ค�ำน�ำ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ด�ำเนิ น โครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา  และสามเณร
ที่มีฐานะยากจน ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต�่ำ
ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี จ�ำนวนรุ่นละ
๖๐๐ ทุ น ต่ อ ปี จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น ๑๐ รุ ่ น รวมทั้ ง สิ้ น ๖,๐๐๐ ทุ น ตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๗
เนือ่ งจากโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ มีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
ที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งมีนักเรียน นักศึกษา  และสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษา
กระจายอยู่หลายจังหวัดและหลายสังกัด ซึ่งต้องมีการเลื่อนระดับการศึกษา ย้ายสถานศึกษา 
หรือเปลี่ยนสังกัดสถานศึกษา  จึงจ�ำเป็นต้องมีคู่มือและแนวปฏิบัติการด�ำเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มีแนวทางการด�ำเนินงาน มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาที่เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาให้สามารถศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ตลอดจน
มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้ครู อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติภารกิจ
ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้ประสบความส�ำเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบไป
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ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา
• ความน�ำ
• สาระส�ำคัญของโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ส่วนที่ ๒ แนวทางการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• เหตุระงับสิทธิ์ของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายใหม่
เพื่อรับสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
แทนผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายเดิม ที่มีเหตุต้องระงับสิทธิ์
หรือสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ส่วนที่ ๓ การบริหารงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
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• ตารางประกอบการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ภาคผนวก
• แบบข้อมูลรายบุคคล
• แบบรายงาน
• แบบสรุป
• แบบส่งต่อ
• ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. ๑๗๓๙/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• คณะผู้จัดท�ำ
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ความน�ำ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่
นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยูใ่ นพื้นที่หา่ งไกลและมีอัตรา
การเรียนต่อต�่ำ  ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไป
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยด�ำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา  จ�ำนวน ๖๐๐ ทุนต่อปี
รวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น จ�ำนวน ๖,๐๐๐ ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๗
ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ ๑,๙๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท สัดส่วนการจัดสรรทุนจ�ำแนกเป็น ๓๕ : ๕๐ : ๑๕
ได้แก่ (๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีละ ๒๑๐ ทุน รวมโรงเรียนในสังกัด
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ปีละ ๑๐ ทุน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ปีละ ๑๐ ทุน (๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปีละ ๓๐๐ ทุน รวมโรงเรียน
ในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ปีละ ๑๐ ทุน และ (๓) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ปีละ ๙๐ ทุน
การด�ำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีดังกล่าว มีผู้รับทุนการศึกษา
ในโครงการกระจายอยู่หลายจังหวัดและหลายสังกัด ซึ่งอาจมีการย้ายสถานที่ศึกษาหรือ
เลื่อนระดับการศึกษา  จึงท�ำให้ยากต่อการบริหารงาน และดูแล ติดตาม อีกทั้งครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานอาจมีการย้ายหรือสับเปลี่ยน จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
จัดวางแนวปฏิบัติ และการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษา เพื่อให้การ
บริหารงานโครงการ และการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล รวมถึงการส่งต่อให้ผู้รับทุนการศึกษา
ได้ศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและส�ำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายของโครงการ
ตลอดจนสามารถศึกษาอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข
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เพื่อให้การด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ สามารถติดตามการรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็นต้องมีคู่มือ
และแนวปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ เมื่อผู้รับทุนการศึกษาโอนหรือย้ายสถานศึกษา  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จะได้รบั การจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนือ่ งจนจบปริญญาตรี รวมถึงการได้รบั การดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม พัฒนา  ป้องกัน และแก้ไขปัญหา  ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ด้านการเรียนรู้ และความสามารถพิเศษ ตลอดจนให้มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม
และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และศึกษาต่อเนือ่ งจนจบระดับปริญญาตรี รวมทัง้
ให้การดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งคู่มือ
และแนวปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีและ
การบริหารงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในประเด็นหลัก ๆ ประกอบด้วย
การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี การดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี การส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการติดตามประเมินผล
และรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

สาระส�ำคัญของโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๑ ได้มกี ารด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
ด�ำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จ�ำนวน ๔๘๐ ทุนต่อปี รวมทัง้ สิน้ ๑๐ รุน่ จ�ำนวน ๔,๘๐๐ ทุน
กระทรวงศึกษาธิการจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
และสามเณรที่ด้อยโอกาส ด้วยการด�ำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๗ โดยมีสาระส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต�่ำ  ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
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๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิล�ำเนา
ของตนเองหลังส�ำเร็จการศึกษา
๑.๓ เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา  และสามเณรในสถานศึกษา
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลให้เห็นคุณค่าทางการศึกษา มีความส�ำนึกในความเป็นคนไทย รักถิน่ ฐาน
รักประเทศ และรักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๒. กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนการศึกษา
เป็นนักเรียน นักศึกษา  และสามเณรที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือหลักสูตรวิชาชีพ มีฐานะยากจน อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากล�ำบาก และมีอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หรือเทียบเท่าอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ รวมทัง้ ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ มีความประพฤติดี มีความมุง่ มัน่
ขยัน หมัน่ เพียรทีจ่ ะศึกษาต่อจนส�ำเร็จระดับปริญญาตรี และเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้วกลับไป
พัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด เป็นพลเมืองดี และรักแผ่นดินถิ่นเกิด ส่วนสามเณรควรเป็นผู้สืบ
ศาสนทายาทที่ดี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
๓. จ�ำนวนทุนการศึกษาและระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จ�ำนวนรุ่นละ ๖๐๐ ทุนต่อปี จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น
รวมทัง้ สิน้ ๖,๐๐๐ ทุน ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๗ ระยะเวลา ๑๗ ปีการศึกษา 
(๑๘ ปีงบประมาณ) รวมงบประมาณทัง้ สิน้ ๑,๙๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ พันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้าน
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. อัตราการให้ทุนการศึกษา
๒๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
		
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
		
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
		
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
		
• ระดับปริญญาตรี
๕. การรับเงินทุนการศึกษา
ผู ้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาในโครงการทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี จะรั บ เงิ น ทุ น
การศึกษาโดยเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด หรือธนาคารอื่น ๆ ของรัฐ สาขาที่สะดวก
ต่อการเดินทาง ส�ำหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแล
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๖. กลไกกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้ก�ำหนดกรอบ
การบริหารงานและกลไกขับเคลือ่ นโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา  โดยในระดับส่วนกลางมีการบริหารจัดการ
ด้วยองค์คณะบุคคลหลัก ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เป็นองค์คณะบุคคลระดับนโยบาย เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินโครงการ
(๒) คณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นองค์คณะบุคคลระดับ
บริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินโครงการตามทิศทางที่คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีก�ำหนด และเพื่อให้การด�ำเนินโครงการบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามทิศทางดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ดังนี้
๖.๑ ส่วนราชการด�ำเนินการพิจารณาคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ในแต่ละปีการศึกษา และรายงานผลการคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
๖.๒ ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องน�ำ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพือ่ รับทราบและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นก่อนส่งรายชือ่
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางด�ำเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป
๖.๓ ส่วนราชการต้นสังกัด ด�ำเนินการจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาให้แก่
ผู้รับทุนการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรายงานผลให้
กระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
๖.๔ ส่วนราชการทุกระดับประสานความร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา
๖.๕ คณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เสนอรายงาน
ผลการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีต่อกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทราบ ทุกสิ้นปีการศึกษา
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

๑.๑ เ ป ็ น ผู ้ ที่ ก�ำ ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู ่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่
ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลและมี อั ต ราการเรี ย นต่ อ ต�่ ำ 
ซึ่งประสงค์จะศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ ๑ (ปวช.๑) ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือสามเณรทีป่ ระสงค์จะศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑.๒ เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล และการคมนาคมยากล�ำบาก
๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความ
มุง่ มัน่ ขยัน หมัน่ เพียรทีจ่ ะศึกษาให้ส�ำเร็จจนจบ
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และผู้ปกครอง
มีความเต็มใจสนับสนุนและยินยอมให้ศึกษาต่อ
จนจบระดับปริญญาตรี
๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ไม่ต�่ำกว่า ๒.๕๐
๑.๕ ไม่ เ ป็ น บุ ต รของผู ้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีต�ำแหน่ง หรือเงินเดือนประจ�ำ พนักงานหรือบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ านในรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ
๑.๖ ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใด ๆ จนถึงระดับปริญญาตรี ยกเว้นทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา
๑.๗ เป็นผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
และมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๑.๘ มีสุขภาพแข็งแรง
๑.๙ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ และช่วยพัฒนาท้องถิน่ ของตนเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
โดยสามารถพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น
และอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ
๑.๑๐ มีแนวโน้มที่จะศึกษาส�ำเร็จตามหลักสูตร โดยสามารถพิจารณาจากระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และข้อมูลเชิงประจักษ์แต่ละระดับการศึกษา และอืน่ ๆ เป็นองค์ประกอบ

๒. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ต้องปฏิบตั ติ นตามเงือ่ นไขทีก่ �ำหนดตลอดระยะเวลา 
การรับทุนการศึกษา  โดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืนเมื่อส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ดังนี้
๒.๑ ต้ อ งเข้ า รั บ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนจบระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามหลั ก สู ต ร
และระยะเวลาที่สถานศึกษาก�ำหนด และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ใช้จ่ายเงินทุน
การศึกษาอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๒ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างการรับทุนการศึกษา โดยก�ำหนดให้ผู้รับทุนการศึกษารายงานผลการร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเสนอต่อสถานศึกษาทุกปีการศึกษา  และสถานศึกษาสรุปรายงานภาพรวมเสนอ
ส่วนราชการผูจ้ ดั สรรทุนการศึกษา เพือ่ รายงานกระทรวงศึกษาธิการทราบ ก่อนจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และก่อนจบระดับ
ปริญญาตรี

๓. วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

๓.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๑ จั ด สรรทุ น การศึ ก ษา
เฉลิ ม ราชกุ ม ารี จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น ๒๑๐ ทุ น ต่ อ ปี
ประกอบด้วย
๑) นั ก เรี ย น ที่ ส�ำ เร็ จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เข้าศึกษาต่อ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน
๒๐๐ ทุนต่อปี จ�ำแนกเป็นโรงเรียนทัว่ ไป จ�ำนวน ๑๙๐ ทุนต่อปี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
จ�ำนวน ๑๐ ทุนต่อปี
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๒) นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ที่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑๐ ทุนต่อปี
๓.๑.๒ พิจารณาก�ำหนดสัดส่วนในการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ให้นักเรียนในโรงเรียนทั่วไป โดยยึดพื้นที่ที่มีนักเรียนด้อยโอกาสซึ่งกระจายอยู่ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๓.๑.๓ ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาให้ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
๓.๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓.๒.๑ จัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ ทุนต่อปี
ประกอบด้วย
๑) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา 
ทีก่ �ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๒๙๐ ทุนต่อปี
๒) นั ก เรี ย น ที่ ส�ำ เร็ จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียน
สังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ทีเ่ ข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ ๑ (ปวช.๑) สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๑๐ ทุนต่อปี
๓.๒.๒ พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีจากสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีอัตราการเรียนต่อต�่ำ 
และประชากรมีรายได้น้อย
๓.๒.๓ พิจารณาจ�ำนวนผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในแต่ละสถานศึกษา 
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้โอกาสแก่สถานศึกษาที่ยังไม่มีผู้รับทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี หรือมีจ�ำนวนน้อย
๓.๒.๔ ให้สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิ สู้ มัครขอรับทุนการศึกษาให้ถกู ต้อง และพิจารณาคัดเลือก
ผู้รับทุนการศึกษา 
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๓.๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนการศึกษา
จะต้องผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ แจ้งรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาและสถานศึกษาที่ผู้รับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
๓.๔ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓.๔.๑ ส�ำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด รวบรวมใบสมั ค รจากโรงเรี ย น
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ภายในเขตจังหวัด พร้อมทัง้ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาให้ถูกต้อง
๓.๔.๒ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณา
คัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกที่คณะกรรมการก�ำหนด จ�ำนวน
๙๐ ทุน ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู ้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา 
ตามข้อ ๑
ทัง้ นี้ ส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
			
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องน�ำ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพือ่ รับทราบและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นก่อนส่งรายชือ่
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลางพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป

๔. เหตุระงับสิทธิ์ของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

๔.๑ เสียชีวิต
๔.๒ พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ลาสิกขา
๔.๓ กระท�ำผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา  และถูกลงโทษฐานความผิด
ตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง
๔.๔ รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น ๆ ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
๔.๕ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก�ำหนด
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๕. การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายใหม่ เพื่อรับสิทธิ์การรับทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารีแทนผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายเดิม ที่มีเหตุ
ต้องระงับสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยก�ำหนด

เงื่อนไข ดังนี้
หากผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายใด มีเหตุต้องระงับสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์
การรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ส่วนราชการต้นสังกัดสามารถคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษา
เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ร ายใหม่ เพื่ อ รั บ สิ ท ธิ์ ก ารรั บ ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี แ ทนผู ้ รั บ ทุ น
การศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายเดิม ที่มีเหตุต้องระงับสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี โดยด�ำเนินการดังนี้
๕.๑ ด�ำเนินการคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายใหม่ โดยน�ำหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตามข้อ ๑ มาใช้บังคับ โดยยกเว้น
ข้อ ๑.๑ หรือพิจารณาจากรายชือ่ ผูท้ ผี่ า่ นหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตผิ รู้ บั ทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารีที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้ว
๕.๒ ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายใหม่ ต้องอยู่ในระดับการศึกษาเดียวกับ
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายเดิมที่มีเหตุต้องระงับสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์การรับทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๕.๓ ระดับปริญญาตรี ไม่สามารถคัดเลือกผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายใหม่
เพื่อรับสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีแทนได้
ยกเว้น
๑. ส�ำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ อนุ โ ลมให้ มี ก ารทดแทนได้ ใ นช่ ว งจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีปีที่ ๑ เท่านั้น เนื่องจากดูแลผู้รับทุนการศึกษา
ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับปริญญาตรี และเพื่อเป็นการสืบศาสนทายาท
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุโลมให้มกี ารทดแทนได้ทกุ ระดับชัน้
ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเท่านั้น เนื่องจากดูแลผู้รับทุน
การศึกษาต่อเนือ่ งตัง้ แต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงระดับปริญญาตรี และเพือ่ ประโยชน์
ต่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในล�ำดับส�ำรอง
ทั้งนี้ ให้จัดท�ำรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายใหม่ พร้อมรายชื่อผู้รับทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายเดิมที่ถูกทดแทน รายงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับทราบ
ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารีรายใหม่
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ส่วนที่ ๓
การบริหารงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน
ของส่วนราชการหลายสังกัด หลายระดับ รวมถึงสถานศึกษา โดยมีผรู้ บั ทุนการศึกษาสังกัดต่าง ๆ
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ซึ่งทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การส่งเสริม
สนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือให้ผู้รับทุนการศึกษาได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี
โดยระหว่างการรับทุนการศึกษาส่วนราชการต้นสังกัดและสถานศึกษาจะต้องมีการบันทึก
ข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาที่สามารถใช้เป็นสารสนเทศในการจัดสรรทุนการศึกษา  ติดตาม
ดูแล และส่งต่อเมื่อเลื่อนระดับการศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีความกตัญญู
รักแผ่นดินถิน่ เกิด ยึดมัน่ คุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเข้าค่ายอาสาพัฒนา 
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถพิเศษที่จ�ำเป็นต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
การบริหารงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ส่วนราชการทุกสังกัด ทุกระดับ จะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยภารกิจภายใต้การบริหารงาน
โครงการ ประกอบด้วย
• การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• การส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
• การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี

10

๑. การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมด�ำเนินการหลายสังกัด หลายระดับ ซึ่งต้องมีการประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกัน
จึงจ�ำเป็นต้องจัดให้มรี ะบบฐานข้อมูลผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทเี่ ป็นเอกภาพ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้และมีความสะดวกในการเรียกใช้ เพื่อให้การบริหารงาน
โครงการและการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีข้อมูลในการก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ
การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายต้องจัดท�ำข้อมูลรายบุคคลผู้รับทุนการศึกษา  ผลการเรียน การรับการสนับสนุน
ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ การรั บ และการใช้ จ ่ า ยเงิ น ทุ น การศึ ก ษา  โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ ง
และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเนื้อหาและแนวทางการด�ำเนินงานจัดท�ำระบบฐานข้อมูล
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในแต่ละระดับ มีดังนี้
๑.๑ สถานศึกษา
สถานศึกษาที่เริ่มรับผู้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ จัดท�ำรายละเอียดข้อมูลรายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาตามแบบ
ข้อมูลรายบุคคล ส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับจังหวัด หรือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อรวบรวมส่งส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลางในรูปแบบของเอกสาร หรือรูปแบบอื่น
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงข้อมูลกับเครือข่ายข้อมูลระดับต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ หรือเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่น ๆ โดยสถานศึกษาต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของผู้รับทุนการศึกษาแต่ละคน
ให้เป็นปัจจุบัน
ส�ำหรับสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) และปริญญาตรี
ข้อมูลรายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาจะถูกส่งพร้อมกับเอกสารการส่งต่อ จากสถานศึกษา
ต้ น สั ง กั ด ของผู ้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา  ให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และรายงาน
ส่วนราชการต้นสังกัดระดับจังหวัดหรือส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการดูแล
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
๑.๒ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด ระดั บ จั ง หวั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา  ตามแบบข้อมูลรายบุคคลจาก
การรายงานของสถานศึกษาในสังกัด จัดท�ำเป็นฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาในภาพรวมของ
ส่วนราชการ ในรูปแบบของเอกสาร หรือรูปแบบอืน่ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงข้อมูลกับเครือข่ายข้อมูล
ระดับต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอืน่ ๆ และรายงานส่วนราชการ
ต้นสังกัดส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานโครงการ และด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11

๑.๓ ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาเป็นภาพรวมของส่วนราชการ
ในรูปแบบของเอกสาร หรือรูปแบบอื่นที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายข้อมูลระดับต่าง ๆ
ได้ทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ และรายงานกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานโครงการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ
๑.๔ กระทรวงศึกษาธิการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผูร้ บั ทุนการศึกษา ในภาพรวมของโครงการ รายงาน
คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน
โครงการและก�ำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมายของโครงการ

๒. การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

เพือ่ ให้ผรู้ บั ทุนการศึกษาได้รบั การส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเรียนรู้ และความสามารถพิเศษ ตลอดจนมีทกั ษะชีวติ
ทักษะทางสังคม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและศึกษาต่อ
จนจบปริญญาตรีได้ รวมทั้งให้การดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยสถานศึกษาควรจัดให้มคี รูทปี่ รึกษาหรือครูผดู้ แู ลผูร้ บั ทุนการศึกษา
อย่างใกล้ชิด ซึ่งแนวทางการด�ำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุน
การศึกษาในแต่ละระดับ มีดังนี้
๒.๑ สถานศึกษา
สถานศึกษาทีม่ ผี รู้ บั ทุนการศึกษาให้ถอื ว่าเป็นหน้าทีโ่ ดยตรงทีต่ อ้ งให้การส่งเสริม
สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผูร้ บั ทุนการศึกษา โดยส่งเสริมด้านการเรียนเพือ่ รักษาระดับผลการเรียน
และพัฒนาให้มผี ลการเรียนทีส่ งู ขึน้ แนะแนว ให้ค�ำปรึกษาเมือ่ ประสบปัญหา สนับสนุนอุปกรณ์
การเรียน และปัจจัยที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต จัดหากิจกรรมที่มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
และฝึกฝนอาชีพเพิ่มเติมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ดูแลการรับและการใช้จ่ายเงิน
ทุนการศึกษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา  สอนเสริมพิเศษเพื่อสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมเครือข่ายผู้รับทุนการศึกษา ส่งเสริม
การแสดงออกในความจงรักภักดี และจัดท�ำ
บั น ทึ ก รวบรวมข้ อ มู ล สภาพปั ญ หา  และ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับทุนการศึกษา 
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ครูทปี่ รึกษาหรือครูผดู้ แู ลผูร้ บั ทุนการศึกษาเป็นบุคลากรทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้รับทุนการศึกษามากที่สุด จะทราบข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา
เป็นอย่างดี เพือ่ ให้การส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผูร้ บั ทุนการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม
ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของผูร้ บั ทุนการศึกษา จ�ำเป็นต้องมีแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแลต้องรู้จักและเข้าใจผู้รับทุน
การศึกษาอย่างแท้จริง และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ควรมีการบันทึกรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ โดยสามารถเลือกใช้เทคนิควิธกี ารในการศึกษารวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต
การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การจัดท�ำระเบียนสะสม หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
			
• การสังเกต โดยการพิจารณาลักษณะภายนอกที่ปรากฏ เช่น กิริยา ท่าทาง
การแสดงออกของผูร้ บั ทุนการศึกษาในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือรายละเอียด หรือข้อเท็จจริงของผู้รับทุนการศึกษา  และน�ำมารวบรวม
เป็นฐานข้อมูล
			
• การสัมภาษณ์ โดยการสนทนา พูดคุยกับผู้รับทุนการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
เพิ่มเติมจากการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า อากัปกิริยา ท่าที ความรู้สึก ตลอดจนการใช้ถ้อยค�ำ
ในการสนทนาของผู้รับทุนการศึกษา รวมทั้งใช้เครื่องมืออื่น ๆ ประกอบการเก็บข้อมูล
			
• การเยีย่ มบ้าน โดยรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมทางบ้านของผูร้ บั ทุน
การศึกษา  และพบปะสนทนากับผู้ปกครองของผู้รับทุนการศึกษา  เพื่อให้ทราบเจตคติของ
ผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ผูร้ บั ทุนการศึกษาและสถานศึกษา รวมถึงการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น
เจตคติซงึ่ กันและกัน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ท�ำให้ครูได้รบั ข้อมูล
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
			
• ระเบียนสะสม โดยจัดท�ำเอกสารรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และรายละเอียด
ในด้านต่าง ๆ ของผู้รับทุนการศึกษา  เช่น ประวัติส่วนตัว ครอบครัว สุขภาพ การศึกษา 
บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความถนัด ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ โครงการศึกษาต่อ และ
อาชีพในอนาคต บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การให้ค�ำปรึกษา และอื่น ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาต่อไป
๒.๒ ส่วนราชการต้นสังกัดระดับจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ด้านการส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ประสานความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนผูร้ บั ทุนการศึกษาร่วมกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดกิจกรรมวันส�ำคัญ จัดเข้าค่ายเครือข่าย
จั ด กิ จ กรรมแสดงความจงรั ก ภั ก ดี จั ด หางบประมาณสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการ และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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๒.๓ ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง
		 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในสังกัดทัง้ ระดับจังหวัดหรือส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา  และสถานศึกษาสามารถด�ำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้รับทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหางบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
๒.๔ กระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุน
การศึกษา  สนับสนุนให้ส่วนราชการส่วนกลางด�ำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล
ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ ผู้รับทุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

๓. การส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ก�ำหนดเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส�ำหรับ
นักเรียน นักศึกษา  และสามเณรรับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่อง
จนจบระดับปริญญาตรี โดยในกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษามีการเลื่อนระดับการศึกษาจาก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จะมีผลให้ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ คือ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี ทุนละ ๕๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี
กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษามีการย้ายสถานศึกษาหรือเลื่อนระดับการศึกษา ทั้งภายใน
สังกัดเดียวกันและข้ามสังกัด โดยมีแนวทางหรือกระบวนการในการส่งต่อผู้รับทุนการศึกษา 
ดังนี้
๓.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
			 ๓.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
					 ๑) กรณีเลื่อนระดับการศึกษา และศึกษาต่อโรงเรียนเดิม
๑.๑ สถานศึกษาแจ้งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�ำรายงาน
เสนอกระทรวงศึกษาธิการ
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						 ๒) กรณีเลื่อนระดับการศึกษา และเปลี่ยนสถานศึกษา
๒.๑ สถานศึกษาเดิม จัดท�ำแบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคล
ของผู้รับทุนการศึกษา แจ้งไปยังสถานศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแจ้งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�ำรายงาน
เสนอกระทรวงศึกษาธิการ
			 ๓.๑.๒ ระดับอุดมศึกษา
เมื่อผู้รับทุนการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  และ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด ด�ำเนินการดังนี้
๑) สถานศึกษาที่มีผู้รับทุนการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดท�ำ
แบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษา  แจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผู้รับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาได้ทันก�ำหนดการลงทะเบียนของสถาบันอุดมศึกษา
๓) ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา  จั ด ท�ำรายงานเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
			 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
			 ๓.๒.๑ กรณีจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ (ปวช.๓) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ (ปวส.๑) สถานศึกษาเดิม
๑) สถานศึกษาแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดท�ำรายงานเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ
			 ๓.๒.๒ กรณีจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ (ปวช.๓) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ (ปวส.๑) และเปลี่ยนสถานศึกษา
๑) สถานศึกษาเดิม จัดท�ำแบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคล
ของผู้รับทุนการศึกษา  แจ้งไปยังสถานศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาใหม่ เพือ่ ติดตามการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผรู้ บั ทุนการศึกษาได้ทนั ก�ำหนด
การลงทะเบียนของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานเสนอกระทรวงศึกษาธิการ
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			 ๓.๒.๓ กรณีจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ (ปวช.๓) เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัด
๑) สถานศึกษาที่มีผู้รับทุนการศึกษาจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ ๓ (ปวช.๓) จัดท�ำแบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคลของผูร้ บั ทุนการศึกษา แจ้งไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาได้ทันก�ำหนดการลงทะเบียนของสถาบันอุดมศึกษา
๓) ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา  จั ด ท�ำรายงานเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ
			 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
			 ๓.๒.๔ กรณีจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ (ปวส.๒) เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษาเดิม
๑) สถานศึกษาแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดท�ำรายงานเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ
			 ๓.๒.๕ กรณีจบชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงปีที่ ๒ (ปวส.๒) เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษาแห่งใหม่
๑) สถานศึกษาเดิม จัดท�ำแบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคล
ของผู้รับทุนการศึกษา  แจ้งไปยังสถานศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาใหม่ เพื่อติดตามการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาได้ทันก�ำหนด
การลงทะเบียนของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานเสนอกระทรวงศึกษาธิการ
			 ๓.๒.๖ กรณีจบชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงปีที่ ๒ (ปวส.๒) เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัด
๑) สถานศึกษาทีม่ ผี รู้ บั ทุนการศึกษาจบชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ปีที่ ๒ (ปวส.๒) จัดท�ำแบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคลของผูร้ บั ทุนการศึกษา แจ้งไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาได้ทันก�ำหนดการลงทะเบียนของสถาบันอุดมศึกษา
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๓) ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา  จั ด ท�ำรายงานเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
			 ๓.๓.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
					 ๑) กรณีเลื่อนระดับการศึกษา และศึกษาต่อโรงเรียนเดิม
๑.๑ สถานศึ ก ษาแจ้ ง ส�ำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด และ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑.๒ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท�ำรายงานเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ
						 ๒) กรณีเลื่อนระดับการศึกษา และเปลี่ยนสถานศึกษา
๒.๑ สถานศึกษาเดิม จัดท�ำแบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคล
ของผูร้ บั ทุนการศึกษา แจ้งไปยังสถานศึกษาใหม่ พร้อมทัง้ แจ้งส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
๒.๒ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท�ำรายงานเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ
			 ๓.๓.๒ ระดับอุดมศึกษา
		 				 กรณีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
๑) สถานศึกษาที่มีผู้รับทุนการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดท�ำ 
แบบส่งต่อ แนบส�ำเนาข้อมูลรายบุคคลของผูร้ บั ทุนการศึกษา แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทีผ่ รู้ บั ทุน
การศึกษาเข้าศึกษาต่อ พร้อมทัง้ แจ้งส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ
๒) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท�ำรายงานเสนอกระทรวง
ศึกษาธิการ
๓.๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยรับผู้รับทุนการศึกษา
ที่เลื่อนระดับการศึกษามาจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมือ่ สถาบันอุดมศึกษาได้รบั หนังสือส่งต่อและข้อมูลรายบุคคล
ของผู้รับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาที่ผู้รับทุนการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ (ปวช.๓) หรือชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงปีที่ ๒ (ปวส.๒)
ให้ด�ำเนินการดังนี้
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๓.๔.๑ สถาบันอุดมศึกษา  ส�ำเนาแบบส่งต่อ แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
๓.๔.๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ
กับส่วนราชการต้นสังกัดของสถานศึกษาทีส่ ง่ ต่อผูร้ บั ทุนการศึกษา เพือ่ ด�ำเนินการจัดสรรทุน
การศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาได้ทันก�ำหนดการลงทะเบียนของสถาบันอุดมศึกษา
๓.๔.๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท�ำรายงานเสนอกระทรวง
ศึกษาธิการ

๔. การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี

เพือ่ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ ประสานความร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินงาน
โครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ
และน�ำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น โดยมี
แนวทางการด�ำเนินงานในแต่ละระดับ ดังนี้
๔.๑ สถานศึกษา
		 สถานศึกษาทีม่ ผี รู้ บั ทุนการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ
ดูแลผูร้ บั ทุนการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของผูร้ บั ทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล
และก�ำหนดแนวทางส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาให้มีผลการเรียนที่ดี
สามารถเรียนได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานความก้าวหน้า  และผลการเรียน
ตามแบบรายงาน เสนอส่วนราชการต้นสังกัดระดับจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือส่วนกลาง แล้วแต่กรณี ทุกสิ้นปีการศึกษา
๔.๒ ส่วนราชการต้นสังกัดระดับจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
		 มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ ประสานการด�ำเนินงาน ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานโครงการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อพิจารณาผลการด�ำเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ความก้าวหน้าและผลการเรียนของผู้รับทุนการศึกษา  และน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษา
ในระยะต่อไป พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการส่งไปยังส่วนราชการ
ต้นสังกัดส่วนกลาง ทุกสิ้นปีการศึกษา
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๔.๓ ส่วนราชการต้นสังกัดส่วนกลาง
มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ ประสานการด�ำเนินงานด้านการติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการร่วมกับส่วนราชการทุกระดับ รวมทัง้ ประสานความร่วมมือ
กับส่วนราชการระดับจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ในการดูแล
ช่วยเหลือผู้รับทุนการศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤต เพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ กระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในการติดตามประเมินผล และรายงานผล
การด�ำเนินงานโครงการ ประสานการด�ำเนินงานด้านการติดตามประเมินผล และการจัดท�ำ
รายงานกับส่วนราชการทุกระดับ ทุกสังกัด โดยเฉพาะกรณีผู้รับทุนการศึกษาประสบภาวะ
วิกฤตที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
อ�ำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการด�ำเนินงานโครงการต่อไป

๕. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาข้ามสังกัด

ให้ส่วนราชการต้นสังกัดสถานศึกษาช่วงชั้นต่อไป ด�ำเนินการขอตั้งงบประมาณ
รองรับผู้รับทุนการศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐ ทุกภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา  และจัดสรรทุน
การศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ เมื่อทราบชัดเจนแล้วว่าผู้รับทุนศึกษาต่อ
ในสถานศึกษาสังกัดใด ให้ต้นสังกัดสถานศึกษานั้น ด�ำเนินการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรทุน
การศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ เป็นต้นไป
ยกเว้น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอตั้งงบประมาณและจัดสรรทุน
การศึกษาให้แก่สามเณรผู้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต่อเนื่องจนจบระดับ
ปริญญาตรี เพื่อความต่อเนื่องและความเหมาะสมในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสามเณร
ผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ดังรายละเอียดตามตารางประกอบการจัดสรรทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ต่อไปนี้
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เทอม ๑

เทอม ๒ เทอม ๑

เทอม ๒

ชั้นปีที่ ๔

(หรือต่อเนื่องตามระยะเวลาของหลักสูตร)

เทอม ๒ เทอม ๑

ชั้นปีที่ ๓

เทอม ๒ เทอม ๑

ชั้นปีที่ ๒

จบ ม.๖ (สพฐ.)
- ต่อ ปวส.๑ - ๒ (สอศ.)
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
- ต่อ ป.ตรี (สกอ.)
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
จบ ม.๖ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)								
- ต่อ ป.ตรี มมร. มจร.
พศ.
พศ.
พศ.
พศ.
พศ.
พศ.
พศ.
พศ.
ม.มหิดล (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
จบ ปวช.๓								
- ต่อ ปวส.๑ - ๒ (สอศ.)
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
- ต่อ ป.ตรี ๑ - ๔ (สกอ.)
สอศ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
จบ ปวส.๒								
- ต่อ ป.ตรี ๓ - ๔ (สอศ.)
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
- ต่อ ป.ตรี ๓ - ๔ (สกอ.)
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.

ระดับการศึกษา

ชั้นปีที่ ๑

ตารางประกอบการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ภาคผนวก

ข้อมูลรายบุคคล
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รับทุนรุ่นที่....................ปีการศึกษา.............

แบบข้อมูลรายบุคคล
รูปถ่าย

สถานศึกษา................................................................................................................................
ที่ตั้ง เลขที่.........หมู่ที่.........ถนน......................ต�ำบล..........................อ�ำเภอ..........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์.................................
โทรสาร......................................เว็บไซต์-อีเมล์.........................................................................
ชือ่ - สกุล (ผูร้ บั ทุน)..................................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน   
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่...........ถนน..............................ต�ำบล.................................
อ�ำเภอ..........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.์ .................โทรศัพท์....................
แผนการเรียน/แผนก/
สาขาวิชา	

ระดับชั้น/ปี

ครูที่ปรึกษา	

ครูผู้ดูแล

แผนที่แสดงการเดินทางจากสถานศึกษาไปบ้าน (โดยสังเขป)

รูปถ่ายบ้านผู้รับทุนการศึกษา
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๑. ข้อมูลส่วนตัว
๑.๑ ชื่อ - สกุล (ผู้รับทุน)......................................................ชื่อเล่น..................อายุ........ปี
วัน เดือน ปีเกิด.....................................เชือ้ ชาติ.......................สัญชาติ...........................
ศาสนา.......................................ภูมลิ �ำเนา (จังหวัด)....................................................
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  บิดาและมารดา  บิดา  มารดา 
								  อื่น ๆ ระบุ........................................................................
ลักษณะของที่อยู่
 บ้านส่วนตัว  บ้านเช่า  หอพัก  ห้องเช่า
								  อื่น ๆ ระบุ........................................................................
นักเรียนเดินทางมาสถานศึกษาโดย  รถประจ�ำทาง  จักรยาน  จักรยานยนต์
								
 เดิน  อื่น ๆ ระบุ......................................
ระยะทางจากบ้านมาสถานศึกษา...................กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง................นาที
ได้รบั เงินเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยจาก..........................................เป็นเงิน.................บาท/วัน
โดยจ�ำแนกค่าใช้จ่าย ดังนี้
		  ค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ....บาท/วัน  ค่าอาหารเช้า - กลางวัน.....บาท/วัน
		  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระบุ..............................................................................................
เพื่อนในสถานศึกษาที่นักเรียนสนิทมากที่สุด
๑. ชือ่ - นามสกุล........................................................................................................
เป็นนักเรียนชัน้ .........................ห้อง..................โทรศัพท์......................................
๒. ชือ่ - นามสกุล........................................................................................................
เป็นนักเรียนชัน้ ..........................ห้อง.................โทรศัพท์......................................
เพือ่ นทีอ่ ยูบ่ า้ นใกล้เคียงกับนักเรียนมากทีส่ ดุ ชือ่ - นามสกุล............................................
เป็นนักเรียนชัน้ ..........................ห้อง.................โทรศัพท์......................................
๑.๒ จบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากสถานศึกษา..............................................
อ�ำเภอ......................................................จังหวัด.......................................................
๑.๓ ความคาดหวังด้านการศึกษา/อาชีพในอนาคต
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ชั้น
		

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

ความต้องการ
ความต้องการให้ครู
ในการปรับปรุงตนเอง หรือสถานศึกษาช่วยเหลือ
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๒. ข้อมูลด้านสุขภาพ
หมูโ่ ลหิต............มีต�ำหนิทเี่ ห็นชัดเจน คือ..................................................สีผวิ ......................
โรคประจ�ำตัว.................................การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น...........................................
แพ้ยา.............................................ยาทีใ่ ช้ประจ�ำ................................................................
สายตา
 ปกติ
					 ไม่ปกติ   สายตาสั้น   สายตายาว   สายตาเอียง
					 อื่น ๆ ระบุ................................................................................................
สวมแว่นตา   สวม
 ไม่สวม
ความบกพร่องทางร่างกาย  ไม่มี  มี คือ..................................................................
เคยป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเข้านอนโรงพยาบาล คือ..........................
...............................................................................................เมื่อ พ.ศ. ............................
๓. ข้อมูลด้านครอบครัว
ชื่อ - สกุล
อายุ การศึกษา	 อาชีพ รายได้/ปี ที่อยู่หรือที่ท�ำงาน
เลขประจ�ำตัวประชาชน					

โทรศัพท์

ชื่อ - สกุล บิดา
ชื่อ - สกุล มารดา
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง คือ  บิดา   มารดา 
						 ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องเป็น........................ที่อยู่.........................................
...........................................................................................โทรศัพท์.....................................
ปัจจุบันบิดามารดา  อยู่ด้วยกัน
 หย่าร้าง    แยกกันอยู่
								  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
								  อื่น ๆ ระบุ................................................................................
ภาระหนี้สินของครอบครัว  ไม่มี  มี ลักษณะของหนี้สิน..........................................
ครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกทั้งหมด....................คน
นักเรียนมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน.........คน ต่างบิดา.........คน ต่างมารดา.........คน
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โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเรียงล�ำดับ ดังนี้
การ อาชีพ/ รายได้/ สถานศึกษา
ชื่อ - สกุล
อายุ
			 ศึกษา	 ต�ำแหน่ง เดือน หรือที่ท�ำงาน

สถานภาพ
โสด แต่งงาน อื่น ๆ

บุคคลในครอบครัวทีน่ กั เรียนไว้ใจมากทีส่ ดุ ชือ่ - สกุล.........................................................
อายุ..................ปี เกีย่ วข้องเป็น...........................................โทรศัพท์.....................................
ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างบิดา - มารดา 
		  รักใคร่กันดี
 ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง
		  ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง
 ขัดแย้งและท�ำร้ายร่างกายบางครั้ง
		  ขัดแย้งและท�ำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง  อื่น ๆ ระบุ.........................................
บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด
 ไม่มี
											
 มี เกี่ยวข้องเป็น................กับนักเรียน
ประเภทสารเสพติดที่ใช้  บุหรี่  สุรา  อื่น ๆ ระบุ.................................................
๔. ข้อมูลด้านการเรียนและความสามารถ
๔.๑ ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา	

โรงเรียน

จังหวัด

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
หมายเหตุ กรณีไปเรียนสถาบันสูงกว่าระดับ ม.ปลาย ให้เพิ่มช่องเพื่อกรอกข้อมูลตามความเหมาะสม

๔.๒ ข้อมูลผลการเรียน
ภาคเรียน

ผลการเรียน
ชั้น/ปีการศึกษา	 ชั้น/ปีการศึกษา	 ชั้น/ปีการศึกษา	 ชั้น/ปีการศึกษา	 ชั้น/ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยสะสม
หมายเหตุ - เป็นข้อมูลผลการเรียนในสถานศึกษาที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน
- แนบรายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียน
- ชั้น/ปีการศึกษาให้ระบุว่านักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญญาตรีปีที่เท่าไหร่
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๔.๓ ความสามารถ
- ความสามารถพิเศษ......................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
- ผลงานดีเด่น.............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๕. ข้อมูลด้านการดูแลช่วยเหลือ
๕.๑ ทุนการศึกษาอื่นที่ได้รับ ได้แก่
๑. .................................................................จ�ำนวนเงิน..................เมือ่ ปี พ.ศ. ...........
๒. .................................................................จ�ำนวนเงิน..................เมือ่ ปี พ.ศ. ...........
๓. .................................................................จ�ำนวนเงิน..................เมือ่ ปี พ.ศ. ...........
๕.๒ การหารายได้ระหว่างเรียน ได้แก่
๑. .............................................................................................................................
๒. .............................................................................................................................
๓. ..........................................................................................................................
๕.๓ การได้รับการสอนเสริมพิเศษ ได้แก่
๑. วิชา................................ช่วงเวลา.....................ผู้สอน คือ.....................................
๒. วิชา................................ช่วงเวลา.....................ผู้สอน คือ.....................................
๓. วิชา................................ช่วงเวลา.....................ผู้สอน คือ.....................................
๕.๔ อื่น ๆ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
		  จัดที่พัก
 จัดรถรับส่ง
		  จัดอาหารกลางวัน  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน  อืน่ ๆ (โปรดระบุ)................
๖. ความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
๑. ......................................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................................
๓. .....................................................................................................................................
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๗. ข้อมูลด้านการรับเงินทุนและการใช้จ่าย
บัญชีธนาคาร.........................................สาขา..........................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.............................
ผู้มีอ�ำนาจสั่งจ่าย ๑. ........................................................................................................
๒. ........................................................................................................
การรับเงินทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ครั้งที่
วันที่ได้รับ จ�ำนวนเงิน เพื่อการศึกษา	 ส่วนตัว

อื่น ๆ

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................
(...............................................)
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วันที่........../......................../...........
๘. ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้ดูแลบันทึกความคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ต�ำแหน่ง.....................................
วันที่.........../.............../..............
หมายเหตุ ให้บันทึกทุกภาคเรียนโดยเพิ่มเติมการบันทึกความคิดเห็นในภาคเรียนต่อ ๆ ไปได้ตามความเหมาะสม
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แบบรายงาน
แบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๑. ชือ่ ..................................นามสกุล.........................รับทุนรุน่ ที.่ ........ปีการศึกษา....................
เลขประจ�ำตัวประชาชน
      วัน เดือน ปีเกิด...............
๒. สถานศึกษา...........................................อ�ำเภอ................................จังหวัด...........................
สังกัด..................................................................................ระดับชัน้ ..................................
๓. ภูมลิ �ำเนา จังหวัด....................................................................................................................
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..............หมู่ที่...........ถนน..............................ต�ำบล.............................
อ�ำเภอ...............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.์ ...........โทรศัพท์................
๕. ชื่อบิดา.......................................................อาชีพ........................รายได้................บาท/ปี
ชือ่ มารดา....................................................อาชีพ........................รายได้.................บาท/ปี
สถานภาพ  อยู่ร่วมกัน  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต
มีพี่น้อง.................................คน ชาย..............................คน หญิง................................คน
ปัจจุบนั อาศัยอยูก่ บั .................................................เกีย่ วข้องกับนักเรียนเป็น.......................
๖. คะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียน
ภาคเรียนที่
๑
๒
๓

..../๒๕..

ภาคเรียน/ปีการศึกษา
..../๒๕..
..../๒๕..

..../๒๕..

๗. สถานศึกษาให้การดูแลช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 จัดสอนเสริมพิเศษ  จัดหาเงินทุนอื่นเพิ่มเติม  จัดที่พักในสถานศึกษา
 จัดอาหารกลางวัน  จัดบริการรถรับส่ง
 หารายได้ระหว่างเรียน
 อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................
๘. ความต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)...........................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๙. ความคาดหวังด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคต.................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๑๐. ผลงานดีเด่น/ความภาคภูมิใจ ในปีที่ผ่านมา
๑. .....................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................
๓. .....................................................................................................................................
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๑๑. กิจกรรมที่แสดงถึงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.....................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
         ลงชื่อ..............................................
    
(............................................)
  
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
  
วันที่...........................................

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
        ลงชื่อ.......................................................
(....................................................)
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้ดูแลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วันที่............................................
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30

รวม ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ชั้น ม.๔
จ�ำนวน................................................. คน
ชั้น ม.๕
จ�ำนวน................................................. คน
ชั้น ม.๖
จ�ำนวน................................................. คน
ชั้น ปวช.๑
จ�ำนวน................................................. คน
ชั้น ปวช.๒
จ�ำนวน................................................. คน
ชั้น ปวช.๓
จ�ำนวน................................................. คน
ชั้น ปวส.๑/ปริญญาตรี ปี ๑ จ�ำนวน................................................. คน
ชั้น ปวส.๒/ปริญญาตรี ปี ๒ จ�ำนวน................................................. คน
ปริญญาตรี ปี ๓
จ�ำนวน................................................. คน
ปริญญาตรี ปี ๔
จ�ำนวน................................................. คน
ฯลฯ

ผลการเรียน
ปัญหาวิกฤตที่พบ
(คะแนนเฉลี่ยสะสม) (ระบุเฉพาะรายที่พบ)

ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ................. จ�ำนวน....................................................บาท

ที่ 						
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา	 ชั้น/ปี แผนการเรียน/แผนก/คณะ เขตพื้นที่/จังหวัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
ฯลฯ

แบบสรุปผู้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ปีการศึกษา....................ปีงบประมาณ...................หน่วยงาน.............................................

(ส�ำหรับหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางรายงานกระทรวงศึกษาธิการ)

แบบสรุป

แบบส่งต่อ

ที่....../......

หน่วยงาน
วันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ. ...............

เรื่อง ส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�ำเนาข้อมูลรายบุคคลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ�ำนวน ๑ ชุด
ด้วย..................................................นามสกุล...........................................................
  เป็นผูร้ บั ทุนการศึกษา
เลขประจ�ำตัวประชาชน  
ต่อเนื่องในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี
โดยเป็นผูร้ บั ทุนการศึกษา รุน่ ที.่ .....ปีการศึกษา..............จากสถานศึกษา................................
ทีต่ งั้ สถานศึกษา..............................................................ต�ำบล................................................
อ�ำเภอ.................................จังหวัด.................................สังกัด.................................................
ขณะนี้ ผูร้ บั ทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของท่าน
ในระดับชัน้ ...........................................ทัง้ นี้ ขอได้โปรดประสานหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ผรู้ บั ทุนการศึกษาได้รบั การจัดสรรทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

หน่วยงานย่อย.......................
โทรศัพท์................................
โทรสาร..................................

(...........................................)
ต�ำแหน่ง (ผู้บริหารสถานศึกษา)

31

32

33

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ก�ำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางผานิตย์ มีสุนทร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะท�ำงาน
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพงศ์ธร พนมสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางประภาศรี อิ่มวณิช
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวภคประภา รัตนอารีกุล นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวสุชาดา สวัสดิ์เมือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายจีรเดช นันตา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวณัชชา ญาณฐิตวัฒนา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางวัฒนาโสภี สุขสอาด
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางพันธุ์ทิพา ยุวทองไท
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวอัมพาพันธุ์ กรุณกิจ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางมาลัย รัตวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวชื่นชม ศิริเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผูอ้ �ำนวยการกลุม่ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
กองพุทธศาสนศึกษา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายเดชา ละลีย์
นักวิชาการศาสนาช�ำนาญการ
กองพุทธศาสนศึกษา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายช�ำนาญศิลป์ ก้อนแสนไชย นักวิชาการศาสนา
กองพุทธศาสนศึกษา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายเอกวุฒิ บุตรโคษา
หัวหน้ากองกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นางวสุมดี นันตมาศ
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นางสาวจิรารัตน์ สมัครกิจ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นางสาวนิติยา หลานไทย หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายเร่งด่วน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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นางปุญญ์พัชชาณัฏฐ์ ใจสถาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางประภัทศร เหลืองประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสุภัทรา สนิทสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอัจฉรา บัวสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางเบญจมาศ ฉลาดการณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวปรานี ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวพัชณิดา มะอาจเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะบรรณาธิการ
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวนิติยา หลานไทย หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายเร่งด่วน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางประภัทศร เหลืองประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสุภัทรา สนิทสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือและแนวปฏิบัติ

การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒
ของกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำ�นวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม
ผู้จัดพิมพ์
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย)
เลขที่ ๘๕, ๘๗, ๘๙, ๙๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๔๒๔-๔๕๕๗, ๐-๒๔๒๔-๐๖๙๔ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๒๘๕๘
นายณัฐ ปวิณวิวัฒน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
www.bps.sueksa.go.th

