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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั 

ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา 

พ.ศ. 2558 

-------------- 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั ข้อ 

55(9) และข้อ 81(14) ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ท่ี 8/2558 วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2558 จงึ

กําหนดระเบียบวา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 6ข้อ  1. ระเบียบนีเ้รียกวา่   "ระเบียบวา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา พ.ศ.2558" 

 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2558 

     8ข้อ  3. ให้ยกเลกิระเบียบวา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษา พ.ศ. 2557 

     9ข้อ  4. ระเบียบนีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก  

     10ข้อ  5. ในระเบียบนี ้

               "สหกรณ์" หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

               "คณะกรรมการดําเนินการ" หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

               "กรรมการ"   หมายถงึ กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยั 

                                15ศรีนครินทรวิโรฒ   จํากดั 

               "สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

               "บตุร" หมายถงึ บตุรของสมาชิก แตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม 

“สถานศกึษา” หมายถึง สถานศกึษาท่ีสงักดักระทรวงศกึษาธิการ, องค์การบริหาร 

       19สว่นจงัหวดั, กรุงเทพมหานคร   ทัง้สายสามญัและสายอาชีพ 

ข้อ   6. สมาชิกผู้ขอรับทนุการศกึษาตามระเบียบนี ้จะต้องเป็นสมาชิกท่ียงัรับราชการหรือ

ปฏิบตังิานหรือเกษียณอายกุารทํางาน ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวทิยาลยับรูพา มหาวิทยาลยั

นเรศวร มหาวทิยาลยัทกัษิณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัพะเยา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ข้อ  7. ให้สหกรณ์จ่ายเงินสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกจากทนุสาธารณประโยชน์ และในปีใดหาก

ไมพ่อจ่าย ให้จ่ายสว่นท่ีเกินจากประมาณการรายจา่ยประจําปี  

     22ข้อ  8. เงินสง่เสริมการศกึษา มี   3 ประเภท 

              8.1   เงินสงเคราะห์การศกึษา 

               8.2   เงินสง่เสริมเรียนดี 

  8.3   เงินรางวลัสําเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
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     26ข้อ  9. การพิจารณาทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก 

               9.1   สหกรณ์ให้ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก   ครอบครัวละ 1 ทนุ  

               9.2   เงินสงเคราะห์การศกึษา และเงินสง่เสริมเรียนดี ให้จ่ายตามระดบัการศกึษาในแตล่ะ 

ปี   ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 ถงึระดบัปริญญาตรี   ดงันี ้

(1) ประถมศกึษา     1,000 บาท 

(2) มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย,  

อาชีวศกึษา และอนปุริญญา   1,500 บาท 

(3) ปริญญาตรี                         2,000 บาท 

9.3   เงินรางวลัสําเร็จการศกึษา (ปริญญาตรีใบแรก) 2,500 บาท 

     35ข้อ  10. คณุสมบตัขิองสมาชิกผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร 

10.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 2 ปี แตไ่มน่บัรวมอายกุารเป็นสมาชิกจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

10.2 มีบตุรท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาและมีอายไุมเ่กินท่ีกําหนด 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 ต้องยงัไมมี่งานทําท่ีมีเงินได้รายเดือน 

10.5 ประเภทเงินสงเคราะห์การศกึษา   สมาชิกผู้ขอทนุการศกึษาให้บตุร จะต้องมี

เงินเดือนไมเ่กิน 18,000 บาท 

10.6 ประเภทเงินสง่เสริมเรียนดี   บตุรผู้จะได้รับทนุการศกึษา ต้องศกึษาอยูช่ัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2 ขึน้ไป และมีผลการเรียนในปีการศกึษาท่ีผา่นมาเฉล่ียทัง้ปีไมต่ํ่า

กวา่ท่ีกําหนด ดงันี ้

(1) ประถมศกึษา                                   ไมต่ํ่ากวา่ 3.50  

(2) มธัยมศกึษาตอนต้น     ไมต่ํ่ากวา่ 3.25 

(3) มธัยมศกึษาตอนปลาย, อาชีวศกึษา, อนปุริญญา  ไมต่ํ่ากวา่ 3.00 

(4)  ปริญญาตรี                                                   ไมต่ํ่ากวา่ 2.75  

 50ข้อ 11. หลกัฐานประกอบการขอรับทนุสง่เสริมการศกึษา 

               51สมาชิกผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร ต้องสง่หลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดงันี ้
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(1) ใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด ท่ีกรอกข้อความสมบรูณ์

ถกูต้องตามความเป็นจริง 

(2) สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือสมาชิกและบตุรท่ีขอรับทนุการศกึษา 

 ในกรณีท่ีช่ือ  ช่ือสกลุ  ในสําเนาทะเบยีนบ้านไมต่รงกนั ให้แสดงสําเนาสตูบิตัร 

หรือหนงัสือสําคญัการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกลุ 

(3) หนงัสือรับรองจากสถานศกึษา พร้อมทัง้ลงนามรับรองและประทบัตรา 

 56ข้อ 12. ในกรณีขอทนุประเภทเงินสง่เสริมเรียนดี   ต้องเพิ่มหลกัฐานผลการเรียน คือ 

(1) ใบรับรองผลการศกึษาประจําปีการศกึษา(ปีก่อนขอทนุการศกึษา)   หรือ 

(2) ใบรายงานผลการศกึษาหรือสมดุประจําตวันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนประจําปีการศกึษา

ซึง่มีคะแนนรวมตลอดทัง้ปี  ถ้าเป็นสําเนาต้องแสดงพร้อมฉบบัจริง 

ข้อ 13. ในกรณีขอรับเงินรางวลัสําเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี ต้องสง่เอกสารหลกัฐาน คือ  

สําเนาใบปริญญาบตัร พร้อมแสดงฉบบัจริง 

 61ข้อ 14. กําหนดวนัย่ืนขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร 

(1) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์การศกึษาและเงินสง่เสริมเรียนดี ต้องเตรียม

หลกัฐานประกอบการขอรับทนุการศกึษาตามข้อ 11 หรือ 12 แล้วแตก่รณี สง่ท่ี

สํานกังานสหกรณ์ ภายในเดือนมิถนุายนหรือเดือนสงิหาคมของแตล่ะปี  

(2) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินรางวลัสําเร็จการศกึษาบตุร  ต้องสง่เอกสารหลกัฐาน 

ตามข้อ 12 ภายใน 90 วนั หลงัจากวนัรับปริญญาบตัร 

     64ข้อ 15. กรรมการพิจารณาทนุการศกึษา 

             65ให้คณะกรรมการดําเนินการ  แตง่ตัง้กรรมการประจําหน่วยเป็นกรรมการพิจารณาทนุการศกึษา  

และรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ข้อ 16. กําหนดเวลาและสถานท่ีรับทนุการศกึษา 

             67สมาชิกผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรและได้ผา่นการพิจารณาแล้ว สามารถขอรับทนุการศกึษา

ได้ภายในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนกนัยายนของปีเดียวกนั (อยา่งช้าภายใน 90 วนั นบัแตว่นัอนมุตั)ิ หรือ

ตามประกาศของสหกรณ์ 

 68สมาชิกผู้ขอรับเงินรางวลัสําเร็จการศกึษาของบตุร ต้องรอให้คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จํากดั พิจารณาอนมุตัก่ิอน 

     69ข้อ 17. สมาชิกท่ีขอรับเงินสง่เสริมการศกึษาบตุร หากปรากฏในภายหลงัวา่ให้ถ้อยคําท่ีขดักบั

ระเบียบนีแ้ละหรือให้หลกัฐานท่ีไมเ่ป็นความจริง จะต้องคืนเงินท่ีรับไปแล้วแก่สหกรณ์   และจะไมไ่ด้รับการ

พิจารณาในการขอทนุตา่ง ๆ จากสหกรณ์อีกตอ่ไป 
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     70ข้อ 18. คณะกรรมการดําเนินการทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

แห่งระเบียบนี ้

 

                            71กําหนดไว้ ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2558 

 

                                                                          72ลงช่ือ               

                                                                        (นายธาดาศกัดิ ์  วชิรปรีชาพงษ์) 

                                                                         74ประธานกรรมการ 
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	ข้อ 12. ในกรณีขอทุนประเภทเงินส่งเสริมเรียนดี   ต้องเพิ่มหลักฐานผลการเรียน คือ
	               สมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
	ข้อ 11. หลักฐานประกอบการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
	     ข้อ  10. คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
	     ข้อ  8. เงินส่งเสริมการศึกษา มี   3 ประเภท
	                                ศรีนครินทรวิโรฒ   จำกัด
	     ข้อ  5. ในระเบียบนี้
	     ข้อ  4. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
	     ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2557
	ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า   "ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ.2558"
	                                                                         ประธานกรรมการ
	                            กำหนดไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
	             สมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรและได้ผ่านการพิจารณาแล้ว สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ภายในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนกันยายนของปีเดียวกัน (อย่างช้าภายใน 90 วัน นับแต่วันอนุมัติ) หรือตามประกาศของสหกรณ์
	             ให้คณะกรรมการดำเนินการ  แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเป็นกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  และรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ
	     ข้อ  9. การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
	       ส่วนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร   ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
	     ข้อ 18. คณะกรรมการดำเนินการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี้
	     ข้อ 15. กรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
	               9.1   สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   ครอบครัวละ 1 ทุน 
	               9.2   เงินสงเคราะห์การศึกษา และเงินส่งเสริมเรียนดี ให้จ่ายตามระดับการศึกษาในแต่ละ
	ปี   ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี   ดังนี้
	(1) ประถมศึกษา     1,000 บาท
	(2) มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
	อาชีวศึกษา และอนุปริญญา   1,500 บาท
	(3) ปริญญาตรี                         2,000 บาท
	9.3   เงินรางวัลสำเร็จการศึกษา (ปริญญาตรีใบแรก) 2,500 บาท
	10.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
	10.2 มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและมีอายุไม่เกินที่กำหนด ดังนี้
	(1) ประถมศึกษา    อายุไม่เกิน 13 ปี
	(2) มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
	อาชีวศึกษา  และอนุปริญญา  อายุไม่เกิน 21 ปี
	(3) ปริญญาตรี                        อายุไม่เกิน 23 ปี
	10.3 ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรได้เพียงคนเดียว
	10.4 บุตรที่จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ต้องยังไม่มีงานทำที่มีเงินได้รายเดือน
	10.5 ประเภทเงินสงเคราะห์การศึกษา   สมาชิกผู้ขอทุนการศึกษาให้บุตร จะต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท
	10.6 ประเภทเงินส่งเสริมเรียนดี   บุตรผู้จะได้รับทุนการศึกษา ต้องศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป และมีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้
	(1) ประถมศึกษา                                   ไม่ต่ำกว่า 3.50 
	(2) มัธยมศึกษาตอนต้น     ไม่ต่ำกว่า 3.25
	(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, อนุปริญญา  ไม่ต่ำกว่า 3.00
	(4)  ปริญญาตรี                                                   ไม่ต่ำกว่า 2.75 
	(1) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง
	(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา
	ในกรณีที่ชื่อ  ชื่อสกุล  ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ให้แสดงสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล
	(3) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งลงนามรับรองและประทับตรา
	(1) ใบรับรองผลการศึกษาประจำปีการศึกษา(ปีก่อนขอทุนการศึกษา)   หรือ
	(2) ใบรายงานผลการศึกษาหรือสมุดประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนประจำปีการศึกษาซึ่งมีคะแนนรวมตลอดทั้งปี  ถ้าเป็นสำเนาต้องแสดงพร้อมฉบับจริง
	ข้อ 13. ในกรณีขอรับเงินรางวัลสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ต้องส่งเอกสารหลักฐาน คือ 
	สำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมแสดงฉบับจริง
	(1) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์การศึกษาและเงินส่งเสริมเรียนดี ต้องเตรียมหลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษาตามข้อ 11 หรือ 12 แล้วแต่กรณี ส่งที่สำนักงานสหกรณ์ ภายในเดือนมิถุนายนหรือเดือนสิงหาคมของแต่ละปี 
	(2) สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินรางวัลสำเร็จการศึกษาบุตร  ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 12 ภายใน 90 วัน หลังจากวันรับปริญญาบัตร
	ข้อ 16. กำหนดเวลาและสถานที่รับทุนการศึกษา
	                                                                        (นายธาดาศักดิ์   วชิรปรีชาพงษ์)

