งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน ในการใช้ชีวิตประจําวันของ
นิสิตระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา ซึ่งงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต ได้ให้บริการ
แบ่งออกเป็น 4 หน่วยดังนี้
1. หน่วยทุนการศึกษา
2. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. หน่วยกองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
4. หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หน่วยทุนการศึกษา
1.1 ทุนการศึกษาให้เปล่า มี 2 ประเภทดังนี้
1.1.1 ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นิสิตผู้มีความประพฤติเรียบร้อย แต่
มีความเดือดร้อนด้านการเงิน และขาดแคลนทุนทรัพย์ พิจารณาให้ทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร
1.1.2 ทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่จดั สรรให้นิสิตผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
แต่มีความเดือดร้อนด้านการเงิน และขาดแคลนทุนทรัพย์ พิจารณาให้ทุนการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ปีละ 1
ครั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- เจ้าของทุนมีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่ามีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์ทเี่ จ้าของทุนได้แจ้งไว้
- จัดทําข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาประเภทรายต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง จัดเตรียม เอกสาร
และการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่างๆ
- ตัง้ คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน หรือให้สิทธิ์คณะในการคัดเลือก แล้วส่งรายชื่อมายังกองกิจการ
นิสิต โดยกองกิจการนิสิต แจ้งรายชื่อนิสิตผู้ๆได้รับทุนกลับไปยังเจ้าของทุน
- เจ้าของทุนมีหนังสือตอบรับและกําหนดระยะเวลาให้ทุน
- กําหนดเวลามอบทุน
- ทําหนังสือของคุณเจ้าของทุน พร้อมกับแนบรายงานผลการเรียนของนิสิตไปยังเจ้าของทุน
- เบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุน ทําหนังสือบันทึกการได้รับทุนในครั้งต่อไปเจ้าของทุนจะ
พิจารณา เช่น เดินมามอบให้ด้วยตัวเองเอง หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย ส่งเป็น

ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน กรณีเจ้าของทุนมามอบด้วยตนเอง ต้องทําหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารและ
อาจารย์มาให้เกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธี ส่วนกรณีการส่งเงินมาให้ต้องประสานงานคณะต่าง
ให้นิสิตมารับ
- ทําหนังสือของคุณเจ้าของทุน พร้อมกับแนบรายงานผลการเรียนของนิสิตไปยังเจ้าของทุน
- ติดตามความประพฤติและผลการเรียนของนิสิตจนกว่าจะจบการศึกษา
- ประสานงานกับนิสิต กรณีที่เจ้าของทุนมาขอพบนิสิตทุน
- เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษา
- จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี
- ติดตามผลการเรียนนิสิต
- จัดทําทําเนียบนิสิตทุนการศึกษา
- สรุปและรายงานทุนการศึกษาประจําปี
1.1.2 ประเภททุนการศึกษาไม่ ต่อเนื่อง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- เจ้าของทุนมีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่ามีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์ทเี่ จ้าของทุนได้แจ้งไว้
- จัดทําข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาประเภทรายต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องของและ
จัดเตรียม เอกสารและการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่างๆ
- ตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน
- กําหนดเวลามอบทุน
- ติดตามความประพฤติและรายงานผลการเรียนของนิสิตทุนทุน
- ทําหนังสือของคุณเจ้าของทุน พร้อมกับแนบรายงานผลการเรียนของนิสิตไปยังเจ้าของทุน
- ติดตามความประพฤติและผลการเรียนของนิสิตจนกว่าจะจบการศึกษา
- ประสานงานกับนิสิต กรณีที่เจ้าของทุนมาขอพบนิสิต
- เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิตทุนการศึกษา
- จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี
- ติดตามผลการเรียนนิสิต
- จัดทําทําเนียบนิสิตทุนการศึกษา
- สรุปและรายงานทุนการศึกษาประจําปี

1.2 กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
- ให้บริการด้านกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยให้แก่นิสิต
- ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินยืมฉุกไทยช่วยไทย
1.3 งานเอกสารและธุรการ งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
- ลงทะเบียน รับ -ส่ง และทําหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกงานสวัสดิการนิสิต
- จัดเก็บหนังสือราชการ ดูแลรักษาเอกสารข้อมูลงานสวัสดิการนิสิต
- จัดทําคําสั่ง ประกาศ งานสวัสดิการนิสิต
1.4 เบิกจ่ายค่าวัสดุ, ครุภัณฑ์ต่างๆของ งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
1.5 งานอื่นๆที่ ได้รับ มอบหมาย
คณะกรรมการดําเนินงานต่างๆ ของการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองกิจการนิสิต
ผู้ที่รับผิดชอบ นายชัยนาม ไชยทิง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ควบคุมดูแล นางจีระพรรณ ชาติวรรณ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
2. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.1 ด้านกองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ให้ความรู้แก่นิสิต ชั้นปี 1-6 ทั้งรายเก่า+รายใหม่ เกีย่ วกับการทําข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระบบ e-Studentloan
2. ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจําแต่ละคณะให้ดําเนินการ
รับสมัครนิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ตามปฏิทินที่งาน
ทุนการศึกษาฯ กําหนด
3. ดําเนินการบันทึกกรอบวงเงินจํานวนเงินค่าเล่าเรียนให้แก่นิสิตกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รายต่อเนื่องในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 1 , 2 ,3
4. ดําเนินการประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รบั การพิจารณาให้ผู้ก้ยู ืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) รายต่อเนื่อง ในระบบ e-Studentloan
5. ดําเนินการตรวจสอบสัญญาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายต่อเนื่อง ใน
ระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 1
6. จัดทําแบบยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระบบ
e-Studentloan
ภาคเรียนที่ 1 ให้นิสิตผู้กู้ลงนาม

7. ดําเนินการยืนยันแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ผู้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กย
ศ.) รายต่อเนื่อง ในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 1
8. จัดทําทะเบียนคุมสัญญาผู้ก้ยู ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.). ภาคเรียนที่ 1 เพื่อจัดส่ง
ให้ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่
9. ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตทีร่ ับการโอนเงินค่าบํารุงการศึกษา กยศ., กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ให้กองคลัง
10. จัดทําบันทึกแจ้งกองคลังการโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 1 เพื่อ กองคลังจะได้
ดําเนินการต่อไป
11. ดําเนินการติดตามแก้ไขสัญญาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1
กรณีนิสิตมีสญ
ั ญาแก้ไขจากธนาคารกรุงไทย
12. ดําเนินการยกเลิกการกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากนิสิต
ไม่ประสงค์ขอกู้ แต่ดําเนินการทําสัญญากับมหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว
13. ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจําแต่ละคณะให้ดําเนินการ
รับสมัครนิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ตามปฏิทนิ ที่งาน
ทุนการศึกษาฯ กําหนด
14. จัดทําแบบยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระบบ
e-Studentloan
ภาคเรียนที่ 2 ให้นิสิตผู้ก้ลู งนาม
15. ดําเนินการยืนยันแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ผู้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กย
ศ.) รายต่อเนื่อง ในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2
16. จัดทําทะเบียนคุมแบบยืนยันค่าเล่าเรียนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.). ภาค
เรียนที่ 2 เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่
17. ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตทีร่ ับการโอนเงินค่าบํารุงการศึกษา กยศ., กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ให้กองคลัง
18. จัดทําบันทึกแจ้งกองคลังการโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 2 เพื่อ กองคลังจะได้
ดําเนินการต่อไป
19. ดําเนินการติดตามแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนผู้กู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ภาคเรียนที่ 2 กรณีนิสิตมีแบบยืนยันค่าเล่าเรียนแก้ไขจากธนาคารกรุงไทย
20. ดําเนินการยกเลิกการกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากนิสิต
ไม่ประสงค์ขอกู้ แต่ดําเนินการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว
21. ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจําแต่ละคณะให้ดําเนินการ
รับสมัครนิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 3 ตามปฏิทนิ ที่งาน
ทุนการศึกษาฯ กําหนด
22. จัดทําแบบยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระบบ e-Studentloan ภาค
เรียนที่ 3 ให้นิสิตผู้ก้ลู งนาม

23. ดําเนินการยืนยันแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ผู้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กย
ศ.) รายต่อเนื่อง ในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 3
24. จัดทําทะเบียนคุมแบบยืนยันค่าเล่าเรียนผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.). ภาค
เรียนที่ 2 เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่
25. ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตทีร่ ับการโอนเงินค่าบํารุงการศึกษา กยศ., กรอ. ภาคเรียนที่ 3 ให้กองคลัง
26. จัดทําบันทึกแจ้งกองคลังการโอนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3 เพื่อ กองคลังจะได้
ดําเนินการต่อไป
27. ดําเนินการติดตามแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนผู้กู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ภาคเรียนที่ 3 กรณีนิสิตมีแบบยืนยันค่าเล่าเรียนแก้ไขจากธนาคารกรุงไทย
28. ดําเนินการยกเลิกการกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 3 เนื่องจากนิสิต
ไม่ประสงค์ขอกู้ แต่ดําเนินการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว
29. ประสานงานกับทางกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ่
เรื่อง การรับ-ส่งข้อมูล กยศ.
30. ให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่นิสิตและบุคคลทั่วไป
31. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
32. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
33. เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2.2 งานอื่นๆที่ ได้รับ มอบหมาย
คณะกรรมการดําเนินงานต่างๆ ของการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองกิจการนิสิต
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรี สอนเวียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
ควบคุมดูแลโดย นางจีระพรรณ ชาติวรรณ หัวหน้างานทุนการศึกษาฯ

3. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
3.1 ดาเนินการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดาเนินการรับสมัครการกู้ยืมเงินนิสติ กรอ. นิสติ ติดต่อโดยตรงที่งานทุนการศึกษาฯ
- ตรวจสอบเอกสารคาขอกู้และสัญญากู้ยืมฯ
- จัดทาทะเบียนคุมรายชื่อนิสติ กู้ยืมฯ
- จัดส่งสัญญากู้ยืมเสนอท่านรองอธิบการบดีฝ่ายกิจการนิสติ ลงนามอนุมตั ิผ้ กู ้ ยู ืม
- ส่งรายชื่อนิสติ ผู้ก้ ยู ืมไปยังธนาคารเพื่อรอรับการอนุมตั ิให้ ก้ ยู ืม
- รอรับการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนจากธนาคาร
3.2 ดาเนินการจัดทาข้อมูลนิสิตกู้ยืมขึ้นระบบการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดําเนินการรีพอทข้อมูลผู้ก้ยู ืมกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จากฐานข้อมูล e-Studentloan
ลง Microsoft office Eecel และรายชื่อนิสิตกู้ยืม กรอ.
- ส่งข้อมูลไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อจัดนําข้อมูลนิสิตกูย้ ืมขึ้นฐานการลงทะเบียน
(ธนาคารโอนเงินกู้ยมื เพื่อชําระค่าลงทะเบียนเรียนมายังสถานศึกษาโดยนิสิตไม่ต้องชําระเงินเอง)
- ตรวจสอบสถานภาพนิสิตกู้ยืมทุกภาคการศึกษา
3.3 รับยื่นคาร้องนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ เสียชีวิตระหว่างการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ตรวจสอบสถานภาพการกู้ยืม
- นําเรื่องนําเสนอหัวหน้างานทุนการศึกษารับรองเบื่องต้น
- นําเสนอท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนามหนังสือยืนยันการเสียชีวติ ของนิสิตกู้ยมื กําลัง
ศึกษาอยู่
- จัดส่งรายชื่อนิสิตกูย้ ืมเสียชีวิตไปยังธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อสิทธิประโยชน์นิสิตไม่ต้องชําระหนี้
กองทุนเงินให้ก้ยู ืมเพื่อการศึกษาต่อไป
3.4 ดาเนินการประกันคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดทําเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินฯงานทุนการศึกษาฯ
- จัดทําแผนงานงานทุนการศึกษาฯ
- จัดทําข้อมูล,กําหนดแผนงบประมาณงานทุนการศึกษา
- จัดทําแผนโครงการงานสวัสดิการนิสิต

- กําหนดโครงการงานทุนการศึกษาฯ
- ดําเนินการขออนุมัติโครงการ/จัดทําเอกสารการดําเนินงานโครงการ/ สรุปประเมิน
โครงการงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
3.5 การประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดําเนินการดูแลเวปไซด์ งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต
- จัดทําข้อมูลงานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิตเพื่อลงเวปไซด์ให้นิสิตสืบค้น
- พัฒนาข้อมูลข่าวสารเวปไซด์งานทุนการศึกษาฯให้ทันสมัย
3.6 งานอื่นๆที่ ได้รับ มอบหมาย
- คณะกรรมการดําเนินงานต่างๆ ของการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองกิจการนิสิต
ผู้รับผิดชอบนางสาวสุมาลี มานา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ควบคุมดูแล นางจีระพรรณ ชาติวรรณ หัวหน้างานทุนการศึกษาฯ
4. หน่ วยประกันสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
4.1 กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
- ดาเนินการขออนุมตั ิเบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนักเรี ยนและนิสติ
- ดาเนินการขออนุมตั ิเบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนิสติ ทุนความร่วมมือมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ดาเนินการขออนุมตั ิเบิกเงินตามหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าของนิสิตทุนความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดเก็บใบแสดงเจตนาระบุผ้ รู ับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรี ยนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ให้ บริการเบิกค่รักษาพยาบาล/ค่าชดเชยผู้ป่วย/เงินช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนและนิสติ ผู้ประสบภัยอัน
เนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
- บันทึกสมุดรายงานเงินคงเหลือประจาวัน บัญชีเงินสด,แยกประเภท, ธนาคาร
- จัดทารายงานประจาเดือนและประจาปี
4.2 กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา รายใหม่
- ให้ ความรู้แก่นิสติ ชันปี
้ 1-6 ทังรายเก่
้
า+รายใหม่ เกี่ยวกับการทาข้ อมูลกู้ยืม กยศ. ในระบบ
e-Studentloan

- ดาเนินการจัดทาข้ อมูลนิสติ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รายต่อเนื่อง ในระบบ e-Studentloan
- ดาเนินการบันทึกกรอบวงเงินจานวนเงินค่าเล่าเรี ยนให้ แก่นิสติ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ราย
ต่อเนื่อง ในระบบ e-Studentloan
- ดาเนินการประกาศรายชื่อนิสติ ผู้ได้ รับการพิจารณาให้ ก้ ยู ืมเงิน กยศ. รายต่อเนื่อง ในระบบ
e-Studentloan
- ดาเนินการตรวจสอบสัญญาผู้ก้ ยู ืมเงิน กยศ. รายต่อเนื่อง ในระบบ e-Studentloan
- จัดทาแบบยืนยันการกู้ยืมเงินให้ นิสติ กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเซ็นแต่ละภาคการศึกษา
- ดาเนินการยืนยันแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยน/ค่าครองชีพ ผู้ก้ ยู ืมเงิน กยศ. รายต่อเนื่อง ในระบบ
e-Studentloan
- จัดทาทะเบียนคุมสัญญา กยศ.เพื่อจัดส่งให้ ธนาคารกรุงไทย สานักงานใหญ่
- ส่งข้ อมูลรายชื่อนิสติ ที่รับการโอนเงินค่าบารุงการศึกษา กยศ., กรอ. ให้ กองคลังพร้ อมจัดทา
บันทึกแจ้ งกองคลัง
- ดาเนินการติดตามแก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กรณีนิสติ มีสญ
ั ญาแก้ ไขจากธนาคารกรุงไทย
4.3 งานอื่นๆที่ ได้รับ มอบหมาย
- คณะกรรมการดําเนินงานต่างๆ ของการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองกิจการนิสิต
ผู้รับผิดชอบนางสาวอรพรรณ มั่นอิ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ควบคุมดูแลโดย นางจีระพรรณ ชาติวรรณ หัวหน้างานทุนการศึกษาฯ

