
 
สวสัดกิารนักศึกษา 

 

หอพกั 
 หอพกัของวิทยาลยัมี 2  หลงั  คือ หอพกันกัศึกษา 1 และ หอพกันกัศึกษา 2  ซ่ึงภายในหอพกัมีบริการ
เก่ียวกบัหอ้งสุขภาพของนกัศึกษา  หอ้งคอมพิวเตอร์   หอ้งพกัผอ่น   หอ้งสวดมนต ์  หอ้งละหมาด  สถานท่ีออก
กาํลงักาย  เคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ  เคร่ืองเติมเงินโทรศพัทมื์อถือ  เป็นตน้  นอกจากน้ีมีการ  ดูแลความ
ปลอดภยัในหอพกั   โดยมียามประจาํวิทยาลยัเดินตรวจรอบ ๆ บริเวณเป็นระยะ ๆ มีกร่ิงกดขอความช่วยเหลือ
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพกั    มีอุปกรณ์การดบัเพลิง   และมีการซ้อมรับเหตุการณ์เม่ือเกิดไฟไหมโ้ดยเชิญ
วิทยากรจากหน่วยดบัเพลิงมาใหค้วามรู้และฝึกปฏิบติัในการดูแลตนเองและใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น    นกัศึกษา
ตอ้งจ่ายค่าหอพกัเป็นรายปีพร้อมกบัการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาใหม่ซ่ึงเป็นราคาย่อมเยาว ์      โดยมี
เง่ือนไขวา่นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการอยูห่อพกั   ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนท่ี 4 “วินยัของนกัศึกษา” 
 

อาหาร 
 ภายในวิทยาลยัมีร้านคา้ขายอาหารทั้งอาหารทัว่ไป และอาหารมุสลิม ซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขในระดบัดีมาก  โดยมีการสุ่มตรวจสารปนเป้ือนในอาหารเป็นระยะ ๆและ
มีมาตรการท่ีชดัเจนกบัร้านอาหารท่ีไม่ไดม้าตรฐาน     นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ท่ีดาํเนินการโดยสโมสรนกัศึกษา 
เรียกว่า “สโม’ช็อป” ซ่ึงบริหารงานโดยนักศึกษา  ทาํให้นักศึกษาไดมี้การบริหารการดาํเนินงานร้านคา้ดว้ย
ตนเอง  ถือเป็นแนวทางพฒันานกัศึกษาดา้นการฝึกทกัษะชีวิตอีกดา้นหน่ึง 
 

สุขภาพ 
 การดูแลสุขภาพอนามยั วิทยาลยัพยาบาลมีแผนกสุขภาพ โดยอาจารยเ์ป็นผูดู้แลดา้นสุขภาพและความ
เป็นอยูข่องนกัศึกษา  โดยตั้งอยูท่ี่เรือนรับแขก และหอพกันกัศึกษา   ดงัน้ี 
 1. จดัใหน้กัศึกษาชั้นปีสูงสุดเป็นเวรสุขภาพ ใหบ้ริการสอบถามอาการเจบ็ป่วย  ตรวจเยีย่มติดตาม 
อาการป่วย  และดูแลใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้   ภายใตก้ารใหค้าํปรึกษาของอาจารยเ์วร  
 2.  เม่ือนกัศึกษาเกิดการเจบ็ป่วย ใหแ้จง้ต่ออาจารยแ์ม่บา้น / อาจารยเ์วร / เวรสุขภาพ  ซ่ึงมีอาจารย ์
ตลอด 24  ชัว่โมง  พกัท่ีเรือนรับแขก  นกัศึกษาสามารถติดต่อไดทุ้กเวลา 
 3. ถา้เจบ็ป่วยเลก็นอ้ย นกัศึกษาจะไดรั้บบริการจากอาจารยแ์ม่บา้น  อาจารยเ์วร  นกัศึกษาเวรสุขภาพ     
แต่ถา้การเจบ็ป่วยของนกัศึกษารุนแรงเกินความสามารถในการดูแลรักษาเบ้ืองตน้  นกัศึกษาจะไดรั้บการส่งต่อ 
ไปท่ีโรงพยาบาลพระปกเกลา้   
 4. ถา้นกัศึกษาตอ้งนอนพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล   นกัศึกษาจะไดรั้บการตรวจเยีย่มติดตามอาการ
จากอาจารยแ์ม่บา้น  อาจารยเ์วร และอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยจะมีการดาํเนินการแจง้ใหผู้ป้กครองทราบต่อไป 
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 5.  นกัศึกษาปีท่ี 2, 3 และ 4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีการตรวจสุขภาพประจาํปี  ปีละคร้ัง    
 6. มีการติดต่อประสานงานการจดัทาํ/เปล่ียนแปลงสถานพยาบาลสาํหรับบตัรประกนัสุขภาพ (บตัร 30 
บาท) ใหแ้ก่นกัศึกษาทุกชั้นปี ทุกปี 
  7.  มีการจดัทาํประกนัอุบติัเหตุสาํหรับนกัศึกษา  
 
การบริการแนะแนวและให้คาํปรึกษา 
 วิทยาลยัมีการพฒันาอาจารยใ์หมี้คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดี และมีระบบการใหค้าํปรึกษาแก่
นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  
 คุณลกัษณะของอาจารย์ทีป่รึกษา/แนะแนวทีด่ ี มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1.  มนุษยสมัพนัธ์ดี 
 2.  มีความรับผดิชอบ 
 3.  รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 4.  มีความรู้ทนัต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  เทคโนโลย ี  
 5.  มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 6.  มีเหตุผล และความสามารถในการแกปั้ญหา 
 7.  ไวต่อการรับรู้และเขา้ใจส่ิงต่างๆ  ไดร้วดเร็ว  
 8.  รู้บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งดี 
 9.  มีจรรยาบรรณของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยวิทยาลยัยดึแนวทางจรรยาบรรณอาจารยท่ี์ปรึกษาของ 
ทบวงมหาวิทยาลยั ดงัน้ี 
       9.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งคาํนึงถึงสวสัดิภาพของนกัศึกษา โดยจะไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีจะก่อให ้
เกิดผลเสียหายแก่นกัศึกษาอยา่งไม่เป็นธรรม 
       9.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งรักษาขอ้มูลต่างๆ  เก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัของนกัศึกษา ในความดูแลให ้
เป็นความลบั 
       9.3  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งพยายามช่วยเหลือนกัศึกษาจนสุดความสามารถ ภายในขอบเขตความ  
สามารถของตน หากมีปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ควรแนะนาํนกัศึกษาผูน้ั้นไปรับบริการจาก
บุคลากรอ่ืน เช่น นกัแนะแนว  แพทย ์ จิตแพทย ์และนกักฎหมาย เป็นตน้  
       9.4  อาจารยท่ี์ปรึกษาไม่ควรวิพากษว์ิจารณ์บุคคลหรือสถาบนัใดใหน้กัศึกษาฟังในทางท่ีก่อให ้ 
เกิดความเส่ือมเสียแก่บุคคลหรือสถาบนันั้นๆ 
       9.5  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาท่ี 
ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 
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 หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษา/แนะแนว  มีดงัน้ี 

  1.  ใหค้าํปรึกษานกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร  วิธีการเรียน  การคน้ควา้ 
  2.   ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ  พร้อมใหค้าํปรึกษา   แนะนาํ    ตกัเตือน   
ช่วยเหลือนกัศึกษาเม่ือผลการเรียนตํ่าลง 
  3.  ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคิดค่าคะแนนเฉล่ีย 
  4. ใหก้ารปรึกษาเก่ียวกบัการศึกษาต่อระดบัสูง 
  5.  แนะนาํเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบั บริการต่างๆ ของวิทยาลยั 
  6.  ใหค้าํปรึกษาปัญหาส่วนตวั  สงัคม บุคลิกภาพ 
  7.  เกบ็ขอ้มูลรายละเอียดของนกัศึกษาในความรับผดิชอบ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการใหค้าํปรึกษา 
  8.  สร้างสมัพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนกัศึกษา  อาจารยแ์ละบุคลากรในวทิยาลยั 
  9. เสนอขอ้มูลใหผู้อ้าํนวยการทราบเก่ียวกบัปัญหาของนกัศึกษาท่ีจะก่อใหเ้กิดวิกฤตของชีวิตและ 
การเรียน 
  หน้าทีข่องนักศึกษาตามระบบอาจารย์ทีป่รึกษา  มีดงัน้ี 
  1.  นกัศึกษาตอ้งเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเม่ือมีปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตวัดา้นอ่ืนๆ 
  2.  นกัศึกษาตอ้งเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามกาํหนดเวลาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษากาํหนดไว ้  แต่เม่ือมี 
ปัญหาเร่งด่วนสามารถเขา้พบอาจารยไ์ดทุ้กเวลา      
  3.  นกัศึกษาตอ้งรับฟังคาํแนะนาํตกัเตือนของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  4.  นกัศึกษาควรอ่านป้ายประกาศของวิทยาลยั โดยเฉพาะป้ายของฝ่ายกิจการนกัศึกษา                     
อยา่งสมํ่าเสมอ    
   
 ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา / แนะแนวของวทิยาลยั  มีดงัน้ี 
  1.  การจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาไดม้าจากการสาํรวจความคิดเห็นและความตอ้งการของนกัศึกษา 
ร่วมกบัความคิดเห็นของอาจารยใ์นวิทยาลยั 
  2.  อาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานภายในวิทยาลยัทุกคนทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ถา้อาจารยมี์ 
ภาระกิจ เช่น การอบรมระยะสั้น  ไม่ไดป้ฏิบติังานภายในวิทยาลยั  จะมีการจดัใหอ้าจารยป์ระจาํชั้นรับผดิชอบ
ดูแลแทนชัว่คราว     เพื่อใหน้กัศึกษามีอาจารยท่ี์คอยใหค้าํปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 
  3.  อตัราส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อจาํนวนนกัศึกษา เท่ากบั 1 : 9 – 10 คน   โดยภายใตอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาคนเดียวกนั  จะมีนกัศึกษาในความดูแลทุกชั้นปี  เพื่อใหน้กัศึกษาแต่ละชั้นปีไดมี้การช่วยเหลือกนั
ทางดา้นการเรียน   ทาํใหน้กัศึกษามีความกระตือรือร้นดา้นการเรียนมากข้ึน  และมีสมัพนัธภาพระหวา่งชั้นปี
มากข้ึน  
  4.  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งติดตามเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 
จนกวา่จะพน้สภาพนกัศึกษา   เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยและความไวว้างใจกนัมากข้ึน   สามารถคน้พบปัญหาและ
แกไ้ขปัญหาไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้และต่อเน่ือง 
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  5.  มีการจดัเวลาในตารางสอนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษาเป็นเวลาสปัดาห์ละ  1 ชัว่โมง    
นอกเหนือจากการนดัหมายของอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
  6.  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะไดรั้บการพฒันาโดยเขา้ร่วมโครงการอบรมเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษา 
เพื่อใหมี้ความสามารถในการใหค้าํปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  7.  กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา 5 ดา้น ดงัน้ี 
   7.1  รู้จกันกัศึกษาเป็นรายบุคคล  โดยการใชเ้คร่ืองมือแบบทดสอบต่าง ๆ  การสมัภาษณ์     
การเขียนประวติั   เป็นตน้                                          
   7.2  การคดักรองนกัศึกษา  โดยคดักรองนกัศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียง/  มี
ปัญหา โดยใชเ้กณฑก์ารคดักรองนกัศึกษาท่ีฝ่ายแนะแนวสร้างข้ึน   ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมหรือ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   7.3  การส่งเสริมนกัศึกษา  เป็นการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาและ                                      
นกัศึกษาในความรับผดิชอบทั้งหมด โดยจดักิจกรรมในช่วงเวลาสปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ตารางสอนแต่ละชั้นปี    เพื่อสร้างสมัพนัธภาพและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษา 
   7.4  การป้องกนัและแกไ้ข เนน้กลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา  โดยใชก้ระบวนการให ้
คาํปรึกษาเบ้ืองตน้ และการจดักิจกรรมเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผูเ้รียน โดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ี 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
   7.5  การส่งต่อ  ใชใ้นกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาท่ียากต่อการช่วยเหลือ หรือไดใ้หค้วาม 
ช่วยเหลือแลว้แต่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้  จะดาํเนินการส่งต่อใหผู้เ้ช่ียวชาญในศูนยก์ารใหก้ารปรึกษาของ
วิทยาลยั   เพื่อเขา้ระบบการดูแลช่วยเหลือของศูนยใ์หก้ารปรึกษาต่อไป   
  8.  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยใหมี้การประเมินตนเอง    
และใหน้กัศึกษาประเมิน 
  9.  มีการยกยอ่งอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่น  เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน 
    10. นาํผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อไป 
 
การบริการเร่ืองทุนการศึกษา 
 ทุนการศึกษาในวิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี  มี 3 ประเภท คือ    เงินทุนจากกองทุนเงิน 
ใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา   เงินทุนจากกองทุนเงินกูย้มืท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต    และเงินทุนจากหน่วยงานท่ีใหก้าร
สนบัสนุนและผูมี้จิตศรัทธา 
 
 1. เงินทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.)   การกูย้มืเงินเป็นไปตามระเบียบของ 
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  โดยมีคุณสมบติัของผูกู้ย้มื  วิธีการกูย้มืและการใชห้น้ีคืนดงัน้ี 
  1.1  คุณสมบติัผูมี้สิทธิกูย้มื 
   1)  มีสญัชาติไทย 
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   2)  มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกนิ 200,000 บาทต่อปี  หรือตามท่ีคณะกรรมการ กยศ. กาํหนด
เป็นคร้ังคราวต่อมาภายหลงั โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
    - รายไดร้วมของนกัเรียน นกัศึกษา ผูข้อกูย้มื รวมกบัรายไดข้องบิดาและมารดา  
ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง 
    - รายไดร้วมของนกัเรียน นกัศึกษา ผูข้อกูย้มื รวมกบัรายไดข้องผูป้กครองในกรณีท่ี
ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
    - รายไดร้วมของนกัเรียน นกัศึกษา ผูข้อกูย้มื รวมกบัรายไดข้องคู่สมรสในกรณีท่ีผู ้
ขอกูย้มืไดท้าํการสมรสแลว้ 
   3) ไม่เคยเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
   4) ไม่เป็นผูท่ี้ทาํงานประจาํในระหวา่งการศึกษา 
   5) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดรั้บโทษจาํคุก 
   7) เป็นผูมี้ผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวดัและประเมินผลของสถาบนัการศึกษา 
   8) เป็นผูมี้ความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่ 
เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
   9)  เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน 
โรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดัการควบคุม หรือกาํกบัดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลยั รัฐวสิาหกิจ 
  1.2  วิธีการขอกูย้มื 
   1)  ผูป้ระสงคก์ูย้มืขอแบบคาํขอกูท่ี้งานทุนการศึกษาของวิทยาลยัและยืน่กูท้าง Internet  
ท่ีเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th โดยยืน่กูท้าง Internet 2 คร้ังต่อปี ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ตาม 
ระเบียบ E-studentloan 
   2)  กรอกแบบคาํขอกูย้มืและรอการกรอกสญัญาทางเวบ็ไซต ์ Print สญัญา 2 ชุด ใหผู้ ้ 
เก่ียวขอ้งลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น แลว้ยืน่แบบคาํขอกูย้มื สญัญา 2 ชุด พร้อมหลกัฐานไดท่ี้งานทุนการศึกษา
ของวิทยาลยัตามเวลาท่ีกาํหนด และรอการเรียกนกัศึกษาเพื่อใหล้งลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบ การ
กูย้มืต่อไป 
  1.3  การใช้หนีค้นื   มีระยะเวลาการปลอดหน้ี 2 ปี  คือ  หลงัจากพน้สภาพนกัศึกษาแลว้ 2 ปี 
จะตอ้งติดต่อธนาคารกรุงไทยเพ่ือติดต่อขอชาํระหน้ีหรือขอผอ่นผนัหน้ี โดยมีการคิดอตัราดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนด 
วนัเร่ิมชาํระคืนเงินงวดแรก คือ ภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม หลงัจากครบระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปีผูกู้ย้มืสามารถ
ชาํระเงินกูย้มืคืนก่อนกาํหนดทั้งจาํนวนหรือบางส่วนได ้และหากชําระในช่วงระยะเวลาปลอดหนี ้2 ปี  ผู้กู้ยมืไม่
ต้องเสียดอกเบีย้  หากผูกู้ย้มืไม่มาติดต่อขอชาํระหน้ีภายใน 150 วนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระหน้ี โดยไม่ไดรั้บ
อนุมติัใหผ้อ่นผนั กยศ. จะดาํเนินการกบัผูกู้ย้มืและผูค้ ํ้าประกนัตามกฎหมายต่อไป หากผูกู้ย้มืชาํระหน้ีล่าชา้โดย
ไม่ไดรั้บการผอ่นผนัจะตอ้งเสียค่าปรับดงัน้ี 
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   1)  กรณีชาํระหน้ีเป็นรายเดือน คา้งชาํระไม่เกิน 12 เดือนเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือร้อย
ละ 12 ต่อปี หากคา้งชาํระเกิน 12 เดือน เสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินตน้งวดท่ี
คา้งชาํระทั้งหมด 
   2)  หากชาํระหน้ีเป็นรายปีเสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินตน้งวด
ท่ีคา้งชาํระทั้งหมด  
   โดยมีเงื่อนไขอืน่ๆ ทีต้่องปฏิบัติตามกฎหมาย  ดงันี ้
   1)  หากผูกู้ย้มืแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระสาํคญัของสญัญากูย้มืเงินหรือไม่ปฏิบติัตาม 
สญัญาท่ีตกลงไว ้กยศ. อาจบอกเลิกสญัญาและเรียกเงินกูย้มืท่ีไดรั้บไปแลว้คืนทั้งหมด 
   2)  หากผูกู้ย้มืบอกเลิกสญัญากูย้มืระหวา่งปีการศึกษาผูกู้ย้มืจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให ้กยศ.  
ทราบผา่นธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื (หน่วยปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และ
จะตอ้งชาํระเงินกูท่ี้ไดรั้บไปแลว้ (ค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าใชจ่้ายส่วนตวั) เฉพาะปี
การศึกษานั้นฯ คืน กยศ. ภายใน 30 วนั 
   3)  หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ช่ือ-นามสกลุ ยา้ยสถานศึกษา หรือจบการศึกษา  ผูกู้ย้มืตอ้ง 
แจง้กยศ.โดยผา่นธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื (หน่วยปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ภายใน 15 วนั 
   4)  กรณีผูกู้ย้มืมิไดกู้ต่้อเน่ืองในปีต่อไป แต่ยงัศึกษาอยูใ่หผู้กู้ย้มืแจง้ขอ้มูลต่อ กยศ. โดยผา่น
ธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื (หน่วยปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ตามสาขาท่ีท่ีปรากฏ
ในคู่มือน้ี) ปีละคร้ัง 
   5)  กรณีผูกู้ย้มืสาํเร็จการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานท่ีใดตอ้งแจง้ท่ีอยู ่ สถานท่ีทาํงาน 
พร้อมเงินเดือนหรือค่าจา้งให ้ กยศ. ทราบ โดยผา่นธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื (หน่วยปฏิบติัการ
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใน 30 วนั 
   6)  บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีผูกู้ย้มืไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื  
(ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  จะเป็นบญัชีท่ีใชต้ลอดจนเสร็จส้ินการชาํระคืนเงินกูย้มื หากผูกู้ย้มืประสงค์
จะเปล่ียนแปลงบญัชีเงินฝากธนาคารใหแ้จง้เลขท่ีบญัชีใหม่ต่อธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื  
(หน่วยปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ก่อนแลว้จึงปิดบญัชีเดิม 
   7)  กรณีผูกู้ย้มืเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลาเกินกวา่ 6 เดือน ใหรี้บติดต่อ กยศ. เร่ืองการ 
ชาํระหน้ีคืนก่อนการเดินทางโดยผา่นธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื (หน่วยปฏิบติัการธนาคาร  
กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
   8)  กรณีผูกู้ย้มืเสียชีวิต บิดามารดา ผูป้กครองหรือผูค้ ํ้าประกนัตอ้งแจง้ กยศ. ผา่นธนาคาร 
ผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื (หน่วยปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ตามสาขาท่ีปรากฏในคู่มือน้ี) 
ภายใน 7 วนั โดยแนบหลกัฐานสาํเนาใบมรณบตัรหรือสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุการตายของผูกู้ย้มืพร้อมทั้งให้
นายทะเบียนประทบัตราและลงลายมือช่ือรับรอง   หากผูกู้ย้มืยงัอยูร่ะหวา่งการศึกษา ใหส้ถานศึกษามีหนา้ท่ีตอ้ง
แจง้การเสียชีวติต่อ กยศ. โดยผา่นธนาคารฯ ดว้ยอีกทางหน่ึง 
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   9)  เงินกูย้มืของกยศ. เป็นเงินหมุนเวียนมิใช่เงินอุดหนุน ดงันั้นผูกู้ย้มืมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระหน้ี 
คืนตามภาระผกูพนัของสญัญากูย้มืเพื่อนาํเงินดงักล่าวมาเป็นเงินหมุนเวียนใหผู้กู้ย้มืรายอ่ืนต่อไป โดยไม่ 
เก่ียวขอ้งกบัเงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่อยา่งใด 
   10)  การแจง้ขอ้มูลใดต่อ กยศ. ใหใ้ชแ้บบแจง้ท่ี กยศ. กาํหนด ซ่ึงขอไดท่ี้สถานศึกษาหรือ
ธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื (หน่วยปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
 
 2.  เงินทุนจากกองทุนกู้ยมืทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ผูกู้ย้มืตอ้งมีสญัญาติไทย ไม่จาํกดัรายได้
ครอบครัว แต่กูย้มืไดเ้ฉพาะส่วนเงินค่าเล่าเรียนเท่านั้น และมีการใชห้น้ีคืนตามระเบียบท่ีกาํหนด โดยตอ้งยืน่กู้
ทาง Internet ท่ีเวบ็ไซต ์www.studentloan.or.th  ในส่วนของการกูย้มื กรอ. ซ่ึงตอ้งยืน่ทาง Internet ปี
ละ 2 คร้ัง ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 โดยมีเอกสารหลกัฐานตามท่ีกองทุนกาํหนด รวมทั้งดาํเนินการต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอนการกูย้มืแบบ กรอ. 
 3.  เงินทุนจากหน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุนและผู้มีจิตศรัทธา   มีหลายทุน เช่น  ทุนมูลนิธิประชาธิปก- 
รําไพพรรณี  ทุนมูลนิธิท่านผูห้ญิงดุษฎีมาลา   ทุนสมเดจ็ยา่ “90”    ทุนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวนัออก   ทุนสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข    ทุนสมาคมชาวจนัท ์    ทุนมูลนิธิ 
ไลออนแดง-รัญจวน   วงษก์ลา้หาญ   ทุนมูลนิธิหม่อมเจา้หญิงบุญจิราธร  (ชุมพล  จุฑาธุช)  ทุนของสมาคม
พยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์    ทุนจีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน   ทุนประชาธิปกบรมราชานุสรณ์             ทุน
คุณพอ่พิสุทธ์ิ  อุตตะโมท    ทุนพระอธิการฟัก  สนัติธมัโม  เป็นตน้   ซ่ึงการจดัสรรทุนมีคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาของวิทยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาจากการสมัภาษณ์และการเยีย่มบา้นตามเกณฑท่ี์แต่ละทุนกาํหนดไว ้ 
โดยมีคุณสมบติัผูมี้สิทธิขอทุนและวิธีการขอทุน  ดงัน้ี 
  3.1  คุณสมบติัผูมี้สิทธิขอทุน 
   1)  เป็นผูมี้ความประพฤติดี  ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง  
หรือไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย  ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
   2)  เป็นผูมี้ผลการเรียนผา่นการวดัและประเมินผลของวทิยาลยั 
   3)  เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์เจา้ของทุนกาํหนด  
  3.2  วิธีการขอทุน  
   1)  ผูป้ระสงคก์ูย้มืขอแบบคาํขอทุนท่ีงานทุนการศึกษาของวิทยาลยั 
   2) กรอกแบบคาํขอทุนใหค้รบถว้น  แลว้ยืน่แบบคาํขอทุนไดท่ี้งานทุนการศึกษาของ 
วิทยาลยั ตามเวลาท่ีกาํหนด 
 
หมายเหตุ    นกัศึกษาท่ีกูย้มืหรือขอทุนการศึกษาขอใหติ้ดตามอ่านประกาศจากบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

      งานทุนการศึกษา อาคารอาํนวยการชั้น 2 และการประชาสัมพนัธ์ทางเสียงตามสายของ     
       วิทยาลยั เพ่ือประโยชนข์องนกัศึกษาในการรับทุน/กูย้มืไดท้นัตามระเบียบกาํหนด  
 


