ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง กาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
…………………………………..……….
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
มีประสิทธิภาพ อธิการบดี อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ จึงกาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. สาหรับผู้กู้ยมื รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและหรือผู้ที่ศึกษาต่อเนื่องมรภ.ศรีสะเกษ (รหัส 58-61)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กาหนดเวลา
ขั้นตอน
สถานที่
15 มกราคม1.นักศึกษาจัดทาแบบคาขอกู้ยมื พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อส่งให้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการฯ คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง
www.sskru.ac.th หรือเว็บไซต์
ขอให้นักศึกษาที่ออกไปฝึกงานหรือออกฝึกสอน ดาเนินการข้างต้นให้ คณะ/วิทยาลัย
เรียบร้อยก่อน
26 กุมภาพันธ์ –
2.คณะกรรมการฯ คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารของผู้ที่ประสงค์ขอกูย้ มื คณะ/วิทยาลัย กาหนด
31 มีนาคม 2562
แจ้งผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ และสอบสัมภาษณ์
3.คณะ/วิทยาลัย นาส่งเอกสารแบบคาขอกู้ยืมและผลการพิจารณาคัดเลือก งานทุนการศึกษาและแนะแนว
1 เมษายน –
4.นักศึกษายื่นแบบคายืนยันการขอกูย้ มื เงินผ่านระบบและพิมพ์ออกจาก
www.studentloan.or.th
15 พฤษภาคม 62
ระบบ e-studentloan กระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น
16 – 31 พฤษภาคม 62
5.มหาวิทยาลัยบันทึกกรอบวงเงินกู้ยมื และประกาศรายชื่ออนุมัตผิ ู้กู้ยืม
www.studentloan.or.th
หมายเหตุ *หากวงเงินกู้ยมื ไม่เพียงพอ อาจทาให้ขั้นตอนกู้ยืมตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 นี้ ถูกเลื่อนออกไป
*หากผู้กู้ยืมดาเนินการไม่ทันตามกาหนด (ยกเว้นขั้นตอนที่ 7-8) ให้จดั ทาบันทึกข้อความ กรณีพเิ ศษ เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
และบาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 3 ชั่วโมง ให้เรียบร้อยก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
21 - 31 พฤษภาคม 62
6.ผู้กู้ยืมแจ้งความจานงขอรายงานการลงทะเบียนใบแจ้งชาระค่าลงทะเบียน งานส่งเสริมวิชาการและ
และให้บันทึกข้อมูลเลขที่ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ จานวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่ งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง
www.studentloan.or.th
ครัง้ ที่ 1
7.ผู้กู้ยืมทุกชัน้ ปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยมื และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
3-14 มิถุนายน 62
7.1 คณะครุศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
7.2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/ คณะ/วิทยาลัยกาหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(วันเวลาสถานที่ คณะ/วิทยาลัยกาหนด)
และตัวแทนห้องนาส่งใบแจ้งชาระค่าลงทะเบียนเรียนแนบใบรายชื่อ
ครัง้ ที่ 2
8.ผู้กู้ยืมทุกชัน้ ปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยมื และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
3-4 กรกฎาคม 62
ครัง้ ที่ 3
9.ผู้กู้ยืมทุกชัน้ ปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยมื และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
7-8 สิงหาคม 62
รอเงินโอนจากกองทุน ผู้กู้ยมื ไม่ต้องสารองจ่ายค่าเล่าเรียน

2. ส าหรั บ ผู้ กู้ ยื ม รายใหม่ แ ละรายเก่ า ที่ เ ปลี่ ย นระดั บ การศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาและหรือขอกู้ยืมครั้งแรก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (รหัส 58-62)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กาหนดเวลา
ขั้นตอน
สถานที่
1 เมษายน 1.นักศึกษาขอกูย้ มื รายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register)
www.studentloan.or.th
15 มิถุนายน 62
ผู้กู้ยืมรายเก่ามีรหัสผ่านแล้วไม่ตอ้ งดาเนินการขั้นตอนนี้ จัดทาขั้นตอนต่อไป
2.นักศึกษายื่นแบบคายืนยันการขอกูย้ มื ผ่านระบบและพิมพ์ออกจากระบบ
e-studentloan กระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น
3.นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารจัดทาแบบคาขอกู้ยมื และเตรียมเอกสาร
www.sskru.ac.th
29 พฤษภาคม 62
4.นักศึกษารหัส 62 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมและผู้ปกครองเข้าประชุมรับฟัง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
คาชีแ้ จงแนวทางในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
3-20 มิถุนายน 62
5.นักศึกษาเข้ารับการตรวจเอกสารและคุณสมบัตกิ ับคณะกรรมการฯ
คณะ/วิทยาลัยกาหนด
คณะ/วิทยาลัย แจ้งผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
6.นักศึกษา สอบสัมภาษณ์และนาส่งเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ
21 มิถุนายน 62
7.คณะ/วิทยาลัย นาส่งเอกสารรายการขอกู้ยมื และผลการพิจารณาคัดเลือก งานทุนการศึกษาและแนะแนว
26 มิถุนายน 62
8.ตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืม
กองพัฒนานักศึกษา
27 มิถุนายน –
9.มหาวิทยาลัยบันทึกกรอบวงเงินกู้ยมื และประกาศอนุมัติให้กยู้ มื
www.studentloan.or.th
5 กรกฎาคม 62
10.นักศึกษาตรวจสอบผลการกูย้ มื ผ่านระบบ e-studentloan ผูท้ ี่ได้รับอนุมัติ
จะปรากฏข้อความ ขอแสดงความยินดีทา่ นได้รบั สิทธิใ์ นการกู้ยมื เงิน
โปรดดาเนินการในขั้นตอนของการทาสัญญากู้ยืมเงิน...
5-19 กรกฎาคม 62
11.ผู้กู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
ผู้กู้ยมื รายเก่า ใช้บัญชีเดิมในการจัดทาสัญญาได้
ผู้กู้ยมื รายใหม่ รับใบแจ้งผลการอนุมัตใิ ห้กยู้ มื เงิน (กยศ.104) เพื่อนาไป
เปิดบัญชี โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
12.ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลในสัญญาผ่านระบบและพิมพ์สัญญา หน้า-หลัง
www.studentloan.or.th
ในแผ่นเดียวกัน สีหรือขาวดาก็ได้ กระดาษ A4 จานวน 2 ชุด ให้ตงั้ ค่า
หน้ากระดาษซ้าย-ขวา-บน-ล่าง เป็นศูนย์ และลบหัวข้อในส่วน Header
และ Footer จัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้
1) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม
ถ่ายในหน้าเดียวกัน กระดาษ A4
2) สาเนาสมุดบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ยืม (หน้าแรก)
กระดาษ A4
3) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้คาประกั
้
น
ถ่ายในหน้าเดียวกัน กระดาษ A4 (หากผู้กู้ยืมอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ณ วันทาสัญญาให้ระบุรายละเอียดผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งอาจเป็น
บุคคลเดียวกันกับผู้คาประกั
้
นก็ได้)
4) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม
ถ่ายในหน้าเดียวกัน กระดาษ A4

24 กรกฎาคม 62

13.ผู้กู้ยมื และผู้ปกครอง (ผูค้ ้าประกันและหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
อายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่ทาสัญญา) เข้าประชุมรับฟังคาชี้แจง และลงนามใน
สัญญากู้ยมื
1) ตรวจสัญญาและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
2) อนุมัติสัญญา
3) บันทึกข้อมูลเลขที่ใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ จานวนเงิน
ค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง
4) ตรวจสอบยอดเงินกู้ยมื และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
5) ส่งสัญญาและแบบยืนยัน และเอกสารหลักฐานประกอบ
ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น.สัญญาเลขที่ 0001-0300
ภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.00 น. สัญญาเลขที่ 0301 เป็นต้นไป
หมายเหตุ *กรณีผู้คาประกั
้
นไม่สามารถมาลงลายมือชือ่ ในสัญญากู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษาติดต่อรับหนังสือจาก
งานทุนการศึกษาและแนะแนว เพื่อไปลงนามในสัญญา ณ ที่วา่ การอาเภอ เทศบาล ในเขตพื้นทีท่ ี่ผู้คาประกั
้
นอาศัยอยู่
31 กรกฎาคม 62
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
ผู้กู้ยมื ยื่นคาร้องขอเบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน/ลดหย่อนหนี้
ตุลาคม 62
ผู้กู้ยืมรับคืนใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 1/2562
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
รอเงินโอนจากกองทุน ผู้กู้ยมื ไม่ต้องสารองจ่ายค่าเล่าเรียน
3. สาหรับผู้กู้ยมื รายใหม่และรายเก่า รหัส 58-62
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กาหนดเวลา
ขั้นตอน
สถานที่
1-30 กันยายน 62
1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบe-studentloan
www.studentloan.or.th
2.ผู้กู้ยืมแจ้งความจานงขอรายงานการลงทะเบียนใบแจ้งชาระค่าลงทะเบียน งานส่งเสริมวิชาการและ
และให้บันทึกข้อมูลเลขที่ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ จานวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่ งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง
www.studentloan.or.th
ครัง้ ที่ 1
3.ผู้กู้ยมื ทุกชัน้ ปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยมื และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
16-19 กันยายน 62
3.1คณะครุศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
3.2คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/ คณะ/วิทยาลัย กาหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(วันเวลาสถานที่ คณะ/วิทยาลัยกาหนด)
ครัง้ ที่ 2
4.ผู้กู้ยืมทุกชัน้ ปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยมื และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
21-22 ตุลาคม 62
30 ตุลาคม 62
5.ตัวแทนห้องนาส่งใบแจ้งชาระค่าลงทะเบียนเรียนแนบใบรายชื่อ
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
กุมภาพันธ์ 63
รับคืนใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 2/2562
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
รอเงินโอนจากกองทุน ผู้กู้ยมื ไม่ต้องสารองจ่ายค่าเล่าเรียน
กุมภาพันธ์ 63
ผู้กู้ยืมเข้าประชุมรับฟังคาชี้แจงแนวทางการกู้ยมื กองทุนเงินให้กู้ยมื
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ*หากผู้กู้ยืมดาเนินการไม่ทันตามกาหนด (ยกเว้นขั้นตอนที่ 3) ให้จดั ทาคาร้องทั่วไป/บันทึกข้อความ กรณีพิเศษ เสนอ
ผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษา และบาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 3 ชัว่ โมง ให้เรียบร้อยก่อนดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
กาหนดเวลา
ขั้นตอน
สถานที่
1-29 กุมภาพันธ์ 63
1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบe-studentloan
www.studentloan.or.th
2.ผู้กู้ยืมแจ้งความจานงขอรายงานการลงทะเบียนใบแจ้งชาระค่าลงทะเบียน งานส่งเสริมวิชาการและ
และให้บันทึกข้อมูลเลขที่ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ จานวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่ งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง
www.studentloan.or.th
2-6 มีนาคม 63
3.ตรวจสอบยอดเงินกู้ยมื และลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
4.ผู้กู้ยืมนาส่งใบแจ้งชาระค่าลงทะเบียนเรียน
พฤษภาคม 63
รับคืนใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 3/2562
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
รอเงินโอนจากกองทุน ผู้กู้ยมื ไม่ต้องสารองจ่ายค่าเล่าเรียน
หมายเหตุ*หากผู้กู้ยืมดาเนินการไม่ทันตามกาหนด (ยกเว้นขั้นตอนที่ 3) ให้จดั ทาคาร้องทั่วไป/บันทึกข้อความ กรณีพิเศษ
เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และบาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 3 ชั่วโมง ให้เรียบร้อยก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
*กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามที่กองทุนกาหนด ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา
ขอให้นักศึกษาแสดงบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาการแต่งกาย ภาคปกติ ชุดนักศึกษาหรือชุดกิจกรรมวันพุธ (เสื้อสีทอง)
นักศึกษา ภาค กศ.บป. ชุดสุภาพ ในการติดต่อประสานงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

(ดร.วิมล หลักรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เลขที่
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