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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา 

พ.ศ. 2560 
-------------- 

 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั ข้อ 
55(9) และข้อ 81(14) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 10/2560 วนัท่ี 17 กนัยายน 2560 จงึ
ก าหนดระเบียบวา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1. ระเบียบนีเ้รียกวา่   "ระเบียบว่าด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา พ.ศ. 2560" 
 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 
     ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบวา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา พ.ศ. 2558 
     ข้อ  4. ระเบียบนีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก  
     ข้อ  5. ในระเบียบนี ้
               "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
               "คณะกรรมการด าเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
               "กรรมการ"   หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
                                ศรีนครินทรวิโรฒ   จ ากดั 
               "สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
               "บตุร" หมายถึง บตุรของสมาชิก แตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม 

“สถานศกึษา” หมายถึง สถานศกึษาท่ีสงักดักระทรวงศกึษาธิการ, องค์การบริหาร 
       สว่นจงัหวดั, กรุงเทพมหานคร   ทัง้สายสามญัและสายอาชีพ 

ข้อ  6. สมาชิกผู้ขอรับทนุการศกึษาตามระเบียบนี ้จะต้องเป็นสมาชิกท่ียงัรับราชการหรือ
ปฏิบตังิานหรือเกษียณอายกุารท างาน ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยั
นเรศวร มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัพะเยา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ข้อ  7. ให้สหกรณ์จ่ายเงินสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกจากทนุสาธารณประโยชน์ และในปีใดหาก
ไมพ่อจา่ย ให้จา่ยส่วนท่ีเกินจากประมาณการรายจา่ยประจ าปี  
     ข้อ  8. เงินสง่เสริมการศกึษา มี   3 ประเภท 
              8.1   เงินสงเคราะห์การศกึษา 
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               8.2   เงินสง่เสริมเรียนดี 
  8.3   เงินรางวลัส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
     ข้อ  9. การพิจารณาทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก 
               9.1   สหกรณ์ให้ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก   ครอบครัวละ 1 ทนุ  
               9.2   เงินสงเคราะห์การศกึษา และเงินสง่เสริมเรียนดี ให้จา่ยตามระดบัการศกึษาในแตล่ะ 

ปี   ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงระดบัปริญญาตรี   ดงันี ้
(1) ประถมศกึษา     1,000 บาท 
(2) มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย,  

อาชีวศกึษา และอนปุริญญา   1,500 บาท 
(3) ปริญญาตรี                         2,000 บาท 

9.3   เงินรางวลัส าเร็จการศกึษา (ปริญญาตรีใบแรก) 2,500 บาท 
     ข้อ  10. คณุสมบตัขิองสมาชิกผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร 

10.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 2 ปี แต่ไมน่บัรวมอายกุารเป็นสมาชิกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

10.2 มีบตุรท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาและมีอายไุมเ่กินท่ีก าหนด ดงันี ้
(1) ประถมศกึษา    อายไุมเ่กิน 13 ปี 
(2) มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย,  

อาชีวศกึษา  และอนปุริญญา  อายไุมเ่กิน 21 ปี 
(3) ปริญญาตรี                        อายไุมเ่กิน 23 ปี 

10.3 ในกรณีทัง้สามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ย่ืนขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร
ได้เพียงคนเดียว 

10.4 บตุรท่ีจะได้รับทนุสง่เสริมการศกึษา ต้องยงัไมมี่งานท าท่ีมีเงินได้รายเดือน 
10.5 ประเภทเงินสงเคราะห์การศกึษา   สมาชิกผู้ขอทนุการศกึษาให้บตุร จะต้องมี

เงินเดือนไมเ่กิน 18,000 บาท และต้องแสดงใบรับเงินเดือนท่ีเป็นปัจจบุนั 
10.6 ประเภทเงินสง่เสริมเรียนดี   บตุรผู้จะได้รับทนุการศกึษา ต้องศกึษาอยูช่ัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2 ขึน้ไป และมีผลการเรียนในปีการศกึษาท่ีผา่นมาเฉล่ียทัง้ปีไมต่ ่า
กวา่ท่ีก าหนด ดงันี ้

(1) ประถมศกึษา                                  ไมต่ ่ากวา่ 3.50  
(2) มธัยมศกึษาตอนต้น    ไมต่ ่ากวา่ 3.25 
(3) มธัยมศกึษาตอนปลาย, อาชีวศกึษา, อนปุริญญา  ไมต่ ่ากวา่ 3.00 
(4)  ปริญญาตรี                                                 ไมต่ ่ากวา่ 2.75  
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 ข้อ 11. หลกัฐานประกอบการขอรับทนุสง่เสริมการศกึษา 
               สมาชิกผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร ต้องสง่หลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดงันี ้

(1) ใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ท่ีกรอกข้อความสมบรูณ์
ถกูต้องตามความเป็นจริง 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือสมาชิกและบตุรท่ีขอรับทนุการศกึษา 
 ในกรณีท่ีช่ือ  ช่ือสกลุ  ในส าเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกนั ให้แสดงส าเนาสตูบิตัร 
หรือหนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกลุ 
(3) หนงัสือรับรองจากสถานศกึษา พร้อมทัง้ลงนามรับรองและประทบัตรา 

 ข้อ 12. ในกรณีขอทนุประเภทเงินสง่เสริมเรียนดี   ต้องเพิ่มหลกัฐานผลการเรียน คือ 
(1) ใบรับรองผลการศกึษาประจ าปีการศกึษา(ปีก่อนขอทนุการศกึษา)   หรือ 
(2) ใบรายงานผลการศกึษาหรือสมดุประจ าตวันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนประจ าปีการศกึษา

ซึง่มีคะแนนรวมตลอดทัง้ปี  ถ้าเป็นส าเนาต้องแสดงพร้อมฉบบัจริง 
ข้อ 13. ในกรณีขอรับเงินรางวลัส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี ต้องสง่เอกสารหลกัฐาน คือ  

ส าเนาใบปริญญาบตัร พร้อมแสดงฉบบัจริง 
 ข้อ 14. ก าหนดวนัย่ืนขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร 

(1) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์การศกึษาและเงินสง่เสริมเรียนดี ต้องเตรียม
หลกัฐานประกอบการขอรับทนุการศกึษาตามข้อ 11 หรือ 12 แล้วแตก่รณี สง่ท่ี
ส านกังานสหกรณ์ ภายในเดือนสิงหาคมของแตล่ะปี  

(2) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินรางวลัส าเร็จการศกึษาบตุร  ต้องสง่เอกสารหลกัฐาน 
ตามข้อ 12 ภายใน 90 วนั หลงัจากวนัรับปริญญาบตัร 

     ข้อ 15. กรรมการพิจารณาทนุการศกึษา 
             ให้คณะกรรมการด าเนินการ  แตง่ตัง้กรรมการประจ าหน่วยเป็นกรรมการพิจารณาทนุการศกึษา  
และรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 

ข้อ 16. ก าหนดเวลาและสถานท่ีรับทนุการศกึษา 
             สมาชิกผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรและได้ผา่นการพิจารณาแล้ว สามารถขอรับทนุการศกึษา
ได้ภายในเดือนกนัยายนของปีเดียวกนั (อย่างช้าภายใน 90 วนั นบัแตว่นัอนมุตั)ิ หรือตามประกาศของ
สหกรณ์ 
 สมาชิกผู้ขอรับเงินรางวลัส าเร็จการศกึษาของบตุร ต้องรอให้คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั พิจารณาอนมุตักิ่อน 
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     ข้อ 17. สมาชิกท่ีขอรับเงินสง่เสริมการศกึษาบตุร หากปรากฏในภายหลงัวา่ให้ถ้อยค าท่ีขดักบั
ระเบียบนีแ้ละหรือให้หลกัฐานท่ีไมเ่ป็นความจริง จะต้องคืนเงินท่ีรับไปแล้วแก่สหกรณ์   และจะไมไ่ด้รับการ
พิจารณาในการขอทนุตา่ง ๆ จากสหกรณ์อีกตอ่ไป 
     ข้อ 18. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
แหง่ระเบียบนี ้
 
                            ก าหนดไว้ ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2560 
 

                                                                          ลงช่ือ            
                                                                        (นายธาดาศกัดิ์   วชิรปรีชาพงษ์) 

                                                                         ประธานกรรมการ 
 

…………………. 
 


