
ข้อมูลทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 

ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
   เบอร ์โทรอัตโนมัต ิ02 - 610 5200  โทรสาร. 02 - 354 5524-6 
ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่ง 
คุณสมบัติ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   

1.  เป็นเยาวชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา  
4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2.  บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิล าเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และ     
สะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ป ี

3.  ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ ตลอด 6 ภาคการศึกษา 

4.  ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2553 
5.  ไม่ เ ป็นผู้ ได้ รั บ คัด เลือกให้ เ ข้ า ศึกษา หรือ ให้มี สิท ธ์ิ เ ข้ าสอบสัมภาษณ์ใน

สถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจ าปีการศึกษาที่รับสมัคร จากทุกระบบการรับนักศึกษา 
6.  ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน 
7.  มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
8.  ต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนต่อเนื่องอื่นใด ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ 
จ านวนทุนท่ีได้/ปี : ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
จ านวนเงินทุน :  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามระยะที่ก าหนด 

1.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่า
ครองชีพในการศึกษาต่อตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาทีไ่ดร้บั
ทุน จ านวน 40,000.- บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา ผ่านสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุน 

2.  การจ่ายเงินทุนการศึกษาจะแบ่งจ่ายตามปีการศึกษาละ 2 ครั้งๆ ละ 20,000.- บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

เง่ือนไข : เงือ่นไขการรบัทุนของผูร้ับทุน  
1.  ผู้รับทุนต้องท ากิจกรรมช่วยเหลืองานภายในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง 8-12 ช่ัวโมง

ต่อเดือน หรือตามที่สถาบันก าหนด ตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน 
2.  ผู้รับทุนต้องพักในที่พักที่สถาบันจัดไว้ให้ (กรณีที่สถาบันให้การสนับสนุนที่พัก) 
3.  ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ตามที่แต่ละสถาบันก าหนด 
4.  ผู้รับทุนจะหมดสิทธ์ิการรับทุน หากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือผลการศึกษาไม่

ถึงเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
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ความเป็นมาของทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด มอบทุนการศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่
เยาวชนที่มีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต”้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส าเร็จ
การ ศึกษาระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือ เทียบเท่าและยั ง ไม่มีที่ เ รี ยนได้ เ ข้า ศึกษาระดับอุดมศึกษา                     
โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร  จ านวนเงินคนละ 40,000 บาท ต่อปี
การศึกษา (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและที่พัก จ านวนเงิน 4,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 10 เดือน) จ านวน 5 รุ่นๆ ละ    
500 ทุน  
  โดยด าเนินโครงการในระยะที่ 1 รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2550 และสิ้นสุดโครงการปีการศึกษา 2554 และ
ระยะที่ 2 เริ่มด าเนินโครงการเมื่อปีการศึกษา 2555 และสิ้นสุดการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2558 แบ่งการ
ด าเนนิการออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 125 ทุน ดังนี ้
   กลุ่มท่ี 1 ส าหรับนักเรียนที่ ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้  ให้ เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอดุมศึกษา  
  กลุ่มท่ี 2 ส าหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยพิจารณาจากนักศึกษา    
ช้ันปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี โดยเน้นสาขาขาดแคลน หรือสาขา     
ที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กลุ่มที่ 1 
  1.1 ไม่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้ว หรือให้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจ าปีการศึกษา 2558  จากทุกระบบ และทุกโครงการฯ 
   1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 3 ปี ก่อนการรับ
สมัคร  
   1.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
   1.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกคัดช่ือออกจากโรงเรียน หรือสถาบันใดๆ โดยเหตุทางวินัย 
   1.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาก่อน 
  กลุ่มที่ 2 
   2.1 เป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาอยู่
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จะต้องไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ/ วิทยาทัณฑ์ 
(Probation) 
   2.3 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาก่อน 
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เหตุระงับสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน 
 1. เสียชีวิต หรือลาออกจากสถาบันอุดมศึกษา 
 2. พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษา 
 3. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัย 
 4. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับผู้รับทุน ตามข้อก าหนด 
 5. สละสิทธ์ิโดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนก าลังศึกษาอยู่ 
 6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้รับทุนขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครทุนฯ  
 


