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ค�าน�า

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 

ในโอก�สพระชนม�ยุ	 4	 รอบ	 2	 เมษ�ยน	 2546	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเมื่อคร�ว

ประชุมวันที่	 13	 สิงห�คม	 2546	 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำ�โครงก�รสำ�คัญนี	้ 

จำ�นวนปีละ	480	ทุน	รวมทั้งสิ้น	4,800	ทุน	โดยเริ่มตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2547	 

ต่อม�คณะรัฐมนตรีเมื่อคร�วประชุมวันที่	 12	 มกร�คม	 2559	 ได้มีมติ 

เห็นชอบให้ดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ระยะที่	 2	 ขึ้น	 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี 

ในโอก�สพระชนม�ยุ	 5	 รอบ	 2	 เมษ�ยน	 2558	 จำ�นวนปีละ	 600	 ทุน	 

รวมทั้งสิ้น	6,000	ทุน	โดยเริ่มตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2560

	 โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรร 

ทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียนที่มีฐ�นะย�กจน	 ข�ดโอก�สในก�รศึกษ�ต่อ	 

อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ให้ผู้รับทุนก�รศึกษ� 

มีโอก�สได้เรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยต่อเนื่องจนจบระดับปริญญ�ตรี	 

โดยมีหน่วยง�นหลักที่ร่วมดำ�เนินก�ร	ประกอบด้วย	สำ�นักง�นปลัดกระทรวง 

ศึกษ�ธิก�ร	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	

สำ�นกัง�นพระพทุธศ�สน�แห่งช�ต	ิและกองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	 

ทั้งนี้	ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รมุ่งมั่น 

ที่จะผลักดันให้ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี 

สำ�เร็จลุล่วงต�มวัตถุประสงค์	 จึงได้ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน 

หน่วยง�นที่เก่ียวข้อง	 ศึกษ�ค้นคว้�	 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจ�กแหล่งข้อมูล

เอกส�รทีเ่ก่ียวข้อง	พร้อมทัง้รวบรวมข้อมลูปฐมภมู	ิโดยตดิต�มคว�มก้�วหน้� 

ของโครงก�ร	ตลอดจนเย่ียมเยียนผูร้บัทุนก�รศกึษ�ทีศ่กึษ�ในสถ�นศกึษ�ต่�ง	ๆ 	 



ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	ฉะเชิงเทร�	และพระนครศรีอยุธย�	เพื่อนำ�ไปวิเคร�ะห์ 

และสังเคร�ะห์จัดทำ�เป็นร�ยง�นก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2559	 

ฉบับนี้ขึ้น

	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 หน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จ�กร�ยง�นก�รติดต�มและร�ยง�นผล 

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ.	 2559	 ในก�รเพิ่มพูนประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นให้สูงยิ่ง ข้ึน	 

และเตรียมก�รว�งแผนดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 

ระยะที่	 2	 ต่อไป	 พร้อมท้ังขอขอบพระคุณคณะผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่�น 

ที่กรุณ�เสียสละเวล�อันมีค่�ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�และเข้�ร่วมกิจกรรม 

ตลอดโครงก�ร
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กระทรวงศึกษาธิการ

คว�มเป็นม�
	 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ทรงม ี
พระมห�กรุณ�ธิคุณต่อก�รศึกษ�ไทยเป็นอย่�งยิ่ง	 ดังจะเห็นได้จ�ก 
พระร�ชกรณียกิจด ้�นก�รศึกษ�ที่มีน�นัปก�ร	 โดยเฉพ�ะอย ่�งยิ่ ง 
พระเมตต�ที่มีต่อก�รศึกษ�ของเด็กและเย�วชนในพื้นที่ห่�งไกลทุรกันด�ร	 
ด้วยคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ	 เนื่องในโอก�สที่สมเด็จพระเทพ- 
รัตนร�ชสุด�	ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	ทรงมีพระชนม�ยุ	48	พรรษ�	กระทรวง 
ศึกษ�ธิก�รจึงร่วมถว�ยพระพรและแสดงคว�มจงรักภักดีด้วยก�รจัดให้ม	ี
“โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี”	 เพื่อสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ให้แก ่
เย�วชนในพื้นที่ห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ได้มีโอก�สที่จะศึกษ�ต่อ 
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยถึงระดับปริญญ�ตรี	 เพื่อที่จะกลับไปเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ท้องถ่ินชุมชนของตน	 โดยวันที่	 31	 มีน�คม	 2546	 
ได ้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบดำ�เนินโครงก�ร	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ	 เมื่อวันที่	 13	 สิงห�คม	 2546	 เห็นชอบให้กระทรวง
ศึกษ�ธิก�รดำ�เนินก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้แก่เย�วชนท่ีอยู ่ในพ้ืนท่ี 
ห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ระหว่�งปีก�รศึกษ�	 2547	 -	 2562	 
(ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2547	-	2563)	

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อจัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้นักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร 
ในสถ�นศึกษ�ที่อยู่ในพื้นท่ีห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ได้มีโอก�ส 
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจนจบระดับปริญญ�ตรี
	 2.	เพื่อส่งเสริมให้ผู ้รับทุนก�รศึกษ�กลับไปปฏิบัติง�นในพ้ืนท่ี
ภูมิลำ�เน�ของตนเองหลังสำ�เร็จก�รศึกษ�
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	 3.	เพื่อปลูกฝ ังและพัฒน�นักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร 
ในสถ�นศึกษ�ที่อยู่ในพื้นท่ีห่�งไกล	 ให้เห็นคุณค่�ท�งก�รศึกษ�	 มีคว�ม 
สำ�นึกในคว�มเป็นคนไทยรักถิ่นฐ�น	 รักประเทศ	 และรักก�รปกครอง 
ต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุข

เป้�หม�ย
 1. เชิงปริม�ณ	 สนับสนุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียน	 นักศึกษ�	 
และส�มเณรที่จบก�รศึกษ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	เข้�ศึกษ�ต่อชั้นมัธยมศึกษ�
ปีที่	4	จนจบระดับปริญญ�ตรี	ปีละ	480	ทุน	เป็นเวล�	10	ปี	รวม	4,800	ทุน
โดยแต่ละทุนจะได้รับก�รศึกษ�ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร	
 2. เชิงคุณภ�พ	เปิดโอก�สให้นักเรียน	นักศึกษ�	และส�มเณรที่อยู่ 
ในพ้ืนที่ห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ได้ศึกษ�ต่อในระดับมัธยมศึกษ� 
ตอนปล�ยจนจบระดับปริญญ�ตรี	 และได้มีก�รอบรมให้มีคว�มกตัญญู 
ต่อแผ่นดิน	 เป็นพลเมืองดี	 กลับไปปฏิบัติง�นในพื้นที่ภูมิลำ�เน�ของตนเอง 
หลังสำ�เร็จก�รศึกษ�

งบประม�ณ
	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อคร�วประชุมวันที่	 13	 สิงห�คม	 2546	 
เห็นชอบวงเงินงบประม�ณสำ�หรับเป็นทุนสนับสนุนก�รศึกษ�ของนักเรียน	
นักศึกษ�	 และส�มเณร	 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 4	 จนจบระดับปริญญ�ตรี	
จำ�นวน	4,800	ทุน	ระหว่�งปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2547	-	2563	(ปีก�รศึกษ�	
2547	-	2562)	จำ�นวนทั้งสิ้น	528,000,000	บ�ท	

อัตร�ทุนก�รศึกษ�
	 1.	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อคร�วประชุมวันที่	 13	 สิงห�คม	 2546	 
เห็นชอบให้กำ�หนดอัตร�ทุนก�รศึกษ�	 ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	 2547	 -	 2552	
ดังนี้		
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	 	 1.1	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	และหลักสูตรประก�ศนียบัตร
วิช�ชีพ	(ปวช.)	ปีละ	10,000	บ�ท	ต่อคน/รูป
	 	 1.2	หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับ
ปริญญ�ตรี	ปีละ	20,000	บ�ท	ต่อคน/รูป
	 2.	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อคร�วประชุมวันที่	 1	 กันย�ยน	 2552	 
เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตร�ทุนก�รศึกษ�ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2553	-	2559	ดังนี้
	 	 2.1	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	และหลักสูตรประก�ศนียบัตร
วิช�ชีพ	(ปวช.)	เป็นปีละ	15,000	บ�ท	ต่อคน/รูป
	 	 2.2	หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับ
ปริญญ�ตรี	เป็นปีละ	30,000	บ�ท	ต่อคน/รูป
	 3.	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อคร�วประชุมวันที่	 12	 มกร�คม	 2559	 
เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตร�ก�รทุนก�รศึกษ�ต้ังแต่ป ีก�รศึกษ�	 2560	 
เป็นต้นไป	ดังนี้
	 	 3.1	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	เป็นปีละ	25,000	บ�ท	ต่อคน/

รูป	หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	เป็นปีละ	30,000	บ�ท	ต่อคน/รูป
	 	 3.2	หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับ
ปริญญ�ตรี	เป็นปีละ	55,000	บ�ท	ต่อคน/รูป

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนก�รศึกษ�
	 1.	เป ็นนัก เรียนที่ กำ �ลั งศึกษ�อยู ่ ในชั้นมัธยมศึกษ�ป ีที่ 	 3	 
ในสถ�นศึกษ�ทุกสังกัดที่อยู ่ในพื้นที่ห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่� 
หรอืส�มเณรทีก่ำ�ลงัศกึษ�อยูใ่นชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่3	โรงเรียนพระปริยติัธรรม	 
แผนกส�มัญศึกษ�	 สังกัดสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	 หรือนักเรียน 
ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 ไปแล้วไม่เกิน	 2	 ปี	 ซึ่งประสงค ์
จะเรยีนต่อช้ันมัธยมศกึษ�ปีที	่4	ในสถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 หรือชั้นประก�ศนียบัตรวิช�ชีพปีที่	 1	 (ปวช.1)	 
ในสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 หรือ 
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ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 	 4	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกส�มัญศึกษ� 
สังกัดสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ
	 2.	เป็นผู้ข�ดโอก�สในก�รศึกษ�ต่อ	 เนื่องจ�กสภ�พครอบครัว 
มีฐ�นะย�กจน	 อยู ่ ในถิ่นทุรกันด�รห่�งไกล	 มีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 
และก�รคมน�คมย�กลำ�บ�ก
	 3.	ผู ้ขอรับทุนก�รศึกษ�เป็นผู ้มีคว�มประพฤติดี	 มีคว�มมุ่งมั่น	 
ขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษ�ให้สำ�เร็จหลักสูตรปริญญ�ตรี	 และผู ้ปกครอง 
มีคว�มเต็มใจสนับสนุนและยินยอมให้ศึกษ�ต่อจนจบระดับปริญญ�ตรี
	 4.	มีผลก�รเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 -	 2	 
ไม่ตำ่�กว่�	2.50
	 5.	ไม ่เป ็นบุตรข ้�ร�ชก�รประจำ�	 หรือข ้�ร�ชก�รก�รเมือง 
หรือเจ้�หน้�ที่บริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น
	 6.	ต้องไม่ได้รับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องใด	ๆ	 จนถึงระดับปริญญ�ตรี 
ไม่รวมทุนกู้ยืมอื่น	ๆ
	 7.	เป ็นผู ้ เ ค�รพเลื่ อม ใสศรัทธ�ต ่ อสถ�บันช�ติ 	 ศ�สน� 
และพระมห�กษัตริย ์ 	 มี เจตคติที่ ดี ต ่อระบอบประช�ธิปไตยอันมี 
พระมห�กษัตริย์เป็นประมุข
	 8.	มีสุขภ�พพล�น�มัยแข็งแรง	 และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
ต่อก�รศึกษ�
	 9.	มีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินชีวิตและช่วยพัฒน�ท้องถิ่นของตน 
เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�

เงื่อนไขของก�รรับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี
	 1.	ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจัดขึ้น	 
เพ่ือช่วยเหลือเย�วชนช�วไทยท่ีอยู ่ในเขตชนบทห่�งไกลและมีอัตร� 
ก�รเรยีนต่อช้ันมัธยมศึกษ�ปีที	่4	หรอืเทียบเท่�อยูใ่นระดบัตำ�่	ได้มโีอก�สศกึษ� 
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 หรือเทียบเท่�จนจบระดับปริญญ�ตรี	 
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โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญให้ผู ้จบก�รศึกษ�ต้องกลับไปพัฒน�ท้องถิ่นบ้�นเกิด	 
เป็นพลเมืองดี	รักแผ่นดินถิ่นเกิด	สำ�หรับบรรพชิต	ปฏิบัติตนเป็นธรรมท�ย�ท 
ทีด่เีผยแพร่พระพทุธศ�สน�ในท้องถ่ินบ้�นเกดิให้เต็มสติปัญญ�	คว�มส�ม�รถ
เป็นต้นแบบของคนดี	เพื่อพัฒน�ท้องถิ่นแผ่นดินเกิดให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป
	 2.	ผู้ได้รับทุนก�รศึกษ�จะได้รับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องจนถึงระดับ
ปริญญ�ตรี	 ต้องเข้�รับก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง	 ยกเว้นผู้รับทุนก�รศึกษ� 
มีผลก�รเรียนอยู่ในระดับท่ีไม่ส�ม�รถศึกษ�ต่อได้	 หรือมีคว�มประสงค์ 
จะไม่ศึกษ�ต่อ	หรือไม่ขอรับทุนก�รศึกษ�ดังกล่�ว	ให้ก�รได้รับทุนก�รศึกษ�
ดังกล่�วยุติลง

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร
	 1.	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 แจ ้งมติที่ประชุม 
คณะกรรมก�รที่ ปรึ กษ�และคณะกรรมก�รอำ �นวยก�รโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ในก�รจัดสรรจำ�นวนทุนก�รศึกษ�ให้แต่ละ 
หน่วยง�น	 และกรอบพื้นที่ที่ได้รับก�รจัดสรรทุนสำ�หรับพื้นที่ที่อยู่ห่�งไกล 
และมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	ให้หน่วยง�นต้นสังกัดสถ�นศึกษ�ทร�บ
	 2.	หน่วยง�นต้นสังกัดสถ�นศึกษ�ที่ได้รับก�รจัดสรรทุน	 ได้แก่	 
กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	(สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	สำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�)	 
กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	 และสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน� 
แห่งช�ติ	 รับทร�บมติท่ีประชุมคณะกรรมก�รฯ	 ต�มข้อ	 1	 แล้วแจ้ง 
ประช�สัมพันธ์ให้สถ�นศึกษ�ในสังกัดและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทร�บ 
และดำ�เนินก�ร	ดังนี้
	 	 (1)	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 แจ้ง 
และประส�นง�นไปยงัสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�ในจงัหวดัทีไ่ดร้บัจดัสรรทนุ 
ให้แจ้งสถ�นศึกษ�ที่เกี่ยวข้องทร�บ	 และให้สถ�นศึกษ�ประช�สัมพันธ์ 



6     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ให้นักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 ไปแล้ว	 
(ไม่ เกิน	 2	 ปี )	 ซึ่ งมีคว�มประสงค์จะศึกษ�ต่อชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 	 4	 
ทร�บโดยทั่วกัน
	 	 	 สถ�นศึกษ�ประก�ศรับสมัคร	 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	 
และคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนก�รศึกษ�	 โดยคณะกรรมก�รที่สถ�นศึกษ� 
แต่งตั้งแล้วแจ้งผลไปยังสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่ดูแลสถ�นศึกษ�นั้น	 
ตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�คัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ต�มจำ�นวนทุน 
ที่ได้รับจัดสรร	 และร�ยง�นให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
ทร�บและดำ�เนินก�รต่อไป
	 	 	 สำ�หรับนักเรียนที่ประสงค ์จะเรียนส�ยอ�ชีวศึกษ� 
ให ้สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	
ประช�สัมพันธ์ให้นักเรียนไปสมัครขอรับทุนก�รศึกษ�	โดยแจ้งคว�มประสงค์ 
ขอรบัทนุก�รศกึษ�เพือ่เรยีนต่อส�ยอ�ชวีศกึษ�ในสถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�น 
คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�ในจังหวัดนั้นโดยตรง	 และเสนอสำ�นักง�น
อ�ชีวศึกษ�จังหวัดพิจ�รณ�คัดเลือกต�มจำ�นวนทุนก�รศึกษ�ที่ได ้รับ 
ก�รจัดสรรระดับจังหวัดต่อไป
	 	 (2)		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	แจ้งและประส�นง�น	 
ไปยังสำ�นักง�นอ�ชีวศึกษ�จังหวัด	 ให้แจ้งสถ�นศึกษ�ในสังกัดรับสมัคร 
นักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนก�รศึกษ�	 ซึ่งกำ�ลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 
หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ไปแล้วไม่เกิน	2	ปี	จ�กสถ�นศึกษ� 
ทุกสังกัด	ที่นักเรียนมีคุณสมบัติ	ต�มข้อ	4
	 	 	 สถ�นศึกษ�ประก�ศรับสมัคร	 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	 
และพิจ�รณ�คัดเลือกผู้ขอรับทุนก�รศึกษ�	 โดยคณะกรรมก�รท่ีสถ�นศึกษ�
แต่งตั้งและเสนอสำ�นักง�นอ�ชีวศึกษ�จังหวัด	 ตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ� 
คัดเลอืกในระดบัจงัหวดั	ต�มจำ�นวนทนุก�รศกึษ�ทีไ่ด้รบัจัดสรร	และร�ยง�น 
ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�ทร�บและดำ�เนินก�รต่อไป
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	 	 (3)		สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	 แจ้งและประส�นง�น 
ไปยังสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัด	 ให้แจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกส�มัญศึกษ�	 ดำ�เนินก�รรับสมัครและพิจ�รณ�คัดเลือกส�มเณร 
ที่มีคุณสมบัติต�มประก�ศรับสมัครของสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	
ซึ่งมีคว�มประสงค์จะขอรับทุนก�รศึกษ�	 โรงเรียนละ	 1	 รูป	 และนำ�ส่งไปยัง 
สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัด	 เพื่อทร�บและรวบรวมส่งสำ�นักง�น 
พระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	โดยมีคณะกรรมก�รของสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�
แห่งช�ติพิจ�รณ�คัดเลือกต�มจำ�นวนทุนที่ได้รับจัดสรรและกรอบพื้นที ่
ที่กำ�หนดต่อไป
	 	 (4)	 กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	 แจ้งสถ�นศึกษ� 
ในสังกัดรับสมัครและพิจ�รณ�คัดเลือก	 และร�ยง�นผลไปท่ีกองบัญช�ก�ร 
ตำ�รวจตระเวนช�ยแดนพิจ�รณ�	และแจ้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�นพิจ�รณ�จัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้ต่อไป
	 3.	หน่วยง�นต้นสังกัดส ่วนกล�ง	 รับทร�บผลก�รคัดเลือก	 
และจำ�นวนผู ้ที่ได้รับทุนก�รศึกษ�	 โดยจัดทำ�ประก�ศร�ยชื่อผู ้ท่ีได้รับ 
ทุนก�รศึกษ�	 และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�และคณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 พร้อมจัดตั้งงบประม�ณ
ประจำ�ปี	เพื่อก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง
	 4.	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
ติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต่อคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร
โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีเพื่อทร�บ

วิธีก�รคัดเลือกผู้รับทุนก�รศึกษ�
	 1.	ผูส้มคัรขอรบัทนุก�รศกึษ�ต้องมคีณุสมบตัติ�มทีก่ำ�หนดครบถ้วน
ทุกประก�ร
	 2.	สำ�หรับสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 
ขั้นพ้ืนฐ�น	 และสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 ดำ�เนินก�ร	 
โดยสถ�นศึกษ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 
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ให้ถูกต้อง	และพิจ�รณ�คัดเลือกผู้รับทุนก�รศึกษ�เสนอผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 
ลงน�มรับรอง	 พร้อมท้ังแจ้งหน่วยง�นต้นสังกัดระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 
หรอืระดบัจังหวดัพิจ�รณ�คดัเลอืกระดบัเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�หรอืระดบัจงัหวดั
	 3.	หน่วยง�นต้นสังกัดระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�หรือระดับจังหวัด 
รับทร�บผลก�รคัดเลือกผู้ขอรับทุนจ�กสถ�นศึกษ�แล้ว	 พิจ�รณ�คัดเลือก 
ผู้ขอรับทุนก�รศึกษ�ให้เป็นไปต�มจำ�นวนท่ีได้รับจัดสรรและต�มกรอบพื้นที่ 
ทีก่ำ�หนด	และร�ยง�นต้นสงักดัส่วนกล�งทร�บเพือ่เสนอกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 
ร�ยง�นคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�และคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รทร�บต่อไป
	 4.	สำ�หรับสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ต	ิ 
ให้สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัดรวบรวมใบสมัครจ�กสถ�นศึกษ� 
ในสังกัดส่งสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	 เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�ร 
พิจ�รณ�คัดเลือกผู ้ขอรับทุนก�รศึกษ�ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ก�รคัดเลือก 
ของสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	 ต�มจำ�นวนท่ีได้รับก�รจัดสรร 
และกรอบพื้นที่ที่กำ�หนด

ก�รรับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษ�
	 1.	ให ้สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 
ขั้นพื้นฐ�น	 ออกหนังสือรับรองให้แก่นักเรียนท่ีได้รับทุนก�รศึกษ�หลังสำ�เร็จ 
ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 เพื่อให้นักเรียนนำ�ไปแจ้งสถ�บัน 
อุดมศึกษ�ของรัฐที่สอบเข้�ศึกษ�ต่อได้	 หรือสมัครเข้�ศึกษ�ต่อในสถ�บัน 
อดุมศึกษ�ทีเ่ป็นมห�วทิย�ลยัเปิดสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ�	
เพื่อรับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่อง	 และให้สถ�บันอุดมศึกษ�ดังกล่�วแจ้งไปยัง 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 เพื่อดำ�เนินก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ� 
แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�ต่อไป
	 	 ในกรณีที่นักเรียนเข้�รับก�รศึกษ�ต่อในสถ�นศึกษ�สังกัด 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 ให้นักเรียนนำ�ใบรับรองดังกล่�ว 
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แจ้งสถ�นศึกษ�	 เพื่อสถ�นศึกษ�แจ้งไปยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รอ�ชีวศึกษ�ดำ�เนินก�รประส�นไปยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รอดุมศกึษ�โอนทุนก�รศกึษ�ม�ยงัสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	
เพื่อจัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียนผู้รับทุนก�รศึกษ�ต่อไป
	 2.	ให้สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 
ออกหนังสือรับรองให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนก�รศึกษ�หลังสำ�เร็จก�รศึกษ� 
ระดบัประก�ศนยีบัตรวชิ�ชพี	(ปวช.)	หรอืระดบัประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู	 
(ปวส.)	 ที่ต้องก�รไปศึกษ�ในสถ�นศึกษ�อ่ืนในระดับที่สูงขึ้นแล้วแต่กรณี	 
เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษ�นำ�ไปแจ้งสถ�นศึกษ�ที่จะเข้�รับก�รศึกษ�ต่อ 
เพื่อก�รรับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่อง
	 	 ในกรณีผู ้รับทุนก�รศึกษ�เข้�รับก�รศึกษ�ต่อในสถ�นศึกษ�	 
ด้�นวิช�ชีพสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 ให้สถ�นศึกษ� 
ดังกล่�วแจ้งไปยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 เพื่อดำ�เนินก�ร
จัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�ต่อไป
	 	 ในกรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษ�เข้�รับก�รศึกษ�ต่อในสถ�บัน
อุดมศึกษ�สงักัดสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ�	ให้สถ�บนัอดุมศกึษ� 
ดงักล่�วแจ้งเรือ่งไปยงัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ�	เพือ่ประส�นง�น 
กับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 เพื่อก�รโอนงบประม�ณจัดสรร 
เงินทุนก�รศึกษ�ให้แก่ผู ้รับทุนก�รศึกษ�ต่อไปสำ�หรับผู้รับทุนก�รศึกษ� 
ที่เข้�ศึกษ�ต่อในสถ�บันอุดมศึกษ�ซึ่งเป็นมห�วิทย�ลัยเปิด	 กำ�หนดเวล� 
ให้ศึกษ�สำ�เร็จหลักสูตรระดับปริญญ�ตรีภ�ยในเวล�	4	ปี	เท่�นั้น
	 3.	ให้สถ�นศึกษ�สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	 ออกหนังสือ 
รบัรองให้แก่ส�มเณรท่ีรบัทุนก�รศกึษ�หลงัสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดับมธัยมศกึษ� 
ตอนปล�ย	 เพื่อนำ�ไปแจ้งมห�วิทย�ลัยสงฆ์ที่จะเข้�ศึกษ�ต่อในก�รขอรับ 
ทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่อง	 และให้มห�วิทย�ลัยสงฆ์ดังกล่�วแจ้งสำ�นักง�น 
พระพุทธศ�สน�แห่งช�ติดำ�เนินก�รจัดสรรเงินทุนก�รศึกษ�ให้แก่ผู้รับทุน 
ก�รศึกษ�ต่อไป



10     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 4.	ให้สถ�นศึกษ�สังกัดกองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน 
ใช้แนวปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัสถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�
ขั้นพื้นฐ�น	ต�มข้อ	1

ปฏิทินก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�ร
	 1.	คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�และคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีประชุมรับทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
โครงก�ร	 และพิจ�รณ�จัดสรรจำ�นวนทุนก�รศึกษ�ให้แก่ส่วนร�ชก�ร 
ที่เกี่ยวข้องและกำ�หนดกรอบพื้นท่ีท่ีมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 เพื่อใช้ในก�ร 
จัดสรรทุนก�รศึกษ�และแจ้งมติ ท่ีประชุมให้ส ่วนร�ชก�รดำ�เนินก�ร 
ภ�ยในเดือนธันว�คมของทุกปี
	 2.	หน่วยง�นดำ�เนินก�รคัดเลือกนักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร 
ทุนก�รศึกษ�ต�มโครงก�ร	 ให ้ เป ็นไปต�มจำ�นวนที่ ได ้ รับ จัดสรร 
และต�มกรอบพื้นที่ที่มีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 และร�ยง�นผลก�รคัดเลือก 
ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รทร�บ	ภ�ยในเดือนเมษ�ยนของทุกปี
	 3.	หน่วยง�นจัดสรรทุนก�รศึกษ�ให ้แก ่นักเรียน	 นักศึกษ�	 
และส�มเณรที่ได้รับทุนก�รศึกษ�	ภ�ยในเดือนพฤษภ�คมของทุกปี
	 4.	คณะทำ�ง�นดำ�เนินก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี 
และหน่วยง�นต้นสังกัดออกติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	 
และเสนอร�ยง�นผลต่อกระทรวงศึกษ�ธิก�รทุกสิ้นภ�คเรียน

ก�รรับเงินทุนก�รศึกษ�
	 กำ�หนดให้นักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณรที่ได้รับทุนก�รศึกษ� 
เปิดบัญชีธน�ค�ร	 กรุงไทย	 จำ�กัด	 หรือธน�ค�รของรัฐอื่น	 ๆ	 ส�ข�ที่สะดวก 
ต่อก�รเดินท�ง	 เพื่อรับเงินทุนก�รศึกษ�	 สำ�หรับก�รเบิกถอนเงินให้ใช้ 
เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นเพื่อก�รศึกษ�เท่�นั้น	 โดยอยู ่ในคว�มดูแล 
ของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�หรือครูที่รับผิดชอบ
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ก�รปฏิบัติตนของผู้ได้รับทุนก�รศึกษ�
	 ด้วยโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงคว�มจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 
สย�มบรมร�ชกุม�รี	 เน่ืองในโอก�สท่ีพระองค์ท่�นทรงมีพระชนม�ยุครบ	 
48	 พรรษ�	 และทรงมีพระมห�กรุณ�ธิคุณต่อก�รศึกษ�ไทยน�นัปก�ร	 
โดยเจริญรอยต�มพระยุคลบ�ทในก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้แก่เย�วชน 
ที่ด้อยโอก�สที่อยู่ในพื้นท่ีห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ได้มีโอก�ส 
เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 หรือเทียบเท่�จนจบระดับปริญญ�ตรี	 
และเมื่อเรียนสำ�เร็จก�รศึกษ�แล้ว	 ให้กลับไปพัฒน�ท้องถิ่นบ้�นเกิดเช่นเดียว 
กับโครงก�รสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 จึงเป็น 
มงคลอย่�งยิ่งที่ผู้ได้รับทุนก�รศึกษ�โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�ร ี
จะต้องตระหนักและรู ้สึกสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระองค์ท่�น	 
โดยแสดงคว�มจงรักภักดี	 คว�มกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินถิ่นเกิด	 ต้ังใจศึกษ� 
เล ่�เรียนให้มีผลก�รเรียนอยู ่ในระดับดี	 และส�ม�รถศึกษ�ต่อจนจบ 
ระดับปริญญ�ตรี	 และประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียน	 นักศึกษ�	 ส�มเณร 
ตัวอย่�งที่ดี	 มีคว�มตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลับไปพัฒน�ภูมิลำ�เน�	 และเข้�ร่วม 
ในกิจกรรมเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�	ฯ	สย�มบรมร�ชกมุ�ร	ี 
ดำ�เนินกิจกรรมพัฒน�ศักยภ�พ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 เช่น	 ก�รบรรพช� 
ภ�คฤดูร้อน	 ก�รบวชชีพร�หมณ์	 ก�รเข้�ค่�ยอ�ส�พัฒน�	 ก�รแสดง 

คว�มส�ม�รถพิเศษ	ก�รบำ�เพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม	ฯลฯ	ทีส่ถ�นศึกษ�จัดขึน้

ก�รมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงก�รของสถ�นศึกษ�
	 เนือ่งจ�กโครงก�รทนุก�รศกึษ�เฉลมิร�ชกมุ�ร	ีกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 
จัดขึ้นเพื่อแสดงคว�มจงรักภักดีต ่อสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 
สย�มบรมร�ชกมุ�ร	ีทีท่รงมพีระมห�กรณุ�ธคิณุต่อก�รศกึษ�ไทย	สถ�นศกึษ� 
จึงควรมีส่วนร่วมที่สำ�คัญยิ่งในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร 
ดังกล่�ว	 โดยก�รส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับทุนก�รศึกษ�ได้แสดงออกถึง 
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ก�รเป็นพลเมืองดี	 มีคว�มกตัญญู	 รักแผ่นดินถิ่นเกิด	 มีก�รสนับสนุนให้ม ี
ก�รฝึกอบรม	 ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมสำ�คัญของสถ�นศึกษ�	 เช่น	 กิจกรรม 
เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�	ฯ	สย�มบรมร�ชกมุ�รี	ก�รบรรพช� 
ภ�คฤดูร้อน	 ก�รบวชชีพร�หมณ์	 ก�รเข้�ค่�ยอ�ส�พัฒน�	 ก�รบำ�เพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ก�รแสดงคว�มส�ม�รถพิเศษ	เป็นต้น

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นก�รส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับทุนก�รศึกษ�
เฉลิมร�ชกุม�รี ประกอบด้วย	
	 1.	 ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักเรียน	 นักศึกษ�	 และทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	
	 2.	 ก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 นักศึกษ�	 และทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี
	 3.	ก�รติดต�มประเมินผล	 และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	
	 4.	ก�รส่งต่อนักเรียนส�มเณรทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี
	 โดยบทบ�ทหน้�ท่ีของทุกหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบดูแลโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีในแต่ละระดับ	 ประกอบด้วย	 หน่วยง�น 
ระดับสถ�นศึกษ�	 หน่วยง�นระดับจังหวัดหรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 
หน่วยง�นต้นสงักัดส่วนกล�ง	และกระทรวงศกึษ�ธกิ�รจะดำ�เนนิก�รทัง้	4	เรือ่ง 
ข้�งต้น	 อย่�งเป็นระบบเชื่อมโยงต่อเนื่องและครอบคลุมข้อมูลด้�นต่�ง	 ๆ	 
ของนกัเรยีนทนุก�รศกึษ�	ให้ส�ม�รถเรยีกใช้ง�นได้ทกุหน่วยง�น	เพือ่ก�รส่งเสรมิ	 
ดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนทนุก�รศกึษ�ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พและบรรลเุป้�หม�ย 
โครงก�ร	ซึง่แนวท�งในก�รดำ�เนนิง�นทัง้	4	เรือ่ง	หน่วยง�นต่�ง	ๆ 	จะดำ�เนนิก�ร 
ต�มบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในแต่ละระดับ	ดังนี้
  1. ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักเรียน นักศึกษ� และทุนก�รศึกษ�
เฉลิมร�ชกุม�รี
	 	 	 ในก�รดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ซึ่งม ี
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องหล�ยสังกัดและหล�ยระดับ	 มีก�รประส�นง�น 
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และก�รใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำ�นวนม�ก	 จำ�เป็นต้องจัดให้มีฐ�นข้อมูล 
นักเรียน	นักศึกษ�	และส�มเณรที่ได้รับทุนก�รศึกษ�ต�มโครงก�ร	ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน	 ส�ม�รถอ้�งอิงได้สะดวกและคล่องตัวต่อก�รเรียกใช้ 
ในก�รปฏิบัติง�นและบริห�รจัดก�รต�มภ�รกิจของโครงก�ร	 รวมทั้ง 
เพื่อก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ	 ตลอดจนให้มีข้อมูล 
ในก�รกำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นโครงก�รให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
และประสิทธิผลต�มเป้�หม�ยโครงก�ร
	 	 	 ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีดังกล่�ว	 ผู ้ปฏิบัติง�นที่ได ้รับมอบหม�ย	
ส�ม�รถนำ�เสนอข้อมูลผ่�นท�งเว็บไซต์	 เพื่อก�รร�ยง�นและเผยแพร่ 
ประช�สัมพันธ ์ ให ้ทุกฝ ่ �ยที่ เกี่ ยวข ้องหรือผู ้ที่ ให ้คว�มสนใจได ้รับ 
ทร�บคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�น	 และนักเรียนทุนต�มโครงก�ร	 
โดยก�รประมวลผลข้อมูลประวัตินักเรียนทุนก�รศึกษ�	 ผลก�รเรียน	 
ก�รรับก�รสนับสนุน	 ดูแลช่วยเหลือ	 ก�รรับและก�รใช้จ่�ยเงินทุนก�รศึกษ�	 
ซึ่งเนื้อห�องค์ประกอบในก�รบริห�รจัดก�รด้�นฐ�นข้อมูล	 มีแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินก�รในแต่ละระดับ	ดังนี้
  1) สถ�นศึกษ�
	 	 	 จัดทำ�ร�ยละเอียดข้อมูลร�ยบุคคลของนักเรียน	 นักศึกษ�	 
และส�มเณรที่ได้รับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ต�มแบบข้อมูลร�ยบุคคล	1	 
โดยรวบรวมเป็นฐ�นข้อมูลนักเรียนทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ระดับ 
สถ�นศึกษ�ที่เป็นปัจจุบัน	 ในรูปแบบของเอกส�รหรือรูปแบบอื่นท่ีส�ม�รถ 
เช่ือมโยงข้อมูลกับเครือข่�ยข้อมูลระดับต่�ง	 ๆ	 ได้ท�งเว็บไซต์หรือเครือข่�ย 
เทคโนโลยอีืน่	ๆ 	สำ�หรบัสถ�นศกึษ�ระดบัประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู	(ปวส.) 
และปริญญ�ตรี	 ข้อมูลนักเรียนทุนก�รศึกษ�จะถูกส่งพร้อมกับก�รส่งต่อ 
สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รปรับข้อมูลของนักเรียนทุนก�รศึกษ�แต่ละคน 
ให้เป็นปัจจุบัน	 และร�ยง�นหน่วยง�นต้นสังกัดระดับจังหวัดหรือสำ�นักง�น 
เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 เพื่อใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นได้อย่�งรวดเร็ว 
และเหม�ะสม
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  2) หน่วยง�นต้นสังกัดระดับจังหวัด หรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�
	 	 	 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร 
ที่ ได ้รับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี 	 ต�มแบบข ้อมูลร�ยบุคคล	 1	 
จ�กก�รร�ยง�นของสถ�นศึกษ�ในสังกัด	 จัดทำ�เป็นฐ�นข้อมูลนักเรียน 
ทนุก�รศึกษ�เฉลมิร�ชกมุ�รใีนภ�พรวมของหน่วยง�น	ในรปูแบบของเอกส�ร 
หรือรูปแบบอ่ืนที่ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่�ยข้อมูลระดับต่�ง	 ๆ	 
ได้ท�งเว็บไซต์หรือเครือข่�ยเทคโนโลยีอื่น	ๆ	และร�ยง�นหน่วยง�นต้นสังกัด 
ส่วนกล�ง	เพือ่ใช้ในก�รบรหิ�รจดัก�รโครงก�รและร่วมดำ�เนนิก�รแก้ไขปัญห�
ที่เกิดขึ้นกับสถ�นศึกษ�ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
  3) หน่วยง�นต้นสังกัดส่วนกล�ง
	 	 	 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร 
ที่ได้รับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีเป็นภ�พรวมของหน่วยง�นในรูปแบบ 
ของเอกส�รหรือรูปแบบอื่นที่ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่�ยข้อมูล 
ระดับต่�ง	 ๆ	 ได้ท�งเว็บไซต์หรือเครือข่�ยเทคโนโลยีอื่น	 ๆ	 และร�ยง�น 
กระทรวงศึกษ�ธิก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รต�มแผนก�รดำ�เนินง�น	 
และดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่�งรวดเร็ว	 มีประสิทธิภ�พ 
และประสิทธิผลต�มเป้�หม�ยของโครงก�ร
  4) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
	 	 	 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร 
ที่ได้รับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีในภ�พรวมของโครงก�ร	 และร�ยง�น 
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�และคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 นำ�ไปใช้เป ็นข้อมูลในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รได้ 
ต�มแผนก�รดำ�เนินง�น	 รวมทั้งร่วมดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นได้อย่�ง
รวดเรว็	เหม�ะสม	มปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลต�มเป้�หม�ยของโครงก�ร
	 	 	 ทั้งน้ี	 ในก�รจัดทำ�ข้อมูลร�ยบุคคลผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 
ผลก�รเรียน	 ก�รได้รับก�รสนับสนุน	 ดูแลช่วยเหลือ	 ก�รรับและก�รใช้จ่�ย 
เงินทุนก�รศึกษ�	ซึ่งมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้	
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	 	 	 1)	 บันทึกร�ยชื่อนักเรียนทุนก�รศึกษ�ใหม่ประจำ�ปี
	 	 	 2)		บนัทกึร�ยละเอยีดขอ้มลูร�ยบคุคลของนกัเรยีน	นกัศกึษ�	 
และส�มเณรที่ได้รับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีใหม่	 และปรับปรุงข้อมูล 
ร�ยบุคคลผู้รับทุนก�รศึกษ�เก่�ให้เป็นปัจจุบัน	 ต�มแบบข้อมูลร�ยบุคคล 
ที่กำ�หนด	
	 	 	 3)		บันทึกก�รส่งต่อนักเรียนทุนก�รศึกษ�	 กรณีท่ีมีก�ร 
เลื่อนระดับ	 ย้�ยสถ�นศึกษ�	 หรือย้�ยสังกัดสถ�นศึกษ�	 เพ่ือให้สถ�นศึกษ�
ปล�ยท�งมีข้อมูลในก�รดูแลนักเรียนทุนก�รศึกษ�ต่อไป
	 	 	 4)	 บันทึกร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ประจำ�ปี	 เพื่อร�ยง�น 
ผลก�รเรียนและคว�มส�ม�รถพเิศษ	ก�รได้รบัก�รดแูลช่วยเหลอืปัญห�วกิฤต
ที่พบ	และอื่น	ๆ
 2. ก�รดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน นกัศกึษ� และส�มเณรทนุก�รศกึษ�
เฉลิมร�ชกุม�รี
	 	 เพื่อให้นักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณรที่ได้รับทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รีทุกคนได้รับก�รส่งเสริม	 ดูแล	 ช่วยเหลือ	 พัฒน�	 ป้องกัน	 
และแก้ไขปัญห�	 ท้ังด้�นสุขภ�พก�ย	 สุขภ�พจิต	 สภ�พแวดล้อมท�งสังคม	 
ด้�นก�รเรียนรู ้	 และคว�มส�ม�รถพิเศษ	 ตลอดจนทักษะชีวิต	 ทักษะ 
ท�งสังคม	และก�รอยู่ในสังคมได้อย่�งเป็นสุข	โดยเฉพ�ะเมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ� 
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	 แล้ว	 ให้ส�ม�รถเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�ได ้
และศึกษ�ต่อจนจบปรญิญ�ตร	ีรวมทัง้ให้ก�รดแูลก�รใช้จ่�ยเงนิทนุก�รศกึษ� 
ของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยสถ�นศึกษ�จะต้องถือว่�เป็นหน้�ท่ี 
โดยตรงที่ต ้องจัดให ้มีครูที่ปรึกษ�หรือครูดูแลนักเรียนทุนก�รศึกษ�	 
และให้ทุกหน่วยง�นที่มีนักเรียนทุนก�รศึกษ�ร่วมเป็นเจ้�ภ�พในก�รดำ�เนิน
โครงก�รดังกล่�วให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ของโครงก�ร	 ซ่ึงแนวท�งก�ร 
ดำ�เนินก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนก�รศึกษ�ในแต่ละระดับ	มีดังนี้
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  1) สถ�นศึกษ�
	 	 	 สถ�นศกึษ�ทีม่ผีูร้บัทนุก�รศกึษ�	ให้ถอืว่�เป็นหน้�ท่ีโดยตรง 
ที่ต้องให้ก�รดูแลช่วยเหลือผู ้รับทุนก�รศึกษ�ต�มโครงก�ร	 โดยส่งเสริม 
ก�รเรียนให้มีผลก�รเรียนสูงขึ้น	 แนะแนวและให้คำ�ปรึกษ�เมื่อมีปัญห�	
สนับสนุนปัจจัยที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิต	 อุปกรณ์ก�รเรียน	 จัดห�กิจกรรม 
ที่มีร�ยได้เสริมระหว่�งเรียน	 และฝึกฝนอ�ชีพเพิ่มเติมเพ่ือช่วยบรรเท� 
คว�มเดอืดร้อน	ดแูลก�รรบัเงนิทนุและก�รใช้จ่�ยเงนิทนุก�รศกึษ�	ก�รเข้�ร่วม 
กิจกรรมทั้งในและนอกสถ�นศึกษ�	 สอนเสริมพิเศษเพ่ือเข้�มห�วิทย�ลัย	 
ร่วมกับหน่วยง�นที่ เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเครือข่�ยผู ้ รับทุนก�รศึกษ� 
ก�รแสดงออกในคว�มจงรกัภักด	ีและจดัทำ�บันทึกรวบรวมข้อมลูสภ�พปัญห�
และร�ยละเอียดเกี่ยวกับผู้รับทุนก�รศึกษ�
	 	 	 ก�รดำ�เนินง�นก�รดูแลช ่วยเหลือผู ้รับทุนก�รศึกษ� 
ต�มโครงก�รดังกล่�ว	 ครูที่ปรึกษ�หรือครูผู้ดูแลเป็นบุคล�กรท่ีมีคว�มสำ�คัญ
อย่�งยิ่ง	 เน่ืองจ�กมีคว�มใกล้ชิดและคุ้นเคยกับผู้รับทุนก�รศึกษ�ม�กที่สุด	 
แต่คว�มคุ้นเคยเพียงอย่�งเดียวไม่ส�ม�รถรู้จักและเข้�ใจผู้รับทุนก�รศึกษ� 
ได้อย่�งแท้จริง	 อ�จส่งผลให้ก�รวินิจฉัยผู้รับทุนก�รศึกษ�ไม่ตรงกับสภ�พ 
ทีแ่ท้จริง	อันจะนำ�ไปสูก่�รช่วยเหลอืแก้ไขปัญห�หรอืพฒัน�ผูร้บัทนุก�รศกึษ� 
ได้ไม่เหม�ะสม	 ดังนั้นเพื่อให้ก�รดูแลช่วยเหลือหรือพัฒน�เป็นไปอย่�ง 
เหม�ะสม	 ตรงกับสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�ร	 จึงจำ�เป็นต้องมีแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	 โดยเฉพ�ะก�รรู้จัก 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล	 ครูที่ปรึกษ�หรือครูผู้ดูแลผู้รับทุนก�รศึกษ� 

ต�มโครงก�รต้องรูจ้กัและเข้�ใจผูร้บัทนุก�รศกึษ�ได้อย่�งแท้จริงและครอบคลมุ 
ในทุก	 ๆ	 ด้�น	 ควรมีก�รบันทึกรวบรวมข้อมูลอย่�งเป็นระบบ	 โดยส�ม�รถ 
เลอืกใช้เทคนิควธิกี�รในก�รศกึษ�รวบรวมข้อมลู	เช่น	ก�รสงัเกต	ก�รสมัภ�ษณ์	 
ก�รเยี่ยมบ้�น	ก�รจัดทำ�ระเบียนสะสม	หรือวิธีก�รอื่นต�มคว�มเหม�ะสม
   ▶ ก�รสังเกต	 โดยก�รมองลักษณะที่ปร�กฏ	 กิริย�ท่�ท�ง 
ของผู้รับทุนก�รศึกษ�ในสภ�พแวดล้อมต่�ง	 ๆ	 ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก 



17     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ห้องเรียน	 เพื่อให้ได้ข้อมูล	 หรือร�ยละเอียด	 หรือข้อเท็จจริงของผู ้รับ 
ทุนก�รศึกษ�	และนำ�ม�รวบรวมเป็นฐ�นข้อมูล
   ▶ ก�รสัมภ�ษณ์	 โดยก�รสนทน�หรือพูดคุยกับผู ้ รับ 
ทุนก�รศึกษ�เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม	 จ�กก�รสังเกตท�งสีหน้�	 อ�กัปกิริย�	 
ท่�ที	 คว�มรู้สึก	 ตลอดจนก�รใช้คำ�พูดที่แสดงอ�รมณ์ของผู้รับทุนก�รศึกษ� 
รวมทั้งใช้เครื่องมืออื่น	ๆ	ประกอบก�รเก็บข้อมูล
   ▶ ก�รเยี่ยมบ้�น โดยศึกษ�รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
สภ�พแวดล้อมท�งบ้�นของผู ้รับทุนก�รศึกษ�และไปพบปะสนทน� 
กับผู ้ปกครองผู้รับทุนก�รศึกษ�เพื่อให้ทร�บเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�ได้แลกเปลี่ยนคว�มรู้คว�มคิดเห็น	เจตคติ 
ซึ่งกันและกันเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบ้�นกับสถ�นศึกษ�	
ทำ�ให้ครูได้รับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ส�ม�รถใช้ประโยชน์ในก�รช่วยเหลือ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
   ▶ ก�รจดัทำ�ระเบยีนสะสม	จดัทำ�เป็นเอกส�รรวบรวมข้อมลู 
ข้อเท็จจริง	 และร�ยละเอียดในด้�นต ่�ง	 ๆ	 ของผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 
เช่น	ประวตัส่ิวนตวั	ครอบครวั	สขุภ�พ	ก�รศกึษ�	บคุลกิภ�พ	และพฤตกิรรมต่�ง	ๆ  
คว�มถนดั	คว�มสนใจ	รวมถึงกจิกรรมพเิศษ	โครงก�รก�รศกึษ�และก�รอ�ชพี
ในอน�คต	 บันทึกข้อมูลที่ได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์	 ก�รให้คำ�ปรึกษ�และอื่น	 ๆ	 
ที่ท�งสถ�นศึกษ�ต้องก�รทร�บเกี่ยวกับผู้รับทุนก�รศึกษ�
  2)  หน่วยง�นต้นสังกัดระดับจังหวัด หรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�
	 	 	 สนบัสนนุและส่งเสรมิในก�รดแูลช่วยเหลือผู้รับทนุก�รศกึษ� 
ของสถ�นศึกษ�ในสังกัด	 ให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นด้�นก�รดูแลช่วยเหลือ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�ได้อย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พ	 รวมทั้งประส�น 
และร่วมมือดำ�เนินกิจกรรมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 จัดง�นพิธี 
กิจกรรมสำ�คัญ	 จัดง�นเข้�ค่�ยเครือข่�ย	 จัดกิจกรรมแสดงคว�มจงรักภักดี	 
จัดห�งบประม�ณสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรม	 ประช�สัมพันธ์โครงง�น	 
และร�ยง�นคว�มก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง
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  3) หน่วยง�นต้นสังกัดส่วนกล�ง 
	 	 	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติง�นในสังกัดทั้งระดับจังหวัด 
หรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นในก�รดูแลช่วยเหลือ 
ผู ้รับทุนก�รศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 จัดห�งบประม�ณสนับสนุน 
ก�รดำ�เนินกิจกรรม	และร�ยง�นคว�มก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง
  4) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
	 	 	 กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งก�รส่งเสริมดูแลช่วยเหลือ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�	 สนับสนุนให้ส่วนร�ชก�รส่วนกล�งดำ�เนินง�นในก�รดูแล 
ช่วยเหลือผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 ท่ีมีปัญห�ต้องก�รรับคว�มช่วยเหลือเป็น 
กรณีพิเศษได้อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ	 ตลอดจนปฏิบัติง�น 
ได้อย่�งสอดคล้องกัน	 และให้คว�มร่วมมือให้ก�รช่วยเหลือแก้ไขปัญห� 
ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รให้เป็นไปอย่�งรวดเร็ว
 3. ก�รติดต�มประเมนิผล และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นโครงก�ร
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี
	 	 เพื่อให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทุกระดับประส�นคว�มร่วมมือ 
สนับสนุนก�รดำ� เนินง�นโครงก�รให ้ เป ็นไปอย ่ �งมีประสิทธิภ�พ	 
โดยมีก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติง�นโครงก�รอย่�งเป็นระบบต่อเนื่อง	 
เพื่อนำ�ผลไปใช้ในก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	 โดยมีแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินง�นในแต่ละระดับ	ดังนี้
  1) สถ�นศึกษ�
		 	 	 กำ�หนดครูที่ดูแลผู้รับทุนก�รศึกษ�ติดต�มคว�มก้�วหน้� 
ในก�รเรียนของนักเรียนทุนก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล	 ห�แนวท�งส่งเสริม 
สนับสนุนในก�รดูแลช ่วยเหลือให ้ผู ้รับทุนก�รศึกษ�มีผลก�รเรียนดี 
และส�ม�รถเรียนได้อย่�งมีคว�มสุข	 และจัดทำ�ร�ยง�นเสนอส่วนร�ชก�ร 
ต้นสังกัดทร�บอย่�งต่อเนื่อง	 ด้วยเอกส�รและระบบข้อมูลเครือข่�ย 
และจัดให้มีก�รประเมินผลในภ�พรวมเป็นระยะต�มคว�มเหม�ะสม 
โดยดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ	ดังนี้
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   ▶	 สถ�นศึกษ�ที่มีผู ้รับทุนก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ� 
ตอนปล�ย	 รวมระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 จัดทำ�แบบสรุปข้อมูล 
ผู ้รับทุนก�รศึกษ�ร�ยบุคคลของสถ�นศึกษ�	 ต�มแบบร�ยง�น	 2.1	 
แล้วจัดส่งไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดระดับจังหวัด	 หรือสำ�นักง�นเขตพื้นที ่
ก�รศึกษ�	 หรือส่วนกล�ง	 (เฉพ�ะสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�)	 
สำ�หรับสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ที่มีผู้รับทุนก�รศึกษ�ระดับประก�ศนียบัตร 
วิช�ชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 และสถ�บันอุดมศึกษ�	 จัดทำ�แบบสรุปข้อมูล 
ผูร้บัทนุก�รศกึษ�	ต�มแบบร�ยง�น	2.2	แล้วจดัส่งไปยงัส่วนร�ชก�รต้นสังกดั 
ส่วนกล�งทุกสิ้นภ�คเรียน
   ▶	 จัดทำ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของผู ้รับทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 ของหน่วยง�นประจำ�ปี	 ร�ยบุคคล	 ต�มแบบร�ยง�น	 2.3	 
แล้วจัดส่งไปยังหน่วยง�นต้นสังกัดระดับจังหวัด	 หรือสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ี 
ก�รศึกษ�ทุกสิ้นปีก�รศึกษ�	 สำ�หรับสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�และสถ�บัน
อุดมศึกษ�	ให้จัดส่งไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดส่วนกล�งทุกสิ้นปีก�รศึกษ�
  2)  หน่วยง�นต้นสังกัดระดับจังหวัด หรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ 
ก�รศึกษ�และสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัด
	 	 	 กำ�หนดผู ้รับผิดชอบให้ชัดเจน	 ประส�นก�รดำ�เนินง�น 
ตรวจสอบ	 และติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รของสถ�นศึกษ� 
ในสังกัดภ�ยในเขตพื้นท่ี/จังหวัด	 ให้เป็นระบบเดียวกัน	 ส่งเสริมสนับสนุน	 
ดูแลช่วยเหลือผู ้รับทุนก�รศึกษ�ในโครงก�รอย่�งใกล้ชิดกับสถ�นศึกษ�	
ร�ยง�นข้อมูลไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดส่วนกล�งทร�บอย่�งต่อเนื่อง	 
ด้วยเอกส�รหรือระบบข้อมูลเครือข่�ย	 ทั้งนี้	 ทุกส่วนร�ชก�รจัดให้มี 
ก�รประเมินผลในภ�พรวมของแต่ละระดับเป็นระยะต�มคว�มเหม�ะสม	 
โดยดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ	ดังนี้
   ▶	จัดให้มีก�รติดต�มประเมินผล	 และร�ยง�นผลให้ 
หน่วยง�นต้นสังกัดส่วนกล�งและผู้เกี่ยวข้องทร�บ
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   ▶	 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�	
(แบบร�ยง�น	2.1	และ	2.3)	และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
   ▶	 จัดทำ�แบบสรุปข้อมูลผู ้รับทุนก�รศึกษ�ในภ�พรวม 
ของหน่วยง�น	 ต�มแบบร�ยง�น	 3	 จัดส่งพร้อมสำ�เน�แบบร�ยง�น	 2.1	 
และ	 2.3	 (เฉพ�ะภ�คเรียนที่	 2)	 ไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดส่วนกล�ง 
ทุกสิ้นภ�คเรียน
  3)  หน่วยง�นต้นสังกัดในส่วนกล�ง
	 	 	 กำ�หนดผูร้บัผดิชอบประส�นก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รติดต�ม 
ประเมินผล	 และร�ยง�นผลอย่�งต่อเนื่อง	 ส่งเสริมสนับสนุน	 ดูแลช่วยเหลือ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�ในแต่ละเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 หรือหน่วยง�นระดับจังหวัด	 
โดยเฉพ�ะเมื่อผู้รับทุนก�รศึกษ�มีปัญห�วิกฤต	 ส่วนกล�งส�ม�รถรับทร�บ 
และร่วมมอืในก�รแก้ปัญห�กบัเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	หรอืหน่วยง�นระดบัจงัหวดั	 
หรือสถ�นศึกษ�ได้ทัน	 และร�ยง�นข้อมูลไปยังกระทรวงศึกษ�ธิก�รทร�บ 
อย่�งต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้หน่วยง�นจดัให้มกี�รประเมนิผลในภ�พรวมของแต่ละระดับ 
เป็นระยะต�มคว�มเหม�ะสม	โดยดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ	ดังนี้
   ▶	ประส�น	 และว�งแนวท�งในก�รติดต�มประเมินผล	 
และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มกิจกรรมโครงก�รของหน่วยง�น 
และสถ�นศึกษ�ในสังกัด
   ▶ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่มีก�รร�ยง�น
ต�มแบบที่กำ�หนดในระยะเวล�ข้�งต้น
   ▶		จัดทำ�ร�ยง�นสรุปข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�ในภ�พรวม 
ของหน่วยง�นเสนอต่อกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ต�มแบบสรุปทุกสิ้นปีก�รศึกษ�
  4)  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
	 	 	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เป็นหน่วยง�นหลัก 
ประส�นคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นในรูปแบบของคณะกรรมก�ร	 
ซึง่มีทกุหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นกรรมก�รกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิง�น 
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ในก�รตดิต�มประเมนิผล	และร�ยง�นผล	ประส�นก�รตดิต�มก�รดำ�เนนิง�น 
ต�มโครงก�รของหน่วยง�นและสถ�นศึกษ�	 โดยเฉพ�ะกรณีท่ีผู ้รับทุน 
ก�รศกึษ�มปัีญห�วกิฤตทีจ่ำ�เป็นต้องดำ�เนนิก�รช่วยเหลอื	และนำ�เสนอร�ยง�น
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�และคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ�
เฉลิมร�ชกุม�รีทร�บ	เพื่อห�แนวท�งในก�รส่งเสริมสนับสนุน	และแก้ปัญห� 
ต่อไป	เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิง�นมคีว�มชดัเจนยิง่ขึน้	ได้กำ�หนดก�รร�ยง�นผล	ดังนี้
   ▶	จัดทำ�ร�ยง�นสรุปข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�ร�ยบุคคล 
ของสถ�นศกึษ�	ต�มแบบร�ยง�นท่ีกำ�หนดแล้วจดัส่งไปยงัหน่วยง�นต้นสงักดั
ต�มลำ�ดับ	
   ▶	จัดทำ�ร�ยง�นสรุปข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�ในภ�พรวม
ของหน่วยง�น	เสนอต่อกระทรวงศึกษ�ธิก�รต�มแบบสรุป	
   ▶ จัดทำ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของผู ้รับทุนก�รศึกษ� 
ของหน่วยง�นประจำ�ปี	 ร�ยบุคคล	 ต�มแบบร�ยง�นที่กำ�หนดแล้วจัดส่ง 
ไปยังหน่วยง�นต้นสังกัดต�มลำ�ดับ
 4. ก�รส่งต่อนักเรียน นักศึกษ� และส�มเณรทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี
	 	 สำ�หรับกรณีที่ผู ้ รับทุนก�รศึกษ�มีก�รย ้�ยสถ�นศึกษ� 
หรอืเลือ่นระดบัก�รศกึษ�ภ�ยในสงักดัหรอืต่�งสงักดั	มแีนวท�งก�รดำ�เนนิง�น	 
ดังนี้
  1) ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
   ▶	กรณีผู ้รับทุนก�รศึกษ�ได้รับคัดเลือกให้รับทุนจ�ก 
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 เข้�ศึกษ�ต่อชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 ดำ�เนินก�ร 
โดยสถ�นศึกษ�	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 จัดทำ�แบบส่งต่อต�มแบบที่กำ�หนด 
แจ้งไปยังสถ�นศึกษ�	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	พร้อมทั้งแจ้งหน่วยง�นต้นสังกัด 
ต�มลำ�ดับ	และแจ้งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
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   ▶	ก รณี ผู ้ รั บทุ นก�รศึ กษ�ชั้ นมั ธ ยมศึ กษ�ป ี ที่ 	 3	 
เข ้�ศึกษ�ต่อสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�	 ชั้นประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 1	 
ดำ�เนินก�รโดยสถ�นศึกษ�ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 3	 ท่ีได้รับคัดเลือก 
ให้รับทุนก�รศึกษ�จัดทำ�แบบส่งต ่อ	 1	 แจ้งสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�	 
และสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�จัดทำ�แบบส่งต่อแจ้งไปยังหน่วยง�นต้นสังกัด 
ต�มลำ�ดับ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�สรุปข้อมูลพร้อมสำ�เน� 
แบบส่งต่อแจ้งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
  2) ระดับอุดมศึกษ�
   ▶	กรณีผูร้บัทุนก�รศกึษ�ชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่6	เข้�ศกึษ�ต่อ 
ในระดับปริญญ�ตรี	 ในสถ�บันอุดมศึกษ�	 ดำ�เนินก�รโดยสถ�นศึกษ�	 
ช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	 จัดทำ�แบบส่งต่อแจ้งสถ�บันอุดมศึกษ�	 และแจ้ง 
หน่วยง�นต้นสังกัดต�มลำ�ดับ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 
สรุปข้อมูลพร้อมสำ�เน�แบบส่งต่อแจ้งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
   ▶	ก ร ณี ผู ้ รั บ ทุ น ก � ร ศึ ก ษ � สั ง กั ด อ � ชี ว ศึ ก ษ �	 
ชั้นประก�ศนียบัตรวิช�ชีพปีที่	3	เข้�ศึกษ�ต่ออ�ชีวศึกษ�ชั้นประก�ศนียบัตร 
วชิ�ชพีชัน้สงูปีที	่1	หรอืระดบัปรญิญ�ตร	ีดำ�เนนิก�รโดยสถ�นศกึษ�อ�ชวีศกึษ�	
ชั้นประก�ศนียบัตรวิช�ชีพปีที่	3	จัดทำ�แบบส่งต่อแจ้งสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�	 
ชั้นประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	1	หรือระดับปริญญ�ตรี	และแจ้งหน่วยง�น 
ต้นสังกัดต�มลำ�ดับ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�สรุปข้อมูล 
พร้อมสำ�เน�แบบส่งต่อแจ้งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
   ▶	กรณีผู ้รับทุนก�รศึกษ�สังกัดสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�	
ช้ันประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูงปีที่	 2	 เข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรีปี	 3	 
ในสถ�บันอุดมศึกษ�	 ดำ�เนินก�รโดยสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�จัดทำ� 
แบบส่งต ่อแจ ้งสถ�บันอุดมศึกษ�และแจ ้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รอดุมศกึษ�	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ�สรุปข้อมลูพร้อมสำ�เน� 
แบบส่งต่อแจ้งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ก�รติดต�มและประเมินผล
	 1.	หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่คัดเลือกผู้รับทุนก�รศึกษ�ต�มโครงก�ร 
จะเป็นหน่วยง�นติดต�มผู้รับทุนก�รศึกษ�	 และประส�นก�รดำ�เนินง�น 
เพือ่ให้ผูร้บัทนุก�รศกึษ�กลบัไปทำ�ง�นในท้องถ่ินบ้�นเกดิหลงัสำ�เรจ็ก�รศกึษ� 
โดยผู ้รับทุนก�รศึกษ�ที่เข้�เรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 ของสถ�นศึกษ�	 
สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 
ก�รศึกษ�จัดเจ้�หน้�ที่ติดต�ม	ผู้รับทุนก�รศึกษ�เข้�เรียนชั้นประก�ศนียบัตร 
วชิ�ชพีปีที	่1	ให้สำ�นกัง�นอ�ชวีศกึษ�จงัหวดัจดัเจ้�หน้�ทีต่ดิต�ม	และส�มเณร 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่เข้�เรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกส�มัญ	 ให้สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัดจัดเจ้�หน้�ที่ติดต�ม	 
ส่วนผู ้ รับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องในสถ�บันอุดมศึกษ�	 สังกัดสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 
จดัเจ้�หน้�ทีต่ดิต�ม	โดยมกี�รตดิต�มอย่�งต่อเนือ่ง	เพือ่ส�ม�รถรบัทร�บข้อมลู 
และช่วยแก้ไขปัญห�	 แนะนำ�ช่วยเหลือในก�รเรียนของผู้รับทุนก�รศึกษ�	 
รวมทั้งก�รประส�นให้ผู้รับทุนก�รศึกษ�ท่ีสำ�เร็จก�รศึกษ�กลับไปทำ�ง�น 
ในท้องถิ่นบ้�นเกิด	 และทำ�หน้�ที่เป็นเจ้�ของเรื่องติดต�มข้อมูลของผู้รับ 
ทุนก�รศึกษ�อยู่ตลอดเวล�	
	 	 กรณีที่ผู ้ รับทุนก�รศึกษ�จ�กโครงก�รมีผลก�รเรียนตำ่ � 
ในสถ�นศึกษ�	 และอ�จ�รย ์ที่ปรึกษ�จัดก�รสอนเสริมเป ็นพิเศษ	 
ให้แจ้งหน่วยง�นต้นสังกัดทร�บโดยด่วน	 ถ้�ผลก�รเรียนตำ่�ลงจนไม่ส�ม�รถ 
ศึกษ�ต่อได้	 จำ�เป็นต้องล�ออกจ�กก�รศึกษ�	 ให้สถ�นศึกษ�รีบร�ยง�น 
หน่วยง�นต้นสังกัดต�มลำ�ดับ	 เพื่อร�ยง�นให้คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร
โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีทร�บ
	 2.	หน่วยปฏิบัติต�มลำ�ดับ	 ร�ยง�นผลก�รเรียนทุกภ�คเรียน	 
ให้หน่วยง�นต้นสงักดัทร�บ	เพือ่ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีของกระทรวงศึกษ�ธิก�รทร�บต่อไป
	 3.	คณะทำ�ง�นดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี 
ดำ�เนินก�รติดต�มและประเมินผลในพื้นที่ดำ�เนินก�รจัดสรรทุนต�มโครงก�ร
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สรุปผลการด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - 2558

 
 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
	 1.	ก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�ในสถ�นศึกษ� 
ที่อยู่ในพื้นที่ห่�งไกลและมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ได้มีโอก�สเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจนจบระดับปริญญ�ตรี
	 	 ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ตั้งแต ่
ปีก�รศึกษ�	 2547	 -	 2558	 มีผู้รับทุนก�รศึกษ�ในพื้นที่ห่�งไกลทุรกันด�ร 
ได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�ที่สูงขึ้นม�แล้ว	 10	 รุ่น	 รวมทั้งสิ้น	 4,800	 รูป/คน 
โดยใช้งบประม�ณเพื่อจัดสรรเป็นทุนก�รศึกษ�	จำ�นวน	551,252,000	บ�ท	 

ซ่ึงปัจจบุนัมผีูร้บัทนุก�รศกึษ�กำ�ลงัศกึษ�อยูใ่นระดบัต่�ง	ๆ 	จำ�นวน	1,446	รปู/คน	 
สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดบัประก�ศนยีบัตรวชิ�ชพีชัน้สงูแล้วออกไปประกอบอ�ชพี	 
จำ�นวน	1,008	คน	สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	จำ�นวน	2,215	รูป/คน	 
และอีกจำ�นวน	 309	 รูป/คน	 เป็นผู ้ที่ประสงค์ไม่ขอรับทุนก�รศึกษ�ต่อ 
เนื่องจ�กออกไปประกอบอ�ชีพ	 ห�ร�ยได้จุนเจือครอบครัว	 และได้รับ 
ทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องจ�กโครงก�รอื่นที่มีอัตร�ทุนสูงกว่�	
	 2.	ก�รจัดทำ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลมิร�ชกุม�ร	ีเพือ่เป็นแนวปฏบัิตงิ�นและแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นทีส่อดคล้อง
ต�มเจตน�รมณ์ของโครงก�ร
	 3.	ก�รจัดทำ�เว็บไซต์และระบบฐ�นข้อมูลโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 เพื่อให้ทุกหน่วยง�นที่มีผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 บันทึกข้อมูล 
ร�ยบุคคลของผู้รับทุนก�รศึกษ�	ร�ยง�นผลก�รเรียนส่งต่อผู้รับทุนก�รศึกษ� 
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นและประช�สัมพันธ์โครงก�ร	 เพ่ือคว�มสะดวก 
ในก�รสืบค้นข้อมูล	 ส�ม�รถกำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นโครงก�รให้เป็นไป
อย่�งมีประสิทธิภ�พ	www.pocs.moe.go.th
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 ด้�นก�รติดต�มและก�รดูแลช่วยเหลือ
	 1.	ก�รจัดทำ�แนวท�งก�รส่งเสริม	ดูแลช่วยเหลือผู้รับทุนก�รศึกษ� 
สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น 
และเป็นคู่มือในก�รให้คว�มช่วยเหลือ	ดูแล	ติดต�ม	และร�ยง�นผลก�รโอน/
ย้�ยสถ�นศึกษ�	 หรือก�รศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น	 ของผู้รับทุนก�รศึกษ� 
ให้เป็นไปอย่�งมีระบบและต่อเนื่องจนจบระดับปริญญ�ตรี	
	 2.	 ก�รดูแลช่วยเหลือผู้รับทุนก�รศึกษ�	 เพื่อให้ผู้รับทุนก�รศึกษ� 
ทุกคนได้รับก�รส่งเสริม	 ดูแล	 ช่วยเหลือ	 พัฒน�	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญห� 
ด้�นสุขภ�พก�ย	 สุขภ�พจิต	 สภ�พแวดล้อมท�งสังคม	 ก�รเรียนรู 	้ 
และคว�มส�ม�รถพิเศษ	 ตลอดจนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งเป็นสุข	 

โดยเฉพ�ะเมือ่สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่6	แล้วส�ม�รถสอบเข้�ศกึษ�ต่อ 
ในระดับอุดมศึกษ�	และศึกษ�ต่อเนื่องจนจบปริญญ�ตรีได้
	 3.	ก�รตดิต�มตรวจเยีย่มผูร้บัทนุก�รศึกษ�ร่วมกนัของทกุหน่วยง�น 
ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่รบัทร�บสภ�พปัญห�และร่วมกนัแสวงห�แนวท�งให้คว�มช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญห�อย่�งทนัท่วงท	ีทัง้ด้�นก�รเรยีน	คว�มเป็นอยู	่และสขุภ�พ	รวมทัง้ 
มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อเสนอโครงก�รดังกล่�วต่อ 
ผู้บริห�รระดับสูงทร�บอย่�งต่อเนื่อง
 ด้�นก�รประเมินและร�ยง�นผล
	 1.	ก�รกำ�หนดให้มรีะบบก�รตดิต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น 
โครงก�รอย่�งต่อเนือ่ง	เพือ่นำ�ผลไปใช้ในก�รปรบัปรุงและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น 
โครงก�รให้มปีระสทิธิภ�พยิง่ข้ึน	และกำ�หนดให้หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องทกุระดบั
ดำ�เนินก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�งที่กำ�หนด
	 2.	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รศึกษ�ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รเรียนของ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�ในโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ที่สอดคล้อง	 
และเป็นจริงต่อสภ�พก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	 
โดยจัดทำ�ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในก�รขอปรับเพิ่มอัตร�ทุนก�รศึกษ� 
ที่เหม�ะสมในปีก�รศึกษ�	2553	เป็นต้นม�
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	 3.	ก�รประเมินสัมฤทธิผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รีเพื่อศึกษ�กระบวนก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 และประเมินประสิทธิผลของโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 ผลก�รวิจัยพบว่�	 (1)	 หน่วยง�นทุกระดับมีก�รจัดเตรียม 
คว�มพร้อมและดำ�เนินง�นในเรื่องต่�ง	 ๆ	 ต�มแนวท�งที่โครงก�รกำ�หนด	 
(2)	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�มีคว�มพึงพอใจต่อก�รดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 (3)	 ผู้ปกครอง	 ร้อยละ	 87.90	 มีคว�มภ�คภูมิใจต่อก�รรับ 
ทุนก�รศึกษ�ของบุตรหล�นของตนอยู่ในระดับม�กที่สุด	 มีคว�มภ�คภูมิใจ 
อยู่ในระดับม�ก	 ร้อยละ	 11.50	 และมีคว�มภ�คภูมิใจอยู่ในระดับป�นกล�ง	 
ร้อยละ	 0.60	 ทั้งนี้ 	 ผู ้ปกครองมีคว�มคิดเห็นว่�ก�รรับทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 เป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระของครอบครัวอยู่ในระดับม�กที่สุด	 
ร้อยละ	65.60	แบ่งเบ�ภ�ระของครอบครวัอยูใ่นระดบัม�ก	และระดับป�นกล�ง	 
ร้อยละ	 30.20	 และ	 4.20	 ต�มลำ�ดับ	 (4)	 ก�รดำ�เนินโครงก�รเป็นไปต�ม 
วัตถุประสงค์ในเรื่องของก�รสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ� 
ที่ด้อยโอก�สอย่�งแท้จริง	 (5)	 ผู ้รับทุนก�รศึกษ�มีเจตคติต่อคุณค่�ของ 
ก�รศึกษ�	สำ�นกึในคว�มเป็นคนไทย	รกัก�รปกครองต�มระบอบประช�ธปิไตย 
อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และมีคว�มตั้งใจกลับไปปฏิบัติง�น 
ในท้องถิ่นชุมชนอยู่ในระดับม�ก
 ด้�นก�รส่งเสริมและพัฒน�
	 1.	ก�รส่งเสริมให้ผู ้รับทุนก�รศึกษ�กลับไปปฏิบัติง�นในพ้ืนท่ี 
ภูมิลำ�เน�ของตนเองหลังสำ�เร็จก�รศึกษ�	 ผลสำ�รวจก�รมีง�นทำ�ของ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีจ�กสถ�บันอุดมศึกษ�	 
พบว่�	 ส่วนใหญ่มีง�นทำ�แล้ว	 ร้อยละ	 80.60	 โดยทำ�ง�นในพื้นที่ภูมิลำ�เน� 
หรือภูมิภ�คใกล้เคียง	รองลงม�คือ	ยังไม่มีง�นทำ�	ร้อยละ	9.20	ทำ�ง�นควบคู่ 
ไปกับก�รศึกษ�ต่อ	ร้อยละ	8.30	และศึกษ�ต่อ	ร้อยละ	1.90	สำ�หรับผู้สำ�เร็จ 
ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีสังกัดสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ 
ทุกรูปต ้องกลับไปปฏิบัติศ�สนกิจที่ภูมิลำ�เน�เดิม	 หรือนำ�นักเรียน/ 
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ศ�สนศึกษ�เดิมต�มเงื่อนไขท่ีสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติกำ�หนด	 
ทั้งนี้	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�จำ�นวนไม่น้อยมีคว�มประสงค์ประกอบอ�ชีพ
ครู	และกลับไปสอนในพื้นที่ภูมิลำ�เน�ของตนเอง
	 2.	ก � รพัฒน� เค รื อ ข ่ � ยแนะแนวก�รศึ กษ�ต ่ อ สำ �ห รั บ 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่จบชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	 เข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�	 
แนะแนวทักษะในก�รประกอบอ�ชีพ	 และสร้�งเครือข่�ยผู้รับทุนก�รศึกษ�	
สำ�หรับผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่จบระดับปริญญ�ตรี	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ 
วัยทำ�ง�นและจัดกระบวนก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�รนอกสถ�นที่
	 3.	ก�รปลูกฝ ังและพัฒน�ผู ้ รับทุนก�รศึกษ�ให ้ เห็นคุณค ่� 
ท�งก�รศึกษ�มีคว�มสำ�นึกในคว�มเป็นคนไทย	 รักถิ่นฐ�น	 รักประเทศ	 

และรกัก�รปกครองต�มระบอบประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ
	 	 ผลสำ�รวจก�รมีจิตสำ�นึกของผู้รับทุนก�รศึกษ�	พบว่�	ส่วนใหญ่	 
มีจิตสำ�นึก	 คว�มกตัญญูต่อบิด�	 ม�รด�	 ครู	 อ�จ�รย์	 และคว�มสำ�นึก 
ในพระมห�กรุณ�ธิคุณต่อสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	 
น้อมนำ�พระจรยิวตัรอันงดง�มของพระองค์ม�เป็นแบบอย่�งในก�รดำ�เนนิชวีติ 
มีก�รแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดีต่อช�ติ	 ศ�สน�	 และพระมห�กษัตริย์	 
มีจิตอ�ส�ในก�รรณรงค์	 ก�รดูแลรักษ�	 และพัฒน�สังคม	 เห็นประโยชน์ 
ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	 เป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่รุ่นน้องที่ได้รับ 
ทุนก�รศึกษ�
	 โดยสรุป	 ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�ร ี
ที่ผ่�นม�สอดคล้องและเป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของโครงก�รที่กำ�หนดไว้	ดังนี้
	 1.	เป็นก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่ย�กจน 
และอยู่ในพื้นที่ห่�งไกล	ให้ได้มีโอก�สท�งก�รศึกษ�และมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	 
สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลและนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
ในก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�ของเด็กและเย�วชนไทย
	 2.	มุ่งให้ผู้รับทุนก�รศึกษ�เป็นผู้มีคว�มประพฤติดี	 มีคว�มสำ�นึก 
ในพระมห�กรณุ�ธคิณุของสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด�	ฯ	สย�มบรมร�ชกมุ�รี	 
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และมีคว�มมุ่งมั่นในก�รศึกษ�เล่�เรียน	 จึงเป็นก�รผลิตทรัพย�กรบุคคล 
ที่มีคุณภ�พต่อก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต
	 3.	เป็นทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญ�ตรี	 เป็นทุนให้เปล่� 
ที่จะช่วยแบ่งเบ�ภ�ระท�งเศรษฐกิจและสังคม	และสร้�งคว�มมั่นคงท�งก�ร
ศึกษ�ให้แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�
 สภ�พปัญห�และอุปสรรคของผู้รับทุนก�รศึกษ�
	 	 ก�รติดต�มและสรุปผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รีที่ผ่�นม�	 พบปัญห�และอุปสรรคของผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 
รวมทั้งปัญห�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	ดังนี้
 1. ด ้�นสุขภ�พ ผู ้ รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ยมีอ�ก�รป ่วย 
ต้องใช้เวล�ในก�รรักษ�และเสียค่�ใช้จ่�ยเป็นจำ�นวนม�ก	 แต่ไม่มีทุนทรัพย์ 
เพียงพอที่จะเข้�รับก�รรักษ�อย่�งต่อเนื่องได้	 จึงปล่อยปละละเลย	 ทำ�ให้ 
เป็นอุปสรรคต่อก�รเรียน	
 2. ด้�นก�รเรียน	 ผู ้รับทุนก�รศึกษ�จำ�นวนหนึ่งมีผลก�รเรียน 
เฉล่ียสะสมตำ่�เนื่องจ�กไม่ถนัดในบ�งร�ยวิช�ที่เรียน	 มีปัญห�ในก�รปรับตัว 
ในสถ�นศึกษ�	 หรือพื้นฐ�นก�รศึกษ�เดิมไม่เพียงพอ	 ต้องแบ่งเวล�ทำ�ง�น 
ห�ร�ยได้พิเศษ	 หรือดูแลครอบครัวที่เจ็บป่วย	 และผู ้รับทุนก�รศึกษ� 
จำ�นวนหนึ่งไม่ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�หรือล�ออกกล�งคัน	 เนื่องจ�ก 
มีปัญห�ครอบครัวหรือปัญห�เรื่องหนี้สินของครอบครัว	 มีปัญห�เรียน 
ในส�ข�วิช�ที่ไม่ถนัด	จึงล�ออกเพื่อไปสอบเข้�เรียนใหม่	และส�มเณรที่ได้รับ 
ทุนก�รศึกษ�บ�งรูปล�สิกข�กล�งคัน	 ทำ�ให้หมดสภ�พก�รเป็นผู ้รับ 
ทุนก�รศึกษ�ต�มโครงก�ร
 3. ด้�นก�รใช้จ่�ยเงินทุนก�รศึกษ�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ย 
ไม่ได้ทำ�บัญชีร�ยรับร�ยจ่�ย	 และไม่มีครูดูแลก�รเบิกจ่�ยเงินทุนก�รศึกษ�	
ทำ�ให้ผูร้บัทนุก�รศึกษ�ใช้จ่�ยเงนิทนุก�รศกึษ�โดยข�ดก�รว�งแผน	นอกจ�กนี้	 
ผู ้รับทุนก�รศึกษ�มีค่�ใช้จ่�ยท่ีเกี่ยวเนื่องกับก�รศึกษ�และค่�ดำ�รงชีพ 

ระหว่�งศกึษ�เป็นจำ�นวนค่อนข้�งม�ก	โดยเฉพ�ะผูรั้บทุนก�รศกึษ�ระดบัอดุมศกึษ�
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 ปัญห�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
	 1. ผู ้ บ ริ ห � ร และบุ ค ล �ก ร ในสถ �นศึ กษ �บ � ง แห ่ ง ข �ด 
คว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 
จึงทำ�ให้ก�รส่งเสริมผู้รับทุนก�รศึกษ�ในด้�นต่�ง	ๆ	ค่อนข้�งน้อย	โดยเฉพ�ะ
ก�รชี้แจงประช�สัมพันธ์โครงก�รแก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�และผู้ปฏิบัติง�นก�ร
ตดิต�มดแูลผูร้บัทนุก�รศกึษ�	ก�รจดักจิกรรมเพือ่เสริมสร้�งคว�มรู้	ทกัษะชวีติ	 
และคุณลักษณะพึงประสงค์ต่�ง	 ๆ	 รวมท้ังก�รเบิกจ่�ยเงินทุนก�รศึกษ� 
ของผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 และก�รโอนเงินทุนก�รศึกษ�	 ซึ่งบ�งหน่วยง�น 
ยังมีคว�มล่�ช้�	
 2.	ก�รโยกย้�ย	 เปลี่ยนแปลงครู	 อ�จ�รย์	 หรือเจ้�หน้�ที่ผู ้ดูแล 
ผู ้รับทุนก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�หรือหน่วยง�นบ�งแห่ง	 ทำ�ให้ข�ด 
คว�มต่อเนือ่งในก�รตดิต�มดแูลผูร้บัทนุก�รศกึษ�	และก�รช่วยเหลอืหรอืแก้ไข 
ปัญห�เบื้องต้นล่�ช้�	 ส่งผลกระทบต่อระดับผลก�รเรียนและสภ�พจิตใจ 
ของผู้รับทุนก�รศึกษ�
 3. ก�รข�ดก�รประส�นง�นก�รส่งต่อ	 ก�รติดต�มผู้รับทุนก�รศึกษ�  
ก�รโอนเงินทุนก�รศึกษ�	 และก�รติดต�มผลก�รเรียนของผู้รับทุนก�รศึกษ�	
ทำ�ได้ย�กหรือมีคว�มล่�ช้�	 กรณีที่ผู้รับทุนก�รศึกษ�เข้�ศึกษ�ต่อในระดับ
อุดมศึกษ�ประเภทข้�มสังกัด	
 4.	ก�รร�ยง�นข้อมูลร�ยบุคคลของผู้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ย 
ไม่ครบถ้วน	 ไม่เป็นปัจจุบัน	 และส่วนหนึ่งไม่ได้รับก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 
จึงส่งผลให้เจ้�หน้�ท่ีผู ้ดูแลเกิดคว�มเข้�ใจคล�ดเคลื่อนกับคว�มเป็นจริง 

และทำ�ให้ไม่ทร�บสภ�พปัญห�ทีแ่ท้จรงิ	จงึเป็นอปุสรรคต่อก�รให้คว�มช่วยเหลอื 
แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�ได้ทันก�รณ์
 5.	ผู้รับทุนก�รศึกษ�จำ�นวนหนึ่งข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 
ร�ยละเอียดของโครงก�ร	ในส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตวัผูร้บัทนุก�รศกึษ�เอง	 
โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่โอนย้�ยสถ�นศึกษ�หรือสอบเข้�ศึกษ�ต่อ 
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ในระดับอุดมศึกษ�ไม่ได้มีก�รติดต่อเพื่อร�ยง�นตัวหรือแจ้งสถ�นศึกษ� 
แห่งใหม่ให้รบัทร�บ	ทำ�ให้สถ�นศกึษ�แห่งใหม่ไม่ทร�บข้อมลู	ก�รประส�นง�น 
ต�มระบบก�รส่งต่อจึงเกิดคว�มล่�ช้�	 เนื่องจ�กต้องใช้เวล�ในก�รติดต�มตัว 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�	ซึ่งส่งผลให้ก�รโอนเงินทุนก�รศึกษ�ล่�ช้�ต�มไปด้วย

การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษา

เฉลิมราชกุมารี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หลักก�รและเหตุผล
	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ที่มุ ่งให้คว�มช่วยเหลือด้�นทุนก�รศึกษ� 
แก่นักเรียนที่มีฐ�นะย�กจน	 ข�ดโอก�สในก�รศึกษ�ต่อ	 อยู่ในพื้นที่ห่�งไกล 
และอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 ได้รับก�รศึกษ�ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
ต่อเนื่องจนจบปริญญ�ตรี	ระหว่�งปีก�รศึกษ�	2547	-	2564	ปีละ	480	คน	 
รวมทั้งสิ้น	 4,800	 คน	 ใช้งบประม�ณปี	 2547	 -	 2563	 จำ�นวนทั้งสิ้น	 
528	 ล ้�นบ�ท	 มีอัตร�ทุนก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
และระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 ปีละ	 15,000	 บ�ทต่อคน	 
และระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับปริญญ�ตรี	 ปีละ	 
30,000	 บ�ทต่อคน	 ต่อม�มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 12	 มกร�คม	 2559	 
ได้มีมติอนุมัติปรับเพิ่มอัตร�ทุนให้กับผู้รับทุนก�รศึกษ�	 ระดับมัธยมศึกษ� 
ตอนปล�ย	 เป็น	 25,000	 บ�ท	 ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 
เป็น	 30,000	 บ�ท	 ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 และระดับ 
ปริญญ�ตรี	 เป็น	 55,000	 บ�ท	 ทั้งนี้	 เริ่มในปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2560	 
ซึ่งได้ดำ�เนินก�รโครงก�รม�ตั้งแต่ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2545	 จนถึงปัจจุบัน	 
มีผู้รับทุนก�รศึกษ�ในปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2559	 จำ�นวนทั้งส้ิน	 1,487	 คน	 
(ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 (สกอ.)	 สำ�นักง�น 
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คณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	(สอศ.)	และสำ�นกัง�นพระพทุธศ�สน�แห่งช�ติ	
(พศ.)	ณ	วันที่	13	ตุล�คม	2559)	
	 ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มเจตน�รมณ์ของโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ท่ีมุ ่งส่งเสริมให้ผู ้รับทุนก�รศึกษ�เรียนต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจนจบต�มหลักสูตรในระดับปริญญ�ตรี 
ต�มที่กำ�หนดไว้	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติ
ง�นและประเมินผลคว�มสำ�เร็จของง�น	 เพื่อปรับปรุงแก้ไขก�รดำ�เนินง�น 
ให้มีประสิทธิภ�พและว�งแผนโครงก�รในระยะต่อไป	 จึงเห็นควรดำ�เนินก�ร 
โครงก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 
เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ป ีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2559	 ขึ้น	 และเพ่ือนำ� 
ผลก�รติดต�มม�ปรับปรุงแก้ไขก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ	 ให้มีประสิทธิภ�พ	
รวมทั้งเป็นแนวท�งในก�รว�งแผนโครงก�รฯ	ในระยะที่	2	ต่อไป

วัตถุประสงค์
	 เพื่อติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�
เฉลิมร�ชกุม�รี	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

ขอบเขตก�รติดต�ม
 1. กลุ ่มเป ้�หม�ย	 คือ	 ผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 อ�จ�รย ์ ผู ้ ดูแล 
ผู้รับทุนก�รศึกษ�	 และคณะทำ�ง�นติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี
 2. พื้นที่	 ได้แก่	 จังหวัดชลบุรี	 จังหวัดฉะเชิงเทร�	 และจังหวัด
พระนครศรีอยุธย�
 3. ระยะเวล�	คือ	ระหว่�งเดือนตุล�คม	2558	-	กันย�ยน	2559
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ขั้นตอนและวิธีก�รดำ�เนินง�น
 1. แต่งต้ังคณะทำ�ง�นติดต�มและร�ยง�นผล	 ก�รดำ�เนินง�น
โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2559 
ซึ่งมีหน้�ที่ในก�รศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 และสังเคร�ะห์เอกส�รและง�นวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือกำ�หนดกรอบแนวคิดในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	 ทั้งปฐมภูม ิ
และทุติยภูมิ	
 2. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ดำ�เนินก�ร	ดังนี้
	 	 2.1	เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	 ท้ังท่ีเป็นเอกส�รและภ�พถ่�ย 
จ�กแหล่งข้อมูลต่�ง	ๆ	ได้แก่	
		 	 	 2.1.1	 เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ � เนินง�นโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2552	 จัดทำ�โดย 
สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
		 	 	 2.1.2	 เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ � เนินง�นโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2555	 จัดทำ�โดย 
สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
		 	 	 2.1.3	 เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ � เนินง�นโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2556	 จัดทำ�โดย 
สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
		 	 	 2.1.4		ร�ยง�นก�รวิจยัก�รประเมนิสมัฤทธผิลก�รดำ�เนนิง�น 
โครงก�รทนุก�รศกึษ�เฉลมิร�ชกมุ�ร	ีจดัทำ�โดยสำ�นกันโยบ�ยและยทุธศ�สตร	์
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
		 	 	 2.1.5	 ร�ยง�นผลก�รศึกษ�ค่�ใช้จ่�ยที่ เหม�ะสมของ 
นักเรียนทุนในโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	จัดทำ�โดยสำ�นักนโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
		 	 	 2.1.6	สื่อสังคมออนไลน์	ซึ่งผู้รับทุนก�รศึกษ�ในรุ่นที่	1	-	10	 
ได้มีก�รติดต่อสื่อส�รผ่�นช่องท�ง	Facebook	
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	 	 2.2	เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 จังหวัด 
ฉะเชิงเทร�	 และจังหวัดพระนครศรีอยุธย�	 เป็นก�รลงพื้นที่ภ�คสน�ม 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่�งผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 อ�จ�รย์ผู ้ดูแลผู ้รับ 
ทุนก�รศึกษ�	 และคณะทำ�ง�นติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 
โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2559	 
โดยมีกิจกรรมสำ�คัญ	ดังนี้	
		 	 	 2.2.1	 ก�รชีแ้จงทำ�คว�มเข้�ใจเกีย่วกบัโครงก�รทนุก�รศกึษ�
เฉลิมร�ชกุม�รี	
		 	 	 2.2.2	 ก�รรับฟัง	 และร่วมเสนอแนะแนวท�งแก้ไขปัญห�	 
อุปสรรคในก�รดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ในพื้นที่ข้�งต้น
ทั้งภ�พรวมและร�ยบุคคล
		 	 	 2.2.3	 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 โดยใช ้
แบบบันทึกข ้อมูลผู ้รับทุนก�รศึกษ�ในพื้นที่ เป ้�หม�ย	 ทั้ งภ�พรวม 
และร�ยบุคคล	ได้แก่
     ▶	จังหวัดชลบุรี
	 	 	 	 	 	 1)		มห�วิทย�ลัยบูรพ�
	 	 	 	 	 	 2)		วิทย�ลัยส�รพัดช่�งชลบุรี
     ▶	จังหวัดฉะเชิงเทร�	
	 	 	 	 	 	 1)		วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งปะกง
	 	 	 	 	 	 2)		มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	 
วิทย�ลัยสงฆ์พุทธโสธร
	 	 	 	 	 	 3)		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์
     ▶	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
	 	 	 	 	 	 1)		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�
	 	 	 	 	 	 2)		วทิย�ลยัเทคโนโลยแีละอตุส�หกรรมก�รต่อเรอื
พระนครศรีอยุธย�
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	 	 	 	 	 	 3)	มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	 วิทย�เขต
มห�วชิร�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
	 	 	 	 	 	 4)	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
		 	 	 2.2.4	 ประชุมสรุปผลก�รเก็บรวบรวมข้อมูลประจำ�วัน
 3. ก�รประชุมปฏิบัติก�ร ได้กำ�หนดไว้	3	กิจกรรม	ดังนี้
	 	 3.1	กจิกรรมท่ี	1	ประชุมปฏิบัตกิ�รว�งแผนแนวท�งก�รดำ�เนนิง�น	 
กำ�หนดประเด็นก�รติดต�มประเมินผล	และร�ยง�นผลโครงก�รฯ
	 	 3.2	กิจกรรมที่	2	ประชุมแนวท�งก�รเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	จังหวัดฉะเชิงเทร�	และจังหวัดพระนครศรีอยุธย�	
	 	 3.3	กิจกรรมที่	 3	ประชุมปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์ข้อมูล	
และเรียบเรียงก�รจัดทำ�	 (ร่�ง)	 สรุปผลโครงก�รติดต�มและร�ยง�นผล 
ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี
 4. ปรับแก้ (ร่�ง) ร�ยง�นโครงก�รติดต�มและร�ยง�นผล 
ก�รดำ�เนินง�นฯ	 ต�มข้อเสนอของคณะทำ�ง�นฯ	 และจัดทำ�	 (ร่�ง)	 สรุปผล 
ก�รร�ยง�นฯ	เสนอคณะทำ�ง�นตดิต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นโครงก�ร 
ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2559	 รับทร�บ 
และให้คว�มเห็นชอบเชิงนโยบ�ย
 5. จัดพิมพ์เอกส�รร�ยง�นฯ	ฉบับสมบูรณ์	
 6. เผยแพร่ร�ยง�น ให้หน่วยง�นและผู้เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่อไป

กระบวนก�รดำ�เนินง�น
	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ได้จัดทำ�คำ�สั่งกระทรวง 
ศึกษ�ธกิ�ร	ที	่สป.	1216/2559	ลงวนัท่ี	31	สงิห�คม	2559	แต่งต้ังคณะทำ�ง�น 
ติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 
ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2559	 ร�ยละเอียดคำ�สั่งอยู ่ในภ�คผนวก	 ข 
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โดยฝ่�ยเลข�นุก�รได้ดำ�เนินก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2559	 
โดยมีกระบวนก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้
	 1.	ว�งแผนแนวท�งก�รดำ�เนินง�น	กำ�หนดประเด็นก�รติดต�ม
	 2.	เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	และข้อมูลปฐมภูมิ
	 3.	ประชุมปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์ข้อมูล	 และเรียบเรียง 
ก�รจัดทำ�	 (ร่�ง)	 สรุปผลก�รดำ�เนินง�นเป็นภ�พรวม	 โครงก�รติดต�ม 
และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รทนุก�รศกึษ�เฉลมิร�ชกมุ�ร	ีพจิ�รณ�
ตรวจสอบคว�มเชื่อมโยงของข้อมูล	
 1. ว�งแผนแนวท�งก�รดำ�เนินง�น กำ�หนดประเด็นก�รติดต�ม
	 	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
ได ้จัดก�รประชุมปฏิบัติก�รเพื่ อว�งแผนแนวท�งก�รดำ� เนินง�น	 
กำ�หนดประเดน็ก�รตดิต�มประเมนิผล	และร�ยง�นผลโครงก�รทนุก�รศกึษ�
เฉลิมร�ชกุม�รี	เมื่อวันที่	19	กันย�ยน	2559	ณ	ห้องประชุมก่อ	สวัสดิพ�ณิชย์	 
สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยม ี
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เกี่ยวข้องร�ยละเอียดเอกส�รปร�กฏใน	ภ�คผนวก	ข
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ
  2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
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37     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่ศึกษ�อยู่ปัจจุบัน	 

มีจำ�นวนทั้งสิ้น	 1,487	 คน/รูป	 จำ�แนกเป็นระดับ	 ดังนี้	 ระดับปริญญ�ตรี	 

จำ�นวน	 770	 คน	 (1)	 สถ�บันอุดมศึกษ�ในสังกัดและในคว�มดูแล 

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ศธ.)	 จำ�นวน	 700	 คน	 เรียงลำ�ดับจ�กม�ก 

ไปห�นอ้ย	ไดแ้ก	่กลุม่มห�วทิย�ลยัร�ชภฏั	จำ�นวน	308	คน	กลุ่มมห�วทิย�ลัย 

ในกำ�กับของรัฐ	จำ�นวน	183	คน	กลุ่มมห�วิทย�ลัยของรัฐ	จำ�นวน	114	คน	 

กลุ่มมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล	 จำ�นวน	 87	 คน	 กลุ่มมห�วิทย�ลัย 

ในสถ�บนัก�รอ�ชวีศกึษ�	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	กระทรวง 

ศึกษ�ธิก�ร	 จำ�นวน	 7	 คน	 และวิทย�ลัยชุมชนสตูล	 สถ�บันวิทย�ลัยชุมชน	 

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	จำ�นวน	1	คน	(2)	สถ�บนัอดุมศกึษ�สังกดักระทรวงอืน่	ๆ 	 

จำ�นวน	 30	 คน	 เรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อยได้แก่	 กลุ่มมห�วิทย�ลัย	 

สถ�บันพระบรมร�ชชนก	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 จำ�นวน	 21	 คน	 

สถ�บันก�รพลศึกษ�	 กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	 จำ�นวน	 5	 คน	 

วิทย�ลัยพย�บ�ลกองทัพเรือ	 กระทรวงกล�โหม	 จำ�นวน	 2	 คน	 

ศูนย์ฝึกพ�ณิชย์น�วี	 กรมเจ้�ท่�	 กระทรวงคมน�คม	 จำ�นวน	 1	 คน	 และ 

วิทย�ลัยน�ฏศิลป์ก�ฬสินธุ์	 สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 

จำ�นวน	 1	 คน	 (3)	 สถ�บันอุดมศึกษ�สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ได้แก่	 คณะพย�บ�ลศ�สตร์เกื้อก�รุณย์	 มห�วิทย�ลัยนวมินทร�ธิร�ช	 

กรุงเทพมห�นคร	จำ�นวน	2	คน	(4)	สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	จำ�นวน	38	คน	 

เรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย	ได้แก่	กลุ่มมห�วิทย�ลัยเอกชน	จำ�นวน	37	คน	 

และวิทย�ลัยเทคโนโลยีบ�งปะกงบริห�รธุรกิจ	 จำ�นวน	 1	 คน	 และ	 

(5)	ระดบัประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีชัน้สงู	จำ�นวน	288	คน	และมห�วทิย�ลัยสงฆ	์ 

จำ�นวน	 429	 รูป	 เรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย	 ได้แก่	 มห�วิทย�ลัย

มห� จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลั ย 	 จำ �นวน	 307	 รูป 	 มห�วิทย�ลั ย 

มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	 จำ�นวน	 117	 รูป	 และวิทย�ลัยศ�สนศึกษ� 

มห�วิทย�ลัยมหิดล	จำ�นวน	5	รูป



38     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่ศึกษ�อยู่ปัจจุบัน	 จำ�แนกต�มรุ่นที่	 5	 -	 10	 

ได้ดังนี้	

	 รุ่น10	จำ�นวน	235	คน/รูป	แบ่งเป็น	ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 

ชั้นสูงปีที่	1	จำ�นวน	144	คน	และมห�วิทย�ลัยสงฆ์ปีที่	1	จำ�นวน	91	รูป	

	 รุ่น	 9	 จำ�นวน	 443	 คน/รูป	 แบ่งเป็น	 ระดับปริญญ�ตรีปี	 2	 

จำ�นวน	209	คน	ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูงปีที่	2	จำ�นวน	144	คน	

และมห�วิทย�ลัยสงฆ์ปีที่	2	จำ�นวน	90	รูป	

	 รุ่น	 8	 จำ�นวน	 280	 คน/รูป	 แบ่งเป็น	 ระดับปริญญ�ตรีปี	 3	 

จำ�นวน	198	คน	และมห�วิทย�ลัยสงฆ์ปีที่	3	จำ�นวน	82	รูป	

	 รุ่น	 7	 จำ�นวน	 367	 คน/รูป	 แบ่งเป็น	 ระดับปริญญ�ตรีปี	 4	 

จำ�นวน	275	คน	และมห�วิทย�ลัยสงฆ์ปีที่	4	จำ�นวน	92	รูป	

	 รุ่น	 6	 จำ�นวน	 161	 คน/รูป	 แบ่งเป็น	 ระดับปริญญ�ตรีปี	 5	 

จำ�นวน	87	คน	และมห�วิทย�ลัยสงฆ์ปีที่	3	จำ�นวน	74	รูป	

	 รุ่น	5	จำ�นวน	1	คน	ระดับปริญญ�ตรีปี	6	จำ�นวน	1	คน

ต�ร�งท่ี 2 แสดงผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�ระดับประก�ศนียบัตร

วิ ช�ชีพชั้ นสู ง  รวมทั้ ง ร ะดับปริญญ�ตรี ในสถ�บันอุ ดมศึ กษ�  

(รวมมห�วิทย�ลัยสงฆ์)

ระดับก�รศึกษ� จำ�นวน 
(คณะ/รูป)

ร้อยละ

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�ทั้งหมด 1,487 100.00

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�ระดับ ปวส. 288 19.37

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีในสถ�บัน
อุดมศึกษ� (รวมมห�วิทย�ลัยสงฆ์)

1,199 80.63

					สถ�บันอุดมศึกษ�	ยกเว้นมห�วิทย�ลัยสงฆ์ 770 51.78

					มห�วิทย�ลัยสงฆ์ 429 28.85



39     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�ทั้งหมด	 

มีจำ�นวน	1,487	คน/รูป	จำ�แนกเป็น	(1)	ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 

จำ�นวน	288	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.37	และ	(2)	ระดับปริญญ�ตรีในสถ�บัน 

อดุมศกึษ�	(รวมมห�วทิย�ลยัสงฆ)์	จำ�นวน	1,199	คน/รปู	คดิเปน็รอ้ยละ	80.63	 

ได้แก่	สถ�บันอุดมศึกษ�	ยกเว้นมห�วิทย�ลัยสงฆ์	จำ�นวน	770	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	51.78	และมห�วิทย�ลัยสงฆ์	จำ�นวน	429	รูป	คิดเป็นร้อยละ	28.85

ต�ร�งที่ 3 แสดงผู ้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี 

ในมห�วิทย�ลัยสงฆ์

ลำ�ดบั คณะ
จำ�นวน 
(รูป)

ร้อยละ
ร้อยละ 
(สะสม)

รวมทั้งสิ้น 429 100.00 -

1 คณะครุศ�สตร์	ศึกษ�ศ�สตร์ 210 48.95 100.00

2 คณะสังคมศ�สตร์	รัฐศ�สตร์ 136 31.70 51.05

3 คณะมนุษยศ�สตร์	(ภ�ษ�อังกฤษ) 46 10.72 19.35

4 คณะพุทธศ�สตร์	ศ�สน�และปรัชญ�	ศิลปศ�สตร์ 37 8.62 8.62

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ� 

ระดับปริญญ�ตรีในมห�วิทย�ลัยสงฆ์	 มีจำ�นวน	 429	 รูป	 จำ�แนกต�มคณะ	

ดังนี้	(1)	คณะครุศ�สตร์	ศึกษ�ศ�สตร์	จำ�นวน	210	รูป	คิดเป็นร้อยละ	48.95 

(2)	 คณะสังคมศ�สตร์	 รัฐศ�สตร์	 จำ�นวน	 136	 รูป	 คิดเป็นร้อยละ	 31.70	 

(3)	คณะมนุษยศ�สตร์	(ภ�ษ�อังกฤษ)	จำ�นวน	46	รูป	คิดเป็นร้อยละ	10.72	 

และ	 (4)	คณะพุทธศ�สตร์	ศ�สน�และปรัชญ�	ศิลปศ�สตร์	จำ�นวน	37	รูป	 

คิดเป็นร้อยละ	8.62



40     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ต�ร�งที ่4 แสดงผูร้บัทนุก�รศกึษ�ทีก่ำ�ลงัศกึษ�ระดบัปริญญ�ตรีในสถ�บนั

อุดมศึกษ� ยกเว้นมห�วิทย�ลัยสงฆ์

ลำ�ดบั คณะ จำ�นวน 
(คน)

ร้อยละ ร้อยละ
(สะสม)

รวมทั้งสิ้น 770 100.00 -

1 คณะครุศ�สตร์	ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม	
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	
วิทย�ลัยก�รฝึกหัดครู	วิทย�ลัยก�รศึกษ�

205 26.62 100.00

2 คณะบริห�รธุรกิจ	ก�รตล�ด	ก�รบัญชี	
วิทย�ก�รจัดก�ร	วิทย�ลัยน�น�ช�ติ

119 15.45 73.38

3 คณะวิทย�ศ�สตร์ 93 12.08 57.92

4 คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 55 7.14 45.84

5 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 54 7.01 38.70

6 คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	
ศิลปศ�สตร์และวิทย�ก�รจัดก�ร

46 5.97 31.69

7 คณะเกษตรศ�สตร์ 34 4.42 25.71

8 คณะมนุษยศ�สตร์	ภ�ษ�และวัฒนธรรมจีน	
ศิลปศ�สตร์	อักษรศ�สตร์

17 2.21 21.30

9 คณะเทคนิคก�รแพทย์	วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	
สหเวชศ�สตร์

17 2.21 19.09

10 คณะแพทยศ�สตร์ 13 1.69 16.88

11 คณะส�ข�อื่น	ๆ 117 15.19 15.19

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�ระดับ 

ปรญิญ�ตรใีนสถ�บนัอดุมศกึษ�	ยกเวน้มห�วทิย�ลยัของสงฆ์	มจีำ�นวน	770	คน 

จำ�แนกต�มประเภทคณะ	 ดังนี้	 (1)	 คณะครุศ�สตร์	 ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม	 

ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 วิทย�ลัยก�รฝึกหัดครู	 วิทย�ลัย 

ก�รศึกษ�	 จำ�นวน	 205	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 26.62	 (2)	 คณะบริห�รธุรกิจ	 

ก�รตล�ด	ก�รบัญชี	 วิทย�ก�รจัดก�ร	 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	 จำ�นวน	119	คน	 
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ลำ�ดบั คณะ จำ�นวน 
(รูป)

ร้อยละ
ร้อยละ
(สะสม)

รวมทั้งสิ้น 1,199 100.00 -

1 คณะครุศ�สตร์	ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม	
ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	
วิทย�ลัยก�รฝึกหัดครู	วิทย�ลัยก�รศึกษ�

415 34.61 100.00

2 คณะบริห�รรัฐกิจ	รัฐศ�สตร์	วิทย�ลัยก�รเมือง
ก�รปกครอง

142 11.84 65.39

3 คณะบริห�รธุรกิจ	ก�รตล�ด	ก�รบัญชี	
วิทย�ก�รจัดก�ร	วิทย�ลัยน�น�ช�ติ

119 9.92 53.54

4 คณะวิทย�ศ�สตร์ 93 7.76 43.62

5 คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	
ศิลปศ�สตร์และวิทย�ก�รจัดก�ร

92 7.67 35.86

6 คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 55 4.59 28.19

คิดเป็นร้อยละ	 15.45	 (3)	 คณะวิทย�ศ�สตร์	 จำ�นวน	 93	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	12.08	(4)	คณะพย�บ�ลศ�สตร์	จำ�นวน	55	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.14	 

(5)	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 	 จำ�นวน	 54	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.01	 

(6)	 คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	 ศิลปศ�สตร์และวิทย�ก�รจัดก�ร	 

จำ�นวน	46	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.97	(7)	คณะเกษตรศ�สตร์	จำ�นวน	34	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 4.42	 (8)	 คณะมนุษยศ�สตร์	 ภ�ษ�และวัฒนธรรมจีน	 

ศลิปศ�สตร	์อกัษรศ�สตร	์จำ�นวน	17	คน	คดิเป็นรอ้ยละ	2.21	(9)	คณะเทคนคิ 

ก�รแพทย์	 วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 สหเวชศ�สตร์	 จำ�นวน	 17	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	2.21	 (10)	คณะแพทยศ�สตร์	จำ�นวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.69	 

และ	(11)	คณะส�ข�อื่น	ๆ	จำ�นวน	117	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.19

ต�ร�งที ่5 แสดงผูร้บัทนุก�รศกึษ�ทีก่ำ�ลงัศกึษ�ระดับปริญญ�ตรีในสถ�บนั

อดุมศกึษ� รวมมห�วทิย�ลยัสงฆ์ (เรยีงลำ�ดบัต�มคณะทีผู่ร้บัทนุก�รศกึษ�

เลือกเรียน 10 ลำ�ดับแรก)
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	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ� 

ระดับปริญญ�ตรีในสถ�บันอุดมศึกษ�	รวมมห�วิทย�ลัยของสงฆ์	(เรียงลำ�ดับ 

ต�มคณะที่ผู้ รับทุนก�รศึกษ�เลือกเรียน	 10	 ลำ�ดับแรก)	 มีจำ�นวน	 

1,199	คน/รูป	จำ�แนกต�มประเภทคณะ	ดังนี้	(1)	คณะครุศ�สตร์	ครุศ�สตร์

อุตส�หกรรม	 ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 วิทย�ลัยก�รฝึกหัดครู	 

วิทย�ลั ยก�ร ศึกษ� 	 จำ �นวน 	 415 	 คน	 คิ ด เป็ น ร้อยละ 	 34 .61 

(2)	คณะบริห�รรัฐกิจ	รัฐศ�สตร์	วิทย�ลัยก�รเมืองก�รปกครอง	จำ�นวน	142	คน  

คิดเป็นร้อยละ	 11.84	 (3)	 คณะบริห�รธุรกิจ	 ก�รตล�ด	 ก�รบัญชี	 

วิทย�ก�รจัดก�ร	วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	จำ�นวน	119	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.92	 

(4)	 คณะวิทย�ศ�สตร์ 	 จำ�นวน	 93	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.76	 (5)	 

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	 ศิลปศ�สตร์และวิทย�ก�รจัดก�ร	

จำ�นวน	 92	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.67	 (6)	 คณะพย�บ�ลศ�สตร์	 จำ�นวน	

55	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.59	 (7)	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 จำ�นวน	 54	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 4.50	 (8)	 คณะพุทธศ�สตร์	 ศ�สน�และปรัชญ�	 ศิลปศ�สตร์	 

(ศ�สนศึกษ�)	 จำ�นวน	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.09	 (9)	 คณะเกษตรศ�สตร์	 

จำ�นวน	 34	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 2.84	 (10)	 คณะมนุษยศ�สตร์	 ภ�ษ� 

และวัฒนธรรมจีน	ศิลปศ�สตร์	อักษรศ�สตร์	จำ�นวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	 

1.83	และ	(11)	คณะส�ข�อื่น	ๆ	จำ�นวน	136	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.34

ลำ�ดบั คณะ จำ�นวน 
(รูป)

ร้อยละ
ร้อยละ
(สะสม)

7 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 54 4.50 23.60

8 คณะพุทธศ�สตร์	ศ�สน�และปรัชญ�	
ศิลปศ�สตร์	(ศ�สนศึกษ�)

37 3.09 19.10

9 คณะเกษตรศ�สตร์ 34 2.84 16.01

10 คณะมนุษยศ�สตร์	ภ�ษ�และวัฒนธรรมจีน	
ศิลปศ�สตร์	อักษรศ�สตร์

22 1.83 13.18

11 คณะส�ข�อื่น	ๆ 136 11.34 11.34
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ต�ร�งที่ 6 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�และตอบสนองต�มยุทธศ�สตร์ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ทั้งระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพช้ันสูง (ปวส.) 

และระดับปริญญ�ตรีในสถ�บันอุดมศึกษ� รวมมห�วิทย�ลัยสงฆ์

คณะ จำ�นวน 
(คน/รูป)

ร้อยละ ร้อยละ 
(สะสม)

ผู้รับทุนที่กำ�ลังศึกษ�ทั้งหมด 1,487 100.00 -

ผู้รับทุนที่กำ�ลังศึกษ�และตอบสนองต�มยุทธศ�สตร์ ศธ. 1,015 68.26 68.26

ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รผลิต พัฒน�ครู คณ�จ�รย์ 
และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

415 27.91 -

ระดับปริญญ�ตรี 415 27.91 68.26

คณะครุศ�สตร์	ครุศ�สตร์อุตส�หกรรม	ครุศ�สตร์
อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	วิทย�ลัยก�รฝึกหัดครู	
วิทย�ลัยก�รศึกษ�

415 27.91 68.26

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน 
รวมทั้งง�นวิจัยที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ
ก�รพัฒน�ประเทศ

600 40.35 -

ระดับ ปวส. 288 19.37 40.35

ระดับปริญญ�ตรี 312 20.98 -

1.	คณะวิทย�ศ�สตร์	วิศวกรรมศ�สตร์ 147 9.89 20.98

2.	คณะแพทยศ�สตร์	พย�บ�ลศ�สตร์	ส�ธ�รณสุขศ�สตร ์
เทคนิคก�รแพทย์	สหเวชศ�สตร์	เภสัชศ�สตร์

107 7.20 11.10

3.	คณะเกษตรศ�สตร์	เทคโนโลยีชีวภ�พ	อุตส�หกรรม
แปรรูปอ�ห�ร

47 3.16 3.90

4.	คณะก�รท่องเที่ยวและก�รโรงแรม 5 0.34 0.74

5.	คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์

4 0.27 0.40

6.	คณะโลจิสติกส์	ธุรกิจก�รบิน 2 0.13 0.13
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	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�	 (ปวส.) 

และตอบสนองต�มยุทธศ�สตร์ กระทรวงศึ กษ�ธิ ก�ร 	 ทั้ ง ระดับ 

ประก�ศนี ยบั ตรวิ ช �ชีพชั้ นสู ง 	 และระดับปริญญ�ตรี ในสถ�บัน 

อุดมศึกษ�	รวมมห�วิทย�ลัยสงฆ์	มีจำ�นวน	1,015	คน	คิดเป็นร้อยละ	68.26	 

จำ�แนกต�มยุทธศ�สตร์	 ดังนี้	 (1)	 ยุทธศ�สตร์ท่ี	 2	 ก�รผลิต	 พัฒน�ครู	 

คณ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	จำ�นวน	415	คน/รูป	คิดเป็นร้อยละ	 

27.91	 ระดับปริญญ�ตรี	 ประกอบด้วย	 คณะครุศ�สตร์	 ครุศ�สตร์ 

อุตส�หกรรม	 ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี	 วิทย�ลัยก�รฝึกหัดครู	 

วิทย�ลัยก�รศึกษ�	 และ	 (2)	 ยุทธศ�สตร์ท่ี	 3	 ผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน	 

รวมทั้งง�นวิจัยที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของก�รพัฒน�ประเทศ	 

จำ�นวน	600	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.35	ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 

จำ�นวน	288	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.37	ระดับปริญญ�ตรี	จำ�นวน	312	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 20.98	 ได้แก่ 	 คณะวิทย�ศ�สตร์	 วิศวกรรมศ�สตร์	 

จำ�นวน	 147	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 9.89	 คณะแพทยศ�สตร์	 พย�บ�ลศ�สตร์	 

ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	 เทคนิคก�รแพทย์	 สหเวชศ�สตร์	 เภสัชศ�สตร์	 

จำ�นวน	107	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.20	คณะเกษตรศ�สตร์	เทคโนโลยีชีวภ�พ	 

อุตส�หกรรมแปรรูปอ�ห�ร	 จำ�นวน	 47	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 3.16	 

คณะก�รท่องเที่ยวและก�รโรงแรม	 จำ�นวน	 5	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.34	 

คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ 

จำ�นวน	 4	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.27	 และคณะโลจิสติกส์	 ธุรกิจก�รบิน	 

จำ�นวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.13

  2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ� 

และผู้ จบก�รศึกษ�แล้ ว 	 ผู้ ออกกล�งคัน 	 ผู้ ปกครอง 	 และ ผู้ ดูแล 

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ในพื้นที่	จำ�นวน	4	วัน	ระหว่�งวันที่	20	-	23	กันย�ยน	2559		 

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 จังหวัดฉะเชิงเทร�	 และจังหวัดพระนครศรีอยุธย� 

โดยมคีณะทำ�ง�นตดิต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รทุนก�รศกึษ�
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เฉลมิร�ชกุม�ร	ีประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	จำ�นวน	15	คน	ไดด้ำ�เนนิก�ร	 

ดังนี้

   2.2.1 กำ�หนดพื้นที่ภ�คสน�ม	 โดยเลือกแบบเจ�ะจง	

(Purposive	 Sampling)	 ในจังหวัดชลบุรี	 จังหวัดฉะเชิงเทร�	 และจังหวัด 

พระนครศรีอยุธย�	 ซึ่งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�	 (สกอ.)	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 

และสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	 (พศ.)	 เป็นผู้ดำ�เนินก�รคัดเลือก 

สถ�นศึกษ�	ดังนี้

	 	 	 	 	 2.2.1.1	สกอ.	คือ	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏร�ชนครินทร์	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�	

	 	 	 	 	 2.2.1.2	สอศ.	 คือ	 วิทย�ลัยส�รพัดช่�งชลบุรี 	

วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งปะกง	วิทย�ลัยเทคโนโลยีและอุตส�หกรรมก�รต่อเรือ

พระนครศรีอยุธย�

	 	 	 	 	 2.2.1.3	พศ.	 คือ	 มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ 

ร�ชวิทย�ลัย	 วิทย�ลัยสงฆ์พุทธโสธร	 มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	 

วิทย�เขตมห�วชิร�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	 มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ 

ร�ชวิทย�ลัย

   2.2.2  กำ�หนดผู้รับทุนก�รศึกษ� โดยเลือกแบบเจ�ะจง	

(Purposive	 Sampling)	 ประกอบด้วย	 นิสิต	 นักศึกษ�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�

จำ�นวนทั้งสิ้น	117	คน	(ในช่วงก�รติดต�มมีผู้รับทุนก�รศึกษ�	ซึ่งเป็นตัวแทน	 

จำ�นวน	 66	 คน	 แบ่งเป็น	 ฆร�ว�สผู้รับทุน	 จำ�นวน	 31	 คน	 และส�มเณร	 

พระ	จำ�นวน	35	รปู)			ในก�รคดัเลอืกผูร้บัผดิชอบในสังกดั	สกอ.	สอศ.	และ	พศ.	 

ได้พิจ�รณ�เลือกสถ�นที่ดังกล่�วข้�งต้น	 ซึ่งมีคว�มเห็นว่�ควรเร่งดำ�เนินก�ร 

ให้คว�มช่วยเหลือและดูแล	โดยจำ�แนกต�มช่วงเวล�และสถ�นที่ที่ดำ�เนินก�ร

ตดิต�ม	ประจำ�ปงีบประม�ณ	พ.ศ.	2559	ร�ยละเอยีดปร�กฏในต�ร�งต่อไปนี้
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	 ข้อมูลผลก�รติดต�มฆร�ว�ส	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�	 จำ�นวน	 31	 คน	

ปร�กฏดังนี้

ต�ร�งที่ 8 แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้รับทุนก�รศึกษ�

ร�ยก�ร
รวม
ช�ย

รวม
หญิง

รุ่น 10 รุ่น 9 รุ่น 8 รุ่น 7 รุ่น 6

ช�ย หญงิ ช�ย หญิง ช�ย หญงิ ช�ย หญงิ ช�ย หญงิ

เพศ 7 24 2 1 2 7 2 12 1 3 - 1

ศ�สน� พุทธ

	 จ�กต�ร�งข�้งตน้	พบว�่	ภ�พรวมผูร้บัทนุก�รศกึษ�	จำ�แนกต�มเพศ	 

มีจำ�นวนทั้งสิ้น	 31	 คน	 จำ�แนกเป็น	 เพศช�ย	 จำ�นวน	 7	 คน	 และเพศหญิง	 

จำ�นวน	24	คน	จำ�แนกต�มรุน่	แบง่เปน็	รุน่	6	จำ�นวน	1	คน	รุน่	7	จำ�นวน	4	คน	 

รุ่น	8	จำ�นวน	14	คน	รุ่น	9	จำ�นวน	9	คน	และรุ่น	10	จำ�นวน	3	คน	จำ�แนก 

ต�มศ�สน�ที่ผู้รับทุนก�รศึกษ�นับถือ	คือ	ศ�สน�พุทธ	จำ�นวนทั้งสิ้น	31	คน

ต�ร�งท่ี 9 แสดงระดับก�รศึกษ� ปีที่ศึกษ� คณะและส�ข�ของผู้รับ 

ทุนก�รศึกษ�

คณะ/ส�ข�
รวม

ทัง้หมด
รุ่น

รุ่น 10 รุ่น 9 รุ่น 8 รุ่น 7 รุ่น 6

ระดับปริญญ�ตรี 28 1 8 14 4 1

คณะครุศ�สตร์ 6 1 2 2 1

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 4 2 2

คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 4 1 2 1

คณะสหเวชศ�สตร์ 3 1 2

คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 2 1 1

คณะวิทย�ศ�สตร์ 2 2

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 2 1 1

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 1 1

คณะศิลปกรรมศ�สตร์ 1 1
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คณะ/ส�ข�
รวม

ทัง้หมด
รุ่น

รุ่น 10 รุ่น 9 รุ่น 8 รุ่น 7 รุ่น 6

คณะก�รจัดก�รและก�รท่องเที่ยว 1 1

คณะโลจิสติกส์ 1 1

คณะวิทย�ก�รจัดก�ร 1 1

ระดับประก�ศนียบัตร
วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)

3 2 1

ส�ข�ไฟฟ้�กำ�ลัง 1 1

ส�ข�เทคนิคอุตส�หกรรม 1 1

ส�ข�ก�รบัญชีและก�รจัดก�ร 1 1

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 มีผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ 

จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�	 คือ	 ระดับปริญญ�ตรี	 จำ�นวนทั้งสิ้น	 28	 คน	 

แบง่เปน็	มห�วทิย�ลยับรูพ�	จำ�นวน	15	คน	มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัร�ชนครนิทร	์ 

จำ�นวน	 9	 คน	 และมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�	 จำ�นวน	 4	 คน	 

ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 จำ�นวนทั้งสิ้น	 3	 คน	 แบ่งเป็น	 

วิทย�ลัยส�รพัดช่�งชลบุรี	 จำ�นวน	 1	 คน	 วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งปะกง	 

จำ�นวน	 1	 คน	 และวิทย�ลัยเทคโนโลยีและอุตส�หกรรมก�รต่อเรือ 

พระนครศรีอยุธย�	 จำ�นวน	 1	 คน	 จำ�แนกต�มปีท่ีศึกษ�	 ระดับปริญญ�ตรี 

ปี	1	-	5	ได้แก่	ปีที่	1	จำ�นวน	3	คน	ปีที่	2	จำ�นวน	9	คน	ปีที่	3	จำ�นวน	14	คน	 

ปีที่	 4	 จำ�นวน	 4	 คน	 และปีท่ี	 5	 จำ�นวน	 1	 คน	 ระดับประก�ศนียบัตร 

วิช�ชีพชั้นสูงปี	 1	 -	 2	 ได้แก่	 ปวส.1	 จำ�นวน	 2	 คน	 ปวส.2	 จำ�นวน	 1	 คน	 

จำ�แนกต�มคณะ	 ระดับปริญญ�ตรี	 จำ�นวน	 12	 คณะ	 ได้แก่	 (1)	 ครุศ�สตร์	 

จำ�นวน	 6	 คน	 (2)	 พย�บ�ลศ�สตร์	 จำ�นวน	 4	 คน	 (3)	 วิทย�ศ�สตร์ 

และเทคโนโลยี	 จำ�นวน	 4	 คน	 (4)	 สหเวชศ�สตร์	 จำ�นวน	 3	 คน 

(5)	 ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	 จำ�นวน	 2	 คน	 (6)	 วิทย�ศ�สตร์	 จำ�นวน	 2	 คน	 

(7)	 มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	 จำ�นวน	 2	 คน	 (8)	 วิศวกรรมศ�สตร์ 
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ต�ร�งที่ 10 แสดงสภ�พครอบครัวของผู้รับทุนก�รศึกษ�

สถ�นภ�พบิด�-ม�รด� จำ�นวน (คน)

รวมทั้งสิ้น 31

บิด�-ม�รด�อยู่ด้วยกัน 15

บิด�-ม�รด�หย่�ร้�ง 4

บิด�ถึงแก่กรรม 10

ม�รด�ถึงแก่กรรม 1

บิด�-ม�รด�ถึงแก่กรรม 1

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 แสดงสถ�นภ�พบิด�-ม�รด�ของผู้ รับ 

ทุนก�รศึกษ�	 โดยภ�พรวมท้ังสิ้น	 31	 คน	 บิด�-ม�รด�อยู่ด้วยกัน	 จำ�นวน	 

15	คน	บิด�-ม�รด�หย่�ร้�ง	จำ�นวน	4	คน	บิด�ถึงแก่กรรม	จำ�นวน	10	คน

ม�รด�ถึงแก่กรรม	จำ�นวน	1	คน	บิด�-ม�รด�ถึงแก่กรรม	จำ�นวน	1	คน

จำ�นวน	 1	 คน	 (9)	 ศิลปกรรมศ�สตร์	 จำ�นวน	 1	 คน	 (10)	 ก�รจัดก�ร 

และก�รท่องเที่ยว	 จำ�นวน	 1	 คน	 (11)	 โลจิสติกส์	 จำ�นวน	 1	 คน	 

และ	 (12) 	 วิทย�ก�รจัดก�ร	 จำ �นวน	 1	 คน	 โดยมีผลก�รเรียน 

เฉลี่ยสะสม	 3.11	 จำ�แนกต�มส�ข�วิช�	 ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง 

จำ�นวน	3	ส�ข�	ได้แก่	(1)	ไฟฟ้�กำ�ลัง	จำ�นวน	1	คน	(2)	เทคนิคอุตส�หกรรม	

จำ�นวน	 1	 คน	 และ	 (3)	 ก�รบัญชีและก�รจัดก�ร	 จำ�นวน	 1	 คน	 โดยมี 

ผลก�รเรียนเฉลี่ยสะสม	3.28



50     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	จำ�แนกสถ�นะบิด�ของผู้รับทุนก�รศึกษ�	พบว่�	 
บิด�-ม�รด�อยู่ด้วยกัน	จำ�นวน	15	คน	บิด�-ม�รด�	หย่�ร้�ง	จำ�นวน	1	คน	 
จำ�แนกต�มก�รประกอบอ�ชีพของบิด�	ได้แก่	(1)	เกษตรกรรม	จำ�นวน	8	คน	 
(2)	 รับจ้�ง	 จำ�นวน	 6	 คน	 (3)	 ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง	 จำ�นวน	 1	 คน	 
และ	 (4)	 คนสวนในสน�มกอล์ฟ	 จำ�นวน	 1	 คน	 มีร�ยได้เฉล่ีย	 7,207	 บ�ท 
ต่อเดือน

ต�ร�งที่ 12 แสดงสถ�นะม�รด�ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

ต�งร�งที่ 11 แสดงสถ�นะบิด�ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

จำ�นวน
ทั้งสิ้น 
(คน)

สถ�นภ�พครอบครัว

บิด�-ม�รด�
อยู่ด้วยกัน

บิด�-ม�รด�
หย่�ร้�ง

บิด�
ถึงแก่กรรม

ม�รด� 
ถึงแก่กรรม

บดิ�-ม�รด�
ถึงแก่กรรม

สถ�นภ�พครอบครัว 16 15 1

บิด�ประกอบอ�ชีพ

เกษตรกรรม 8 8

รับจ้�ง 6 5 1

ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง 1 1

คนสวนในสน�มกอล์ฟ 1 1

ร�ยได้เฉลี่ย (บ�ทต่อเดือน) 7,207

จำ�นวน
ทั้งสิ้น 
(คน)

สถ�นภ�พครอบครัว

บิด�-ม�รด�
อยู่ด้วยกัน

บิด�-ม�รด�
หย่�ร้�ง

บิด�
ถึงแก่กรรม

ม�รด� 
ถึงแก่กรรม

บดิ�-ม�รด�
ถึงแก่กรรม

สถ�นภ�พครอบครัว 29 15 4 10

ม�รด�ประกอบอ�ชีพ

รับจ้�ง 13 3 4 6

เกษตรกรรม 8 7 6

แม่บ้�น 3 2 1

ค้�ข�ย 3 2 1

ครูอัตร�จ้�ง 1 1

กุ๊กในสน�มกอล์ฟ 1 1

ร�ยได้เฉลี่ย (บ�ทต่อเดือน) 6,596
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	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 จำ�แนกสถ�นะม�รด�ของผู้รับทุนก�รศึกษ� 
พบว่�อยู่ด้วยกัน	 จำ�นวน	 15	 คน	 บิด�-ม�รด�หย่�ร้�ง	 จำ�นวน	 4	 คน	 
และบดิ�ถงึแกก่รรม	จำ�นวน	10	คน	จำ�แนกต�มก�รประกอบอ�ชพีของม�รด�	
ได้แก่	(1)	รับจ้�ง	จำ�นวน	13	คน	(2)	เกษตรกรรม	จำ�นวน	8	คน	(3)	แม่บ้�น	 
จำ�นวน	3	คน	(4)	ค้�ข�ย	จำ�นวน	3	คน	(5)	ครูอัตร�จ้�ง	จำ�นวน	1	คน	และ	
(6)	กุ๊กในสน�มกอล์ฟ	จำ�นวน	1	คน	มีร�ยได้เฉลี่ย	6,596	บ�ทต่อเดือน

ต�ร�งท่ี 13 แสดงสถ�นภ�พครอบครัวของผู้รับทุนก�รศึกษ�โดยรวม 
จำ�แนกต�มก�รประกอบอ�ชีพของผู้ปกครอง

	 จ�กต�ร�งข�้งตน้	แสดงสถ�นภ�พครอบครวัของผูร้บัทนุก�รศกึษ�
โดยรวม	จำ�นวนท้ังสิน้	15	คน	บิด�-ม�รด�อยูด่ว้ยกนั	7	คน	บดิ�-ม�รด�หย�่ร�้ง	 
2	คน	บดิ�ถงึแก่กรรม	4	คน	ม�รด�ถงึแกก่รรม	1	คน	บดิ�-ม�รด�ถงึแกก่รรม	1	คน	 
จำ�แนกต�มก�รประกอบอ�ชีพของผู้ปกครอง	ได้แก่	(1)	รับจ้�ง	จำ�นวน	5	คน 
(2)	เกษตรกรรม	4	คน	(3)	ค้�ข�ย	จำ�นวน	1	คน	(4)	เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รตล�ด	
จำ�นวน	1	คน	(5)	พนกัง�นโรงง�น	จำ�นวน	1	คน	(6)	เจ�้หน�้ทีด่แูลเดก็	จำ�นวน	
1	คน	(7)	พนักง�นข�ย	จำ�นวน	1	คน	และ	(8)	ไม่ระบุ	จำ�นวน	1	คน	โดยมี
ร�ยได้เฉลี่ย	9,486	บ�ทต่อเดือน

จำ�นวน
ทั้งสิ้น 
(คน)

สถ�นภ�พครอบครัว

บิด�-ม�รด�
อยู่ด้วยกัน

บิด�-ม�รด�
หย่�ร้�ง

บิด�
ถึงแก่กรรม

ม�รด� 
ถึงแก่กรรม

บดิ�-ม�รด�
ถึงแก่กรรม

สถ�นภ�พครอบครัว 15 7 2 4 1 1

ผู้ปกครองประกอบอ�ชีพ

รับจ้�ง 5 2 2 1

เกษตรกรรม 4 2 1 1

ค้�ข�ย 1 1

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รตล�ด 1 1

พนักง�นโรงง�น 1 1

เจ้�หน้�ที่ดูแลเด็ก 1 1

พนักง�นข�ย 1 1

ไม่ระบุ 1 1

ร�ยได้เฉลี่ย (บ�ทต่อเดือน) 9,486
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ต�ร�งที่ 14 แสดงร�ยได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้รับทุนก�รศึกษ�

ร�ยก�ร (บ�ทต่อเดือน)

ร�ยได้เฉลี่ยของครอบครัว 12,197

ร�ยได้เฉลี่ยของบิด�	 7,207

ร�ยได้เฉลี่ยของม�รด� 6,596

ร�ยได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง	ซึ่งมิได้เป็นบิด�-ม�รด� 9,486

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ภ�พรวมร�ยได้เฉล่ียของครอบครัว	 

จำ�นวน	12,197	บ�ทต่อเดือน	โดยร�ยได้เฉลี่ยของบิด�	จำ�นวน	7,207	บ�ท	

ร�ยได้เฉลี่ยของม�รด�	 จำ�นวน	 6,596	 บ�ท	 ร�ยได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 

ซึ่งมิได้เป็นบิด�-ม�รด�	จำ�นวน	9,486	บ�ท

ต�ร�งที่ 15 แสดงครอบครัวกู้ยืมเงินเพ่ือก�รศึกษ� (กยศ.) จำ�แนก 

ต�มสถ�นภ�พครอบครัว

จำ�นวน
ทั้งสิ้น 
(คน)

สถ�นภ�พครอบครัว

บิด�-ม�รด�
อยู่ด้วยกัน

บิด�-ม�รด�
หย่�ร้�ง

บิด�
ถึงแก่กรรม

ม�รด� 
ถึงแก่กรรม

บิด�-ม�รด�
ถึงแก่กรรม

สถ�นภ�พครอบครัว 31 15 4 10 1 1

ครอบครัวกู้ยืมเงินเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.)

กู้ 5 4 1

ไม่กู้ 26 11 4 9 1 1

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	พบว่�	ภ�พรวมผู้รับทุนก�รศึกษ�มีก�รกู้ยืมเงิน 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	 (กยศ.)	 จำ�นวน	 5	 คน	 และไม่กู้ยืมเงินกองทุน 

ใหกู้ย้มืเพือ่ก�รศกึษ�	(กยศ.)	จำ�นวน	26	คน	เมือ่พจิ�รณ�จำ�แนกต�มสถ�นภ�พ 

ครอบครัวของผู้รับทุน	พบว่�	บิด�-ม�รด�อยู่ด้วยกัน	กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม

เพื่อก�รศึกษ�	(กยศ.)	จำ�นวน	4	คน	บิด�ถึงแก่กรรม	กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม

เพือ่ก�รศึกษ�	(กยศ.)	จำ�นวน	1	คน	บิด�-ม�รด�อยูด่ว้ยกนั	ไมกู่ย้มืเงนิกองทนุ
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จำ�นวน
ทั้งสิ้น 
(คน)

สถ�นภ�พครอบครัว

บิด�-ม�รด�
อยู่ด้วยกัน

บิด�-ม�รด�
หย่�ร้�ง

บิด�
ถึงแก่กรรม

ม�รด� 
ถึงแก่กรรม

บิด�-ม�รด�
ถึงแก่กรรม

สถ�นภ�พครอบครัว 31 15 4 10 1 1

จำ�นวนพี่น้องในครอบครัว

จำ�นวน	1	คน 7 1 2 3 1

จำ�นวน	2	คน 8 4 3 1

จำ�นวน	3	คน 9 6 1 2

จำ�นวน	4	คน 5 3 2

จำ�นวน	5	คน 1 1

จำ�นวน	6	คน 1 1

ต�ร�งท่ี 16 แสดงจำ�นวนพีน้่องในครอบครวัของผูร้บัทนุก�รศกึษ� จำ�แนก

ต�มสถ�นภ�พครอบครัว

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�มีพี่น้อง	 1	 คน	 

จำ�นวน	7	คน	มีพี่น้อง	2	คน	จำ�นวน	8	คน	มีพี่น้อง	3	คน	จำ�นวน	9	คน	 

พี่น้อง	4	คน	จำ�นวน	5	คน	มีพี่น้อง	5	คน	จำ�นวน	1	คน	และมีพี่น้อง	6	คน	 

จำ�นวน	1	คน

ให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	 (กยศ.)	 จำ�นวน	 11	 คน	 บิด�-ม�รด�หย่�ร้�ง	 ไม่กู้ยืม 

เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	 (กยศ.)	 จำ�นวน	 4	 คน	 บิด�ถึงแก่กรรม	 

ไมกู่ย้มืเงนิกองทนุใหกู้ย้มืเพือ่ก�รศกึษ�	(กยศ.)	จำ�นวน	9	คน	ม�รด�ถงึแกก่รรม	 

ไม่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	 (กยศ.)	 จำ�นวน	 1	 คน	บิด�-ม�รด� 

ถึงแก่กรรม	ไม่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	(กยศ.)	จำ�นวน	1	คน
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ต�ร�งที่ 17 สภ�พที่พักอ�ศัยของผู้รับทุนก�รศึกษ�

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 สภ�พที่พักอ�ศัยของผู้รับทุนก�รศึกษ�	

จำ�แนก	3	ประเภท	ได้แก่	   

 17.1 ประเภทบ�้นพัก	จำ�นวน	7	คน	ไดแ้ก	่(1)	บ�้นตนเอง	จำ�นวน	 

2	 คน	 (2)	 บ้�นเช่�	 จำ�นวน	 2	 คน	 (3)	 อ�ศัยอยู่กับญ�ติ	 จำ�นวน	 1	 คน 

(4)	บ้�นพักคนง�น	จำ�นวน	1	คน	และ	(5)	เช่�ที่ปลูกอ�ศัย	จำ�นวน	1	คน

 17.2 ประเภทหอพัก	 จำ�นวน	 23	 คน	 ได้แก่	 (1)	 หอพักภ�ยใน 

สถ�นศกึษ�	จำ�นวน	14	คน	และ	(2)	หอพกัภ�ยนอกสถ�นศกึษ�	จำ�นวน	9	คน

 17.3  ที่พักลักษณะอื่น ๆ	จำ�นวน	1	คน

สภ�พที่พักอ�ศัย จำ�นวน (คน)

รวมทั้งสิ้น 31

บ้�นพัก 7

					บ้�นตนเอง 2

					บ้�นเช่� 2

					อ�ศัยอยู่กับญ�ติ 1

					บ้�นพักคนง�น 1

					เช่�ที่ปลูกอ�ศัย 1

หอพัก 23

					ภ�ยในสถ�นศึกษ� 14

					ภ�ยนอกสถ�นศึกษ� 9

ที่พักลักษณะอื่น	ๆ 1
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ต�ร�งท่ี 18 แสดงก�รเดนิท�งของผูรั้บทนุก�รศกึษ�จ�กบ้�นถงึสถ�นศกึษ�

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 ก�รเดินท�งผู้รับทุนก�รศึกษ�จ�กบ้�นถึง 

สถ�นศึกษ�	ดังนี้

 18.1 จำ�แนกต�มระยะท�งจ�กทีพ่กัไปสถ�นศกึษ�	แบง่ออกเปน็	 

5	ระยะ	ได้แก่	 (1)	0.5	 -	1	กิโลเมตร	จำ�นวน	14	คน	 (2)	2	 -	3	กิโลเมตร	 

จำ�นวน	 5	 คน	 (3)	 10	 -	 20	 กิโลเมตร	 จำ�นวน	 4	 คน	 (4)	 50	 กิโลเมตร	 

จำ�นวน	1	คน	และ	(5)	ไม่ระบุ	จำ�นวน	7	คน

 18.2 จำ�แนกต�มพ�หนะทีใ่ชใ้นก�รเดนิท�ง	ได้แก	่(1)	รถโดยส�ร	

จำ�นวน	8	คน	(2)	เดิน	จำ�นวน	7	คน	(3)	รถจักรย�นยนต์ส่วนตัว	จำ�นวน	7	คน	

(4)	รถจักรย�นยนต์รับจ้�ง	จำ�นวน	3	คน	(5)	รถสวัสดิก�รของมห�วิทย�ลัย	

จำ�นวน	3	คน	(6)	รถจักรย�นส่วนตัว	จำ�นวน	2	คน	และ	(7)	รถยนต์มูลนิธิ	

จำ�นวน	1	คน

ประเภทพ�หนะ
รวม

ทั้งสิ้น
ระยะท�ง (กิโลเมตร)

0.5 - 1 2 - 3 10 - 20 50 ไม่ระบุ

รวมทั้งสิ้น 31 14 5 4 1 7

รถโดยส�ร 8 2 3 3

เดิน 7 5 1 1

รถจักรย�นยนต์ส่วนตัว 7 5 1 1

รถจักรย�นยนต์รับจ้�ง 3 2 1

รถสวัสดิก�รของมห�วิทย�ลัย 3 2 1

รถจักรย�นยนต์ส่วนตัว 2 1 1

รถยนต์มูลนิธิ 1 1
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ต�ร�งที่ 19 แสดงฐ�นะท�งเศรษฐกิจของผู้รับทุนก�รศึกษ�

ก�รกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.) จำ�นวน (คน)

รวมทั้งสิ้น 31

กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	(กยศ.) 11

ไม่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	(กยศ.) 20

	 จ�กต�ร�งข�้งตน้	พบว�่	ฐ�นะท�งเศรษฐกจิของผู้รับทนุก�รศกึษ� 

จำ�แนกต�มก�รกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	 (กยศ.)	 ได้แก่	 

กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	 (กยศ.)	 จำ�นวน	 11	 คน	 และไม่กู้ยืม 

เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	(กยศ.)	จำ�นวน	20	คน

ต�ร�งท่ี 20 แสดงก�รทำ�ง�นห�ร�ยได้พิเศษ และไม่ห�ร�ยได้พิเศษ 

ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

ก�รทำ�ง�นห�ร�ยได้พิเศษ จำ�นวน (คน) ร�ยได้เฉลี่ย (บ�ทต่อเดือน)

รวมทั้งสิ้น 31 -

ทำ�ง�นพิเศษ 7 4,457

รับจ้�ง	(นวดแผนไทย,	พนักง�นเสริฟ) 2 5,000

นิสิตช่วยง�นมห�วิทย�ลัย 1 2,000

ค้�ข�ย 1 5,000

แคดดี้ 1 1,600

จัดสวน 1 1,600

แคชเชียร์ 1 11,000

ไม่ทำ�ง�นพิเศษ 24 -
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	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�มีก�รทำ�ง�นห�ร�ยได้ 

พิเศษ	 จำ�นวน	 7	 คน	 ได้แก่	 (1)	 รับจ้�ง	 (นวดแผนไทย,	 พนักง�นเสริฟ)	 

จำ�นวน	2	คน	มรี�ยไดเ้ฉลีย่	5,000	บ�ทตอ่เดอืน	(2)	นสิติชว่ยง�นมห�วทิย�ลยั	 

จำ�นวน	1	คน	มีร�ยได้เฉลี่ย	2,000	บ�ทต่อเดือน	(3)	ค้�ข�ย	จำ�นวน	1	คน	 

มีร�ยได้เฉลี่ย	 5,000	บ�ทต่อเดือน	 (4)	แคดดี้	 จำ�นวน	1	คน	มีร�ยได้เฉลี่ย	 

1,600	บ�ทตอ่เดอืน	(5)	จดัสวน	จำ�นวน	1	คน	มรี�ยได้เฉล่ีย	1,600	บ�ทต่อเดือน	 

และ	 (6)	 แคชเชียร์	 จำ�นวน	 1	 คน	 มีร�ยได้เฉลี่ย	 11,000	 บ�ทต่อเดือน 

และไม่ทำ�ง�นพิเศษ	จำ�นวน	24	คน

ต�ร�งที่ 21 แสดงวิธีก�รได้รับเงินทุนก�รศึกษ�ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

วิธีก�รได้รับเงินทุนฯ จำ�นวน (คน)

รวมทั้งสิ้น 31

นำ�เข้�บัญชีเงินฝ�ก 17

ได้รับเป็นเช็คเงินสด 12

ได้รับเป็นเงินสด 2

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 วิธีก�รได้รับเงินทุนก�รศึกษ�ของ 

ผูร้บัทนุก�รศกึษ�	แบง่เปน็	3	วธิ	ีไดแ้ก	่(1)	นำ�เข�้บญัชเีงินฝ�ก	จำ�นวน	17	คน	 

(2)	ไดร้บัเปน็เชค็เงนิสด	จำ�นวน	12	คน	และ	(3)	ได้รบัเปน็เงนิสด	จำ�นวน	2	คน
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ต�ร�งที่ 23 แสดงร�ยก�รใช้จ่�ยเงินทุนของผู้รับทุนก�รศึกษ�

ร�ยก�รใช้จ่�ยเงินทุน จำ�นวนเงินเฉลี่ย

ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� (บ�ทต่อภ�คก�รศึกษ�)

			ระดับปริญญ�ตรี 8,000

			ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง 3,500

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รศึกษ� (บ�ทต่อภ�คก�รศึกษ�) 4,407

			ค่�เสื้อผ้� 927

			ค่�อุปกรณ์ 742

			ค่�ตำ�ร�เรียน 1,416

			ค่�ถ่�ยเอกส�ร 733

			ค่�พิมพ์ร�ยง�น 589

ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด (บ�ทต่อเดือน) 8,589

			ค่�ที่พัก 2,135

			ค่�อ�ห�ร 2,816

			ค่�สื่อส�รโทรคมน�คม 350

			ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 721

			ค่�รักษ�พย�บ�ล 367

			ค่�ใช้จ่�ยอื่น	ๆ 2,200

ต�ร�งที่ 22 แสดงก�รจัดทำ� และไม่จัดทำ�บัญชีรับ-จ่�ยของผู ้รับ 

ทุนก�รศึกษ�

ก�รจัดทำ�บัญชีรับ-จ่�ย จำ�นวน (คน)

รวมทั้งสิ้น 31

ทำ�บัญชีรับ-จ่�ย 15

ไม่ทำ�บัญชีรับ-จ่�ย 16

 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�มีก�รจัดทำ�บัญชี 
รับ-จ่�ย	 ได้แก่	 (1)	 ทำ�บัญชีรับ-จ่�ย	 จำ�นวน	 15	 คน	 และ	 (2)	 ไม่ทำ�บัญชี 
รับ-จ่�ย	จำ�นวน	16	คน
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	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�มีก�รใช้จ่�ยเงินทุน

จำ�แนกต�มประเภทก�รใช้จ่�ย	ดังนี้

	 1.	ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�	 (บ�ทต่อภ�คก�รศึกษ�)	 แบ่งต�ม 

ระดับก�รศึกษ�	 2	 ระดับ	 ได้แก่	 (1)	 ระดับปริญญ�ตรี	 จำ�นวนเงิน	 

8,000	 บ�ท	 และ	 (2)	 ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 จำ�นวนเงิน	 

3,500	บ�ท

	 2.	ค่�ใชจ้�่ยเกีย่วกบัก�รศกึษ�	(บ�ทตอ่ภ�คก�รศกึษ�)	จำ�แนกเปน็	 

5	 ประเภท	 ได้แก่	 (1)	 ค่�เสื้อผ้�	 จำ�นวนเงิน	 927	 บ�ท	 (2)	 ค่�อุปกรณ์	 

จำ�นวนเงิน	742	บ�ท	(3)	ค่�ตำ�ร�เรียน	จำ�นวนเงิน	1,416	บ�ท	(4)	ค่�ถ่�ย

เอกส�ร	จำ�นวนเงิน	733	บ�ท	และ	(5)	ค่�พิมพ์ร�ยง�น	จำ�นวนเงิน	589	บ�ท

	 3.	ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด	(บ�ทต่อเดือน)	จำ�แนกเป็น	6	ประเภท	ได้แก่	 

(1)	ค่�ที่พัก	จำ�นวนเงิน	2,135	บ�ท	(2)	ค่�อ�ห�ร	จำ�นวนเงิน	2,816	บ�ท	 

(3)	ค่�สื่อส�รโทรคมน�คม	จำ�นวนเงิน	350	บ�ท	(4)	ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง	 

จำ�นวนเงิน	 721	 บ�ท	 (5)	 ค่�รักษ�พย�บ�ล	 จำ�นวนเงิน	 367	 บ�ท	 

และ	(6)	ค่�ใช้จ่�ยอื่น	ๆ	จำ�นวนเงิน	2,200	บ�ท

ต�ร�งที่ 24 แสดงสุขภ�พร่�งก�ยของผู ้รับทุนก�รศึกษ�และบุคคล 

ในครอบครัว

สุขภ�พร่�งก�ย ผู้รับทุนก�รศึกษ�
(คน)

บุคคลในครอบครัว
(คน)

แข็งแรง 27 18

ไม่ค่อยแข็งแรง 4 13

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�มีสุขภ�พร่�งก�ย	 

ดังนี้	 (1)	 แข็งแรง	 จำ�นวน	 27	 คน	 และ	 (2)	 ไม่ค่อยแข็งแรง	 จำ�นวน	 4	 คน	 

และสุขภ�พร่�งก�ยของบุคคลในครอบครัวของผู้รับทุนก�รศึกษ�พบว่�	 

(1)	แข็งแรง	จำ�นวน	18	คน	และ	(2)	ไม่ค่อยแข็งแรง	จำ�นวน	18	คน
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 ขอ้มลูผลก�รตดิต�มส�มเณร	พระ	ผูร้บัทนุก�รศกึษ�	จำ�นวน	35	รูป

ต�ร�งที่ 25 แสดงข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

สถ�นศึกษ�
รวม

ทั้งสิ้น

รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 6

ป.ตรี 
ปี 1

ป.ตรี 
ปี 2

ป.ตรี 
ปี 3

ป.ตรี 
ปี 4

ป.ตรี 
ปี 5

ระดับปริญญ�ตรี 35 8 9 5 6 6

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 25 6 6 2 6 5

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย
วิทย�ลัยสงฆ์พุทธโสธร

9 2 3 3

มห�วิทย�ลัยมห�มกุฎร�ชวิทย�ลัย
วิทย�เขตมห�วชิร�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

1 1

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ 

โดย	(1)	จำ�แนกต�มรุน่	ไดแ้ก	่รุน่ที	่6	จำ�นวน	6	รปู	รุน่ที	่7	จำ�นวน	6	รปู	รุน่ที	่8	 

จำ�นวน	5	รูป	รุ่นที่	9	จำ�นวน	9	รูป	และรุ่นที่	10	จำ�นวน	8	รูป	(2)	จำ�แนก 

ต�มปทีีศ่กึษ�	ไดแ้ก	่ปรญิญ�ตรปีี	1	จำ�นวน	8	รปู	ปรญิญ�ตรปี	ี2	จำ�นวน	9	รปู	 

ปริญญ�ตรีปี	3	จำ�นวน	5	รูป	ปริญญ�ตรีปี	4	จำ�นวน	6	รูป	และปริญญ�ตรี

ปี	5	จำ�นวน	6	รูป	และ	(3)	จำ�แนกต�มสถ�นศึกษ�	ระดับปริญญ�ตรีปี	1	-	5	 

ได้แก่ 	 มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	 จำ�นวน	 25	 รูป	 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	 วิทย�ลัยสงฆ์พุทธโสธร	 จำ�นวน	 

9	 รูป	 และมห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	 วิทย�เขตมห�วชิร�ลงกรณ 

ร�ชวิทย�ลัย	จำ�นวน	1	รูป
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ต�ร�งที่ 26 แสดงคณะที่ผู้รับทุนก�รศึกษ� จำ�แนกต�มรุ่น

คณะ
รวมทั้งหมด 

(รูป)
รุ่นที่

รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 6

รวมทั้งสิ้น 35 8 9 5 7 6

ครุศ�สตร์ 24 5 5 2 7 5

มนุษยศ�สตร์ 3 1 1 1

พุทธศ�สตร์ 2 1 1

สังคมศ�สตร์ 5 1 2 2

ศึกษ�ศ�สตร์ 1 1

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�	 จำ�แนกต�มคณะ	 

ในระดับปริญญ�ตรี	 จำ�นวน	 5	 คณะ	 ได้แก่	 (1)	 ครุศ�สตร์	 จำ�นวน	 24	 รูป	 

(2)	มนษุยศ�สตร	์จำ�นวน	3	รปู	(3)	พทุธศ�สตร	์จำ�นวน	2	รูป	(4)	สังคมศ�สตร์	

จำ�นวน	 5	 รูป	 และ	 (5)	 ศึกษ�ศ�สตร์	 จำ�นวน	 1	 รูป	 โดยมีผลก�รเรียน 

เฉลี่ยสะสม	3.26
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	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	 พบว่�	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�	 จำ�แนกต�มประเภท 

ก�รใช้จ่�ยเงินทุนก�รศึกษ�	ดังนี้

	 1.	ค่�ธรรมเนยีมก�รศกึษ�	(บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�)	จำ�นวนเงนิเฉลีย่	

5,043	บ�ท

	 2.	ค่�ใช้จ่�ยเกีย่วกบัก�รศกึษ�	(บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�)	จำ�แนกเป็น	 

5	 ประเภท	 ได้แก่	 (1)	 ค ่�อัฐบริข�ร	 จำ�นวนเงินเฉล่ีย	 2,265	 บ�ท	 

(2)	 ค่�อุปกรณ์	 จำ�นวนเงินเฉลี่ย	 2,311	บ�ท	 (3)	 ค่�ตำ�ร�เรียน	 จำ�นวนเงิน

เฉลี่ย	 2,351	 บ�ท	 (4)	 ค่�ถ่�ยเอกส�ร	 จำ�นวนเงินเฉลี่ย	 1,043	 บ�ท	 และ	 

(5)	ค่�พิมพ์ร�ยง�น	จำ�นวนเงินเฉลี่ย	1,103	บ�ท

ต�ร�งท่ี 27 แสดงฐ�นะท�งเศรษฐกิจของผู ้รับทุนก�รศึกษ�จำ�แนก 

ต�มประเภทก�รใช้จ่�ยเงินทุนก�รศึกษ�

ร�ยก�รใช้จ่�ยเงินทุนก�รศึกษ� จำ�นวนเงินเฉลี่ย

ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� (บ�ทต่อภ�คก�รศึกษ�) 5,043

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รศึกษ� (บ�ทต่อภ�คก�รศึกษ�) 9,073

ค่�อัฐบริข�ร 2,265

ค่�อุปกรณ์ 2,311

ค่�ตำ�ร�เรียน 2,351

ค่�ถ่�ยเอกส�ร 1,043

ค่�พิมพ์ร�ยง�น 1,103

ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด (บ�ทต่อเดือน) 10,547

ค่�อ�ห�รเพลและนำ้�ป�นะ 3,400

ค่�สื่อส�รโทรคมน�คม 856

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 2,683

ค่�รักษ�พย�บ�ล 1,220

ค่�ใช้จ่�ยอื่น	ๆ 2,388
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	 3.	 ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด	 (บ�ทต่อเดือน)	 จำ�แนกเป็น	 5	 ประเภท	 

ได้แก่	(1)	ค่�อ�ห�รเพลและนำ�้ป�นะ	จำ�นวนเงนิเฉลีย่	3,400	บ�ท	(2)	ค่�สือ่ส�ร 

โทรคมน�คม	 จำ�นวนเงินเฉลี่ย	 856	 บ�ท	 (3)	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง	 

จำ�นวนเงินเฉลี่ย	 2,683	 บ�ท	 (4)	 ค่�รักษ�พย�บ�ล	 จำ�นวนเงินเฉลี่ย	 

1,220	บ�ท	และ	(5)	ค่�ใช้จ่�ยอื่น	ๆ	จำ�นวนเงินเฉลี่ย	2,388	บ�ท

 3. ประชุมปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ข้อมูล และเรียบเรียง

ก�รจัดทำ� (ร่�ง) สรุปผลก�รดำ�เนินง�น เป็นภ�พรวม โครงก�รติดต�ม 

และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี  

พิจ�รณ�ตรวจสอบคว�มเชื่อมโยงของข้อมูล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวช�ญ	

นกัวชิ�ก�ร	และผูร้บัผดิชอบโครงก�รจ�กหน่วยง�นท่ีเกีย่วข้อง	จำ�นวน	35	คน	 

ระยะเวล�	 3	 วัน	 ระหว่�งวันที่	 27	 -	 29	 กันย�ยน	 2559	ณ	 ห้องประชุม 

ก่อ	 สวัสดิพ�ณิชย์	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	ดำ�เนินก�รกำ�หนดเป็นร�ยประเด็น	ดังนี้

สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจ�กก�รติดต�มผู้รับทุนก�รศึกษ�

 1. ข้อค้นพบ

	 	 1.1	ผู ้ รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ยล�ออกกล�งคัน/ขอยุติ 

ก�รรับทุนก�รศึกษ�	 เน่ืองจ�กสภ�พปัญห�ครอบครัว	 ปัญห�ส่วนตัว	 หรือ 

มีคว�มประสงค์จะไปประกอบอ�ชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัว	 ทำ�ให้พ้น 

สภ�พผู้รับทุนก�รศึกษ�	และส่งผลต่อก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รฯ

	 	 1.2	ผู ้ รับทุนก�รศึกษ�ส ่วนใหญ ่กู ้ เ งินจ�กกองทุนเงินกู ้ 

เพื่อก�รศึกษ�	เช่น	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	(กยศ.)	กองทุนเงินกู้ยืม 

เพื่อก�รศึกษ�ที่ผูกกับร�ยได้ในอน�คต	(กรอ.)	ฯลฯ

	 	 1.3	ผูร้บัทนุก�รศกึษ�บ�งร�ยต้องรับภ�ระชำ�ระหนี	้ทัง้ในระบบ

และนอกระบบแทนผู้อุปก�ระ
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	 	 1.4	ผู ้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ยมีผลก�รเรียนเฉล่ียแต ่ละ 

ปีก�รศึกษ�	ตำ่�กว่�เกณฑ์ก�รคัดเลือก	(2.50)

	 	 1.5	ผูร้บัทนุก�รศกึษ�ทีเ่จบ็ป่วยเรือ้รงั	ทำ�ให้ต้องล�พักก�รศกึษ�	

และไม่ได้รับทุนก�รศึกษ�ในภ�คเรียนที่ล�พัก

	 	 1.6	ผูร้บัทนุก�รศกึษ�บ�งร�ยทำ�ง�นห�ร�ยได้เสรมิ	เพือ่นำ�ไปใช้ 

หล�ยวัตถุประสงค์	 เช่น	 ช่วยเหลือครอบครัว	 เป็นค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� 

กรณีไม่ได้รับก�รยกเว้น	 เป็นค่�พ�หนะในก�รเดินท�งไปศึกษ�	 เก็บสะสม 

เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�ต่อระดับที่สูงขึ้น	ค่�ที่พัก	เป็นต้น

	 		 1.7	ผู้อุปก�ระมีผลต่อคว�มสำ�เร็จในชีวิตของผู้รับทุนก�รศึกษ�	

โดยผู้อุปก�ระมีหล�ยลักษณะ	 เช่น	 บิด�-ม�รด�	 เฉพ�ะบิด�เฉพ�ะม�รด�	 

พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง	ญ�ติพี่น้อง	สถ�นสงเคร�ะห์ในคว�มดูแลของมูลนิธิ

	 		 1.8	อ�จ�รย์ผู ้ดูแลผู ้รับทุนก�รศึกษ�ต้องเป็นผู ้มีจิตอ�ส�	 

มีคว�มเมตต�	ห่วงใย	เอื้ออ�ทรต่อผู้รับทุน	“เข้�ใจ	เข้�ถึง	พัฒน�”

	 		 1.9	ผู ้รับทุนก�รศึกษ�และผู ้ที่ เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่เข ้�ใจ 

คว�มเป็นม�และวัตถุประสงค์ของโครงก�รฯ	 จึงทำ�ให้ข�ดจิตสำ�นึก 

ในคว�มรับผิดชอบ	 ส่งผลให้โครงก�รไม่บรรลุวัตถุประสงค์	 เช่น	 ช่วยเหลือ

ครอบครัว	ซื้ออุปกรณ์ก�รสื่อส�รที่ทันสมัยเกินคว�มจำ�เป็น	ซื้อจักรย�นยนต์	

จัดฟัน	ฯลฯ	

	 	 1.10	ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่มีก�รรวมกลุ่ม	 ส�ม�รถดูแลช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน	และร่วมทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

	 	 1.11	งบประม�ณด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รโครงก�รฯ	มคีว�มสำ�คญั

ต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงก�รฯ

	 	 1.12	สถ�นศึกษ�ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงผู ้รับผิดชอบโครงก�รฯ	 

ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นไม่ต่อเนื่อง
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	 	 1.13	สถ�นศึกษ�บ�งแห่งเปิดภ�คเรียนต�มกลุ่มประเทศอ�เซียน	

ส่งผลให้ก�รโอนเงินทุน	 ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด	 

จึงทำ�ให้ผู้รับทุนก�รศึกษ�ได้รับเงินทุนล่�ช้�

	 	 1.14	ผู ้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ยมีคว�มประสงค์ต้องก�รเรียน 

ในส�ข�ที่ข�ดแคลน	

	 	 1.15	ผู ้รับทุนก�รศึกษ�ส่วนใหญ่มีคว�มประสงค์ให้โครงก�ร

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 เชื่อมโยงกับโครงก�รครูเพื่อพัฒน�ท้องถิ่น	 

(คุรุท�ย�ท)	 มีระยะเวล�	 10	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2559	 -	 2569	 (46,000	 อัตร�)	 

คุณสมบัติผู้จบก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	6	และกำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับ 

ปริญญ�ตรี	 เช่น	 คณะศึกษ�ศ�สตร์/ครุศ�สตร์	 หลักสูตร	 5	 ปีที่มีคุณสมบัติ 

ต�มเกณฑ์	โดยใช้แนวท�งเดยีวกนักบักองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่ก�รศกึษ�	(กยศ.)	 

(เกรดเฉลีย่	3.00	ขึน้ไป)	ทัง้นี	้ควรนำ�ห�รอืคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

เป ็นประธ�น	 และกำ�หนดให้มีก�รประชุม	 ครั้งที่ 	 1/2559	 ในวันที่	 

17	พฤศจิก�ยน	2559

 2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รระยะต่อไป

	 	 2.1	ควรมรีะบบก�รตดิต�มดแูลผูร้บัทนุก�รศกึษ�เป็นร�ยบคุคล	

ดังนี้

	 	 	 2.1.1	 ก�รยกเว้นค่�ทีพ่กัของผูร้บัทนุก�รศกึษ�ระหว่�งศกึษ�

	 	 	 2.1.2		ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี

	 	 	 2.1.3		ก�รส่งต่อผู ้รับทุนก�รศึกษ�ระหว่�งสถ�นศึกษ�	 

โดยเฉพ�ะระดบัประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี	(ปวช.)	ระดบัประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี

ชั้นสูง	(ปวส.)	และระดับปริญญ�ตรี

	 	 	 2.1.4		สถ�นศกึษ�ควรมโีครงก�รเยีย่มบ้�นผูร้บัทนุก�รศกึษ� 

ทุกร�ย	 (ควรมีแผนง�น/โครงก�ร)	 และห�กผู้รับทุนก�รศึกษ�ป่วยเรื้อรัง 

ควรให้คว�มอนุเคร�ะห์เรื่องเวล�เรียนและก�รสอนเสริม
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		 	 2.2	ประส�นง�นให้หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 พัฒน�

ชุมชนจังหวัด	 องค์กรปกครองท้องถิ่น	 ส�ธ�รณสุขจังหวัด	 เข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในก�รแก้ไขปัญห�ครอบครัวและสุขภ�พของผู้รับทุนก�รศึกษ�

	 	 2.3	สถ�นศึกษ�ควรให ้คำ�ปรึกษ�แนะแนวก�รศึกษ�ต ่อ	 

และก�รประกอบอ�ชีพ	แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�

	 	 2.4	ก�รคัดเลือกผู ้รับทุนต้องพิจ�รณ�บริบทครอบครัวว่� 

ส�ม�รถผลักดันให้ผู้รับทุนก�รศึกษ�	ศึกษ�ต่อจนจบระดับปริญญ�ตรี

	 	 2.5	อัตร�ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับฆร�ว�สและพระภิกษุ	 ส�มเณร	

ควรกำ�หนดอัตร�ที่สอดคล้องกับคว�มจำ�เป็นของสถ�นภ�พแต่ละบุคคล

	 	 2.6	หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรมีก�รประช�สัมพันธ์	 เพื่อสร้�ง 

คว�มเข้�ใจให้กบัสถ�นศกึษ�	ผูด้แูล	และผูร้บัทนุก�รศึกษ�เข้�ใจคว�มเป็นม�

และวัตถุประสงค์ของโครงก�รอย่�งต่อเนื่อง	

	 	 2.7	ควรมีก�รเผยแพร่คู่มือแนวท�งก�รดำ�เนินง�นผ่�นช่องท�ง 

ก�รสื่อส�รที่ผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถเข้�ถึงได้สะดวก

	 	 2.8	สถ�นศึกษ�ควรส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ผู้รับทุนก�รศึกษ� 

มกี�รรวมกลุม่กนัเพือ่ดแูลช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	จดักจิกรรมบำ�เพญ็ประโยชน์

ต่อสังคมและส�ธ�รณะ	

	 	 2.9	ควรนำ�ผู้ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องและผู้รับทุนก�รศึกษ�เข้�เฝ้� 

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 เพื่อถว�ยร�ยง�น 

ผลก�รดำ�เนินโครงก�รฯ	และร่วมแสดงคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ	

	 	 2.10	หน ่ วยง�นต ้นสั งกั ดต ้ อ งดำ � เนินก�รติ ดต�มนิ เทศ 

ผูร้บัทนุก�รศกึษ�และผูเ้กีย่วข้องเพือ่รบัทร�บปัญห�อปุสรรค	และห�แนวท�ง

ก�รแก้ไข	 รวมทั้งก�รติดต�มผู้รับทุนก�รศึกษ�ภ�ยหลังสำ�เร็จก�รศึกษ� 

ทั้งก�รประกอบอ�ชีพ	หรือก�รศึกษ�ต่อด้วย
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	 	 2.11	คณะกรรมก�รอำ �นวยก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ� 

เฉลิมร�ชกุม�ร	ีควรเพิม่ปลดักระทรวงพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย์	 

และอธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน	 กระทรวงมห�ดไทย	 ร่วมเป็นกรรมก�ร	 

เพื่อแก้ไขปัญห�ด้�นอ�ชีพและร�ยได้ของครอบครัวผู้รับทุนก�รศึกษ�

	 	 2.12	ควรมีคณะกรรมก�รติดต�ม	 ดูแลผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 

เป็นร�ยบคุคลในระดบัจงัหวดั	โดยมรีองผูว่้�ร�ชก�รจังหวดัทีผู่ว่้�ร�ชก�รจังหวดั 

มอบหม�ย	เป็นประธ�น	กรรมก�ร	ประกอบด้วย	ผู้แทนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 

ได้แก่	 พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 ผู้แทนส�ธ�รณสุข

จังหวัด	 ผู้แทนเหล่�ก�ช�ดจังหวัด	 ผู้แทนภ�คเอกชนที่มีสถ�นประกอบก�ร 

ในจังหวัด	 ผู ้อำ�นวยก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ผู ้แทนอ�ชีวศึกษ�จังหวัด	 

ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัด	 ศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 

เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

	 	 2.13	ควรจัดให้มีตร�สัญลักษณ์ของโครงก�รฯ	 (โลโก้)	 เพื่อสร้�ง 

คว�มเป็นนำ�้หน่ึงอนัเดยีวกนัให้ผูร้บัทนุก�รศกึษ�	และผูด้แูลเกดิคว�มตระหนกั 

และคว�มภ�คภูมิใจ	 อ�ทิ	 เข็มสัญลักษณ์/ย ่�ม	 ใบรับรองก�รเป ็น 

ผู้รับทุนก�รศึกษ�โครงก�รฯ	บัตรประจำ�ตัวผู้รับทุนก�รศึกษ�	ฯลฯ

	 	 2.14	ควรมกี�รประชมุปฏิบัตกิ�รผูเ้กีย่วข้องทกุระดับอย่�งต่อเนือ่ง	 

เพื่อห�รือระดมคว�มคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรค 

ของผู ้รับทุนก�รศึกษ�/ก�รร�ยง�นผลก�รติดต�มผู ้รับทุนก�รศึกษ�	 

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญห�

	 	 2.15	ควรมีก�รช่วยเหลือท�งด้�นก�รเรียนในร�ยวิช�สำ�หรับ 

ผูร้บัทนุก�รศกึษ�ท่ีมผีลก�รเรยีนค่อนข้�งตำ�่	โดยให้สถ�นศกึษ�มกี�รสอนเสรมิ 

ในร�ยวิช�ที่มีก�รนิเทศและติดต�มผลก�รเรียนอย่�งใกล้ชิด
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	 	 2.16	ควรเพิ่มช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�รโดยมีแบบฟอร์ม 

ให้ผู ้รับทุนก�รศึกษ�กรอกข้อมูลและร�ยง�นผลภ�ยในเดือนสิงห�คม 

ของทุกปี	 (ให้อยู่ในระบบฐ�นข้อมูล	 โดยมีเจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบ	 เป็นผู้ดูแล

ระบบฐ�นข้อมูล)	เพื่อทร�บข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�ก่อนออกติดต�มฯ

	 	 2.17	ควรนำ�รูปแบบก�รดำ�เนินง�นของทุนอื่น	 ๆ	 ม�ประยุกต์ใช ้

ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนเฉลิมร�ชกุม�รี	 เช่น	 โครงก�รทุนก�รศึกษ�

สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	ฯลฯ

	 	 2.18	ควรมีสมุดประจำ�ตัวผู ้ รับทุนก�รศึกษ�	 เพื่อสะดวก 

ในก�รส่งต่อสถ�นศึกษ�ไปยังปล�ยท�ง

	 	 2.19	หน ่วยง�นต ้นสังกัดต ้องทร�บบทบ�ทภ�รกิจหน ้�ที่ 

ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนฯ	 และเข้�ร่วมติดต�มผู้รับทุนก�รศึกษ� 

อย่�งใกล้ชิด	เพื่อให้บรรลุต�มเป้�หม�ยโครงก�รฯ

ก�รนำ�ผลก�รติดต�มไปใช้

	 สำ�นกันโยบ�ยและยทุธศ�สตร์	สำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	 

ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�ร	ของคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ�

เฉลมิร�ชกมุ�ร	ีได้นำ�ข้อมลูก�รตดิต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นโครงก�ร

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	 

พ.ศ.	 2559	 เสนอต่อคณะกรรมก�รฯ	 ในคร�วประชุม	 คร้ังท่ี	 1/2559	 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 17	 พฤศจิก�ยน	 2559	 เพื่อทร�บและพิจ�รณ�ประเด็น 

ข ้อค ้นพบและข ้อเสนอแนะของคณะทำ�ง�นติดต�มและร�ยง�นผล 

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 

พ.ศ.	 2559	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ผู ้ เชี่ยวช�ญ	 นักวิช�ก�ร	 

และผู้รับผิดชอบโครงก�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	มีร�ยละเอียดดังนี้



69     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ประเด็นข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ผู้รับทุนบ�งร�ยขอยุติก�รรับทุน/

ล�ออกกล�งคัน	เนื่องจ�ก

สภ�พปัญห�ครอบครัว	ปัญห�ส่วนตัว	

หรือมีคว�มประสงค์จะไป

ประกอบอ�ชีพเพือ่ชว่ยเหลอืครอบครัว 

ทำ�ให้พ้นสภ�พผู้รับทุนก�รศึกษ�

และส่งผลต่อก�รบริห�รจัดก�ร

โครงก�รฯ

-	คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร 

	 ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	

	 ควรเพิ่มปลัดกระทรวงพัฒน�สังคม

		และคว�มมั่นคงของมนุษย์	

	 และอธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน	

 กระทรวงมห�ดไทย	รว่มเปน็กรรมก�ร  

	 เพื่อแก้ไขปัญห�ด้�นอ�ชีพ

	 และร�ยได้ของครอบครัวผู้รับทุน

-	หน่วยง�นต้นสังกัดต้องดำ�เนินก�ร

	 ติดต�มนิเทศผู้รับทุนและผู้เกี่ยวข้อง

	 เพื่อรับทร�บปัญห�อุปสรรค

	 และห�แนวท�งก�รแก้ไข	รวมทั้ง

	 ก�รติดต�มผู้รับทุนในกรณี

	 สำ�เร็จก�รศึกษ�ว่�ไปประกอบอ�ชีพ

	 อะไร	หรือศึกษ�ต่อระดับสูงขึ้น	

	 ณ	ที่ไหน

-	ควรมีคณะกรรมก�รติดต�ม	ดูแล

 ผู้รับทุนก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคล

	 ในระดับจังหวัด	โดยมีรองผู้ว่�ฯ	

	 ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นประธ�น	

	 กรรมก�ร	ประกอบด้วย 

	 ผู้แทนส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

 พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย ์

	 จังหวัด	ผู้แทนส�ธ�รณสุขจังหวัด	

	 ผู้แทนเหล่�ก�ช�ดจังหวัด	

 ผู้แทนภ�คเอกชนที่มีสถ�นประกอบก�ร

1



70     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ประเด็นข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ส่วนใหญ่

กู้เงินจ�กกองทุนเงินกู้เพื่อก�รศึกษ�	

เช่น	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	

(กยศ.)	กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�

ที่ผูกกับร�ยได้ในอน�คต	(กรอ.)	ฯลฯ

ผู้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ย

ต้องรับภ�ระชำ�ระหนี้ทั้งในระบบ

และนอกระบบแทนผู้อุปก�ระ

ผู้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ย

มีผลก�รเรียนเฉลี่ยแต่ละปีก�รศึกษ�		

ตำ่�กว่�เกณฑ์ก�รคัดเลือก	(2.50)

 ในจังหวัด	ผู้อำ�นวยก�รเขตพื้นที่

	 ก�รศึกษ�	ผู้แทนอ�ชีวศึกษ�จังหวัด

	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

	 พระพุทธศ�สน�จังหวัด

	 ศึกษ�ธิก�รจังหวัด	เป็นกรรมก�ร	

	 และเลข�นุก�ร

-	ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

	 ระดับ	ป.ตรี

-	คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร

 โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	

	 ควรเพิ่มปลัดกระทรวงพัฒน�สังคม

		และคว�มมั่นคงของมนุษย์	

	 และอธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน

 กระทรวงมห�ดไทย	ร่วมเป็นกรรมก�ร 

		เพื่อแก้ไขปัญห�ด้�นอ�ชีพและ

	 ร�ยได้ของครอบครัวผู้รับทุน

- ควรมีก�รช่วยเหลือท�งด้�นก�รเรียน

	 ในร�ยวิช�สำ�หรับผู้รับทุนก�รศึกษ�	

	 ที่มีผลก�รเรียนค่อนข้�งตำ่�	โดยให้

	 สถ�นศึกษ�มีก�รสอนเสริม

	 ในร�ยวิช�	มีก�รนิเทศและติดต�ม

	 ผลก�รเรียนอย่�งใกล้ชิด
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71     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ประเด็นข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง	
ทำ�ให้ต้องล�พักก�รศึกษ�	
และไม่ได้รับทุนก�รศึกษ�
ในภ�คเรียนที่ล�พัก

ผู้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ย
ทำ�ง�นห�ร�ยได้เสริม	เพื่อนำ�ไปใช้
หล�ยวัตถุประสงค์	เช่น	ช่วยเหลือ
ครอบครัว	เป็นค่�ธรรมเนียม
ก�รศึกษ�กรณีไม่ได้รับก�รยกเว้น	
เป็นค่�พ�หนะในก�รเดินท�งไปศึกษ�	
เก็บสะสมเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�ต่อ
ระดับที่สูงขึ้น	ค่�ที่พัก	เป็นต้น

ผู้อุปก�ระมีผลกระทบต่อคว�มสำ�เร็จ
ในชีวิตของผู้รับทุนก�รศึกษ�
โดยผู้อุปก�ระมีหล�ยลักษณะ	
เช่น	บิด�-ม�รด�	เฉพ�ะบิด�	
เฉพ�ะม�รด�	พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง	
ญ�ติพี่น้อง	สถ�นสงเคร�ะห์
ในคว�มดูแลของมูลนิธิ

-	สถ�นศึกษ�ควรมีโครงก�รเยี่ยมบ้�น
	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ทุกร�ย
		(ควรมีแผนง�น/โครงก�ร)	
	 และห�กผู้รับทุนก�รศึกษ�
	 ป่วยเรื้อรังควรให้คว�มอนุเคร�ะห์
	 เรื่องเวล�เรียนและก�รสอนเสริม

-	ประส�นง�นให้หน่วยง�นต่�ง	ๆ	
	 ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	พัฒน�ชุมชน	
	 จังหวัด	อปท.	ส�ธ�รณสุขจังหวัด	
		เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รแก้ไขปัญห�
	 ครอบครัวและสุขภ�พของผู้รับ
	 ทุนก�รศึกษ�

-	ก�รคัดเลือกผู้รับทุนก�รศึกษ�
	 ต้องพิจ�รณ�บริบทครอบครัวว่�	
	 ส�ม�รถผลกัดนัใหผู้ร้บัทนุก�รศกึษ�		
	 ศึกษ�ต่อจนจบปริญญ�ตรี

-	ควรมีก�รประชุมปฏิบัติก�ร
	 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง		
	 เพื่อห�รือระดมคว�มคิดเห็นร่วมกัน
		เกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรค	

	 ของผู้รับทุนก�รศึกษ�
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72     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ประเด็นข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

-	สถ�นศึกษ�ควรมีโครงก�รเยี่ยมบ้�น

	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�

-	ควรมีก�รประชุมปฏิบัติก�ร

	 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง	

	 เพื่อห�รือระดมคว�มคิดเห็นร่วมกัน

	 เกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรค

	 ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

-	หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรมี

	 ก�รประช�สัมพันธ์เพื่อสร้�ง

 คว�มเข้�ใจให้กับหัวหน้�สถ�นศึกษ�

	 ผู้ดูแลและผู้รับทุนก�รศึกษ�เข้�ใจ	

	 คว�มเป็นม�และวัตถุประสงค์ 

	 ของโครงก�รอย่�งต่อเนื่อง

-	หัวหน้�สถ�นศึกษ�ควรส่งเสริม	

 สนับสนุนให้ผู้รับทุนก�รศึกษ�

 มีก�รรวมกลุ่มกัน	เพื่อดูแลช่วยเหลือ

	 ซึ่งกันและกัน	เพื่อจัดกิจกรรม	

	 บำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	

-	หัวหน้�สถ�นศึกษ�ควรให้

	 ก�รสนับสนุนงบประม�ณ	

	 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของโครงก�รฯ

-	หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรมี

	 ก�รประช�สัมพันธ์

อ�จ�รย์ผู้ดูแลผู้รับทุนก�รศึกษ�

ต้องเป็นผู้มีคว�มรับผิดชอบ	มีคว�มรัก 

คว�มเมตต�	ห่วงใย	เอื้ออ�ทร

ต่อผู้รับทุนก�รศึกษ�	“เข้�ใจ	เข้�ถึง	

พัฒน�”

ผู้รับทุนก�รศึกษ�และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนใหญ่ไม่เข้�ใจคว�มเป็นม�

และวัตถุประสงค์ของโครงก�รฯ	

จึงทำ�ให้ข�ดจิตสำ�นึกในคว�มรับผิดชอบ 

สง่ผลใหโ้ครงก�รไมบ่รรลวุตัถปุระสงค	์

เช่น	ช่วยเหลือครอบครัว	ซื้ออุปกรณ์

ก�รสื่อส�รที่ทันสมัยเกินคว�มจำ�เป็น	

ซื้อจักรย�นยนต์	จัดฟัน	ฯลฯ		

ผู้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ย

ที่มีก�รรวมกลุ่ม	ส�ม�รถดูแล

ช่วยเหลือ	ซึ่งกันและกัน	และร่วมทำ�

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคม

งบประม�ณด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

โครงก�รฯ	มีคว�มสำ�คัญต่อ

ก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงก�รฯ
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73     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ ประเด็นข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

	 เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับหัวหน้�	

	 สถ�นศึกษ�	ผู้ดูแล	และผู้รับ

	 ทุนก�รศึกษ�	เข้�ใจคว�มเป็นม�

	 และวัตถุประสงค์ของโครงก�ร

	 อย่�งต่อเนื่อง

-	หัวหน้�สถ�นศึกษ�ควรแต่งตั้ง

	 ผู้รับผิดชอบโครงก�รฯ	

	 แทนผู้ที่ย้�ย/ล�ออกทันที

-	ควรมีก�รประชุมปฏิบัติก�ร

	 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง	

	 เพื่อห�รือระดมคว�มคิดเห็นร่วมกัน

		เกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรค

	 ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

-	หน่วยง�นต้นสังกัด	ควรปรับ

	 ก�รเปิด-ปิดภ�คเรียนให้เหมือนกัน

-	ควรมีก�รประชุมปฏิบัติก�ร

	 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง	

	 เพื่อห�รือระดมคว�มคิดเห็นร่วมกัน

		เกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรค

	 ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

-	สถ�นศึกษ�ควรตรวจสอบคุณสมบัติ

	 ของผู้รับทุนก�รศึกษ�ก่อน	

	 และควรให้ก�รสนับสนุน

สถ�นศึกษ�ที่มีก�รเปลี่ยนแปลง

ผู้รับผิดชอบโครงก�รฯ	

ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นไม่ต่อเนื่อง

สถ�นศึกษ�บ�งแห่งเปิดภ�คเรียน

ต�มกลุ่มประเทศอ�เซียน	ส่งผลให้

ก�รโอนเงินทุน	ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ได้ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด	จึงทำ�ให้

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ได้รับเงินทุนล่�ช้�

ผู้รับทุนก�รศึกษ�บ�งร�ย

มีคว�มประสงค์ต้องก�รเรียน

ในส�ข�ที่ข�ดแคลน	

12

13

14
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ที่ ประเด็นข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

-	สถ�นศึกษ�ควรตรวจสอบคุณสมบัติ

	 ของผู้รับทุนก�รศึกษ�ก่อน	

	 และรัฐบ�ลควรบรรจุ

	 ผู้รับทุนก�รศึกษ�ในโครงก�ร	

 ทุนเฉลิมร�ชกุม�รีเป็นครู	(คุรุท�ย�ท)

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ส่วนใหญ่

มีคว�มประสงค์ให้โครงก�ร

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

เชื่อมโยงกับโครงก�รครูเพื่อพัฒน�

ท้องถิ่น	(คุรุท�ย�ท)	ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ	

โดยมีระยะเวล�	10	ปี	ตั้งแต่

ปี	2559	-	2569	(46,000	อัตร�)	

คุณสมบัติเป็น	ผู้จบก�รศึกษ�	

ม.	๖	และกำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับ	ป.ตร ี

เช่น	คณะศึกษ�ศ�สตร์/ครุศ�สตร์	

หลักสูตร	5	ปี	ที่มีคุณสมบัติ

ต�มเกณฑ์	โดยใช้แนวท�งเดียวกันกับ

กยศ.	(เกรดเฉลี่ย	3.00	ขึ้นไป)

15

	 ประธ�นได้แสดงคว�มขอบคุณคณะทำ�ง�นติดต�มและร�ยง�น 

ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ประจำ�ปีงบประม�ณ	 

พ.ศ.	 2559	 โดยเฉพ�ะคณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่�นที่กรุณ�เสียสละเวล� 

อันมีค่�ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�และเข้�ร่วมกิจกรรมตลอดโครงก�ร	 อีกทั้ง 

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปร�ยอย่�งกว้�งขว�งและมีมติรับทร�บประเด็น 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะข้�งต้น	 พร้อมทั้งมอบให้ฝ่�ยเลข�นุก�ร 

ศกึษ�ร�ยละเอียดเพิม่เตมิและพจิ�รณ�คว�มเปน็ไปไดใ้นก�รนำ�ขอ้เสนอแนะ 

ไปใช้	 เพื่อประโยชน์ในก�รเพิ่มพูนประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินโครงก�ร 

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีในระยะแรกให้สูงยิ่งขึ้น	 ตลอดจนเตรียม 

ก�รว�งแผนดำ�เนินโครงก�รฯ	ระยะที่	2	ต่อไป
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หนังสืออ้างอิง

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	 ม.ป.ป.	 

	 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนเฉลิมร�ชกุม�รี	 ของกระทรวง 

	 ศึกษ�ธิก�ร.	กรุงเทพฯ,	ม.ป.ท.

“	 ”.	ม.ป.ป.	 แนวท�งก�รส่งเสริม	 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 นักศึกษ�	 

	 	 	และส�มเณร	 ทุนก�รศึกษ�	 เฉลิมร�ชกุม�รี	 ของกระทรวง 

	 	 	ศึกษ�ธิก�ร.	กรุงเทพฯ,	ม.ป.ท.

“	 ”.	ม .ป.ป. 	 เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ� เนินง�นโครงก�รทุน 

	 	 	เฉลมิร�ชกมุ�ร	ีประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2552.	กรงุเทพฯ,	ม.ป.ท.

“	 ”.	ม .ป.ป. 	 เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ� เนินง�นโครงก�รทุน 

	 	 	เฉลมิร�ชกมุ�ร	ีประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2555.	กรงุเทพฯ,	ม.ป.ท.

“	 ”.	ม .ป.ป. 	 เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ� เนินง�นโครงก�รทุน 

	 	 	เฉลมิร�ชกมุ�ร	ีประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2556.	กรงุเทพฯ,	ม.ป.ท.

“	 ”.	ม.ป.ป.	 ร�ยง�นก�รวิจัยก�รประเมินสัมฤทธิผลก�รดำ�เนินง�น 

	 	 	โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี.	2556.	กรุงเทพฯ,	ม.ป.ท.

“	 ”.	ม.ป.ป.	 ร�ยง�นผลก�รศึกษ�ค่�ใช้จ่�ยท่ีเหม�ะสมของนักเรียนทุน 

	 	 	ในโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี.	2556.	กรุงเทพฯ,	ม.ป.ท.	

“	 ”.	ม.ป.ป.	 เอกส�รประกอบก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร 

	 	 	โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี 	 ครั้ งที่ 	 1 /2559	 

	 	 	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	17	พฤศจิก�ยน	2559	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	 

	 	 	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�ว�ระที่	 4.	 เอกส�ร 

	 	 	อัดสำ�เน�,	ม.ป.ท.

สื่อสังคมออนไลน์	 ซึ่งผู้รับทุนในรุ่นที่	 1	 -	 รุ่นที่	 10	 ได้มีก�รติดต่อสื่อส�ร 

	 	 	ผ่�นช่องท�ง	Facebook	
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ภาคผนวก ก

	 -	 คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ท่ี	 สป.	 910/2558	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ลงวันที่	 

26	มิถุน�ยน	2558

	 -	 ระเบียบว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร 

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ครั้งที่	1/2559

	 -	 ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร 

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ครั้งที่	1/2559
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ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร

โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี ครั้งที่ 1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิก�ยน 2559 เวล� 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ผู้ม�ประชุม

	 1.	พลเอก	ด�ว์พงษ์	รัตนสุวรรณ		 ประธ�นก�รประชุม	

	 	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 	

	 2.	น�งนิตย์	โรจน์รัตนว�ณิชย์	 ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 	 ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

	 3.	น�ยสนิท	แย้มเกสร	 	

  ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 ผู้แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 	

	 4.	น�งอรส�	ภ�ววิมล	 	

	 	 ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

	 	 ผู้แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 	

	 5.	น�งม�ลัย	รัตวร	 	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

	 	 ผู้แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

	 	 และผู้แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รอ�ชีวศึกษ�

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

	 6.	น�งปิยศิริ	วรธน�วงศ์	 	

	 	 ผู้ช่วยผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 	 ผู้แทนหัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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	 7.	น�งส�วปิยม�ศ	วงษ์ประยูร	
	 	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร
	 	 ผู้แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน
	 8.	พันตำ�รวจโท	สมช�ย	ก�ละวงศ์ 
	 	 ส�รวัตรฝ่�ยอำ�นวยก�ร	7	กองบังคับก�รอำ�นวยก�ร
	 	 ผู้แทนผู้บัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน
	 9.	น�ยเดช�	ละลีย์	 	
	 	 นักวิช�ก�รศ�สน�ชำ�น�ญก�รกองพุทธศ�สนศึกษ�
	 	 ผู้แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ
10.	น�ยปัญญ�	แก้วกียูร	
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.	น�ยสุวัฒน์	อ้นใจกล้�	
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.	น�ยสมมิตร	โตรักตระกูล	
	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองจัดทำ�งบประม�ณด้�นสังคม	1	สำ�นักงบประม�ณ
13.	น�ยยรรยง	ร�ช�นนท์	 	
	 	 ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นกฎหม�ย	กองกฎหม�ย	กรมบัญชีกล�ง
14.	น�งปนัดด�	จั่นผ่อง	 	
	 	 นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�รพิเศษ	กระทรวงส�ธ�รณสุข
15.	น�ยเชิดศักดิ์	ศรีศักดิ์วิชัย	
	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	
	 	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
	 	 ผู้แทนรองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
16.	น�งส�วสุช�ด�	สภ�พงศ์	
	 	 นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�ร	
	 	 ผู้แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอำ�นวยก�ร	

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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17.	น�ยบรรลือ	วิศิษฎอนุพงษ์	

	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

18.	น�งส�วนิติย�	หล�นไทย	

	 	 หัวหน้�กลุ่มพัฒน�นโยบ�ยเร่งด่วน

	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

19.	น�งชลธิช�	พยัคฆ์พงศ์	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ	

	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

20.	น�งปุญญ์พัชช�ณัฏฐ์	ใจสถ�น	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ	

	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

21.	น�งประภัทศร	เหลืองประเสริฐ	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ	

	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

22.	น�งสุภัทร�	สนิทสม	 	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ	

	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

23.	น�งส�วปร�นี	ลิ้มในเมือง	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร	

	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

24.	น�งส�วพัชณิด�	มะอ�จเลิศ	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร	

	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ผู้ไม่ม�ประชุม 
	 1.	ว่�ที่ร้อยตรี	กิตติ	ขันธมิตร	 ติดร�ชก�ร
	 	 กรมวังผู้ใหญ่	 	
	 2.	น�งส�วดุริย�	อมตวิวัฒน์		 ติดร�ชก�ร
	 	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 	
 

ผู้เข้�ร่วมประชุม
	 1.	น�งรักขณ�	ตัณฑวุฑโฒ	
	 	 หัวหน้�สำ�นักง�นรัฐมนตรี
	 2.	น�งส�วอรพรรณ	ฤทธิ์มั่น	
	 	 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติก�ร	สำ�นักง�นรัฐมนตรี
	 3.	น�งส�วอัจฉร�	ชำ�น�ญกิจ 
	 	 นักวิช�ก�รคลังชำ�น�ญก�ร	กรมบัญชีกล�ง
	 4.	น�งส�ววันวิส�ข์	ห�ญกล้�	
	 	 นักวิเคร�ะห์งบประม�ณชำ�น�ญก�ร
	 5.	น�งส�วอัจฉร�	มันทวงษ์	
	 	 นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�ร	สำ�นักอำ�นวยก�ร	
	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 6.	น�งส�วอัมพ�พันธุ์	กรุณกิจ	
	 	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร	สำ�นักส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�
	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�
	 7.	น�ยสมชัย	ภ�คีนุยะ	 	
	 	 พนักง�นธุรก�ร	ส	2
	 	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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เริ่มประชุมเวล� 10.00 น.

ระเบียบว�ระที่ 1 เรื่องที่ประธ�นแจ้งให้ที่ประชุมทร�บ

	 ไม่มี

ระเบียบว�ระที่ 2 เรื่องเพื่อทร�บ

 2.1 ร�ยง�นผลก�รนำ�นักเรียน นักศึกษ� และส�มเณร 

ทุ น ก � ร ศึ กษ � เ ฉ ลิ ม ร �ชกุ ม � รี  เข ้ � เ ฝ ้ � ทู ล ล ะ ออ งพ ร ะบ �ท 

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

	 	 	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้รับพระร�ชท�นพระร�ชวโรก�ส 

นำ�ผู้รับทุนก�รศึกษ�ในโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ระยะที่	 1	 

ปีก�รศึกษ�	 2547	 -	 2558	 พร้อมคณะผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น 

โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีทุกสังกัด	 จำ�นวน	 200	 ร�ย	 เข้�เฝ้� 

ทูลละอองพระบ�ท	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เพื่อแสดงคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ	เมื่อวันศุกร์ที่	29	เมษ�ยน	2559	 

เวล�	 09.30	 น.	ณ	 อ�ค�รชัยพัฒน�	 สวนจิตรลด�	 โดยมี	 พลเอก	 สุรเชษฐ์	 

ชยัวงศ	์รฐัมนตรชีว่ยว�่ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	เปน็หวัหน�้คณะ	และร�ยง�น 

ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�	ดังนี้    

	 	 	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ� 

เฉลิมร�ชกุม�รี	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่�ละอองพระบ�ท	 เนื่องในโอก�ส 

ทรงเจริญพระชนม�ยุครบ	 48	 พรรษ�	 เมื่อปีพุทธศักร�ช	 2546	 โดยก�ร 

จัดสรรทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณร	 โดยมีโรงเรียน 

สังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	 

และสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	ที่ข�ดโอก�สท�งก�รศึกษ�	ซึ่งอ�ศัย 

อยู่ในพื้นที่ห่�งไกลทุรกันด�ร	 และครอบครัวมีฐ�นะย�กจน	ปีละ	 480	 ทุน	 

ระยะเวล�	 10	 ปี	 รวมทั้งสิ้น	 4,800	 ทุน	 ให้ได้รับโอก�สศึกษ�ต่อจนสำ�เร็จ 

ปริญญ�ตรี	 โดยปัจจุบันกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ได้ดำ�เนินโครงก�รม�แล้ว	 
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12	ปีก�รศึกษ�	โดยเริ่มตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2547	-	2558	มีนักเรียน	นักศึกษ�	 

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ทั้งสิ้น	 3,840	 คน	 และส�มเณรผู้รับทุนก�รศึกษ�ทั้งสิ้น	 

960	 รูป	 ใช้งบประม�ณท้ังสิ้น	 551,252,000	 บ�ท	 (ห้�ร้อยห้�สิบเอ็ดล้�น 

สองแสนห้�หมื่นสองพันบ�ทถ้วน)

   มติที่ประชุม	รับทร�บ

 2.2 ร�ยง�นผลก�รดำ � เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 

เฉลิมร�ชกุม�รี ระยะที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2547 - 2558

  1. ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

	 	 	 1.1	 ดำ�เนินก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียน	 

นักศึกษ�	 และส�มเณร	 ด้วยก�รจัดสรรทุนก�รศึกษ�โครงก�รฯ	 ระยะที่	 1	

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2547	-	2558	จำ�นวน	10	รุ่น	รุ่นละ	480	ทุน	รวมทั้งสิ้น	 

4,800	 ทุน	 งบประม�ณ	 551,252,000	 บ�ท	 โดยมีสัดส่วนก�รจัดสรร 

ผู้รับทุนก�รศึกษ�

     -  สพฐ.	(รวม	ตชด.)	:	สอศ.	:	พศ.	สัดส่วน	50	:	30	:	20

	 	 	 	 	 -	สพฐ.	 (รวม	ตชด.)	 :	สอศ.	 :	พศ.	จำ�นวนทุน	240	 

	 	 	 	 	 	 (ตชด.	10	ทุน)	:	144	:	96

	 	 	 	 	 สำ�หรับอัตร�ก�รให้ทุนก�รศึกษ�	 โดยระยะที่	 1	 

ปีก�รศึกษ�	 2547	 -	 2552	 ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 13	 สิงห�คม	 

2546	 อัตร�ก�รให้ทุนก�รศึกษ�	 (1)	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

และระดบัประก�ศนยีบัตรวชิ�ชพี	10,000	บ�ทตอ่คนตอ่ป	ี(2)	ระดับอดุมศกึษ�	 

20,000	 บ�ท	 ต่อคนต่อปี	 และในระยะท่ี	 2	 ปีก�รศึกษ�	 2553	 -	 2559	 

ภ�คเรียนที่	 1	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 1	 กันย�ยน	 2552	 ปรับเพ่ิมอัตร� 

ก�รให้ทุนก�รศึกษ�	 ดังนี้	 (1)	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยและระดับ

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 15,000	 บ�ทต่อคนต่อปี	 (2)	 ระดับอุดมศึกษ�	 

30,000	บ�ทต่อคนต่อปี
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     มติที่ประชุม	 รับทร�บ	 โดยขอให้ปรับข้อคว�ม 

อัตร�ก�รให้ทุนก�รศึกษ�	 “ระยะที่	 1	 และระยะที่	 2”	 เป็นข้อคว�มว่�	 

“ปรับเพิ่มอัตร�ทุนก�รศึกษ�	ครั้งที่	1	และ	ครั้งที่	2”

	 	 	 1.2		 ข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�โครงก�รฯ	 ระยะที่ 	 1	 

จำ�นวนทุนก�รศึกษ�	4,800	ทุนจำ�แนกดังนี้	(1)	จบปริญญ�ตรี	(2)	จบ	ปวส.2	 

และออกไปประกอบอ�ชีพ	 (3)	 จบ	 ม.6	 และออกไปประกอบอ�ชีพ	 

(4)	ศึกษ�อยู่ชั้น	ม.	6	(5)	ศึกษ�อยู่ชั้น	ปวช.	ปี	3	(6)	ศึกษ�อยู่ชั้น	ปวส.	1	 

และ	ปวส.	2	 (7)	ศึกษ�อยู่ระดับปริญญ�ตรี	ปี	1	 -	ปี	6	และ	(8)	สละสิทธิ์ 

ทุนก�รศึกษ�	เนื่องจ�กออกไปประกอบอ�ชีพห�ร�ยได้จุนเจือครอบครัว

     มติที่ประชุม	 รับทร�บ	 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เกี่ยวกับปัญห�ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	พบว่�	ไม่มีข้อมูลสำ�คัญเพื่อประกอบ 

ก�รพิจ�รณ�และตัดสินใจ	เช่น	ข้อมูลก�รออกกล�งคันของผู้รับทุนก�รศึกษ�	

และก�รประส�นง�นด้�นข้อมูลผู้รับทุนก�รศึกษ�ของแต่ละหน่วยง�น

	 	 	 	 	 ทัง้นี	้ประธ�นก�รประชมุไดม้อบหม�ยฝ�่ยเลข�นกุ�ร	

ดำ�เนินก�รเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 	 	 	 1.	ให้แก้ไขข้อมูลจำ�นวนผู้จบก�รศึกษ�	 ปวส.2	 

และผู้จบก�รศึกษ�ที่ไปประกอบอ�ชีพ	 ให้สอดคล้องต�มข้อมูลท่ีหน่วยง�น 

ได้นำ�เสนอต่อที่ประชุม	

	 	 	 	 	 2.	ควรมีข้อมูลจำ�นวนผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่สละสิทธิ์ 

ก�รรับทุนก�รศึกษ�	 และกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติทดแทนกรณีดังกล่�ว	 

เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนและเชื่อมโยงก�รดำ�เนินง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 	 	 	 3 . 	 เ ป็นหน่วยง�นกล�งในก�รดูแล	 ติดต�ม	 

และประส�นเชือ่มโยงด�้นขอ้มลูของทกุสงักดั	เพือ่ใหท้ร�บคว�มคว�มก�้วหน�้ 

และก�รเลื่อนไหลของผู้รับทุนก�รศึกษ�
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   1.3 ก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รทนุก�รศกึษ�เฉลมิร�ชกมุ�ร ี

ระยะที่ 2 

	 		 	 	 	 ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ � ธิ ก � ร ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร � ช ท � น 

พระร�ช�นุญ�ต	 จัดทำ�โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ระยะที่	 2	 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 

ในโอก�สพระชนม�ยุ	5	รอบ	2	เมษ�ยน	2558	โดยมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่

นักเรียน	 นักศึกษ�	 และส�มเณรท่ีมีฐ�นะย�กจน	 อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ห่�งไกล	 

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยถึงระดับอุดมศึกษ�	 ปีละ	 600	 ทุน 

จำ�นวน	10	รุน่	ร�ยละเอยีดต�มหนงัสอืสำ�นกัร�ชเลข�ธกิ�ร	ที	่รล	0010/12320	 

ลงวันที่	 11	 พฤศจิก�ยน	 2558	 และได้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี 

เพื่อดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ระยะที่	2	และขออนุมัติ 

ปรบัเพิม่อตัร�ทนุ	ซึง่คณะรฐัมนตรใีนคร�วประชมุเมือ่วนัท่ี	12	มกร�คม	2559	

มีมติอนุมัติต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รเสนอ

     มติที่ประชุม	 รับทร�บโดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม	 

ดังนี้	 ก�รใช้ข้อคว�มต่�ง	 ๆ	 ในเอกส�รเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ	 

ระยะที่	 2	 ให้ปรับข้อคว�ม	 คำ�ว่�	 ระหว่�งปีก�รศึกษ�	 2560	 -	 2577	 

ออกเนื่องจ�กไม่ปร�กฏอยู่ในก�รเสนอขออนุมัติ	ครม.	เมื่อวันที่	12	มกร�คม	

2559	

ระเบียบว�ระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจ�รณ�

   3.1  (ร่�ง) คู่มือและแนวปฏิบัติก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี ระยะที่ 2 โดยพิจ�รณ�จ�กต�ร�งเปรียบเทียบ 

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 ระยะท่ี	 1	 

และ	ระยะที่	2	ต�มประเด็นสำ�คัญ	ดังนี้
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     1) หลกัเกณฑก์�รพจิ�รณ�คณุสมบตัผิูร้บัทนุก�รศกึษ�

	 	 	 		 	 	 มติที่ประชุม	เห็นชอบ	โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	

ดังนี้

	 	 	 	 	 	 1.1	ข้อ	(1)	ตัดข้อคว�ม	เป็นผู้มีสัญช�ติไทย	

	 	 	 	 	 	 1.2	ข้อ	(5)	ให้คงผลก�รเรียน	ไม่ตำ่�กว่�	2.50

	 	 	 	 	 	 1.3	ข้อ	 (7)	ต้องไม่รับทุนก�รศึกษ�ต่อเนื่องใด	ๆ	

ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�อื่น	ๆ	ให้คงไว้	

	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	ประธ�นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้	

	 	 	 	 	 	 1.		ข้ันตอนก�รพจิ�รณ�คดัเลอืกไม่ควรให้นำ�้หนกั 

กับผลก�รเรียนม�กจนเกินไป	 ท้ังนี้	 ควรคำ�นึงถึงก�รให้โอก�สสำ�หรับ 

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่มีฐ�นะย�กจนจริง	ๆ	

	 	 	 	 	 	 2.	 ข้อ	 (10)	 มีคว�มมุ่ งมั่นที่จะดำ�เนินชีวิต 

และช่วยพัฒน�ท้องถิ่นของตน	เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�	และข้อ	(11)	มีแนวโน้ม 

ที่จะศึกษ�จบต�มหลักสูตร	 เป็นน�มธรรม	 ควรมีก�รกำ�หนดตัวชี้วัด	 

ทีเ่ปน็รปูธรรมและมคีำ�นิย�มศพัท์ท่ีชัดเจนบ่งบอกถงึคว�มมุง่มัน่	และแนวโนม้ 

ที่จะศึกษ�จบต�มหลักสูตร	 ให้สอดคล้องต�มเจตน�รมณ์ของสมเด็จ 

พระเทพรัตนร�ชสุด�	ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	ที่ทรงพระร�ชท�นไว้

	 	 	 	 	 	 3.	 ค ว รมี ก � ร เ ก็ บ ร วบ ร วมข้ อ มู ล จำ � น วน 

ผูร้บัทนุก�รศกึษ�ทีกู่ย้มืเงนิอืน่	ๆ 	ดว้ย	สำ�หรบัเปน็ขอ้มลูประกอบก�รพิจ�รณ�

และก�รตัดสินใจ	

     2) เงื่อนไขของก�รรับทุนก�รศึกษ�

       มตทิีป่ระชมุ	เหน็ชอบ	โดยมขีอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ให้ตัดข้อคว�ม	 “ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง”	 ที่ปร�กฏในเงื่อนไข	

และในข้อ	 (1)	และข้อ	 (2)	 เพื่อให้ตรงต�มที่เสนอ	ขออนุมัติ	 ครม.	 เมื่อวันที่	

12	มกร�คม	2559
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     3) วิธีก�รคัดเลือกผู้รับทุนก�รศึกษ�

       มตทิีป่ระชมุ	เหน็ชอบ	โดยประธ�นมขีอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 1.	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	ควรมกี�รกำ�หนดวธิกี�รคดัเลือก 

ทีช่ดัเจนเปน็ล�ยลกัษณอ์กัษร	ใชว้ธิคีดัเลอืก	โดยก�รยดึพืน้ที	่จำ�นวนประช�กร	

เกณฑ์คว�มย�กจน	 เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�สัดส่วนในก�รจัดสรร 

ทุนก�รศึกษ�ให้แก่ผู้รับทุนก�รศึกษ�	

	 	 	 	 	 	 2.	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 

เพ่ิมข้อ	 (1)	 จัดสรรทุนก�รศึกษ�	 จำ�นวน	 300	 ทุนต่อปี	 ให้แบ่งสัดส่วน 

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ให้กับโรงเรียนสังกัด	 ตชด.	 ปีละ	 10	 ทุน	 และสถ�นศึกษ�	

สังกัด	 สอศ.	 ปีละ	 290	 ทุน	 ทั้งนี้	 ควรระบุเงื่อนไขในก�รพิจ�รณ�คัดเลือก 

ผู้รับทุนก�รศึกษ�ให้มีคว�มชัดเจน

	 	 	 	 	 	 3.	ก�รคัดเลือกผู้รับทุนก�รศึกษ�ของแต่ละ 

หน่วยง�น	 ควรจัดส่งร�ยชื่อไปยัง	 คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 

เพื่อรับทร�บและให้ข้อสังเกตก่อนจัดส่งร�ยชื่อให้กับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

     4) เหตุระงับสิทธิ์ของผู้รับทุนก�รศึกษ�

       มตทิีป่ระชมุ	เหน็ชอบ	โดยประธ�นมขีอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติมในข้อ	(4)	ให้ตัดคำ�ว่�	“ได้”	ออก

     5) ก�รคั ด เลื อกผู้ รั บทุนก�รศึ กษ�ร�ยใหม่  

เพื่อรับสิทธิ์ก�รรับทุนก�รศึกษ�แทนผู้รับทุนก�รศึกษ�ร�ยเดิมที่มีเหตุ 

ต้องระงับสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ก�รรับทุนก�รศึกษ�

      มตทิีป่ระชมุ	เหน็ชอบ	โดยมขีอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม	 

กรณีมีผู้รับทุนก�รศึกษ�ทดแทน	จะทำ�ให้มีจำ�นวนผู้รับทุนก�รศึกษ�ม�กกว่�

จำ�นวนผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่เสนอขออนุมัติ	ครม.	เมื่อวันที่	12	มกร�คม	2559



91     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 	 	 	 	 	 ท้ังนี้	 ประธ�นฯ	 มอบฝ่�ยเลข�นุก�รประชุม 

ดำ�เนินก�รเพิ่มเติมให้ฝ่�ยเลข�นุก�ร	ดำ�เนินก�รจัดทำ�หนังสือเสนอขออนุมัติ 

จ�ก	ครม.	ปรบัเพิม่เงือ่นไขท่ีกำ�หนดไวเ้ดมิ	พรอ้มทัง้ควรห�รอืกบั	ฝ�่ยกฎหม�ย 

เก่ียวกับเรื่องดังกล่�วด้วยเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นปลอดภัยและถูกต้อง 

ต�มกฎหม�ย

   3.2 (ร่�ง) แนวคิดก�รบริห�รง�นและกลไกขับเคลื่อน

โครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 	 	 	 	 มติที่ประชุม	 เห็นชอบ	 โดยประธ�นมีข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 	 	 	 1.	ให้ปรับระดับจังหวัด	จ�ก	“สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�ร 

จังหวัด”	 เป็น	“คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)”	 โดยระบุบทบ�ท

หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รทุนก�รศึกษ� 

เฉลมิร�ชกมุ�รใีหช้ดัเจนพรอ้มทัง้แจง้และประช�สมัพนัธใ์ห	้กศจ.	รบัทร�บดว้ย

	 	 	 	 		 2.	ให้ปรับ	“ระดับภ�ค”	ออก

ระเบียบว�ระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

	 ร�ยง�นก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 

เฉลิมร�ชกุม�รี	ปีก�รศึกษ�	2558

 มติที่ประชุม	รับทร�บ

เลิกประชุม เวล� 13.00 น.

ผู้จดบันทึกร�ยง�นก�รประชุม

เจ้�หน้�ที่ในกลุ่มพัฒน�นโยบ�ยฯ

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ผู้ตรวจร�ยง�นก�รประชุม

น�ยเชิดศักดิ์	ศรีศักดิ์วิชัย

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ภาคผนวก ข

	 -	 โครงก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร 

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	

	 -	 คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ที่	 สป.	 1216/2559	 เร่ือง	 แต่งต้ัง 

คณะทำ�ง�นติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 

เฉลิมร�ชกุม�รี	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	ลงวันที่	31	สิงห�คม	2559

	 -	 แบบบันทึกข้อมูลผู้รับทุนเป็นร�ยบุคคล	

	 -	 แบบบันทึกข้อมูลผู้รับทุนเป็นร�ยบุคคล	(ฉบับเพิ่มเติม)

	 -	 แบบบันทึกก�รสัมภ�ษณ์อ�จ�รย์/เจ้�หน้�ที่ที่ดูแลผู้รับทุน
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โครงก�รติดต�มและร�ยง�นผล

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

หลักก�รและเหตุผล

	 ต�มมติคณะรัฐมนตรี	 วันที่ 	 13	 สิงห�คม	 2546	 เห็นชอบ 

ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 

ทรงมีพระชนม�ยุ	 48	 พรรษ�	 ในปี	 พ.ศ.	 2546	 โดยจัดสรรทุนก�รศึกษ� 

ให้แก่นักเรียนที่มีฐ�นะย�กจนข�ดโอก�สในก�รศึกษ�ต่อ	อยู่ในพื้นที่ห่�งไกล 

และมีอัตร�ก�รเรียนต่อตำ่�	 โดยรับทุนก�รศึกษ�ตั้งแต่	 ชั้นมัธยมศึกษ�	 

ตอนปล�ยต่อเนื่องจนจบปริญญ�ตรี	 ระหว่�งปีก�รศึกษ�	 2547	 -	 2564	 

ปีละ	480	คน	รวมทั้งสิ้น	4,800	คน	ใช้งบประม�ณปี	2547	-	2563	จำ�นวน 

ทั้งสิ้น	 528	 ล้�นบ�ท	 มีอัตร�ทุนก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 

และระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 ปีละ	 15,000	 บ�ทต่อคน	 และ 

ระดับปริญญ�ตรีและระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ปีละ	 

30,000	 บ�ทต่อคน	 ต่อม�มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 12	 มกร�คม	 2559	 

ได้มีมติอนุมัติปรับเพิ่มอัตร�ทุนให้กับผู้รับทุน	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 

เป็น	 25,000	 บ�ท	 และระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 เป็น	 

30,000	บ�ท	ระดบัประก�ศนียบัตรวชิ�ชีพช้ันสงู	(ปวส.)	และระดบัปรญิญ�ตร	ี 

เป็น	55,000	บ�ท	ทั้งนี้เริ่มในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2560

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พิจ�รณ�แล้วเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร 

ทนุก�รศึกษ�เฉลมิร�ชกมุ�รสีำ�เรจ็ลลุว่งต�มวตัถปุระสงคแ์ละบรรลเุป�้หม�ย 

ที่กำ�หนดไว้	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�	 ในก�รปฏิบัติง�น

และประเมินผลคว�มสำ�เร็จของง�นเพื่อก�รปรับปรุงแก้ไขก�รดำ�เนินง�น 

ให้มีประสิทธิภ�พ	 และว�งแผนโครงก�รในระยะต่อไปจึงเห็นควรดำ�เนินก�ร 
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โครงก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ� 

เฉลิมร�ชกุม�รี	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

วัตถุประสงค์

	 เพื่อติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�

เฉลิมร�ชกุม�รี	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

เป้�หม�ย 

	 1.	เป้�หม�ยเชิงปริม�ณ	 ประชุมปฏิบัติก�ร	 จำ�นวน	 2	 ครั้ง	 

และเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภูม	ิในพืน้ท่ีท่ีมผีูร้บัทุนฯ	จำ�นวน	1	ครัง้	และจดัพมิพ ์

เล่มร�ยง�นฉบับสมบูรณ์	ไม่น้อยกว่�	500	เล่ม

	 2.	เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พ	จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	ระหว่�งปีก�รศึกษ�	2547	-	2558	โดยใช้ข้อมูล 

ทุติยภูมิ	และปฐมภูมิ

วิธีดำ�เนินก�ร/กิจกรรม

	 1.	กำ�หนดกรอบประเดน็แนวท�งก�รจดัทำ�	(ร�่ง)	ร�ยง�นโครงก�ร

ติดต�มฯ

	 2.	ว�งแผนแนวท�งก�รจัดทำ�	(ร่�ง)	ร�ยง�นโครงก�รติดต�มฯ

	 3.	 ว�งแผนในก�รพิจ�ณ�สืบเส�ะเพื่อห�แหล่งข้อมูลจ�ก 

พื้นที่ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลโครงก�รติดต�มฯ	ร่วมกับคณะทำ�ง�นฯ	

	 4.	เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

	 	 4.1	เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจ�กแหล่งข้อมูลต่�ง	 ๆ	 ท่ีได้ 

ดำ�เนินก�รร�ยง�นผลก�รติดต�มพร้อมภ�พถ่�ย	 จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ที่ได้ดำ�เนินก�รไว้แล้วหรือจ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 เอกส�รร�ยง�น 

ผลก�รดำ�เนินง�นฯ	ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง	Facebook	line	เป็นต้น
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	 	 4.2	เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพื่อให้ได้ข้อมูลจ�กผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียครบถ้วนด้วยก�รลงพื้นที่ภ�คสน�ม	 รวมทั้งผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�ร
ต่�ง	ๆ	เช่น	e-mail	โทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	โทรส�ร	เป็นต้น	
	 5.	วิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์ข้อมูล	 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริม�ณ 
และคุณภ�พ	 โดยประมวลผล	 และจัดทำ�	 (ร่�ง)	 ร�ยง�นโครงก�รติดต�ม 
และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นฯ	 ต�มร�ยประเด็นเสนอให้คณะทำ�ง�นฯ	
พิจ�รณ�
	 6.	 ปรับแก้	 (ร่�ง)	 ร�ยง�นโครงก�รติดต�มและร�ยง�นผล 
ก�รดำ�เนินง�นฯ	ต�มข้อเสนอของคณะทำ�ง�นฯ	และจัดทำ�	 (ร่�ง)	ร�ยง�นฯ	 
ฉบับสมบูรณ์	เสนอปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รพิจ�รณ�	ให้คว�มเห็นชอบ
	 7.	จัดพิมพ์เอกส�รร�ยง�นฯ	ฉบับสมบูรณ์	
	 8.	นำ�เรียนเอกส�รร�ยง�นฯ	 ฉบับสมบูรณ์	 เพื่อผู้บริห�รระดับสูง
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	และผู้เกี่ยวข้อง	สำ�หรับใช้ประโยชน์ต่อไป

ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร
	 	 ระหว่�งวันที่	6	-	30	กันย�ยน	2559

กิจกรรม สถ�นที่ และระยะเวล�ดำ�เนินก�ร
	 1.	ประชุมปฏิบัติก�รว�งแผนแนวท�งก�รดำ�เนินง�น/กำ�หนด
ประเด็นก�รติดต�มประเมินผล	 และร�ยง�นผลโครงก�รฯ	 ผู้เกี่ยวข้อง	 
จำ�นวน	 10	 คน	 ระยะเวล�	 1	 วัน	 ระหว่�งวันที่	 6	 กันย�ยน	 2559	 
ณ	 ห้องประชุมก่อ	 สวัสดิพ�ณิชย์	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�น
ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
	 2.	เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	 จ�กผู้รับทุนก�รศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ� 
และผู้จบก�รศึกษ�แล้ว/ผู้ออกกล�งคัน	 กับผู้ปกครอง	 และผู้ดูแลผู้รับทุน 
ในพื้นที่	 จำ�นวน	1	ครั้ง	จำ�นวน	15	คน	จำ�นวน	4	วันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 
ฉะเชิงเทร�	และพระนครศรีอยุธย�	ระหว่�งวันที่	20	-	23	กันย�ยน	2559
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	 3.	ประชุมปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์ข้อมูล	 และเรียบเรียง 

ก�รจัดทำ�	 (ร่�ง)	 สรุปผล	 ก�รดำ�เนินง�นเป็นภ�พรวมโครงก�รติดต�ม 

และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	 

พิจ�รณ�ตรวจสอบคว�มเชื่อมโยงของข้อมูล	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้เชี่ยวช�ญ	 

นกัวชิ�ก�ร	และผูร้บัผดิชอบโครงก�รจ�กหนว่ยง�นท่ีเกีย่วข้อง	จำ�นวน	35	คน	 

ระยะเวล�	 3	 วัน	 ระหว่�งวันที่	 27	 -	 29	 กันย�ยน	 2559	ณ	 ห้องประชุม 

ก่อ	 สวัสดิพ�ณิชย์	 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร

งบประม�ณดำ�เนินก�ร

	 จำ�นวนทั้งสิ้น	 153,980	 บ�ท	 (หนึ่งแสนห้�หมื่นส�มพันเก้�ร้อย 

แปดสิบบ�ทถ้วน)	 จ�กแผนง�นขย�ยโอก�สและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 

ผลผลตินโยบ�ยและแผนด�้นก�รศกึษ�	กจิกรรม	ก�รดำ�เนนิง�นด�้นนโยบ�ย

และยุทธศ�สตร์	 งบดำ�เนินง�น	 ร�ยละเอียดต�มประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ย 

ที่แนบหน่วยง�นที่รับผิดชอบ	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	

ตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ย

	 ร�ยง�นโครงก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร 

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี	จำ�นวน	1	ฉบับ	

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ

	 1.	กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีข้อมูลที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบ 

ก�รพิจ�รณ�ในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รในระยะต่อไป	 	

	 2.	ส่ วนร�ชก�ร ท่ี เกี่ ยว ข้อง	 และส�ธ�รณชนรับทร�บผล 

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รีระหว่�งปีก�รศึกษ�	

2547-2558
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แบบบันทึกข้อมูลผู้รับทุนเป็นร�ยบุคคล

โครงก�รติดต�มและจัดทำ�ร�ยง�นผล

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนเฉลิมร�ชกุม�รี

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

สถ�นที่ไปเยี่ยม

	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	

	วิทย�ลัยส�รพัดช่�งชลบุรี	

	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งปะกง

	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	วิทย�ลัยสงฆ์พุทธโสธร	

	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์	

	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�	

	วิทย�ลัยเทคโนโลยีและอุตส�หกรรมก�รต่อเรือพระนครศรีอยุธย�	

 มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	วิทย�เขตมห�วชิร�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับทุน 

		 1.1	ชือ่	(น�ย/น�งส�ว)	……………………………	น�มสกลุ.................……………….	 

	 	 นักเรียนทุน	รุ่นที่...............

  เลขบัตรประช�ชน	13	หลัก             

		 1.2	ศ�สน�	 	พุทธ		 	อิสล�ม		 	คริสต์

		 1.3	สัญช�ติ	 	ไทย		 	อื่น	ๆ	โปรดระบุ................................
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		 1.4	ภูมิลำ�เน�เดิมของผู้รับทุน	

	 	 บ�้นเลขที…่………	หมู.่.......	ถนน………………………	ตำ�บล………...……...…

	 	 อำ�เภอ............….....…	จงัหวดั..............…………	รหสัไปรษณยี.์...............

	 	 ผู้รับทุนอ�ศัยอยู่กับ	 	บิด�-ม�รด�	 	ปู่-ย่�ต�-ย�ย	

         	บุคคลอื่น	ๆ	โปรดระบุ....................................

		 1.5	ที่อยู่ปัจจุบันของผู้รับทุน

	 	 บ้�นเลขที่......................	หมู่ที่...............	ตรอก/ซอย.............................

	 	 ตำ�บล.......................	อำ�เภอ........................	จังหวดั................................

	 	 รหสัไปรษณยี.์.............	โทรศพัท.์..........................	โทรส�ร.....................

	 	 โทรศัพทม์อืถอื...................................	e-mail………….......…………………

	 	 Facebook…………………………...........…….	Line	ID…………………………..

	 1.6	เพื่อนสนิทของผู้รับทุน

	 	 ชือ่.....................................	น�มสกลุ..................................	ชัน้...............

	 	 บ้�นเลขที่....................	หมู่ที่..........	ตรอก/ซอย...................................

	 	 ตำ�บล.......................	อำ�เภอ........................	จังหวดั................................ 

	 	 รหสัไปรษณยี.์.............	โทรศพัท.์..........................	โทรส�ร.....................

	 	 โทรศัพทม์อืถอื...................................	e-mail………….......…………………

	 	 Facebook…………………………...........…….	Line	ID…………………………..

2. ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ของผู้รับทุน

	 2.1	ผู้รับทุนกำ�ลังศึกษ�ระดับชั้น	 	ปวช.	ปี............	 	ปวส.	ปี............ 

   	ป.ตรี	ปีที่............

		 	 คณะ..............................................	ส�ข�วชิ�........................................

	 2.2	อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�/เจ้�หน้�ที่ผู้ดูแลทุน	

	 	 ชือ่………………………..............……	น�มสกลุ………………………………………

	 	 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้...........................	โทรศัพท์มือถือ...........................
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	 2.3	ผลก�รเรยีนเฉลีย่สะสม....................	เฉพ�ะภ�คเรยีนที	่1/2558..............	 

	 	 เฉพ�ะภ�คเรียนที่	2/2558........

	 2.4	คว�มภ�คภูมิใจ/คว�มสำ�เร็จของผู้รับทุน	อ�ทิ	ผลง�น	ร�งวัล	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 ............................................................................................................. 

	 	 .............................................................................................................

3. สภ�พครอบครัวของผู้รับทุน

	 3.1	บิด�	(1)	 	มีชีวิต	 	อยู่ด้วยกัน	 	หย่�ร้�ง	(2)	 	ถึงแก่กรรม

	 	 ประกอบอ�ชพี………………………………….	ร�ยได…้……….........บ�ท/เดือน

	 3.2	ม�รด�	(1)	 	มีชีวิต	 	อยู่ด้วยกัน	 	หย่�ร้�ง	(2)	 	ถึงแก่กรรม

	 	 ประกอบอ�ชพี………………………………….	ร�ยได…้……….........บ�ท/เดือน

	 3.3	ผู้ดูแล/ผู้ปกครองผู้รับทุน	นอกเหนือจ�กบิด�ม�รด�	

	 	 ประกอบอ�ชพี………………………………….	ร�ยได…้……….........บ�ท/เดือน

	 3.4	ร�ยได้เฉลี่ยของครอบครัว	จำ�นวน...................................บ�ทต่อเดือน

	 3.5	ครอบครวัไดกู้้ยมืเงนิเพือ่ก�รศกึษ�ของผูร้บัทนุจ�กแหลง่อืน่	ๆ 	หรอืไม	่

  	ไม่ได้กู้ยืม	 	กู้ยืม	จ�ก..................................................................

	 3.6	ผู้รบัทนุมีพ่ีน้อง	จำ�นวน...............คน	ผูร้บัทนุเปน็บตุรลำ�ดบัที.่..............

	 3.7	หน้�ที่ที่ผู้รับทุนต้องร่วมรับผิดชอบภ�ยในครอบครัว

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................
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4. ที่พักอ�ศัยและก�รเดินท�งไปสถ�นศึกษ�ของผู้รับทุน

		 4.1	สภ�พที่พักอ�ศัย	

  	บ้�นพัก	 	หอพัก	 	ที่พักลักษณะอื่น	ๆ	....................................

  	บ�้นตนเอง	 	ภ�ยในสถ�นศกึษ�	……………………………………………

  	บ้�นเช่�	 	ภ�ยนอกสถ�นศึกษ�	

  	อ�ศัยอยู่กับญ�ติ

  	เช่�ที่ปลูกบ้�น

		 4.2	วิธีเดินท�งจ�กที่พักอ�ศัยไปยังสถ�นศึกษ�

  	เดิน

  	รถจักรย�นส่วนตัว	 	รถจักรย�นยนต์ส่วนตัว	

  	รถโดยส�ร	 	รถรับจ้�งประเภทอื่น	ๆ	..........................................

  	อื่น	ๆ	โปรดระบุ..............................................................................

		 4.3	ระยะท�งจ�กที่พักถึงสถ�นศึกษ�..............กิโลเมตร	

5. ฐ�นะท�งเศรษฐกิจของผู้รับทุน

	 5.1	ผู้รับทุนอยู่ระหว่�งรับทุนก�รศึกษ�อื่น	ๆ	หรือไม่	

   	ไม่ได้รับ	 	ได้รับทุนอื่น	จ�ก.........................................................

	 5.2	ผู้รับทุนอยู่ระหว่�งกู้ยืมเงินจ�กแหล่งทุนต่�ง	ๆ	หรือไม่	

  	ไม่ได้กู้ยืม	 	กู้ยืม	จ�ก..................................................................

	 5.3	ผู้รับทุนมีก�รห�ร�ยได้พิเศษหรือไม่

  	ไม่มีร�ยได้พิเศษ

  	มีร�ยได้พิเศษจ�กก�รประกอบอ�ชีพ………………………………………

		 	 	 ร�ยได้เฉลี่ย………………………..บ�ท/เดือน
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	 5.4	ผู้รับทุนได้รับเงินทุนโครงก�รทุนเฉลิมร�ชกุม�รี	โดย

  	เงินสด

  	เงินฝ�กนำ�เข้�บัญชีธน�ค�ร........................ส�ข�...........................

		 	 	 จังหวัด..............................................

  	อื่น	ๆ	โปรดระบุ................................................

	 5.5	ผู้รับทุนมีก�รจัดทำ�บัญชีใช้จ่�ยหรือไม่

  	ไม่ทำ�	 	ทำ�บัญชีรับ-จ่�ย

	 5.6	ผู้รับทุนได้รับเงินทุนเพียงพอหรือไม่

  	เพียงพอ	 	ไม่เหลือเงิน	

  	เหลือเงินเฉลี่ย......................บ�ท	ต่อภ�คก�รศึกษ�

  	ไมเ่พยีงพอ	ตอ้งก�รเพิม่อกีเฉลีย่......................บ�ทตอ่ภ�คก�รศกึษ�

	 5.7	ร�ยก�รใช้จ่�ยเงินทุนของผู้รับทุน

  	ค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ�ตอ่ภ�คก�รศกึษ�	จำ�นวน......................บ�ท

  	ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวเนื่องกับก�รศึกษ�	เช่น

	 	 	 -	ค่�เสื้อผ้�นักศึกษ�.....................................บ�ทต่อภ�คก�รศึกษ�

	 	 	 -	ค�่อปุกรณก์�รศกึษ�.....................................บ�ทตอ่ภ�คก�รศกึษ�

	 	 	 -	ค�่หนงัสอืเรยีน.............................................บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�

	 	 	 -	ค�่ถ�่ยเอกส�ร..............................................บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�

	 	 	 -	ค่�พิมพ์ร�ยง�น..........................................บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�

  	ค่�ที่พัก......................................................................บ�ทต่อเดือน

  	ค�่อ�ห�รและเครือ่งดืม่.................................................บ�ทตอ่เดอืน

  	ค�่สือ่ส�รโทรคมน�คม..................................................บ�ทตอ่เดอืน

  	ค�่ใชจ้�่ยในก�รเดนิท�ง.................................................บ�ทตอ่เดอืน

  	ค�่รกัษ�พย�บ�ล...........................................................บ�ทตอ่เดอืน

  	ค�่ใชจ้�่ยอืน่	ๆ 	(โปรดระบ)ุ............................................บ�ทต่อเดือน
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6. สุขภ�พของผู้รับทุนและบุคคลในครอบครัว

	 6.1	ผู้รับทุน	

  	แข็งแรง	 	ไม่แข็งแรง	ป่วยเป็นโรค................................................

	 6.2	บุคคลในครอบครัวโดยรวม	

  	แข็งแรง	 	ไม่แข็งแรง	ป่วยเป็นโรค...............................................

7. คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

		 7.1	กิจกรรมก�รเยี่ยมผู้รับทุนในโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 ............................................................................................................. 

	 	 .............................................................................................................

	 7.2	ก�รดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 .............................................................................................................	

	 	 ............................................................................................................. 

	 	 .............................................................................................................

8. แสดงคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................
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แบบบันทึกข้อมูลผู้รับทุนเป็นร�ยบุคคล (ฉบับเพิ่มเติม)

โครงก�รติดต�มและจัดทำ�ร�ยง�น

ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนเฉลิมร�ชกุม�รี

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

สถ�นที่ไปเยี่ยม

	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	วิทย�ลัยสงฆ์พุทธโสธร	

 มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย	วิทย�เขตมห�วชิร�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

1. ข้อมูลส่วนตัว 

	 ชือ่ผูร้บัทนุ…………………………….................………	นกัเรยีนทนุ	รุน่ที.่.............

 เลขบัตรประช�ชน	13	หลัก	             

2. ฐ�นะท�งเศรษฐกิจของผู้รับทุน

	 2.1	ผู้รับทุนได้รับเงินทุนเพียงพอหรือไม่

  	เพียงพอ	 	ไม่เหลือเงิน	

  	เหลือเงินเฉลี่ย..........................บ�ทต่อภ�คก�รศึกษ�	

  	ไมเ่พยีงพอ	ตอ้งก�รเพิม่อกีเฉลีย่......................บ�ทตอ่ภ�คก�รศกึษ�
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	 2.2	ร�ยก�รใช้จ่�ยเงินทุนของผู้รับทุน

  	ค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ�ตอ่ภ�คก�รศกึษ�	จำ�นวน......................บ�ท

  	ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวเนื่องกับก�รศึกษ�	เช่น

	 	 	 -	ค�่อฐับรขิ�ร..................................................บ�ทตอ่ภ�คก�รศกึษ�

	 	 	 -	ค�่อปุกรณก์�รศกึษ�....................................บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�

	 	 	 -	ค�่หนงัสอืเรยีน.............................................บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�

	 	 	 -	ค�่ถ�่ยเอกส�ร............................................บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�

	 	 	 -	ค�่พมิพร์�ยง�น............................................บ�ทต่อภ�คก�รศกึษ�

 	ค�่สือ่ส�รโทรคมน�คม........................................................บ�ทต่อเดือน

 	ค�่ใชจ้�่ยในก�รเดนิท�งไป-กลบั.........................................บ�ทต่อเดือน

 	ค�่รกัษ�พย�บ�ล.................................................................บ�ทต่อเดือน

 	ค่�ใช้จ่�ยอืน่	ๆ 	(โปรดระบุ).................................................บ�ทตอ่เดอืน
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โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบบันทึกก�รสัมภ�ษณ์อ�จ�รย์/เจ้�หน้�ที่ที่ดูแลผู้รับทุน

โครงก�รติดต�มและจัดทำ�ร�ยง�น

ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนเฉลิมร�ชกุม�รี

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

สถ�นที่ไปเยี่ยม

	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	

	วิทย�ลัยส�รพัดช่�งชลบุรี	

	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งปะกง

	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	วิทย�ลัยสงฆ์พุทธโสธร	

	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์

	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�	

	วิทย�ลัยเทคโนโลยีและอุตส�หกรรมก�รต่อเรือพระนครศรีอยุธย�	

	มห�วทิย�ลยัมห�มกฏุร�ชวทิย�ลยั	วทิย�เขตมห�วชริ�ลงกรณร�ชวทิย�ลยั	

	มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

1. ข้อมูลอ�จ�รย์/เจ้�หน้�ที่ผู้ดูแลทุน

 	อ�จ�รย์ผู้ดูแลทุน	 	เจ้�หน้�ที่ผู้ดูแลทุน

	 ชือ่...............................................	น�มสกลุ.....................................................	

	 ที่อยู่..................................................	หมู่...........	ถนน................................

		 ตำ�บล.......................	 อำ�เภอ........................	 จังหวัด................................ 

	 รหัสไปรษณีย์..............	โทรศัพท์...............................	โทรส�ร.....................

	 โทรศัพทมื์อถอื.........................................	e-mail………….......…………………

	 Facebook………………………….............…….	Line	ID……………....……………..
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2. ระยะเวล�ที่ปฏิบัติหน้�ที่ดูแลผู้รับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

	 …………ปี	...........เดือน

3. สภ�พปัญห�/อุปสรรค และแนวท�งแก้ไข

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................



118     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
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4. ครูแนะแนว (ถ้�มี)

	 ชือ่...............................................	น�มสกลุ.....................................................	

	 ที่อยู่..................................................	หมู่...........	ถนน................................

		 ตำ�บล.......................	 อำ�เภอ........................	 จังหวัด................................ 

	 รหัสไปรษณีย์..............	โทรศัพท์...............................	โทรส�ร.....................

	 โทรศัพทมื์อถอื.........................................	e-mail………….......…………………

	 Facebook………………………….............…….	Line	ID……………....……………..

5. ระยะเวล�ที่ปฏิบัติหน้�ที่ดูแลผู้รับทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

	 …………ปี	...........เดือน

6. สภ�พปัญห�/อุปสรรค และแนวท�งแก้ไข

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................

	 ...................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................



ภาคผนวก ค
ภ�พกิจกรรมโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
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ภ�พกิจกรรมโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี
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ภาคผนวก ง

	 -	 คู่มือแนวท�งก�รดำ�เนินง�นก�รส่งเสริม	 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี

	 -	คู่มือก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลโครงก�รทุนก�รศึกษ�เฉลิมร�ชกุม�รี
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คู่มือแนวทางการด�าเนินงานการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
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142     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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143     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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144     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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145     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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146     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
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147     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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148     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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153     รายงานการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
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คณะท�างานรูปเล่ม

ที่ปรึกษ�
	 1.	น�งผ�นิตย์	มีสุนทร	 ที่ปรึกษ�
	 	 รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
	 2.	น�งส�วดุริย�	อมตวิวัฒน์	 ที่ปรึกษ�	
	 	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
	 3.	น�ยเชิดศักดิ์	ศรีศักดิ์วิชัย	 ที่ปรึกษ�	
	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 1.	น�ยปร�โมทย์	แก้วสุข
	 2.	น�ยประดิษฐ์	ระสิต�นนท์
	 3.	น�งแสงระวี	ว�จ�วุทธ
	 4.	น�ยสุวัฒน์	อ้นใจกล้�
	 5.	น�ยแสงไทย	มีสุนทร
	 6.	น�ยเชิดศักดิ์	สุภโสภณ

คณะทำ�ง�น
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
	 1.	น�งส�วนิติย�	หล�นไทย	 	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 2.	น�งอรวรรณ	กัลปดี	 	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 3.	น�งปุญญ์พัชช�ณัฏฐ์	ใจสถ�น	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ  
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	 4.	น�งปนัดด�	อุปะละ	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 5.	น�งประภัทศร	เหลืองประเสริฐ	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 6.	น�งส�วอัจฉร�	บัวสุวรรณ	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร
	 7.	น�งส�วปร�นี	ลิ้มในเมือง	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร
	 8.	น�งส�วพัชณิด�	มะอ�จเลิศ	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 1.	น�งส�วสุช�ด�	สภ�พงศ์	
	 	 นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�ร
	 2.	น�งส�วอัจฉร�	มันทวงษ์	
	 	 นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�ร

ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
	 1.	น�งม�ลัย	รัตวร	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร
	 2.	น�งส�วดวงสมร	พันธุ์วิเชียร	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร
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ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�
	 1.	น�งส�วอัมพ�พันธุ์	ก�รุณกิจ	
	 	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร
	 2.	น�งส�วปิ่นทิพย์	บุตรแก้ว	
	 	 เจ้�หน้�ที่ประส�นง�นโครงก�ร

ผู้แทนสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ
	 1.	น�ยเดช�	ละลีย์	
	 	 นักวิช�ก�รศ�สน�ชำ�น�ญก�ร
	 2.	น�ยชำ�น�ญศิลป์	ก้อนแสนไชย 
	 	 นักวิช�ก�รศ�สน�ชำ�น�ญก�ร

วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ เนื้อห�เพื่อจัดทำ�รูปเล่มร�ยง�นฯ
	 1.	น�งส�วนิติย�	หล�นไทย	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 2.	น�งปุญญ์พัชช�ณัฏฐ์	ใจสถ�น	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
	 3.	น�งส�วปร�นี	ลิ้มในเมือง	
	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร
	 4.	น�งส�วพัชณิด�	มะอ�จเลิศ	

	 	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร 
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รายงานการติดตามและรายงานผล
การด�าเนินงาน

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559


