบบส่งต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือทุนเฉลิมราชฯ) เรียน อธิการบดี
มหาวิทยาลัย / ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาที่นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมแนบแบบ
รายงานข้อมูลส่วนบุคคล  สำเนาแสดงรายการเงินทุนตั้งแต่หน้าสมุดบัญชี -หน้าสุดท้ายที่แสดงรายการ, 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,ส ำเนา
ทะเบียนบ้านนักเรียนทุน  และเอกสารอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษากำหนด  ให้นักเรียนนำไป
มอบตัวในการเข้าเรียนต่อ กับมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียนต่อ  ขอให้
โรงเรียนได้จัดทำเอกสารดังกล่าวใหม่  แล้วมอบให้กับนักเรียนนำไปใช้มอบตัวต่อไป  ภายในเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้  หากนักเรียนได้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องอื่นในระดับอุดมศึกษา จะทำให้เกิดเหตุระงบัสิทธิ์
ผู ้รับทุน และไม่สามารถดำเนินการส่งต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาควรเน้นย้ำ กำกับ ติดตาม                        
ให้คำแนะนำ และทำความเข้าใจกับนักเรียนทุน  

2. โรงเรียน ถ่ายสำเนาเอกสารตามข้อ 1 พร้อมสรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน (ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด) จัดส่งให้ สพม.มหาสารคาม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียนต่อขอให้แจ้ง สพม.
มหาสารคาม ทราบต่อไป  ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 

3. สพม.มหาสารคาม จัดส่งเอกสารตามข้อ 2 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม / มิถุนายน ของทุกปี  

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งข้อมูลนักเรียนทุนตามข้อ 3 ให้
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อให้นักเรียนได้รับ
ทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี / ปวส.) 

3. โรงเรียน กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการส่งต่อร่วมกับ สพม.มหาสารคาม จนกว่า
นักเรียนทุนจะได้รับเงินทุนในระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 26 ~ 
 

เอกสาร / คู่มือการดำเนินงาน  
ขอให้โรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนตาม “คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 

 
 
 

หมายเหตุ  ระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
   ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / กระทรวงศึกษาธิการ / สพม.มหาสารคาม  
   (ต้นสังกัด) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งและกำหนด 
 
 
 

 



~ 27 ~ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครทุนเฉลมิราชกุมารี (หน้า 1) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครทุนเฉลมิราชกุมารี (หน้า 2) 

 

 

หมายเหตุ  โดยใบสมัครจะต้องแนบแบบรายงานข้อมูลบุคคลของนักเรียน ตามคู่มือทุนเฉลิมราชกุมารีฯ  

(หน้า 22 -29) และเอกสารประกอบการสมัครดังกล่าวพร้อมด้วย 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินทุนเฉลมิราชกุมารี 
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แนวทางการดำเนินงาน / คัดเลือกนักเรียนรบัทุนการศึกษา  
“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธทิุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 

******************* 
ความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม -
มกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริให้ดำเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม -
มกุฎราชกุมาร”  ขึ้นเมื่อปี 2552  ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั ่นคงแก่เยาวชนไทยที่
ประพฤติดี  มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสให้ได้รับโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                  
ต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน และต่อมาในปี ๒๕๕๓ มีพระราชดำริให้จัดตั้ง 
“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ทรงเป็น
องค์ประธานกรรมการ  และให้นำโครงการทุนดังกล่าว มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป การดำเนินงานโครงการทุนฯ มีกลไก คณะกรรมการ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย 
และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีกลไกลคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมดำเนินการ
คัดเลือก คัดสรร  ผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัดเพื ่อเข้าสู ่การพิจารณา กลั ่นกรองให้ผู ้ร ับทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. โดยการดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน มีนักเรียนได้รับทุนต่อเนื่องไปแล้ว 12 รุ่น 
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดย การดำเนินโครงการทุนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้มีการปรับปรุงหลักการ 
แนวคิดแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนฯ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามพระบรมราโชบาย มีการทำสัญญาและ
ชดใช้ทุน และให้เข้ารับการฝึกและอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  ตลอดระยะเวลาที่รับทุนเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพอย่างรอบด้าน  บ่มเพาะให้เป็นคนดี  มีทัศนคติที่ถูกต้อง  ดีงาม  
มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม  โดยเริ่มใช้มานับตั้งแต่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 (ปี 2560) ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

คุณสมบัติ / เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ม.ท.ศ  
คุณสมบัติ เป็นนักเรียนจบชั้น ม.3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00                  

มีความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะเรียนต่อช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อเนื่อง
ในระดับปริญญาตรี / เทียบเท่า  มีความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพที่ในอนาคต  นักเรียนและบิดามารดาของ
นักเรียนมีสัญชาติไทย  มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์  สภาวะทางจิตปกติ  มีความประพฤติเรียบร้อย                   
มีทัศนคติดีงาม จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ 
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เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน   
ยึดกรอบ 3 หลักเกณฑ์เป็นหลัก 
1. เกณฑ์เรียนดี จบชั้น ม.3 ด้วยผลการเรียนดี  มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประสงค์  

มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนถึงปริญญาตรี มีความสามารถในการเรียนให้
สำเร็จตามเป้าประสงค ์

2. เกณฑ์ประพฤติดี  ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  มีทัศนคติที่ดีถูกต้องดีงาม  มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 

3. เกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มี
สภาวะทางจิตเป็นปกติ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจ และพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม  มี
วินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม  

สำหรับเกณฑ์ความยากจนลำบาก จะเป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้นและอาจใช้ในการพิจารณา
เชิงเปรียบเทียบได้ 

มูลค่าทุนการศึกษา   
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ  

(1) สายสามัญ  อัตรา 18,000 บาท/ปี แยกเป็นค่าครองชีพ 12,000 บาท/ปี                    
(เฉลี่ยเดือนละ 1000 บาท) และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน 6,000 บาท 

(2) สายอาชีพ  อัตรา 22,000 บาท/ปี แยกเป็นค่าครองชีพ 12,000 บาท/ ปี                  
(เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท) และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาท 

2. ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ครอบคลุม 4 หมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
(1) หมวดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม บำรุงการศึกษาและอ่ืน ๆ ให้ตามที่

สถาบันการศึกษาเรียกเก็บจริง 
(2) หมวดค่าหอพัก ให้ตามจริง และไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท หรือ 24,000 บาท/ปี 
(3) หมวดค่าครองชีพ ให้รายละ 48,000 บาท/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท) 

ประเภททุนการศึกษา  
ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพและต่อเนื่องจนถึงระดับ

ปริญญาตรี โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีการทำสัญญารับทุน และทำตามเงื่อนไขของทุน 

การจัดสรรโควตาจำนวนนักเรียนในการคัดเลือกระดับจังหวัดมหาสารคาม 
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการทุนฯ ระดับจังหวัด

มหาสารคาม จัดสรรจำนวนนักเรียนเพื่อให้หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งภาครัฐ / เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  เพื่อคัดเลื อกระดับจังหวัด
มหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดมหาสารคาม โดย
คณะกรรมการฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด) จำนวน 5 คน แล้วจัดส่งผลไปยัง
สำนักงานศึกษาธิการภาคที่ 12 (ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)  เพื่อคัดเลือกระดับภาค               
ให้เหลือจำนวน 8 คน โดย สำนักงานศึกษาธิการภาคที่ 12 จะได้ส่งผลระดับภาคให้กับ มูลนิธิโครงการทุน 
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ม.ท.ศ. เพื่อคัดเลือกและกลั ่นกรองขั้นสุดท้าย พร้อมจะมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน ก่อนประกาศ                  
เป็นนักเรียนทุน ม.ท.ศ. และทำสัญญารับทุนของนักเรียนพร้อมด้วย 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับ สพม.มหาสารคาม 

1. ใบสมัคร ใช้แบบรายงาน จ-02 นักเรียนทุน ตามคู่มือทุนฯ ในแต่ละปีการศึกษา  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง ของผู้สมัคร 

3. สำเนาบัตร ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง  
4. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเกียรติบัตรที่แสดงถึงความประพฤติ  
ความสามารถด้านต่าง ๆ  

5. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนที่โรงเรียนออกให้ 
6. หลักฐานการเข้าเรียนต่อ / การเป็นนักเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 / ปวช.) 
7. ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ 
8. สำเนาหลักฐานเกียรติบัตร / ผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามี)  
ทั้งนี้ เอกสารอาจมีการปรับเปลี่ยนในทุกปีการศึกษา ตามคู่มือทุนฯ ในแต่ละปี 

กระบวนการคัดเลือก  
1. การคัดเลือกระดับ สพม.มค. คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทน สพม.มค. จำนวนตามที่ได้รับ

จัดสรรตามที่จังหวัดกำหนด  
(1) โรงเรียนจัดส่งข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับโรงเรียน ๆ ละ 1 คน ไปยัง 

สพม.มค. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี  
(2) สพม.มหาสารคาม คัดเลือก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุก 
(3) สพม.มหาสารคาม จัดส่งผลการคัดเลือกให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

มหาสารคาม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี 

2. การคัดเลือกระดับจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (เป็น
เลขานุการ) คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม จากหน่วยงานทางการศึกษา/ที่เกี ่ยวข้อง 
ภายในเมษายน 2564 เพื ่อส่งให้สำนักงานศึกษาธิการ ภาคที่ 12 (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ ์ มหาสารคาม 
ขอนแก่น) จำนวน 5 คน ตามปฏิทินการดำเนินงานระดับจังหวัดมหาสารคาม ดังตัวอย่างปฏิทิน ปี 2564 
ดังนี้ 
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ตัวอย่างปฏิทินการดำเนินคัดเลือกทุน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2564 

โดยในแต่ละปีการศึกษา มีห้วงระยะเวลาการคัดเลือก ตามปฏิทินดังกล่าว ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. การคัดเลือกระดับศึกษาธิการภาคที่ 12  
        คัดเลือกจากข้อมูลตัวแทนนักเรียนระดับจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ จำนวน 8 คน และจัดส่งผล

ให้โครงการทุน ม.ท.ศ. ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโดย โครงการทุน                 
ม.ท.ศ.  

4. การคัดเลือกขั้นสุดท้ายโดย โครงการทุน ม.ท.ศ. 
คัดเลือกโดยมีการนำนักเรียนเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองชั้นสุดท้าย ดังนี้ มีการอบรม

พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเพื ่อดูสมรรถนะ ความพร้อมของนักเรียน และจะมีการกำหนดสุ่มลงพื ้นที่                      
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เชิงประจักษ์เพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และทำสัญญารับทุน พฤษภาคมของทุกปี และจะประกาศ
รายชื่อนักเรียนทุน ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

เอกสาร / คู่มือการดำเนินงาน  

ขอให้โรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนตาม “คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
โครงการการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.” ในแต่ละปีการศึกษา โดยสามารถศึกษาคู่มือและแนวปฏิบัติฯ                     
ในแต่ละปีการศึกษา 2564 เป็นแนวทางในการคัดเลือกในเบื้องต้น รวมทั้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินทุน 
การทำสัญญารับทุน, เงื่อนไขทุน,  การรายงานผลการศึกษา,  ตลอดจนการติดตามนักเรียนทุนการศึกษา ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก / ระยะเวลาการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมตามที่โครงการทุนกำหนด / จังหวัดมหาสารคาม / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม / สพม.มหาสารคาม (ต้นสังกัด) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งและกำหนด 
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แนวทางการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

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

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษา  โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับ

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม  และการยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีนโยบายหนึ่งในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทยให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนผู ้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  เรียกโดยย่อว่า  โครงการเด็กดีมีที ่เรียน  
เป็นโครงการที่สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
ประพฤติดี   มีคุณธรรม  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่  ด้วยระบบโควตาพิเศษ  โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่การศึกษาในการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว  ตลอดจนได้สร้างแนวทางการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนเพื่อให้สถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน  ที่มีความประสงค์ที่จะเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบโควตาพิเศษ (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) ซึ่งนักเรียนในโครงการนี้ได้เป็นที่
ประจกัษ์ว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  ที่สามารถไปเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม ตลอดจนได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และเป็นที่พึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้าเรียนต่ออีกด้วยนั้น    

ดังนั ้น การส่งเสริมผู ้ เร ียนที ่ม ีค ุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ให้เข้ าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  ในการที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้นักเรียนในสังกัดได้เข้า
ศึกษาต่อในระบบโควตาพิเศษ  (โควตาเด็กดีมีที ่เรียน) โดยการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  ที่มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน  ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน   โดยสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ร่วมกันพิจารณาจัดสรร
โควตาเข้าศึกษาต่อ  ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได้เข้าศึกษา
ต่อในทุกปีการศึกษา  มีการสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบ/โรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ สามารถคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อได้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีกระบวนการ ขั้นตอนและการคัดเลือก
นักเรียนในสังกัดเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งมีการติดตามจำนวนนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการดังกล่าว  ตลอดจนมี
การสร้างเครือข่ายนิสิตโครงการเด็กดีมีที ่เรียน โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้นิสิตในโครงการ                  
เพื่อเป็นการส่งเสริม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนิสิตในการประกอบคุณงามความดี  บำเพ็ญประโยชน์  
เพื่อให้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสังคม  และเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง  เพื่อให้รุ่น
น้องมีแรงจูงใจที่จะประกอบคุณงามความดี  และได้เข้าศึกษาต่อในโครงการเด็กดีมีที่เรียนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้  
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการคัดเลือก

นักเรียนผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อเพ่ิมและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการ ฯ 
4. เพ่ือกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
5. เพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 
6. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน/นิสิตในโครงการ  
7. เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ของเยาวชนโครงการเด็กดีมีที่เรียนให้ครบทุกด้าน 

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
มิถุนายน ของปีปัจจุบัน – กรกฎาคม ของปีถัดไป 

 
แนวทางการดำเนินงาน 

โดย แบ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานของ สพม.มหาสารคาม และของโรงเรียนในสังกัด สพม.
มหาสารคาม ดังนี้ 

แนวทางการดำเนินงานของ สพม.มหาสารคาม 

1. ศึกษาคู่มือ / แนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กดีมีที ่เรียน ของสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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2. วางแผนการดำเนินงาน  
จัดทำโครงการ, กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

3. ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  
จำนวน 9 แห่ง ดังนี้  

(1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
(3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
(4) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
(5) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
(6) วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 
(7) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
(8) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
(9) วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

4. วางแผนและจัดสรรจำนวนโควตา เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้เข้าศึกษาต่อในระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

5.  จัดสรรจำนวนโควตาและรายละเอียดการเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บำเพ็ญประโยบน์ ให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็ก
ดีมีท่ีเรียน) ให้กับครูแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนโรงเรียนในสังกัด  

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในพื้นที ่จังหวัดมหาสารคาม 9 แห่ง ดังนี ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว ิทยาเขตมหาสารคาม (เดิม คือ สถาบันการพลศึกษา
มหาสารคาม), วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม, วิทยาลัยการอาชีพ
มหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และวิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพิสัยและมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พร้อมทั้งครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน” 

7. จัดทำแผน / ปฏิทิน การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ “โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน”  

8. รับสมัคร / คัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ “โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน”  
เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามที่จัดสัด

โควตาให้แก่ สพม.มหาสารคาม  
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9. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน   
เฉพาะสถาบันที่ให้คัดเลือก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

10. ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อตามโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน  
โดย ประสานงาน / จัดทำหนังสือราชการไปยังวิทยาลัยในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อนักเรียนใน

สังกัดได้เข้าไปศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นแล้ว (การดำเนินงานของ สพม.มค. ดำเนินการก่อน 1 ปีการศึกษา 
เพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไป) 

๑1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
รายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ปฏิทิน (สำหรับตัวเลขข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน ให้รายงานผลการ
คัดเลือกในเบื้องต้นไว้ก่อน  แต่เมื่อนักเรียนได้เข้าไปศึกษาต่อในปีการศึกษานั้นแล้ว ให้รายงานข้อมูลจริงอีก
ครั้ง) 

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

1. หลักการ  
แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน  เพื่อปฏิบัติในการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม  (โครงการเด็กดีมีที่เรียน )  เพ่ือให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  

2. สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามท่ีเข้าร่วมโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
- วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. 
- วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม   รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. 
- วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. 
- วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย   รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. 

 

3. เงื่อนไขการรับสมัครและคัดเลือกในเบื้องต้นของสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม 

3.1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในเบื้องต้นตามคุณสมบัติของแต่ละสถาบัน โดย 
คัดเลือกนักเรียนสาขาวิชาละ ๑ คน ต่อ ๑ คณะ/สาขาวิชา ต่อ ๑ โรงเรียน เท่านั้น สำหรับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และ
แต่ละสถาบันผู้สมัครจะต้องไม่ซ้ำกันเพ่ือไม่เป็นการกันสิทธิ์ของนักเรียนคนอ่ืน ๆ  
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3.2 สำหรับสถาบันอ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๑ ให้โรงเรียนเป็นผู้รับสมัคร และคัดเลือก
ในเบื้องต้น โดย นักเรียน ๑ คน สมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชา  และในแต่ละสาขาวิชานักเรียนสมัครได้มากกว่า 
๑ คน ต่อ ๑ โรงเรียน 

4. คุณสมบัติผลการเรียนของนักเรียน  
4.๑ คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม /มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย 
๕ ภาคเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ สำหรับคณะและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 

4.๒ สำหรับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
หรือ ๒.๐๐ แล้วขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสถาบันในแต่ละปีการศึกษา โดยให้โรงเรียนยึดตามประกาศ
การรับสมัครหรือคุณสมบัติของนักเรียนรายสถาบัน 

 

5. วิธีการดำเนินงาน 

5.1 ผู ้บริหารโรงเรียนชี ้แจงทำความเข้าใจกับครูผู ้ร ับผิดชอบในการดำเนินการ และ
วางแผนในการดำเนินการก่อนการรับสมัครและคัดเลือกทุกปีการศึกษา 

5.2 โรงเรียนมอบหมายครูแนะแนว หรือ ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เป็นผู้รับผิดชอบงาน 
หากโรงเรียนใดไม่มีครูแนะแนวโดยตรง ให้มอบครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เป็นผู้ดำเนินการ 

5.3  ครูผู้รับผิดชอบศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมของนักเรียน ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา โดยศึกษาจาก “คู่มือแนวทางการประเมินคุณธรรมผู้เรียน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 ครูผู้รับผิดชอบแจ้งเกณฑ์การประเมินคุณธรรมผู้เรียน ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามให้นักเรียนในสังกัดทราบ ดังนี้  

- นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณธรรมตนเอง  
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา

ปัจจุบันเพื่อสมัคร / คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
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5.๕ ครูผู ้รับผิดชอบ นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนตัวด้านผลการเรียน  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์  ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ และ
อ่ืน ๆ                           

5.๖ โรงเรียน / ครูผู ้รับผิดชอบ  จัดให้มีการประเมินคุณธรรมของนักเรียนทุกคน ตาม
เกณฑ์ทีกำหนดเมื ่อสิ ้นปีการศึกษา พร้อมสรุปข้อมูลผลการประเมิน สำหรับนักเรียนที ่กำลังศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดให้มีการประเมินคุณธรรมนักเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษาปัจจุบัน  

5.7 โรงเรียน / ครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ  การจัดสรรโควตาและ
รายละเอียดเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที ่เรียน จากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที ่จังหวัด
มหาสารคามร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เพ่ือทำความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง
เดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปีการศึกษา 

5.8 ครูผู้รับผิดชอบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมสรุปข้อมูลไว้ 

5.9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม แจ้งปฏิทินการรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อ ประกาศรับสมัคร และการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที ่เรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี 

5.10 โรงเรียนรับสมัคร / คัดเลือก โดยนำข้อมูลบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้าศึกษา
ต่อที่สำรวจไว้แล้วมาใช้ประกอบ  และตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน
กำหนด แล้วรวบรวมผลการคัดเลือก เอกสารการสมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ทั้งนี้ ในการคัดเลือกนักเรียน ให้โรงเรียนนำผลการประเมินคุณธรรม ที่ดำเนินการไว้ตามข้อ ๖ 
ดังกล่าว มาใช้ในการจัดลำดับผลการคัดเลือก  

5.11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ (เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มอบหมายให้ สพม.มหาสารคาม คัดเลือกตัวแทนและ
จัดส่งผลไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดย นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนี้ จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกำหนดอีกครั้ง และหากนักเรียนไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์
ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ โดยนักเรียนอันดับสำรองจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อแทน ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคามจะเป็นผู้ประสานนักเรียนอันดับสำรองโดยตรง)   

5.12 ติดตามและสรุปผลทุกปีการศึกษา 
 

หมายเหตุ    การดำเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงแนวทาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
   ของมหาวิทยาลัย / สถาบันอาชีวศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถปรับรูปแบบในการดำเนินงานได้

ตามความเหมาะสม บริบท และความพร้อมของสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก  
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



~ 43~ 
 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวธิดารัตน์  พลศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 40 ปฏิบัติหนา้ที่
แทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 4 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
และปฏิบัติงาน ดังนี้/ 
 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- งานนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
  - งานการวางแผนการรับนักเรียน 
  - งานการติดตามการรับนักเรียน 
  - งานการรายงานผลการรับนักเรียน 
  - งานการขอเปิด/ขอขยายห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 
  - งานการดำเนินงานเปิดสอนระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 

2. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

- การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  - งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
  - งานทุนการศึกษา 

  - งานสำรวจข้อมูลนักเรียนขอรับทุนการศึกษาและประสานงานทุนการศึกษาอ่ืน 
 4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  - งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ 
 5. งานวิเทศสัมพันธ์ 
  - งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
  - งานโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน 

6. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ 
  - โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน 
     สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)    

- การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
8. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

หมายเหตุ งานที่ได้รับมอบหมายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
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