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: ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
: ทุนต่อเนือ่ งจนสาเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร)
: เป็นผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้รับทุนที่สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
: ปีละ 384 ทุน (สพฐ. 240 ทุน สอศ. 144 ทุน) เริ่มดาเนินการปีการศึกษา 2550
สิ้นสุดปีการศึกษา 2564
: 30,000 บาท (เบิกจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 15,000 บาท)
โดยผ่านสถานบันอุดมศึกษา
: ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ

ความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ด้วยการสนับสนุนการศึกษาให้แก่
นัก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา สามเณร ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล และมี อัต ราการศึก ษาต่อ ต่า ได้มี โ อกาสศึก ษาต่อ ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศโดยรวม โดยด าเนิ น โครงการระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา
2547 - 2562 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2563 จัดสรรทุนการศึก ษาให้ แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร
ปีละ 480 ทุน เป็นเวลา 10 ปี ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4,800 ทุน ใช้งบประมาณ 528 ล้านบาท
กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยคณะกรรมการที่ ป รึก ษาและคณะกรรมการอานวยการโครงการทุ นการศึก ษา
เฉลิมราชกุมารี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์กรอบพื้นที่ และอื่น ๆ
เพื่อใช้ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทุกปีการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา 2547, 2548, 2549 และ
2550 ได้เห็นชอบให้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและสามเณรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีละ 240 ทุน (รวมกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปีละ 8 ทุน) สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึก ษา ปีล ะ 144 ทุ น และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ ปีล ะ 96 ทุน ตลอดทั้ งจัดท าแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องดาเนินการ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีดัง กล่าวมี นักเรียน
นักศึกษา และสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการกระจายอยู่หลายจังหวัดและหลายสังกัด ซึ่งอาจมีการย้าย
สถานที่ เรียนหรือ เลื่อนระดับการศึก ษา จึงท าให้ยากต่อการดูแลและติดตาม อีก ทั้ง ครูอาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติงานอาจมีการย้ายหรือสับเปลี่ยน จึงจาเป็นต้องมีการจัดวางแนวทางการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่รับทุน เพื่อให้ได้รับการดูแลและส่งต่อให้เรียนในระดับต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและ
สาเร็จการศึกษาตามเป้าหมายโครงการ ตลอดจนสามารถเรียนอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข
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เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถติด ตาม
การรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องมี แนวทางการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และ
สามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานใช้เป็นคู่ มือในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ เมื่อมีนักเรียนทุนการศึกษาโอนหรือย้ายสถานศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้ได้รับการศึกษาต่อ
จนจบปริญญาตรี รวมถึงการได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต สภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ ตลอดจนให้มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเมื่อสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาได้ และศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี รวมทั้งให้การดูแลในการใช้จ่ายเงินทุดนของนักเรียนให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยสถานศึกษาและทุกหน่วยงานมีนักเรียนทุนร่วมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินโครงการ ดังกล่ าวให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแนวทางการดาเนินงานในการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาตาม
โครงการได้เ สนอแนวทางดาเนินงานไว้ 4 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดท าฐานข้อมูล นัก เรียนทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุ ม ารี การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี การติ ด ตามประเมิ น ผลการรายงานผล
การดาเนินงานตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุ ม ารีและการส่งต่อนัก เรียน นัก ศึก ษา และสามเณรที่ ได้รับ
ทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
** ผู้ประสงค์ขอรับทุนโปรดติดตาม ข้อมูลการรับสมัครจากหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา **

