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คํานํา 

 

 คู มือฉบับนี้ จัดทํา ข้ึน เพื่ อ เปนแนวทางในการ จัด ทําคูมื อการปฏิ บั ติงานและกํ าหนดมาตรฐาน                     

การปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมี

เนื้อหาท่ีบงบอกถึงความสําคัญของการปฏิบัติงาน  คูมือฉบับนี้กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาไดรวบรวมขอมูลและ

อางอิงขอมูลท่ีเปนประโยชนในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและการกําหนดมาตรฐาน                         การ

ปฏิบัติงานจากแหลงขอมูลตางๆ จึงขอขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของเปนอยางยิ่ง 

 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะชวยใหผูอานไดเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของคูมือการปฏิบัติงานและการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานมากข้ึน  และสามารถนําไปประยุกตใชใน

การปรับปรุงการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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ช่ืองาน งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ใหไดรับ โอกาสทางการศึกษา

อยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยของชาติ 

 

ขอบเขตของงาน  

1. วัตถุประสงคการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน ของแตละหนวยงาน องคกร  

2. หนวยงาน องคกรอื่น ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  

3. พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรบทุนการศึกษา  

4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 

คําจํากัดความ  

1. ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสําหรับคาใชจายในการศึกษาที่บุคคลหรือองคการตางๆ บริจาคให
เพื่อชวยเหลือสงเคราะหผูที่มิไดอยูในหนาที่เล้ียงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึกษาเลาเรียน การศึกษาในระบบ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปจจุบัน  

 
2. ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยที่ใชเงิน (Non-Financial Resources) และ ทรัพยากร

ทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใชการเงิน ครอบคลุมปจจัยหลัก ๆ คือ 
ที่ดิน อาคาร ส่ิงกอสราง วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและการ ผสมผสานการใชปจจัยตาง ๆ เขาดวย และ
ยังใหความหมายในวงที่แคบวา ทรัพยากรทางการ ศึกษา หมายถึง ปจจัยนําเขา (Input) ที่นําไปใชเพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ภายในสังคม ปจจัยนําเขานี้สวนใหญจะเปนรูปของเงินงบประมาณทั้งดาน
รายจายเกี่ยวกับ การ ปฏิบัติงานประจํา เชน เงินเดือนและคาตอบแทน คาใชจายวัสดุอุปกรณกับรายจายดาน
การลงทุน  

 
3. ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน ส่ิงของ วัสดุตางๆ ที่ ได รับจากการบริจาค ขอซื้อ                  

ในราคาถูกกวาตนทุน มาทําประโยชนใหแกองคกรใด องคกรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม 
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ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑. ประสานและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถ่ินใหเปนระบบ 
  ๒. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหลงทรัพยากรทุกประเภท 
ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 
  ๓. แตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลง
สนับสนุน 
  ๔. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชนหรือหนวยงาน
ตาง ๆ ใหเขาใจ สนใจ ใหความชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
          5. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนที่สมควรไดรับความชวยเหลือ ตลอดจน
ดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ 
         6. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา  
         7. จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน  
         8. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนและรายงานผลการเรียนและการ
ดําเนินการใชทุน  
        9. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเคร่ืองหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาและ
จัดทําทะเบียนแหลงที่มาของการสนับสนุน 
       10. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  กระบวนการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินทุน มีบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม 
และเจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 

  กระบวนการในการประสานและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรที่สนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถ่ินใหเปนระบบ มีบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่
งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 

           กระบวนการในการศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหลงทรัพยากร
ทุกประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน บุคคลที่เกี่ยวของ    ไดแก เจาหนาที่งานสงเสริม
สวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 

  กระบวนการในการ กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน
หรือหนวยงานตาง ๆ ใหเขาใจ สนใจ ใหความชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา มีองคคณะที่เกี่ยวของไดแก 
คณะกรรมการที่ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ัง 
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  กระบวนการในการ พิจารณาคัดเลือก นักเรียนที่สมควรไดรับความชวยเหลือ ตลอดจน
ดําเนินการตามเงื่อนไขตาง ๆ มีองคคณะที่เกี่ยวของไดแก คณะกรรมการที่ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแตงต้ัง 

  กระบวนการในการ โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา มีบุคคคลที่เกี่ยวของ    ไดแก 
เจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน หรือ
ผูสนับสนุน แลวแตกรณีและวัตถุประสงคของผูที่สนับสนุน 

  กระบวนการในการ จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน              
มีบุคคคลที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน และหรือเจาหนาที่                 
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แลวแตกรณี 

           กระบวนการในการประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนและรายงานผล
การเรียนและการดําเนินการใชทุน มีบุคคคลที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ             
และกองทุน 

          กระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับการใหเคร่ืองหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณ
หรืออนุโมทนาและจัดทําทะเบียนแหลงที่มาของการสนับสนุน มีบุคคคลที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่งาน
สงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 

  กระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง             
มีบุคคคลที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

  ๑. สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ส ถ า น ศึ ก ษ า  ต ล อ ด จ น นั ก เ รี ย น ไ ด รั บ 
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
   ๒. นักเรียนที่ มีความจําเปนได รับสวัสดิการและความชวยเหลือใหสามารถเรียนรู               
จนจบหลักสูตร 
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Flow  Chart  คูมือการขอรับทุนการศึกษา 

 

ศึกษาหลักเกณฑ/เง่ือนไขแตละทุนการศึกษา 

 

 

 

                                          แจงสถานศึกษาสงขอมูลนักเรียน 

ตามคุณสมบัติแตละทุน 

  

 

แตงต้ังคําสั่งพิจารณาแตละทุนการศึกษา 

จัดทําขอมูลผูขอรับทุน เกณฑ  สรุปผลการ 

ใหคะแนน ระเบียบวาระการประชุม 

 

 

ดําเนินการประชุมพิจารณา  

จัดทํารายงานการประชุม 

 

 

 

   

รายงานผลการพิจารณาใหผูเก่ียวของทราบ 

    

 

 

        รายงานผลการเรียนและการใชจายเงิน 

                                          ใหเจาของทุน/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

          

 

  

                                           ดําเนินการเก่ียวกับการใหเคร่ืองหมาย 

                                         ตอบแทน /การตอบขอบคุณ/ใบอนุโมทนา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

คําอธิบาย : ผูอํานวยการกลุมจะเปนผูทําหนาท่ีประเมินผลตามแนวทางท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน 

               การปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ระบบติดตามประเมินผล 
 

  1. ความครบถวนของการจัดสรรทุน ครบตามความประสงค 
ของเจาของทุน 

ตรวจสอบตามเกณฑและ
แนวทางท่ีกําหนด 

1. ความสําเร็จของการจัดสรรทุน สอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของเจาของทุน 

ตรวจสอบตามเกณฑและ
แนวทางท่ีกําหนด 

2. ความรวดเรว็ ภายในระเวลาท่ีกําหนด ตรวจสอบตามเกณฑและ
แนวทางท่ีกําหนด 

3. ความถูกตองของฐานขอมูลผูรับทุน ขอมูลถูกตอง สืบคนได 
และนําไปใชได 

ตรวจสอบจากบัญชี
ฐานขอมูลผูไดรับทุน 

 

 แบบฟอรมท่ีใช 

 -  เปนไปตามแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนกําหนด             

 

อกสาร/หลักฐานอางอิง  

 1. แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา 
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัติการใหเคร่ืองหมายตอบแทนผูชวยเหลือ 
ราชการ พ.ศ. 2531 
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณ หรืออนุโมทนา  
   4. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 655) 
พ.ศ.2561 
   5.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษา
เงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉาะ อากรแสตมป สําหรับการบริจาคใหสถานศึกษา 
  6. ระเบียบแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ และวิธีการของทุนแตละประเภทแลวแตกรณี 
 7. ผลการเรียนของนักเรียนที่ขอทุน  
 8. หนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากสถานศึกษา  
 9. รูปถายของนักเรียน/บาน/สภาพแวดลอมบริเวณบาน  
 10. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน และผูปกครอง  
 11. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน และผูปกครอง  
 12. เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รูปถายสภาพบานพัก ความเปนอยูของนักเรียน /ผูปกครอง/
ชุมชน สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย  วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรหรืออื่น ๆ  (ถามี) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


