ประกาศ สสานนักพนัฒนาศนักยภาพนนักศศึกษา
เรรรื่อง : รนับสมนัครนนักศศึกษากองททุนเงงินใหห้กกห้ยรมเพรรื่อการศศึกษา กยศ./กรอ.
ประเภทผกห้กกห้ยมร รายเกก่าตก่อเนรรื่องมฟน. (รหนัส 56 57 58 59 และ 60) ประจสาปปีการศศึกษา 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดด้วยมหาววิทยาลลัยฟาฏอนนี กกาหนดรลับสมลัครผผด้ประสงคค์ขอกผด้ยยืมเงวินกองททุนเงวินใหด้กผด้ยยืมเพยืพื่อการศศึกษา (กยศ.) และกองททุนกผด้ยยืมเงวิน
เพยืพื่อการศศึกษาทนีพื่ผผกกลับรายไดด้ในอนาคต (กรอ.) ประจกาปปีการศศึกษา 2561 ประเภทผผด้กผด้รายเกก่าตก่อเนยืพื่องมฟน. โดยนลักศศึกษาทนีพื่ประสงคค์ขอกผด้
ยยืม โปรดตรวจสอบเงยืพื่อนไขคทุณสมบลัตวิ ววิธนีการรลับสมลัครและปฏวิบลัตวิตามประกาศฉบลับนนีนี้อยก่างเครก่งครลัด
1. ประเภทผกห้กกห้ตอก่ เนรรื่องมฟน.
กผด้ตก่อเนยืพื่องมฟน. หมายถศึง ปปีการศศึกษา 2560 นลักศศึกษาเคยกผด้ยยืมเงวินจากกองททุนเงวินใหด้กผด้ยยืมกยศ./กรอ.ในมหาววิทยาลลัยฟาฏอนนี
2. คทุณสมบนัตงิผกห้กกห้ยมร
2.1 ผกห้กกกห้ องททุนกยศ.
1. เปป็นผผด้มนีสลัญชาตวิไทย
2. เปป็นผผด้ขาดแคลนททุนทรลัพยค์ตามหลลักเกณฑค์ทนีพื่คณะกรรมการกกาหนด ดลังนนีนี้
ผผด้ขาดแคลนททุนทรลัพยค์ หมายความวก่า ผผด้ทนีพื่มนีรายไดด้ตก่อครอบครลัวไมก่เกวิน 200,000 บาทตก่อปปี รายไดด้ตก่อครอบครลัว
พวิจารณาตามหลลักเกณฑค์ขด้อใดขด้อหนศึพื่งดลังตก่อไปนนีนี้
(1) รายไดด้รวมของนลักเรนียนหรยือนลักศศึกษาผผด้ขอกผด้ยยืม รวมกลับรายไดด้ของบวิดามารดา ในกรณนีทนีพื่บวิดา มารดาเปป็นผผด้ใชด้
อกานาจปกครอง
(2) รายไดด้รวมของนลักเรนียนหรยือนลักศศึกษาผผด้ขอกผด้ยยืม รวมกลับรายไดด้ของผผด้ปกครอง ในกรณนีทนีพื่ผผด้ใชด้อกานาจปกครองมวิใชก่
บวิดา มารดา
(3) รายไดด้รวมของนลักเรนียนหรยือนลักศศึกษาผผด้ขอกผด้ยยืม รวมกลับรายไดด้ของคผสก่ มรสในกรณนีทนีพื่ผขผด้ อกผด้ยยืมไดด้ทกาการสมรสแลด้ว
3. เปป็นผผด้ทนีพื่มนีผลการเรนียนดนีหรยือผก่านเกณฑค์การวลัดและประเมวินผลของสถาบลันการศศึกษา
4. เปป็นผผด้ทนีพื่มนีความประพฤตวิดนี ไมก่ฝฝ่าฝฝืนระเบนียบขด้อบลังคลับของสถานศศึกษาขลันี้นรด้ายแรง หรยือไมก่เปป็นผผด้ทนีพื่มนีความประพฤตวิเสยืพื่อม
เสนีย เชก่น หมกมทุก่นในการพนลัน เสพยาเสพตวิดใหด้โทษ ดยืพื่มสทุราเปป็นอาจวิณหรยือเทนีพื่ยวเตรก่ในสถานบลันเทวิงเรวิงรมยค์เปป็นอาจวิณ
เปป็นตด้น
5. เปป็ นผผด้ มนี คทุณสมบลั ตวิค รบถด้ว นตามระเบนี ยบหรยื อ ประกาศการสอบคลัดเลยื อ กบทุ ค คลเขด้ าศศึ ก ษาในโรงเรนี ย น สถานศศึ ก ษา
หรยื อ สถาบลั น การศศึ ก ษาทนีพื่ อ ยผก่ ใ นสลั ง กลั ด การควบคทุ ม หรยื อ กก า กลั บ ดผ แ ลของกระทรวงศศึ ก ษาธวิ ก าร กระทรวง
หรยือสก่วนราชการอยืพื่นๆ ทบวงมหาววิทยาลลัย รลัฐววิสาหกวิจ
6. ไมก่เคยเปป็นผผด้สกาเรร็จการศศึกษาระดลับปรวิญญาตรนีในสาขาใดๆ มากก่อน
7. ไมก่เปป็นผผด้ทนีพื่ทกางานประจกาในระหวก่างศศึกษา
8. ไมก่เปป็นบทุคคลลด้มละลาย
9. ไมก่เปป็นหรยือเคยเปป็นผผด้ไดด้รลับโทษจกาคทุกโดยคกาพวิพากษาถศึงทนีพื่สทุดใหด้จกาคทุก เวด้นแตก่เปป็นโทษสกาหรลับความผวิดทนีพื่ไดด้กระทกาโดย
ประมาทหรยือความผวิดลหทุโทษ
10. ตด้องมนีอายทุในขณะทนีพื่ขอกผด้ โดยเมยืพื่อนลับรวมกลับระยะเวลาปลอดหนนีนี้ 2 ปปี และระยะเวลาผก่อนชการะอนีก 15 ปปี รวมกลันแลด้ว
ตด้องไมก่เกวิน 60 ปปี
11. มนีหลลักฐาน เอกสารรลับรองแสดงถศึงการเขด้ารก่วมโครงการจวิตอาสาทนีพื่มนีประโยชนค์ตก่อสลังคมและสาธารณะ จกานวนไมก่นด้อย
กวก่า 36 ชลัพื่วโมง/ปปีการศศึกษา (18 ชลัพื่วโมงตก่อภาคการศศึกษา) โดยกกาหนดกวิจกรรมทนีพื่ทกาในระหวก่าง 1 กรกฎาคม 2560
ถศึงวลันทนีพื่ 31 กรกฎาคม 2561
โครงการ/กกิจกรรมจกิตอาสา จะตด้องเปป็นกวิจกรรมทนีพื่มนีประโยชนค์ตก่อสลังคมและสาธารณะ จะตด้องไมก่เปป็นสก่วนหนศึพื่งของผล
การเรนียนและตด้องไมก่ไดด้รลับคก่าตอบแทน

2.2 ผกห้กกกห้ องททุนกรอ.
1. มนีสลัญชาตวิไทย
2. มนีอายทุไมก่เกวิน 30 ปปีบรวิบผรณค์ ในวลันทนีพื่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
3. นลักศศึกษาตด้องศศึกษาในกลทุก่มสาขาววิชาทนีพื่เปป็นความตด้องการหลลักฯ ทนีพื่กองททุนฯกกาหนด ดลังนนีนี้
คณะ
ศวิลปศาสตรค์และสลังคมศาสตรค์

ววิทยาศาสตรค์และเทคโนโลยนี

สาขาวงิชา
- ภาษาอาหรลับ (หลลักสผตรนานาชาตวิ)
- ภาษาอลังกฤษ (หลลักสผตรนานาชาตวิ)
- ภาษามลายผ (หลลักสผตรนานาชาตวิ)
- เทคโนโลยนีสารสนเทศ
- ววิจลัยและพลัฒนาผลวิตภลัณฑค์ฮาลาล

4. นลักศศึกษาสามารถขอรลับททุนไดด้เพนียงหนศึพื่งหลลักสผตรในแตก่ละปปีการศศึกษาไมก่เกวินอลัตราคก่าเลก่าเรนียนทนีพื่สถานศศึกษาเรนียกเกร็บ
ตามจกานวนปปีทนีพื่กกาหนดไวด้ในแตก่ละหลลักสผตร
5. นลักศศึกษาสามารถกผด้ยยืมไดด้โดยไมก่มนีขอด้ กกาหนดเรยืพื่องรายไดด้ครอบครลัว ใหด้กผด้ยยืมเฉพาะคก่าเลก่าเรนียน สกาหรลับผผด้ทนีพื่ขาดแคลนททุน
ทรลัพยค์ มนีรายไดด้ครอบครลัวไมก่เกวิน 200,000 บาท/ปปี สามารถกผด้ยยืมคก่าครองชนีพไดด้
6. เปป็นผผด้ทนีพื่มนีผลการเรนียนดนีหรยือผก่านเกณฑค์การวลัดและประเมวินผลของสถาบลันการศศึกษา
7. มนีหลลักฐานเอกสารรลับรองแสดงถศึงการเขด้ารก่วมโครงการจวิตอาสาทนีพื่มนีประโยชนค์ตก่อสลังคมและสาธารณะ จกานวนไมก่นด้อย
กวก่า 36 ชลัพื่วโมง/ปปีการศศึกษา (18 ชลัพื่วโมงตก่อภาคการศศึกษา) โดยกกาหนดกวิจกรรมทนีพื่ทกาในระหวก่าง 1 กรกฎาคม 2560
ถศึงวลันทนีพื่ 31 กรกฎาคม 2561
โครงการ/กกิจกรรมจกิตอาสา จะตด้องเปป็นกวิจกรรมทนีพื่มนีประโยชนค์ตก่อสลังคมและสาธารณะ จะตด้องไมก่เปป็นสก่วนหนศึพื่งของผล
การเรนียนและตด้องไมก่ไดด้รลับคก่าตอบแทน
3. ขอบเขตการใหห้กกห้ยมร เงงินเพรรื่อการศศึกษา ประจสาปปีการศศึกษา 2561
การใหด้กผด้ยยืมเพยืพื่อการศศึกษาใหด้กผด้ยยืมไดด้ไมก่เกวินขอบเขตของแตก่ละรายการทนีพื่กกาหนดไวด้ ดลังนนีนี้
ระดนับการศศึกษา/สาขาวงิชา
1. อนทุปรวิญญา/ปรวิญญาตรนี
1.1) สลังคมศาสตรค์ ศวิลปศาสตรค์ มนทุษยศาสตรค์ ศศึกษาศาสตรค์
1.1.1 สาขาทนีพื่ขาดแคลนและ/หรยือเปป็นความตด้องการของตลาดแรงงาน ไดด้แกก่ บลัญชนี เศรษฐศาสตรค์
สารสนเทศ นวิตวิศาสตรค์ ภาษาตก่างประเทศ ววิทยาศาสตรค์ คณวิตศาสตรค์ ครทุศาสตรค์อทุตสาหกรรม โลจวิสตวิกสค์
อทุตสาหกรรมบรวิการ ธทุรกวิจอทุตสาหกรรม และธทุรกวิจการบวิน
1.1.2 ผผด้กผด้ยยืมเงวินอยืพื่นนอกจาก 1.1.1
1.2) ศวิลปกรรมศาสตรค์ สถาปปัตยกรรมศาสตรค์
1.3) ววิศวกรรมศาสตรค์ ววิทยาศาสตรค์และเทคโนโลยนี
1.4) เกษตรศาสตรค์
1.5) สาธารณสทุขศาสตรค์ พยาบาลศาสตรค์ เภสลัชศาสตรค์
1.6) แพทยศาสตรค์ สลัตวแพทยศาสตรค์ ทลันตแพทยศาสตรค์

คก่าเลก่าเรรียน/ราย/ปปี
60,000

50,000
70,000
70,000
70,000
90,000
200,000

4. เงงินกกห้ยมร เพรรื่อการศศึกษาใหห้จก่ายตามหลนักเกณฑฑ์ และเงรรื่อนไข ดนังตก่อไปนรีน
4.1 เงวินกผด้ยยืมทนีพื่จก่ายเขด้าบลัญชนีของสถานศศึกษา ไดด้แกก่ คก่าเลก่าเรนียนและคก่าใชด้จก่ายทนีพื่เกนีพื่ยวเนยืพื่องกลับการศศึกษา ซศึพื่งหมายถศึง
4.1.1 คก่าเลก่าเรนียน ซศึพื่งเปป็นคก่าบการทุงการศศึกษา คก่าหนก่วยกวิต และคก่าธรรมเนนียมการศศึกษาทนีพื่จก่ายตามภาคหรยือปปี
การศศึกษาทนีพื่สถานศศึกษาเรนียกเกร็บ
4.1.2 คก่าใชด้จก่ายทนีพื่เกนีพื่ยวเนยืพื่องกลับการศศึกษา ซศึงพื่ เปป็นคก่าใชด้จก่ายทนีพื่สถานศศึกษาเรนียกเกร็บ นอกเหนยือจากขด้อ 4.1.1
4.2 เงวินกผด้ยยืมทนีพื่จก่ายเขด้าบลัญชนีของนลักศศึกษาผผด้กผด้ยยืม ไดด้แกก่ คก่าครองชนีพ ซศึงพื่ หมายถศึง คก่าใชด้จก่ายสก่วนตลัวของนลักศศึกษา โดย
เปป็นการใหด้กผด้เตร็มตามวงเงวินทนีพื่กกาหนดไวด้ใหด้ในแตก่ละราย และในแตก่ละระดลับชลันี้นการศศึกษา
5. กสาหนดการยรรื่น และสก่งเอกสารแบบคสาขอกกยห้ รมเงงิน (กยศ./กรอ.) เทอม 1/2561
สสาหรนับ : ผกห้กกห้ยรมรายเกก่าตก่อเนรอรื่ งมฟน.
วนันเดรอนปปี

กงิจกรรม

รายละเอรียด

1 พ.ค. มรี 2 ขนันนตอน :
30 มวิ.ย. 2561 ขลันนี้ ตอน 1 : ยยืพื่นแบบคกายยืนยลันขอกผด้ยยืมเงวิน กยศ./กรอ.
(ภาคการเรนียนทนีพื่ 1/2561) ผก่านระบบ e-studentloan

- เลยือกคณะใหด้ถผกตด้อง หากในระบบปรากฎ “ไมม่พบคณะททที่ถถูก
ตต้อง” ทางเจด้าหนด้าทนีพื่ไมก่สามารถดกาเนวินการตก่อไดด้
- กรอกรหลัสนลักศศึกษา,จกานวนปปีหลลักสผตร,ชลันี้นปปีทนีพื่กผด้ ใหด้ถผกตด้อง
- กรอกเบอรค์โทรศลัพทค์ของนลักศศึกษาเอง เพยืพื่อสะดวกในการ
ขลันี้นตอน 2 : พวิมพค์ (print) แบบคกายยืนยลันฯ (ในขลันนี้ ตอนทนีพื่ 1) ประสานงาน กรณนีมนีปญ
ปั หา
จกานวน 1 ฉบลับ (เกร็บไวด้สก่งพรด้อมเอกสารประกอบการกผด้อยืพื่นๆ) - เลยือกความประสงคค์ 2 ขด้อ คยือ คก่าเลก่าเรนียน และคก่าครองชนีพ (ใน
กรณนีไดด้ททุนยกเวด้นคก่าเลก่าเรนียน นลักศศึกษาไมก่ตด้องเลยือกกผด้คก่าเลก่าเรนียน

8-12 ก.ค. 2561 ผผด้กผด้สก่งเอกสารแบบคกาขอกผด้ยยืมเงวิน พรด้อมเอกสารประกอบทนีพื่สมบผรณค์
สถานทนีพื่ : หอประชทุมวลันมผหะมลัดนอรค์ มะทา
- 8 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. 1) สาขาชะรนีอะฮฮฺ 2) สาขาอทุศผลทุดดนีน 3) สาขาอวิสลามศศึกษา 4) สาขานวิตวิศาสตรค์
5) สาขาภาษาอาหรลับ 6) สาขารลัฐประศาสนศาสตรค์
- 9 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. 1) สาขาเศรษฐศาสตรค์การเงวินฯ 2) สาขาภาษาอลังกฤษ 3) สาขาภาษามลายผ
(คาบฮาลาเกาะฮฮฺ 10.00-12.00 น. งดบรวิการ) 4) สาขาบรวิหารธทุรกวิจ
- 10 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. 1) สาขาเทคโนโลยนีสารสนเทศ 2) สาขาววิจลัยและพลัฒนาผลวิตภลัณฑค์ฮาลาล
3) สาขาการสอนอวิสลามศศึกษา 4) สาขาการสอนภาษาอาหรลับ
- 11 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. 1) การสอนววิทยาศาสตรค์ทลัพื่วไป 2) การสอนเคมนี 3) การสอนภาษาอลังกฤษ
4) การสอนภาษามลายผ
- 12 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ผผด้กผด้เกวินหลลักสผตร คยือ รหหัส 56 คณะศศึกษาศาสตรร และ
รหหัส 57 คณะอกิสลามศศึกษา,คณะศกิลปศาสตรรฯ,คณะวกิทยาศาสตรรฯ
19-21
ประกาศรายชยืพื่อผผด้กผด้ทนีพื่ตอด้ งแกด้ไขแบบคกาขอกผด้
กรกฎาคม 2561

ในกลทุก่ม Facebook : “งานกองททุนกยศ. กรอ. ม.ฟาฏอนนี”

23-25
ผผด้กผด้บลันทศึกคก่าเลก่าเรนียน ภาคการเรนียนทนีพื่ 1/2561 ผก่านระบบ - เลขทนีพื่ใบเสรร็จ : กรอกรหลัสนลักศศึกษา
กรกฎาคม 2561 e-studentloan
- วลันทนีพื่เอกสาร : กรอกวลันทนีพื่นลักศศึกษากรอกขด้อมผลนนีนี้
- คก่าเลก่าเรนียน : กรอกคก่าเลก่าเรนียนตามทนีพื่มหาววิทยาลลัยเรนียกเกร็บ
สวิงหาคม 2561 ผผด้กผด้ลงนามในแบบยยืนยลันคก่าเลก่าเรนียนฯ

ตวิดตามประกาศจากสกานลักพลัฒนาศลักยภาพนลักศศึกษา

ประกาศ สกานลักพลัฒนาศลักยภาพนลักศศึกษา
ณ วลันทนีพื่ 7 พฤษภาคม 2561

