ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558

(1)

สาหรับผู้กรู้ ายใหม่ ให้เข้าระบบ e-studentloan
เพื่อลงทะเบียนรับรหัสผ่าน และยื่นแบบคาขอกู้ ที่
https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 10 ส.ค. 58

(2) ส่งแบบคาขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบการกู้ยมื
25-27 ส.ค. 58

(3) นักศึกษารับการสัมภาษณ์ ตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน

(8) นักศึกษากู้ยมื เข้าระบบ e-studentloan
เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมจานวนค่าเล่าเรียน
ภายในเดือนตุลาคม

(9) นักศึกษาเซ็นแบบยืนยันจานวนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2558 ภายในเดือนตุลาคม

(10) นักศึกษารอรับเงินโอนค่าครองชีพ
เข้าบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารจะโอนหลังจากตรวจสอบสัญญาว่าถูกต้องครบถ้วน

(4) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม หลังจากสัมภาษณ์ 3 วัน
(11) การกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(5) เปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

สาขาภูมาชีพ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน

(6) รับสมุดบัญชีธนาคาร ปลายเดือนกันยายน

*** กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขอให้ติดตามประกาศ
จากสานักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ***

สานักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

(7) ผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม เข้าระบบ e-studentloan เพื่อกรอก
และพิมพ์สัญญา ผ่านระบบ e-studentloan
พร้อมดาเนินการนาสัญญาไปลงนามต่อหน้าสถานศึกษา/นายอาเภอ
และส่งสัญญากับเอกสารประกอบการทาสัญญา
ต้นเดือนตุลาคม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ประจาปีการศึกษา 2558

กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เป็นหน่วยงานในกากับของกระทรวงการคลัง โดยเริ่มดาเนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 และต่อมาในปี 2541 ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุง่ หวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะเล่า
เรียนได้สาเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องชาระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องมีโอกาสกู้ยืม
ต่อไป ปัจจุบันกองทุนฯ มีนโยบายให้กู้ยืม 2 แบบ ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กยู้ มื ทีผ่ กู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะให้กู้ยืมได้ทุกหลักสูตร
สาขาวิชาที่ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
คุณสมบัติผู้ขอกู้กยศ.
1. มีสัญชาติไทย
2. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
3. ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับป.ตรีในสาขาวิชาใดๆมาก่อน
4. ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาระหว่างศึกษา
5. ผู้กู้ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะปลอดหนี้ 2
ปีและระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี รวมกันแล้ว อายุต้องไม่เกิน
60 ปี
6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กาหนด

กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ด้วยรัฐบาลมี
นโยบายในการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชี ว ศึ ก ษาชั้ น สู ง คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 1 พ.ค. 55 ให้
ดาเนินการโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยจะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้
ในอนาคกองทุนกรอ. จะให้กู้ยืมได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน
คุณสมบัติผู้ขอกู้กยศ.
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2559
3. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
4. ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียน เว้นแต่ รายได้ครอบครัวไม่เกิน
200,000 บาท/ปี มีสิทธิ์ขอรับทุนค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บ.
5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กาหนด

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเพิ่มเติม

(1) คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย / ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่น้อยกว่า 2.00 (2) มีหลักฐานรับรองการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาระดับม.ปลาย

ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสารต่างๆ
1. คู่มือการใช้งานระบบกยศ.
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/2
0141209163749_BB541024-C49F-56A4-527A85E6AA44C20F.pdf
2. คู่มือการใช้งานระบบกรอ.
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/2
0141209163855_93761086-1E0C-6F6B-AA688964E94AB06A.pdf
3. กรณีลืมรหัสผ่าน
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/2
0140611144846_7710F641-596A-7E92-CDF4112EBBDD7407.pdf
4. วิธีการตรวจสอบ Version Internet
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/2
0140228110831_604C9D58-CD9D-49C0-ABFBF1AEC8991FD3.pdf
5. การตั้งค่าเพิ่มเติมสาหรับผู้ใช้ Internet Explorer version
10 และ 11
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/2
0140228101801_C57930F8-907B-4F73-92193E57BB2C67F0.pdf

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
 สานักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มฟน. 073-418610-4 ต่อ
ชาย : 1124 หญิง : 1107 / 089-4662006
 เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี http://www.ftu.ac.th/th/
 ติดต่อกองทุนกยศ. www.studentloan.or.th  โทร.0-2610-4888
 ติดต่อ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 5154-5155

