
โครงการ “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ”  

ชื่อโครงการ  โครงการ “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ” 

ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ สัมพันธ์ชุมชน 

ลักษณะโครงการ               ❑ โครงการใหม่      ❑   โครงการต่อเนื่อง 

งบประมาณ               ❑   ภาคเรียนที่ 1 (1 เมษายน 2563  – 30 กันยายน 2563) 

                                   ❑   ภาคเรียนที่ 2 (1 ตุลาคม 2563  – 31 มีนาคม 2564) 

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 2.7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กลยุทธ์โรงเรียนสตูลวิทยา 

กลยุทธ์ที่ 5    การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 

       ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ชุมชน /องค์กรสถาบันเอกชน/เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ 

       โรงเรียนปีละ  1 ครั่ง 

1. หลักการและเหตุผล 

ในช่วงที่โรงเรียนสตูลวิทยาจะมีอายุครบ 111 ปี สมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา มูลนิธิสตูลวิทยา  และ
โรงเรียนสตูลวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายบนความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่า การให้โอกาสที่ดีที่สุดในสังคม 
คือ การให้การศึกษาเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพ ทีมีค่าต่อตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ เพราะเด็กและ
เยาวชน คือ ทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมและคุณภาพชีวิต สมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสตูลวิทยา 
และโรงเรียนสตูลวิทยาจึงมีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสและสร้างรอยต่อทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  จึงได้จัดทำโครงการ “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ” ขึ้น เพื่อ
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้
ประสงค์รับทุนการศึกษา 

 

 

 



 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยามีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครองโรงเรียนสตูลวิทยาในระดับหนึ่ง 

2. เพื่อการพัฒนาเด็กติดตามดูแลความประพฤติตลอดถึงการปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึก รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

3. เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยทางสมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา เป็นสื่อกลางในการ
ประสาน ระหว่างผู้ให้กับผู้รับไดท้ำงานสงเคราะห์ และพัฒนาโดยตรงไปยังเด็ก และครอบครัว 

3. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มคีวามประสงค์จะศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาย่อยในคณะอ่ืนๆ ที่มีวงเล็บว่า กศ.บ.  และ/หรือ สาขาวิชาชีพครู ได้มีทุนการศึกษา
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวน 2 ทุนการศึกษา 

 2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 2.1 นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียน
หนังสือตลอดจนสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ระลึกถึงและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนสตูลวิทยา สมาคมศิษย์เก่าสตูล
วิทยา และมูลนิธิโรงเรียนสตูลวิทยาที่จะธำรงชื่อเสียงของโรงเรียนไว้คู่สตูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ 

1 จดัท ำโครงกำรเพือ่ขออนุมตั ิ เดอืน มกรำคม 2564  

2 ตดิต่อองคก์รต่ำงๆ และผูม้จีติศรทัธำบรจิำค
ทุนกำรศกึษำ  

เดอืน มกรำคม – 
พฤษภำคม 2564 

 

3 ประกำศรบัค ำขอรบัทุน  เดอืน พฤษภำคม – 
มถิุนำยน 2564 

 

4 คณะกรรมกำรสมัภำษณ์  
 

เดอืน พฤษภำคม – 
มถิุนำยน 2564 

 

5 มอบทุนกำรศกึษำ  เดอืน พฤษภำคม – 
กนัยำยน 2564 

 

6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  เดอืน สงิหำคม – 
กนัยำยน 2564 

 

 

5. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

  จากเงิน รายได้สถานศึกษาได้มาจากการะดมจากสมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน
สตูลวิทยา และโรงเรียนสตูลวิทยา  งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น …………………………… บาท  และหมวด
ค่าใช้สอย เพ่ือเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการสัมภาษณ์ ................ บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาย่อยในคณะอ่ืนๆ ที่มีวงเล็บว่า กศ.บ.  และ/หรือ 
สาขาวิชาชีพครู ได้รับทุนการศึกษา เพ่ือนำไปใช้เกี่ยวกับด้านการเรียน ตลอดจนมีจิตอาสาที่จะมาช่วยเหลืองานของ
สมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา มูลนิธิสตูลวิทยา และโรงเรียนสตูลวิทยาในอนาคต 

๗. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

1 ติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงการ 

  2 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสตูลวิทยา 

 



หลักเกณฑ์การพิจารณานักเรียน โครงการ “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ” สมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา มีนโยบายส่งเสริมการเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา โดยจัดให้มี
ทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีภาคเรียน 2563  จำนวน 2 ทุน โดยผู้มีสิทธิที่
จะขอรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุน 

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน เฉลี่ย 2.50  โดยมีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญา

ตรี ในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาย่อยในคณะอ่ืนๆ ที่มีวงเล็บว่า กศ.บ.  และ/หรือ สาขาวิชาชีพครู 

3. เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี  ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด 
4. มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองและสังคม โดยเฉพาะโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา 

มูลนิธิสตูลวิทยา 
5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืน (ทุน กยศ. ถือเป็นเงินกู้ ไม่นับเป็นทุนภาคเรียน) 
6. มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน 
7. สอบเข้าศึกษาในภาควิชาที่กำหนดในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

2. ทุนและการเบิกจ่าย 

1. ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 50,000 บาท ต่อป ี
สมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา โอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนปีละ 4  ครั้ง ครั้งละ 25,000 บาทในต้นภาคเรียน 

2. การโอนครั้งแรก - เมื่อสมาคมฯ ได้รับหลักฐานยืนยันการเข้ารับภาคเรียนในสถาบันและสาขาวิชาที่
กำหนดในการให้ทุน 

3. การโอนครั้งต่อๆ ไป - ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป หลังจากสมาคมฯ ได้รับจดหมายรายงาน พร้อมผลการ
เรียนอย่างเป็นทางการ และเอกสารประกอบอื่นที่กำหนดในแต่ละครั้ง สำหรับภาคภาคเรียนก่อนหน้า และหลักฐาน
การชำระเงินบำรุงภาคเรียนสำหรับภาคภาคเรียนต่อไป 

 
หมายเหตุ ในกรณีนักเรียนลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน นักเรียนจะต้องรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน ภาคฤดูร้อนด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



3. ระยะเวลาการให้/รับทุน 

ตามระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรี การให้ทุนจะถูกยกเลิกในกรณี ดังต่อไปนี้ 
1. นักเรียนเลิกเรียนหรือถูกให้ออกจากสถาบัน หรือสมาคมฯ ไม่ได้รับจดหมาย หรือ 

รายงานผลการเรียน หรือ นักเรียนมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ในภาคใดภาคหนึ่ง (ทุนจะถูกยกเลิกในภาคเรียนต่อไป)
และนักเรียนจะถูกเรียกเงินคืนตามจำนวนที่นักเรียนได้รับ ภายในกำหนดเวลา 90 วันนบัที่ออกจากสถานศึกษาแห่ง
นั้น 

2.  เหตุอื่นซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าทำให้นักเรียนขาดคุณสมบัติ 
 

4. ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยาเปิดรับสมัครขอรับทุนภาคเรียน ในระดับอุดมศึกษา  

สำหรับปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20 มีนาคม 2564  หมดเขตส่งใบสมัครให้โรงเรียนวันที่ 31 มีนาคม 2564 
2. นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนภาคเรียนระดับอุดมศึกษาในเว็บไซต์ของโรงเรียน  

หรือขอใบสมัครจากสมาคมฯ ทางครูที่สมาคมฯ ประกาศชื่อ 
3. นักเรียนกรอกใบสมัครรับทุนระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ  

ได้แก่ 
1) เอกสารแจ้งผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หรือผลการ 

เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 
2) จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวและส่งให้สมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา 

ในวันที่ 5  เมษายน 2564 สมาคมฯ พิจารณาภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน
ภายในวันที่  15 พฤษภาคม 2564 

๓) นำเสนอแฟ้มสะสมงานโดยเลือก 3 รายการที่ดีที่สุดซึ่งประกอบด้วยด้านวิชาการ    
ด้านจิตอาสา  และ การมีส่วนร่วม  

*****  สมาคมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564  

 ****  ในกรณีที่สมาคมฯ ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางสมาคมฯ จะตัดสิทธิ์ และเรียกผู้มีสิทธิ์
ลำดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


