กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี สังกัดกองกิจการนักศึกษา มีห น้าที่รับผิ ดชอบ
ในการให้บริการด้านกิจการนักศึกษาในทุกๆด้าน อาทิ การให้การบริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา
การแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ การให้ บ ริ ก ารด้ า นรั ก ษาพยาบาล ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
การป้องกันโรค การประกันอุบัติเหตุกับนักศึกษา การให้บริการทั้งด้านสุขภาพกายและจิต ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
สถานที่รับบริการ
 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารบริหาร มจพ.ปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 037-217-300-9 ต่อ 7331
โทรสาร 037-217-315

การให้บริการในกลุม่ งานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี แบ่งออกได้ดังนี้
1. หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
1.1 ควบคุ ม ดู แ ล สภานั ก ศึ ก ษา องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา และชมรมนั ก ศึ ก ษา
ในวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
1.2 ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม
1.3 ตรวจสอบโครงการและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
1.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม/ติดตามและประเมินผลโครงการ
1.5 ประสานงานกับกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ
องค์กรด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งดาเนินการโดยนักศึกษา ประกอบด้วยองค์กรสาคัญ ดังนี้
- สภานักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
- องค์การนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
- สโมสรนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี มี 2 สโมสร คือ
- สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สาหรับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี อยู่ในความดูแลของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

-2กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยชมรมนั ก ศึ ก ษา มจพ.ปราจี น บุ รี
มีรายละเอียดดังนี้
1. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีทั้งสิ้น 1 ชมรม ได้แก่
1.1 ชมรมสันทนาการ
2. ฝ่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ มีทั้งสิ้น 4 ชมรม ได้แก่
2.1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
2.๒ ชมรมฅนเฉียงเหนือ
2.3 ชมรมท่องเที่ยว
2.4 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
3. ฝ่ายกีฬา มีทั้งสิ้น 1 ชมรม ได้แก่
3.1 ชมรมลูกหนัง
4. ฝ่ายวิชาการ ไม่มีชมรมใดสังกัด

แบ่ ง เป็ น ๔ ฝ่ า ย และ

2. หน่วยวินัยและพัฒนานักศึกษา
2.1 ดูแลความประพฤติของนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
2.2 สอดส่อง ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.3 พิจารณาดาเนินการสอบสวนนักศึกษากระทาความผิดเบื้องต้น
2.4 ดาเนินการนาเสนอผลการสอบสวนส่งต่อกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา (เพื่อนาเข้าสู่
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป)
2.5 รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาทหารตามข้อกาหนดของหน่วยบัญชาการกาลังสารอง
2.6 รับรายงานตัวเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารที่เลื่อนชั้นและซ้าชั้น
2.7 ขอรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหารในปีถัดไปให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
2.8 ขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
2.9 ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการให้กับนักศึกษาทั่วไป
2.10 ขอผ่อนผันให้กับนักศึกษาที่เป็นทหารกองประจาการลาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (กรณีจับได้
ใบแดง)
2.11 ประสานงานกับกลุ่มวินัยและพัฒนานักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ
3. หน่วยสวัสดิการนักศึกษา
3.1 ให้บริการ/ให้คาปรึกษา นักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
3.2 รั บ -ตรวจ-ส่งเอกสาร/ประสานงานกับหน่ว ยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มจพ.กรุงเทพฯ
3.3 ให้บริการ/ให้คาปรึกษา ด้านทุนการศึกษาภายในและภายนอก โดยประสานกับกลุ่มงาน
สวัสดิการนักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ
3.5 ประสานงานกับกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ

-34. หน่วยบริการรักษาพยาบาล
 สถานที่ให้บริการ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 037-217300-9 ต่อ 7035
โดยให้บริการดังนี้
4.1 ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.2 ส่งต่อกรณีต้องรักษาเพิ่มเติม
4.3 จ่ายยาตามอาการป่วยโดยไม่ผ่านแพทย์
4.4 งานประกันอุบัติเหตุ
การคุ้มครอง
กรณีบาดเจ็บ
27,000
บาท/ครั้ง
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
270,000
บาท
กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยต่างๆ 25,000
บาท
4.5 ให้บริการตรวจ-รักษา โดยแพทย์ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.
4.6 ให้บริการคลีนิคคลายเครียดโดยจิตแพทย์ ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน
เวลา 13.30 - 15.30 น.
4.7 ให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 037-217300 ต่อ 7037 ทุกวันพุธ
เวลา 09.00 – 15.00 น.
4.8 ประสานงานกับกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.กรุงเทพฯ

