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ค าน า 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนยากจน จึงจัดให้มีการด าเนินการด้านทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป   

 คู่มือการด าเนินการด้านทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเล่มนี้ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือ
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้การด าเนินงานด้านทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรด้านการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา หรือผู้ที่สนใจต่อไป 

 

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
            กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ความส าคัญ 
 การศึกษาคือ การสร้างและเพ่ิมพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ใน
สภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะพัฒนาได้มาก เมื่อสมาชิกในสังคมมี
ความสามารถมาก สังคมจึงต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของสมาชิก  
 การศึกษาหาความรู้ ส่วนหนึ่งเป็นการกระท าโดยเสรีตามความสนใจใคร่รู้ของตัวบุคคลเอง และอีก
ส่วนหนึ่งเป็นการก าหนดให้โดยรัฐส าหรับประชาชน การศึกษาส่วนแรกเป็นการจัดให้ และแสวงหาโดยเสรี ทั้ง
ทางฝ่ายผู้ให้ และผู้รับ เป็นประเภทที่เรียกว่า การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาส่วน
หลัง เป็นการศึกษาท่ีรัฐบาลผู้บริหารประเทศจัดให้โดยตรง เช่น ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือโดย
อ้อม ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ ให้เอกชนตั้งสถานศึกษาบริการ แต่ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดย
อ้อมก็ตาม รัฐจะเป็นผู้ควบคุมประเภท และมาตรฐานของความรู้ที่ให้ด้วยหลักสูตรเนื้อหา ซึ่งทางราชการ
ก าหนดและบังคับ ให้ประชาชนไทยต้องรับการศึกษาอย่างน้อยในระดับการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย 
 ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความเหลื่อมล้ าทางโอกาสอยู่ค่อนข้างมาก เนื่องจากทั้ง
ปัจจัยความเหลื่อมล้ าของฐานะทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ าของฐานะทางสังคมส่งผลต่อโอกาสทาง
การศึกษา เนื่องจากองคาพยพหลักๆ ของระบบการศึกษาไทยยังคงด าเนินด้วยเงินเป็นหลัก และการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาก็จะเป็นตัวก าหนดฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นอุปสรรคของ
การศึกษาคือความยากจน การขาดแคลนทุทรัพย์ จึงท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษานักเรียนยากจน หากได้รับ
การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชนบทและประเทศชาติ 
 ทุนการศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษากระจายไปสู่คนในชั้น
รากฐานของสังคมมากขึ้น ท าให้ในปัจจุบันมีหลายภาคส่วนที่ส่งเสริมการกระจายทุนการศึกษา ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ทุนการศึกษายังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยส่งเสริมผู้มี
ศักยภาพให้ได้ออกไปรับประสบการณ์และองค์ความรู้จากนอกประเทศด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา เพ่ือ
เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง ทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 
 
ขอบเขตของงาน  
 1. วัตถุประสงค์การให้ทุนการศึกษาแกนักเรียน ของแต่ละหน่วยงาน องค์กร 
 2. หน่วยงาน องค์กรอ่ืน ให้ทุนการศึกษาแกนักเรียน  
 3. พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา  
 4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
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ค าจ ากัดความ  
 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่หน่วยงานหรือองค์กร บริจาคให้เพ่ือ
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้ที่มิได้เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนให้ได้ศึกษาเล่าเรียน ในระบบโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา  
 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพย์ที่มิใช่เงิน(Non-Financial Resources) และ ทรัพยากรทาง
การเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใช่เงินครอบคลุม ปัจจัยหลัก ๆ คือ ที่ดิน 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์เรียนการสอนและการผสมผสานปัจจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน ความหมายในวงที่
แคบหมายความว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัยน าเข้า (Input) ที่น าไปใช้เพ่ือการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปัจจัยน าเข้านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินงบประมาณทั้งด้านรายจ่ายจ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ า เช่น เงินเดือน และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุปกรณ์กับรายจ่ายด้านการลงทุน
 การระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุต่างๆ ที่ไดรับจากการบริจาคขอซื้อในราคาถูก
กว่าต้นทุน มาท าประโยชน์ให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา 

 3. วางแผนการด าเนินงานพร้อมก าหนดปฏิทินการด าเนินงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าวาระการประชุมและจัดประชุมคณะกรรมการ ตามข้อ 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับ

ทุนการศึกษา 
5. ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

 6. จดัท าเอกสารส าหรับเสนอผู้บริหารลงนามมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ เบิก-จ่าย / โอน
เงินทุน/การมอบทุนการศึกษา  
 7. ประสานและติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา/การตอบหนังสือขอบคุณหรือ
อนุโมทนา กองทุน  

8. จัดท าสรุปรายชื่อนักเรียนทุนและครูผู้ดูแล/รายงานผลการเรียนและการใช้จ่ายเงินทุนให้กองทุน
ทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓ ~ 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 

วางแผนการด าเนินงานพร้อมก าหนดปฏิทิน 
การด าเนินงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

จัดท าวาระการประชุมและ 
จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา 

ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

จัดท าเอกสารส าหรับเสนอผู้บริหารลงนามมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ เบิก-จ่าย / โอนเงินทุน/การมอบทุนการศึกษา 

ประสานและติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา/ 
การตอบหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา กองทุน 

จัดท าสรุปรายชื่อนักเรียนทุนและครูผู้ดูแล 
รายงานผลการเรียนและการใช้จ่ายเงินทุนให้กองทุนทราบ 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบฟอร์มตามทีก่องทุนก าหนด 
2. แบบสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
3. แบบบันทึกการให้คะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 
4. บัญชีลงเวลาของคณะกรรมการ 

 
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง  
 1. แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา  
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วย เหลือราชการ 
พ.ศ. 2531  
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 
 4. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2561 
 5. พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 


