กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
มีภาระหน้าที่หลักในการดาเนินการจัดให้บริการด้านทุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
ทุนการศึกษาทั่วไป และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประสานงานในการดาเนินงานเงินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา รวมทั้งการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่จัดให้บริการ ดังนี้

1.หน่วยบริหารและธุรการ
ปฏิบัติห น้าที่ด้านงานสารบรรณ งานด้านเอกสาร การประชุม การประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งงานด้านการประสานงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยบริการ
อื่น ๆ ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

2. หน่วยบริการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสาคัญเรื่องทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ทุกคนได้มีโอกาสเรียนต่อโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่ง
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดสรรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ(กรอ.) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 และเริ่มใหม่ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1) ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่ในการประสานงาน
1.1) ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(ยกเว้ น ค่ า หน่ ว ยกิ ต เดิ ม ) โดยจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการให้
ทุน การศึกษาเพื่อให้ สอดคล้องการระบบเหมาจ่ายที่ดาเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้ชื่อทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน
1.2) ทุนอุดหนุนวิชาการ (ภาคสมทบพิเศษ)
1.3) ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (ภาคปกติ)
มี 4 ประเภท คือ
1.3.1) ทุนเรียนดี
1.3.2) ทุนขาดแคลน
1.3.3) ทุนผู้มีความสามารถดีเด่น
(อาทิ ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม)
1.3.4) ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการกาหนด เช่น
ทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษากรณีต่างๆ (ประสบความเดือดร้อน
เร่งด่วนกรณีภัยพิบัติ เป็นต้น)
1.4) ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา กรณีต่างๆ หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกาหนด

2) ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นประจาทุกปี ทั้งที่เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษาที่เพิ่มใหม่ มาจาก 2 แหล่ง
ทุน ดังนี้
2.1) มู ลนิ ธิ บริ ษัท กองทุ นของผู้ มี จิต ศรั ท ธา และศิ ษ ย์เ ก่ า ที่ ประสงค์ จ ะ
สนับสนุนให้แก่นักศึกษาตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเภททุน ในปีการศึกษา 2556 มี
องค์กรสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยกว่า 35 แหล่งทุน มูลค่าทุนการศึกษา
เป็นเงิน 4,085,338.-บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
2.2) หน่วยงานรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนตามนโยบายของ
รัฐบาลตามโครงการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนอุดหนุนนักศึกษาพิการ เป็นต้น
3) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนให้นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์จะขอรับเงินทุนการศึกษาประเภทที่ต้องชาระคืนใน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา” (กยศ.) ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาอยู่ในโครงการ จานวน 4,416 ราย มูลค่าเงินทุน
ฯ กว่า 70,864,050 บาท โดยในปัจจุบันการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. นักศึกษาที่ประสงค์จะ
กู้ยืมฯ ต้องดาเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง www.e-Studentloan.or.th รวมทั้งรับทราบ
ความเคลื่อนไหวหรือข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
4) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2550 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกกองทุน กรอ. และในปี
การศึกษา 2551-2556 และในปีการศึกษา 2555 รัฐบาลได้นาระบบ กรอ. มาใช้ อีกครั้ง โดยจากัด
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง(สาขาวิชาขาดแคลน) ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/สาขาวิชาที่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะ ซึ่งการกู้ยืม กรอ.
นั้นมีคุณสมบัติเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดเรื่องหลักสูตร และสาขาวิชา ซึ่ง ปีการศึกษา
2556 มีนักศึกษาในโครงการ จานวน 108 ราย มูลค่าทุนฯ กว่า 2,718,750 บาท การกู้ยืมใน
โครงการฯ มีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมี
ที่ตั้ง ดังนี้
1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 63 ชั้น 16 (อาคาร 2) ซ.ทวีมิตร
ถ.พระราม 9 เขตห้ วยขวาง กทม. 10310 สายด่วนหมายเลข 1597 www.studentloan.or.th
โทร. 0-2610 4888 ต่อ 846, 847
2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 0 2610 5388
www.gotouni.mua.go.th

3. หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทาหน้าที่ในการดาเนินการประสานงาน รวบรวม นาเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงิน
สนับสนุนจากเงินพัฒนากิจกรรมนักศึก ษา ทาหน้าที่ในการจัดประชุมในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการ
เสนอขออนุมัติโครงการ อีกทั้งยังดาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์ การเสนอขอ
อนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณ การยืมเงินสารองจ่ายในโครงการฯ การสรุปประเมินผลโครงการฯ
เสนอคณะกรรมการฯ /ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
การจั ด บริ ก ารต่ า งๆ การจั ด โครงการเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นทั่ ว ๆ ไป และด้ า น
ทุนการศึกษาทัง้ ทุนการศึกษาภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ชั้น
4 อาคาร 40 ปี มจพ. โทรศัพท์ 0 555-2000 ต่อ 1161,1150

