ข้อ 1.4 ขั้นตอนการสมัคร ผู้กู้ รายเก่าและรายใหม่ ใช้ขั้นตอนเหมือนกันคือ
- นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอ User name และ password เพื่อเข้าใช้งานของระบบ e-studentloan
- หลังจากได้ User name และ password แล้ว ให้เข้าไปยื่นความประสงค์ขอกู้ ของเว็บไซต์
กองทุนกู้ยืม www.studentloan.or.th โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน
ข้อ 1.5 จะสามารถยื่นหลักฐานและความจานงได้เมื่อไร
- สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน คือวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์
ขอกู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถไปยื่นได้ที่ ตึกนวัตปัญญา ชั้น 2 ห้องประชุมหงษ์พัน
จะมีเจ้าหน้าที่ กองทุน และรุ่นพี่คอยให้คาแนะนา เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยให้ไปในเวลาที่
ไม่มีการเรียนการสอน หากพ้นจากเวลาที่กาหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง
กองทุนกู้ยืม อาคาร 1 ชั้น 1 ข้างห้องกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ 1.6 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ฝ่ายกองทุนฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งว่าต้องใช้หลักฐาน
ใดบ้าง หลังจากที่ทราบผลแล้วว่านักศึกษาคนใดได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืม
- หลังจากยื่นกู้ในระบบแล้ว นักศึกษาต้องรอสอบสัมภาษณ์กับ อ. ที่ปรึกษาของตนเอง (กองทุน
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันเปิดภาคเรียนว่าจะได้สอบสัมภาษณ์วันไหน)
- หลังจากสัมภาษณ์เสร็จ จะมีประกาศผลการกู้ยืม นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อให้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องกองทุน หรือทาง facebook กยศ.ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เพจ 2
ข้อ 1.7 สามารถยื่นหลักฐานหรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ ฝ่ายกองทุน อาคาร 1 ชั้น 1
ข้อ 1.8 เมื่อผ่านการพิจารณาว่าได้กู้ยืมแล้ว นักศึกษาต้องทาสัญญากู้ยืม และต้องมีบัญชีไว้สาหรับรับ
โอนค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มีธนาคารที่คอยให้บริการแก่นักศึกษา
2 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารอิสลาม
ข้อ 1.9 ในกรณีชาระค่าเล่าเรียนแล้ว หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสัญญากู้ยืมผ่านทุกกระบวนการ
นักศึกษาสามารถเขียนคาร้องขอเบิกค่าเล่าเรียนคืนได้ที่ฝ่ายกองทุนฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยระยะเวลาการ
เขียนคาร้องกองทุนฯจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง และในเทอมต่อไปนักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเอง
จนกว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตร แต่หากนักศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของกองทุนฯ ฝ่ายกองทุน ฯ สามารถยกเลิกและตัดสิทธิ์การกู้ยืมได้ทันทีและนักศึกษาต้องจ่าย
ค่าเล่าเรียนเองในเทอมที่ปฏิบัติตนขาดคุณสมบัติ เช่น เมื่อสิ้นการศึกษาแต่ละปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
2.00 ตัดสิทธิ์การกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป หรือ ส่งเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมไม่ครบถ้วนตาม
ระยะเวลาที่กาหนด กองทุนตัดสิทธิ์ทันทีแม้จะมีชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมแล้วก็ตาม

ข้อ 1.10 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ห้องกองทุนกู้ยืม อาคาร 1 ชั้น 1 ข้างห้องกองพัฒนานักศึกษา
โทร 044 - 611221 ต่อ 122 , 7801
Facebook กยศ.ม.ราชภัฏบุรีรัมย์เพจ 2
คุณสมบัติ และ หลักเกณฑ์การกู้ กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2559

กยศ.
นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สามารถยื่นกูย้ ืมเงินกองทุนฯ กยศ. โดยกูไ้ ด้ทั้งค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนเรียน
และค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครยืน่ กู้ยืมได้ทางเว็บไซต์

www.studentloan.or.thประเภทของนักศึกษากู้ยืมเงิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. ผู้กู้รายเก่า คือ นักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมและได้รับอนุมัตจิ ากสถานศึกษาให้กู้ยืมทั้ง ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา /อุดมศึกษา
ถือเป็นผู้กู้รายเก่า
2. ผู้กู้รายใหม่ คือ นักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืม หรือนักศึกษาที่เคยยื่นกู้ยมื แล้วในระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา แต่
ยังไม่ได้รับอนุมตั ิให้กู้ยืม ถือเป็นผูก้ ู้รายใหม่
หมายเหตุ ผู้กู้ยืมรายใหม่ที่มหาวิ ทยาลัยได้รับในแต่ละปีการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับการจัดสรรจานวนคนและจานวนเงินจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น ผู้กู้รายใหม่จึงต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนโดยใช้
ระเบียบการคัดเลือกตาม “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เรื่อง “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ.2544 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2546”
วงเงินให้กู้ยืม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- กู้ค่าลงทะเบียนเรียนได้ 6,000 บาท / เทอม
- ค่าครองชีพ (ค่าใช้จ่ายรายเดือน) 2,200 บาท / เดือน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- กู้ค่าลงทะเบียนเรียนได้ 7,000 บาท / เทอม
- ค่าครองชีพ (ค่าใช้จ่ายรายเดือน) 2,200 บาท / เดือน
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่นักศึกษาเคยได้รับจากสถานศึกษาเดิม ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม เนื่องจากเป็นระบบเหมาจ่ายแล้วจึงไม่ต้องกู้ยืมเงินในส่วนนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
1) เป็นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดา เป็นผู้ใช้
อานาจปกครอง
(2.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ขอใช้อานาจปกครองมิใช่
บิดา มารดา
(2.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีทผี่ ู้ขอกู้ยืมได้ทาการสมรสแล้ว
3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลของสถานศึกษา
3.2 เป็นผู้ทมี่ ีความประพฤติดี ไม่ฝา่ ฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ประพฤติ
เสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็น
อาจิณ เป็นต้น 3.3 เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ
ส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาในระหว่างการศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปีรวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

กรอ.
กรอ. คือ โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ และ
พักชาระหนี้แก่ผู้ที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพี่อการศึกษา (กยศ.) โดยปรับเปลี่ยนการชาระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต โดยโครงการ กรอ. นี้ ค รอบคลุ มเฉพาะนั กเรียน นั กศึ กษาในระดับ อุด มศึ กษาหรือเที ยบเท่า เฉพาะหลัก สูต ร /
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน โดยผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน กรอ. ต้องเป็นนักศึกษาใหม่
ที่มิใช่ผู้กู้ยืมรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเว้น กรณีผู้กู้ยืมรายเก่าของ กยศ. ที่เปลี่ยนระดับจาก ม.
6 หรือเทียบเท่าเป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยผู้กู้ยืมที่เปลี่ยนระดับนี้อาจเลือกที่จะกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. ก็ได้
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน กรอ. มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556
3. มิได้เป็นผู้รับทุนรายเก่าของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
4. เป็นนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1โดยเปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสาย
สามัญและสายอาชีพ
5. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
6. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
ตามจานวนปีที่กาหนดไว้แต่ละหลักสูตร กรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐให้ผู้ขอรับทุนได้เฉพาะค่า
เล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนด
7. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับและหลักสูตร / ประเภทวิชาและสาขาวิชาดังนี้
(1) ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
(2) หลักสูตร / ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง
กาหนดหลักสูตร / ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน สาหรับนิสิต
หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
***** ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและความชัดเจนของการผลิตกาลังคนจะไม่
เหมือนกันและมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมซึ่งทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
ผู้พิจารณา และทางกองทุนจะได้แจ้งให้ทราบในวันเปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษานั้น ๆ*******

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพต้องเป็นผู้มรี ายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี ให้ได้รับค่าครองชีพใน
อัตราเดือนละ 2,200 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)

เพิ่มเติม
- นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/ 2559 กยศ. และ กรอ. ต้องมี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
- ทากิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สาหรับนักศึกษา ชัน้ ปี 1
( เฉพาะชั้นปี 1 เท่านั้น) ให้ใช้ใบรับรอง ใบเกียรติบัตร หรือแบบฟอร์มที่
ทางสถานศึกษาเดิมเป็นผู้รับรองว่านักศึกษาทากิจกรรมจริง โดยยังไม่ต้อง
นับเป็น 18 ชั่วโมง (เฉพาะภาคเรียนที่ 1/2559 เท่านั้นที่ยังไม่ต้องนับ 18
ชั่วโมง) และนักศึกษาจะต้องเริ่มทากิจกรรมจิตอาสาของทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์เก็บให้ครบ 18 ชั่วโมงเพื่อนาหลักฐานไว้ใช้ต่อสัญญาในภาค
เรียนที่ 2/2559

