แผนการปฏิบัตงิ านทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2554
มิถนุ ายน 2553 - กรกฎาคม 2554

- รับสมัครทุนการศึกษาประจําปี การศึกษา
(2554)
- ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา
ทุนการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2554
พร้ อมแจกรายงานผลทุนกาการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2553
- ประกาศการพิจารณาทุนการศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2553
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก

สิงหาคม 2554

- รับสมัครทุนการศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่นทุน คาโอ เอสโซ่
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
(คณะ)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ติดตามนิสิตรับทุนการศึกษา เช่น บริ ษัท
บุญรอดบริ วเวอรี๋ จํากัด ทุนอีซูซุ ทุนคาโอ
อินดัสเตรี ยล ทุนเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ฯลฯ

กันยายน 2554

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- รับสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ
- ติดตามนิสิตรับทุนการศึกษาต่าง เช่น เทสโก้ ฯ

ตุลาคม 2554

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- รับสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ
- ติดตามนิสิตรับทุนการศึกษาต่างๆ
รายงานการติดตามผลการศึกษาภาคเรี ยน
ที่ 1/2554
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน

พฤศจิกายน 2554

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- รับสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ
- ติดตามนิสิตรับทุนการศึกษาต่างๆ เช่น ทุนเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ , ทุน the SET

ธันวาคม 2554

รับสมัครทุนการศึกษา จากสกอ. เช่นทุนดีทแฮล์ม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- จัดส่ง ส.ค.ส ให้ แก่ผ้ มู อบทุนการศึกษา

มกราคม 2555

รับสมัครทุนการศึกษา เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

กุมภาพันธ์ 2555

- แจ้ งนิสิตสัมภาษณ์ทนุ การศึกษา เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

มีนาคม 2555
- ติดตามผลการเรี ยนนิสิตทุน 2/2554
- ดําเนินการเบิกจ่ายเงินทุนทุกประเภทให้ เสร็ จ
สิ ้น ปี การศึกษา 2554

เมษายน 2555

- ทํารายงานสรุปผลการศึกษาประจําปี การศึกษา
2554 โดยรวบรวมจากคณะต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษา

พฤษภาคม 2555

-วางรูปแบบการรับสมัครทุนการศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2555
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษา
- รวบรวมใบรายงานผลการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2554 ส่งให้ เจ้ าของทุนการศึกษาต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

มิถนุ ายน 2555

ดําเนินการทําทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2555

ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา

นิสิตติดต่อสมัครทุนการศึกษาประจาคณะของนิสิต

รับการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากคณะ
ผ่ านการคัดเลือก

รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษา

ขั้นตอนการรับทุนเงินทุนการศึกษา

ติดต่อขอรับเงินทุนการศึกษาที่งานทุนการศึกษาฯ
กองกิจการนิสิต

ยื่นเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
เอกสารประกอบด้วย
1. ใบสาคัญรับเงิน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด
3. หนังสือขอบคุณการได้รับทุนการศึกษา 1 ชุด

นิสติ ได้รับเงินทุนการศึกษา เป็นเงินสด หรือสั่งจ่ายด้วยเช็ค

โครงสร้ างการดาเนินงานสาหรับเจ้ าหน้ าที่งานทุนการศึกษาดาเนินการ (ภาพรวมม)

โครงสร้ างขัน้ ตอนการดาเนินงาน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของนิสิตที่ขอ
รับทุนประเภทต่าง ๆ

แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณา คัดเลือกนิสติ
ผู้สมควรได้ รับทุน
ทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครและการ
สมัครของผู้รับทุน
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของ หลักฐานใบสมัคร
เพื่อให้ ตรงกับคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับทุนประเภท
ต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อทุนต่าง ๆ
และรายชื่อผู้ได้ รับทุน

ประสานงาน
แหล่งทุนภายนอก

ให้ คําปรึกษาแนะนํา
ในเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับทุน

การรวบรวมหลักฐาน
ในการสมัครของผู้
ขอรับทุนประเภทต่าง ๆ
การจัดประชุม
พิจารณาและคัดเลือก
ผู้สมควรได้ รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุนและแจ้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ

จัดปฐมนิเทศนิสิต
ที่ได้ รับทุนการศึกษา

ติดตามและรายงานผล
การศึกษาของนิสิตที่ได้ รับ
ทุนการศึกษา

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกนิสิตที่สมควร
ได้ รับทุนที่ผ้ มู ีจิตศรัทธาบริ จาคผ่าน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อจัดสรรให้ แต่ละมหาวิทยาลัย

อํานวยความสะดวกให้ แก่นิสิตในการ
เดินทางไปรับมอบทุนการศึกษาทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์รายชื่อทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นข้ อมูล

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้ รับ
คัดเลือกให้ ได้ รับทุนการศึกษา
ประจําปี

สรุปและผลรายงานทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยประจําปี การศึกษา

ประสานงานกับคณะส่วน
ของทุนการศึกษาที่ผ่าน
คณะคณะโดยตรง

การดาเนินงานทุนการศึกษา
มี 7 ขัน้ ตอน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาให้ นิสติ /คณะต่างๆ

การรับสมัครทุนการศึกษา/ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา

การประสานงานนิสติ ทุนการศึกษา/ผู้ประสานงานของแต่ละคณะ

ดําเนินการเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

สรุปผลทุนการศึกษา ประจําปี การศึกษานันๆ
้

จัดทํารายงานผลทุนการศึกษา/ประเมินผลและติดตามผลทุนการศึกษา

ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์เสวียน
เปรมประสิทธิ์)
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นุชนุชนาฎ ดีเจริญ)
(นางสมพิศ ทองสุก)

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
2. ฝู้ช่วยอธิการบดี
3. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต

ผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา
1. หัวหน้ างานงานทุนการศึกษา
นางจีระพรรณ
2. ผู้ประสานงานงานทุนการศึกษา
นางอรวรรณ
ผู้ประสานงานทุนการศึกษาของคณะ

1. นางสาวอมรวรรณ
2. นางบุญภา
3. นางขวัญเรือน
4. นายนิพิฐทภัทร
5. นางสาวอุไรวรรณ
6. นางสาวรัตนาวรรณ
7. นางสาวชุติมา
8. นางสาวอัจฉราภรณ์
9. นางสาวนันทวัน
10. นางสาวสุวรรณา
11. นางสาวสุนีย์
12. นางสาวจตุพร
13. นางสาวสมาพร
14.นางสาววรางคณา
15.นางสาวพิไลพรรณ
16. นางสาวรวรรณ
17. นายกาพล
18. นายเกรียงศักดิ์
19. นายเสกสัน
20. นางสาวณัฐิณี
21. นางสาวชไมพร

วงศ์โกมลเศรษฐ์
ร่วมชาติ
พระนาค
ทัดหล่อ
สิงห์ทอง
พึ่งม่วง
เถื่อนจักร์
ยิ้มฉิม
ดีอินทร์
กูลประดิษฐ์
อริยสุกริม
เวทยพงษ์
ฉิมนาค
นุตตะรังค์
กองเทียม
นาคะทัตตะ
กิ๊กสันเทีย
กาละภักดี
สีดาเดช
มณีท่าโพธิ์
ศรีสุภาพ

ชาติวรรณ
ด้ วงฉิม

คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาลัยนานาชาติ

ขัน้ ตอนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ปั จจุบนั หน่วยงานหลายหน่วยงานแจ้ งความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้ กบั นิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยขอให้ สถานที่ตา่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ในการนี ้ หน่วยทุนการศึกษาจึงได้ จดั ทําขันตอนการจั
้
ดพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังต่อไปนี ้
1. รับกําหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ โดย รับกําหนด
วัน เวลา ในการจัด พิธีมอบทุนการศึกษา
2. หน่วยทุนการศึกษาทําหนังสือแจ้ งคณะต่างๆ เกี่ยวกับรายชื่อนิสติ ที่ได้ รับการพิจารณาให้
ทุนการศึกษานัน้ ๆ
3. จัดทําหนังสือเชิญคณบดี และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ ผู้ประสานงานทุนการศึกษาของ
แต่ละคณะมาเข้ าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว
พร้ อมทําหนังสือเชิญอธิการหรื อรองอธิการบดีมาเป็ นประธานในพิธี
4. ประสานงานกับคณะหรื อหน่วยงานต่างๆที่จะขอใช้ สถานที่ในการจัดพิธี
ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์การใช้ สถานที่
ติดต่อโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่ควบคุมห้ องประชุม
จัดทําป้าย อุปกรณ์การจัดพิธีตา่ งๆ
ติดต่อฝ่ ายประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดพิธีมอบทุน
5. จัดเตรี ยมสถานที่ ในพิธีรับมอบทุนโดยประสานงานรูปแบบการจัดพิธีกบั เจ้ าของทุน
เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ มากที่สดุ
6. ดําเนินการมอบทุนการศึกษา
7. สรุปผลการรับมอบทุนที่ได้ จดั ทําไปเพื่อจักได้ ปรับปรุงในคราวต่อไป

ภาระงานประจาการปฏิบตั งิ าน หน่ วยทุนการศึกษา
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านตัง้ แต่ ต้นจนเสร็จสิน้ ภารกิจด้ านทุนการศึกษา
1.
2.
3.
4.

กําหนดระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิสติ ที่ขอรับทุนประเภทต่างๆ
ทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาคัดเลือกนิสติ เข้ ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาให้ แก่นิสติ คณะต่างๆ ทราบ
ประสานงานกับทางคณะเพื่อดําเนินการรับสมัครทุนการศึกษาและเจ้ าหน้ าที่ประสานงานของแต่
ละคณะตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนิสติ ที่สมัครทุนการศึกษา
5. จัดประชุมชี ้แจงคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาและเจ้ าหน้ าที่ประสานงานของแต่ละคณะ
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนิสติ ที่สมัครทุนการศึกษา
6. ประสานงานกับทางคณะดําเนินการสัมภาษณ์นิสติ ทุนเบื ้องต้ นพร้ อมจัดส่งรายชื่อนิสิต
ที่สมควรได้ รับทุนการศึกษาตามความจําเป็ นมากไปหาน้ อย
7. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาพิจารณาและคัดเลือกนิสติ ที่สมควรได้ รับ
ทุนการศึกษา
8. ประกาศรายชื่อนิสติ ที่ได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับทุนการศึกษาและแจ้ งหน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบ
9. แจ้ งรายชื่อนิสติ ที่ได้ รับทุนการศึกษาต่อเจ้ าของทุนพร้ อมทําจัดหมายขอบคุณ
10. ดําเนินการพานิสติ เข้ ารับทุนการศึกษาและจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
11. ดําเนินการประสานงานการเบิกจ่ายเงินทุนหรื อเช็คเงินทุนการศึกษาให้ แก่นิสติ
เพื่อเบิกจ่ายให้ นิสติ ต่อไป
12. ประสานงานกับนิสติ ทุนการศึกษาและผู้ประสานงานทุนการศึกษาคณะต่างๆ
13. ประสานงานกับแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
14. จัดปฐมนิเทศนิสติ ที่ได้ รับทุนการศึกษา
15. ให้ คําปรึกษาและแนะนําในเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับทุนการศึกษา
16. ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนิสติ ทุนการศึกษาให้ แก่เจ้ าของทุนทราบ
17. ดําเนินการจัดการ์ ดอวยพรให้ แก่เจ้ าของทุนในโอกาสและเทศกาลต่างๆ ทุกปี การศึกษา
18. สรุปผลและจัดทํารายงานผลทุนการศึกษามหาวิทยาลัยประจําปี การศึกษานันๆ
้
19. ประเมินและติดตามผลทุนการศึกษา

แบบคาขอ
สมัครทุนการศึกษา

รู ปถ่ าย

ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปี การศึกษา... 2553 ........

ลายมือชื่อ
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3. เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน ..............................................................หมู่โลหิต. .....................
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11.ที่อยู่ตามภูมิลาเนาเดิม
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12. กิจกรรมที่เคยปฏิบัติ
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-213. ข้ อมูลเกี่ยวกับบิดา
1. บิดาชื่อ.......................................................................นามสกุล..............................................................
( ) มีชีวิตอยู่ อายุ...........................ปี ( ) ถึงแก่กรรม
2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา.....................................................................................................................
3. อาชีพหลักของบิดา.................................................................................................................................
4. ที่อยูอ่ าศัยของบิดา ( ) บ้ านตนเอง ( ) บ้ านเช่า ค่าเช่าเดือนละ............... บาท ( ) อื่นๆ......................
5. บิดามีที่ดินเป็ นของตนเอง................................ไร่...............................ตารางวา
บิดาเช่าที่ดินของคนอื่น...................................ไร่................................ตารางวา
6. รายได้ ปัจจุบนั ของบิดา (บาท/เดือน)
( ) ไม่มีรายได้ เพราะไม่ได้ ประกอบอาชีพ
( ) 3,000 หรื อ น้ อยกว่า
( ) 3,001 –6,000
( ) 6,001 – 10,000
( ) 10,001- 20,000
7. ที่อยูข่ องบิดา
บ้ านเลขที่..................หมูท่ ี่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................
ตําบล..........................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์..............................................................
14. ข้ อมูลเกี่ยวกับมารดา
1. มารดาชื่อ.......................................................................นามสกุล..............................................................
( ) มีชีวิตอยู่ อายุ...........................ปี ( ) ถึงแก่กรรม
2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา....................................................................................................................
3. อาชีพหลักของมารดา.................................................................................................................................
4. ที่อยูอ่ าศัยของบิดา ( ) บ้ านตนเอง ( ) บ้ านเช่า ค่าเช่าเดือนละ............... บาท ( ) อื่นๆ......................
5. บิดามีที่ดินเป็ นของตนเอง................................ไร่...............................ตารางวา
บิดาเช่าที่ดินของคนอื่น...................................ไร่................................ตารางวา
6. รายได้ ปัจจุบนั ของมารดา (บาท/เดือน)
( ) ไม่มีรายได้ เพราะไม่ได้ ประกอบอาชีพ
( ) 3,000 หรื อ น้ อยกว่า
( ) 3,001 –6,000
( ) 6,001 – 10,000
( ) 10,001- 20,000
7. ที่อยูข่ องมารดา
บ้ านเลขที่..................หมูท่ ี่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................
ตําบล..........................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์..............................................................

-315. สถานภาพครอบครั ว (ระบุได้ มากกว่า 1 ข้ อ)

O บิดามารดาอยูด่ ้ วยกัน O บิดามารดาหย่าร้ าง O บิดามารดายังไม่ได้ หย่าร้ างแต่แยกกันอยู่
O บิดามีภรรยาใหม่ O มารดามีสามีใหม่ O บิดาขาดการติดต่อ O มารดาขาดการติดต่อ
O อื่นๆโปรดระบุ.........................................
16. หนีส้ ิ นภายในครอบครัว
กูย้ มื เงินจาก......................................................จานวนทั้งสิ้ น..........................บาท ดอกเบี้ย.......................%
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ระดับการศึกษาและอาชีพของพี่น้องผู้สมัครขอทุนการศึกษา รวมทังนิ
้ สิต เรี ยงตามลําดับ
ลําดับ เพศ
ชื่อ - สกุล
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานที่ทํางาน/
รายได้ เดือนละ
ที่
สถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
18. ปั จจุบนั นิสิตอาศัยอยูก่ บั O บิดา – มารดา

O บิดา O

มารดา

O

ผูอ้ ุปการะ

O บุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดาโปรดระบุ ..........................................................................................................
ผู้ให้ การอุปการะชื่อ .........................................................................................................อายุ.......................ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั ...............................................................................ประกอบอาชีพ...............................................
รายได้ เดือนละ............บาท สถานที่ทํางาน.....................................................................................................
ตังอยู
้ เ่ ลขที่.......................................................................................................................................................

-419. ประเภททุนการศึกษาที่ได้ รับ

O ไม่เคยได้ รับทุน O เคยได้ รับทุน

ประเภททุน

O ต่อเนื่อง O

ไม่ตอ่ เนื่อง

ถ้ าเคยได้ รับทุนการศึกษาโปรดระบุ
ชื่อทุน....................................................ในปี พ.ศ................ทุนละ........................... บาท
ชื่อทุน....................................................ในปี พ.ศ............... ทุนละ........................... บาท

O ไม่เคยทํา O ทํา (ระบุ)............................................................................
O ไม่เคยทํา O ทํา (ระบุ).............................................................................

20. ทางานนอกเวลาการศึกษา
21. กิจกรรมนอกหลักสูตร

22. ประวัตแิ ละเหตุผลในการขอรั บทุนการศึกษา
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลายเซ็น).............................................................
(.......................................................)

-523. โครงการหรื อความตัง้ ใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคตและถ้ านิสิตได้ รับทุนการศึกษาจะนาเงิน
ทุนการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ อย่ างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

24. ความเห็นของ

O อาจารย์ที่ปรึกษา

หรื อ

O รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ข้ าพเจ้ า ....................................................................................................................................................
ความเห็น ขอเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแก่นิสิตตามที่ขอมาเนื่องจาก.................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................
(............................................)
ตําแหน่ง..................................................
วันที่ ..................เดือน..................พ.ศ.............

-625. แสดงแผนที่บ้านของผู้สมัครโดยสังเขป/พร้ อมรู ปถ่ ายบ้ านของนิสติ

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ ที่
www.sa.nu.ac.th

คาถาม
1. จะรับสมัครทุนการศึกษาช่วงไหน เดือนไหน อย่างไร
1.1 งานทุนการศึกษาฯ จะเริ่มรับสมัครทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา ช่วงเปิดเทอม
คือเดือนมิถุนายน โดยสามารถดาวโหลด ใบสมัครได้ที่ เวปกองกิจการนิสิต งาน
ทุนการศึกษาฯ
1.2 หรือ ไปติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตแต่ละคณะ
1.3 งานทุนการศึกษาจะแจ้งการรับสมัครและใบสมัครทุนต่างผ่านคณะโดยตรง
2. จะมีทุนอะไรเข้ามาบ้าง ทุนต่อเนื่อง ทุนไม่ต่อเนื่อง จานวนเงินทุน และคุณสมบัติต่างๆ
สามารถดูได้ที่เวปกองกิจการนิสิต งานทุนการศึกษาฯ
3. การพิจารณาทุนการศึกษา
งานทุนการศึกษาจะดาเนินการรับสมัครทุนโดยให้คณะเป็นผู้ดาเนินการรับสมัคร
ตามปฏิทินการศึกษา ช่วงเดือนมิถุนายนรับสมัคร และเดือน กรกฎาคม ถึงสิงหาคม
จะเป็นช่วงให้คณะดาเนินการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเบื้องต้น และจัดส่งรายชื่อให้
งานทุนการศึกษากองกิจการนิสิต เพื่อดาเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยต่อไป
และจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลการพิจารณาในช่วงเดือน สิงหาคม ถึงกันยายน
4. จะขอใบรับรองว่าไม่ได้รบั ทุนการศึกษา หรือ ขอรับรองเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ให้นิสิตไปติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต ของแต่ละคณะเพื่อทาหนังสือรับรอง
หรือกรณีที่มีใบเอกสารในการขอรับทุนตามหน่วยงานต่างๆ นิสิตต้องให้คณบดีแต่ละคณะ
เป็นผู้รับรอง หรือ ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต ของแต่ละคณะ

กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
* เป็ นเงินสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้สมารถกูย้ มื ฉุกเฉิน
และใช้คืนในระยะสั้น
คุณสมบัตขิ องนิสิตทีข่ อกู้ยมื เงินกองทุน มีดังนี้
1. เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ยนื่ ขอกูย้ มื เงิน
2. มีความเดือนร้อนและความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งใช้จ่ายในการศึกษา
3. ไม่เคยถูกลงโทษหรื ออยูร่ ะหว่างถูกลงโทษทางวินยั นิสิต
4. ไม่เคยเป็ นผูค้ ืนเงินยืมกองทุนล่าช้าในการยืมเงินกองทุนครั้งก่อน หรื ออยูร่ ะหว่างผ่อนชาระเงินยืม
เงือนไขการกู้ยมื เงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่ วยไทย
1. มหาวิทยาลัยให้กยู้ มื เงินได้ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2,000 และไม่เกิน 6,000บาท
2. ถ้ากรณี เกิน6,000 บาทให้ประธานคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้กยู้ มื
2. นิสิตต้องชาระเงินคืนภายในระยะเวลา
5 เดือนๆละ1,200 บาท
3 . กรณี นิสิตไม่ชาระเงินตามที่กาหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะดาเนินการระงับผลการศึกษาของ
ภาคเรี ยนนั้น ๆ หรื อการจบการศึกษา

ขัน้ ตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่ วยไทย
ขอแบบฟอร์มการกู้ยืม ที่งานทุนการศึกษาฯ กองกิจการนิสิต
หรือ คณะที่นิสิตสังกัดอยู่
ที่สงั กัด
กรอกเอกสารและแนบหลักฐานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และ
ได้รับ
ความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และคณบดีของคณะที่นสิ ิตสังกัดอยู่
ส่งเอกสารพร้อมสัมภาษณ์เบื้องต้น
จากหัวหน้างานทุนการศึกษาฯ กองกิจการนิสิต
เสนอเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตอนุมัติ
ได้รับการอนุมัติแล้ว งานทุนการศึกษาฯ ดาเนินการจัดทาเอกสาร
เพื่อขอเบิกเงินกู้ยืมจากกองคลัง
กองคลังสั่งจ่ายเช็คเงินกู้ยืม

นิสิตกู้ยืมมารับเช็คเงินกู้ยืมที่งานทุนการศึกษาฯ กองกิจการ
นิสิต
เมื่อครบกาหนดการชาระเงินกู้ยืมตามสัญญา ให้ผกู้ ยู้ ืมส่งเงินยืม
ได้ท่กี องคลัง
กองคลัง
กองคลังดาเนินการรับชาระและควบคุมระบบบัญชีการกู้ยืมกองทุนฯ
และรายงานผู้ยืมเงินค้างชาระให้กองกิจการนิสิตทราบ

กรณีไม่สามารถตามลูกหนี้เงินยืมได้ กองกฎหมายเป็นผู้ตดิ ตามหนี้ตอ่ ไป

กองกิจการนิสิต สรุปผลรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบประจาปี
การศึกษานั้น ๆ

แบบฟอร์มการสัมภาษณ์นิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นิสิตที่ยื่นประสงค์ขอกู้ยืมฯ คือ................................................ชั้นปี......... คณะ..................................

O
O

ไม่เห็นควรได้รับการพิจารณากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย

เห็นควรได้รับการพิจารณาให้กยู้ ืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย
เนื่องจาก
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................
ลงชื่อผู้สัมภาษณ์....................................................
(.................................................)
หัวหน้างานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต

O ไม่อนุมัติ

O อนุมัติ

.....................................................
(................................................)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์นิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นิสิตที่ยื่นประสงค์ขอกู้ยืมฯ คือ................................................ชั้นปี......... คณะ..................................

O
O

ไม่เห็นควรได้รับการพิจารณากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย

เห็นควรได้รับการพิจารณาให้กยู้ ืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย
เนื่องจาก
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้สัมภาษณ์....................................................
(.................................................)
หัวหน้างานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต

O ไม่อนุมัติ

O อนุมัติ
.....................................................

(................................................)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

แบบคาร้องขอยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
----------------------------เขียนที่คณะ.......................................
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ.....................
เรื่อง
เรียน

ขออนุมัติยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล......................................................
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่...................คณะ..................................................สาขาวิชา..................................................
หลักสูตร...........ปี รหัสนิสิต.....................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.......................พ.ศ. .......................อายุ...........ปี อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ...................................................
เพื่อนสนิทที่ติดต่อได้สะดวก ชื่อ..................................นามสกุล................................คณะ.............................. .............
โทรศัพท์...............................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...................ตาบล...............................อาเภอ.................................จังหวัด
..................................รหัสไปรษณีย์................................ มีความประสงค์ขอยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจาก (เหตุผลความจาเป็นในการขอยืมเงิน)
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น................................... บาท
.................................................................... (ตัวอักษร)

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะนาเงินมาใช้คืน


ชาระทั้งจานวน ภายในวันที่..............เดือน....................พ.ศ. ..........................



ผ่อนชาระเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ..............................บาท (............................................)
โดยจะจะเริ่มผ่อนชาระเงินกู้ ดังนี้
กาหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่............................
งวดที่ 1 เดือน..........................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท
งวดที่ 2 เดือน..........................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท
งวดที่ 3 เดือน..........................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท

งวดที่ 4 เดือน..........................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท
ทั้งนี้ จะผ่อนชาระให้แล้วเสร็จภายในกาหนด 6 เดือนนับแต่วันทาสัญญา
ลงชื่อ.....................................................ผู้กู้
(....................................................)
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ......................

คารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล............................................................
ตาแหน่ง..............................อาจารย์ประจาภาควิชา/สาขา.....................................คณะ.........................................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาในการขอกู้ยืมเงินกองทุนของนิสิต.............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
(ลงชื่อ)..............................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(..............................................)
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ. ...................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตประจาคณะ...........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นิสิตเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ ในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 เห็นสมควรได้รับการพิจารณาให้ยืมเงินฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน
 ไม่ควรได้รับการพิจารณา
 อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(.......................................................)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ. ...................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นชอบของคณบดีประจาคณะ...........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นิสิตเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ ในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 เห็นสมควรได้รับการพิจารณาให้ยืมเงินฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน

 ไม่ควรได้รับการพิจารณา
 อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
คณบดี
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ. ...................
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 อนุมัติ
ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมเงินตามใบยืมเงินฉบับนี้ได้
จานวนเงิน...........................บาท (.................................)
ลงชื่อ....................................ผู้ตรวจสอบ
(....................................)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
วันที่............../................../.............

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติ
(.........................................)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
วันที่............../................../.............

สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ทาที่…………………………………..
วันที…่ ….….เดือน……….…….พ.ศ…………….
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
ตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้มีอานาจลงนาม ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 1578/2553
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ
นาย/
นางสาว …………………………………………......นิสิต มหาวิทยาลัย นเรศวร ชั้น ปีที่. .........คณะ............................
สาขาวิชา.............................รหัสนิสิต......................โทรศัพท์.................อายุ ………ปี อยู่บ้านเลขที่...……………
ถนน…………..…………....ตาบล/แขวง………………..………อาเภอ/เขต…………….…..……….จังหวัด…………….…………..
รหัสไปรษณีย์.................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทา
สัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้กู้ตกลงกู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจานวน ...............บาท (..........................................)
โดยผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ครบถ้วนแล้วในวันทาสัญญานี้
ข้อ 2 ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งใช้เงินกู้คืนให้ผู้ให้กู้โดย
□ ชาระทั้งจานวน
□ ผ่อนชาระเป็นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ..........................................บาท
(............................................) โดยผู้กู้จะชาระเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในกาหนด 6 เดือนนับแต่วันทาสัญญาฉบับนี้
ข้อ 3 กรณีผ่อนชาระ ผู้กู้จะเริ่มผ่อนชาระเงินกู้ตามข้อ 2 ดังนี้
กาหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่...............................ถึงวันที่.............................
งวดที่ 1 วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท
งวดที่ 2 วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท
งวดที่ 3 วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท
งวดที่ 4 วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ..................... เป็นเงินจานวน.....................บาท
ทั้ ง นี้ ผู้ กู้ จ ะช าระเงิ น ที่ ค้ า งคื น ทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นก่ อ นก าหนดระยะเวลาข้ า งต้ น ก็ ไ ด้
แต่ผู้กู้ต้องทาหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้กู้ทราบพร้อมแนบหลักฐานการชาระเงิน ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้ชาระเงิน
ข้อ 4 ให้กองกิจการนิสิตแจ้งกองบริการการศึกษาเพื่อระงับการลงทะเบียน หรือระงับการจบ
การศึกษาของนิสิตผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชาระหนี้

/-2- ข้อ 5....

-2-

ข้ อ 5 ถ้ า ผู้ กู้ ผิ ด สั ญ ญาไม่ ว่ า ข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด ผู้ กู้ ยิ น ยอมให้ ผู้ ใ ห้ กู้ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ ทั น ที
และยินยอมชดใช้เงินกู้ที่ค้างชาระทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทันที พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันผิดสัญญาไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและทาความเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้อย่างละฉบับ

ลงชื่อ ______________________________ผู้ให้กู้
(...............................................................)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ลงชื่อ ______________________________ผู้กู้
(...............................................................)
ลงชื่อ ______________________________พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ ______________________________พยาน
(...........................................................)

เอกสารแนบการขอกู้ยืมฯ
1. สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่นิสิตขอกู้ยืมเงินกองทุน จานวน 1 ชุด

การรับเงิน
ข้าพเจ้านาย/นางสาว....................................................นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่.................
คณะ........................................สาขาวิชา.......................................................หลักสูตร.....................................รหัส
นิสิต........................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่........................ถนน...............................ซอย...............อาเภอ
..........................................จังหวัด................................ได้รับเช็คเงินกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เป็น
จานวนเงิน...................บาท (.............................................) ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงิน
(..............................................)

ลงชื่อ......................................................ผู้จ่ายเงิน
(.............................................)
หัวหน้างานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
วันที่..................เดือน.......................พ.ศ...............

คาถามตอบกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย
1. นิสิตจะกู้ยมื เงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย ต้องทาอย่างไร
ติดต่อขอแบบฟร์อมได้ที่งานทุนการศึกษาฯ กองกิจการนิสิต พร้อมกรอกข้อมูลและนาเรื่อง
ไปผ่านการพิจารณาจากคณะก่อนและนาเรื่องกลับมายังงานทุนการศึกษาฯ พิจารณา
นาเสนอท่านผู้บริหารอนุมตั ิต่อไป (ให้นิสิตอ่านประกาศกฎระเบียบการกู้ยมื เงินกองทุนฯ ได้
ทางเวปไซด์ งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต

