ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563
…………………………………..……….
เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดการ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและหรือผู้ที่ศึกษาต่อเนื่องมรภ.ศรีสะเกษ (รหัสนักศึกษา 59-62)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดเวลา
ขั้นตอน
สถานที่
15 มกราคม1.นักศึกษาจัดทำแบบคำขอกู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพือ่ ส่งให้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
29 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการฯ คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง
www.sskru.ac.th หรือเว็บไซต์
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาที่ออกไปฝึกงาน/ออกฝึกสอน ดำเนินการข้างต้น
คณะ/วิทยาลัย
ให้เรียบร้อยก่อน
15 กุมภาพันธ์ –
2.คณะกรรมการฯคณะ/วิทยาลัยตรวจสอบเอกสารของผู้ที่ประสงค์ขอกู้ยืม
คณะ/วิทยาลัย กำหนด
31 มีนาคม 2563
แจ้งผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ และสอบสัมภาษณ์
3.คณะ/วิทยาลัย นำส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมและผลการพิจารณาคัดเลือก
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
1 เมษายน –
4.นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบและพิมพ์ออกจากระบบ
www.studentloan.or.th
15 พฤษภาคม 63
e-studentloan กระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น
16 – 31 พฤษภาคม 63
5.มหาวิทยาลัยบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่ออนุมัตผิ กู้ ู้ยืม
www.studentloan.or.th
หมายเหตุ *หากวงเงินกู้ยืมไม่เพียงพอ อาจทำให้ขั้นตอนกู้ยืมตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 นี้ ถูกเลื่อนออกไป
*หากผู้กู้ยืมดำเนินการไม่ทันตามกำหนด (ยกเว้นขั้นตอนที่ 7-8) ให้จัดทำบันทึกข้อความ กรณีพิเศษ เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และบำเพ็ญ
ประโยชน์ จิตอาสา 6 ชั่วโมง ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
1- 9 มิถุนายน 63
6.ผู้กู้ยืมแจ้งความจำนงขอรายงานการลงทะเบียนใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนและ งานส่งเสริมวิชาการและ
ให้บันทึกข้อมูลเลขที่ วันเดือนปี ที่พิมพ์ จำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัย งานทะเบียน
เรียกเก็บจริง
www.studentloan.or.th
ครั้งที่ 1
7.ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
10-17 มิถุนายน 63
7.1 คณะครุศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
7.2คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/
คณะ/วิทยาลัยกำหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วันเวลาสถานที่ คณะ/วิทยาลัยกำหนด)
และตัวแทนห้องนำส่งใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนแนบใบรายชื่อ
ครั้งที่ 2
8.ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
1-3 กรกฎาคม 63
ครั้งที่ 3
9.ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
3-4 สิงหาคม 63
รอเงินโอนจากกองทุน
ผู้กู้ยืมไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน

2. สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาและหรือขอกู้ยืมครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ (รหัสนักศึกษา 59-63)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดเวลา
ขั้นตอน
สถานที่
1 เมษายน 1.นักศึกษาขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register)
www.studentloan.or.th
5 มิถุนายน 63
ผู้กู้ยืมรายเก่ามีรหัสผ่านแล้วไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้ จัดทำขั้นตอนต่อไป
2.นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมผ่านระบบและพิมพ์ออกจากระบบ
e-studentloan กระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น
3.นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารจัดทำแบบคำขอกู้ยืมและเตรียมเอกสาร
www.sskru.ac.th
28 พฤษภาคม 63
4.นักศึกษารหัสนักศึกษา 63 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมและผูป้ กครองเข้าประชุมรับฟัง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
คำชี้แจงแนวทางในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1-15 มิถุนายน 63
5.นักศึกษาเข้ารับการตรวจเอกสารและคุณสมบัติกับคณะกรรมการฯ
คณะ/วิทยาลัยกำหนด
คณะ/วิทยาลัย แจ้งผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
6.นักศึกษา สอบสัมภาษณ์และนำส่งเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการฯ
16 มิถุนายน 63
7.คณะ/วิทยาลัย นำส่งเอกสารรายการขอกู้ยืมและผลการพิจารณาคัดเลือก
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
17 มิถุนายน 63
8.ตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้กยู้ ืม
กองพัฒนานักศึกษา
17-24 มิถุนายน 63
9.มหาวิทยาลัยบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศอนุมัติให้กู้ยืม
www.studentloan.or.th
10.นักศึกษาตรวจสอบผลการกู้ยมื ผ่านระบบ e-studentloan ผู้ที่ได้รับอนุมตั ิ
จะปรากฏข้อความ
ขอแสดงความยินดีท่านได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน
โปรดดำเนินการในขั้นตอนของการทำสัญญากู้ยืมเงิน...
17-30 มิถุนายน 62
11.ผู้กู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
ผู้กู้ยืมรายเก่า ใช้บัญชีเดิมในการจัดทำสัญญาได้
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
ผู้กู้ยืมรายใหม่ รับใบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน (กยศ.104) เพื่อนำไปเปิดบัญชี
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
12.ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลในสัญญาผ่านระบบและพิมพ์สญ
ั ญา หน้า-หลัง
www.studentloan.or.th
ในแผ่นเดียวกัน สีหรือขาวดำก็ได้ กระดาษ A4 จำนวน 2 ชุด
ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษซ้าย-ขวา-บน-ล่าง เป็นศูนย์ และลบหัวข้อในส่วน Header
และ Footer จัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้
1) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยมื
ถ่ายในหน้าเดียวกัน กระดาษ A4
2) สำเนาสมุดบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ยืม (หน้าแรก) กระดาษ A4
3) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
ถ่ายในหน้าเดียวกัน กระดาษ A4 (หากผู้กู้ยืมอายุไม่ครบ 20 ปีบริบรู ณ์
ณ วันทำสัญญาให้ระบุรายละเอียดผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งอาจเป็นบุคคล
เดียวกันกับผูค้ ้ำประกันก็ได้)
4) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม
ถ่ายในหน้าเดียวกัน กระดาษ A4

1 กรกฎาคม 63

13.ผู้กู้ยืมและผู้ปกครอง (* ผู้ค้ำประกันและหรือผู้แทนโดยชอบธรรม อายุไม่เกิน หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
60 ปี ณ วันที่ทำสัญญา) เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง และลงนามในสัญญากู้ยมื
1) ตรวจสัญญาและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงาน
2) อนุมัติสัญญา
3) บันทึกข้อมูลเลขที่ใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ จำนวนเงิน
ค่าเล่าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง
4) ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
5) ส่งสัญญาและแบบยืนยัน และเอกสารหลักฐานประกอบ
ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น.สัญญาเลขที่ 0001-0300
ภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.00 น. สัญญาเลขที่ 0301 เป็นต้นไป
หมายเหตุ *กรณีผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยได้นกั ศึกษาติดต่อรับหนังสือ
จากงานทุนการศึกษาและแนะแนว เพื่อไปลงนามในสัญญา ณ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่
8 กรกฎาคม 63
ผู้กู้ยืมยื่นคำร้องขอเบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน/ลดหย่อนหนี้
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
ตุลาคม 63
ผู้กู้ยืมรับคืนใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 1/2563
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
รอเงินโอนจากกองทุน
ผู้กู้ยืมไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน
3. สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่า รหัสนักศึกษา 59-63
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กำหนดเวลา
ขั้นตอน
1-25 กันยายน 63
1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบe-studentloan
2.ผู้กู้ยืมแจ้งความจำนงขอรายงานการลงทะเบียนใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนและ
ให้บันทึกข้อมูลเลขที่ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ จำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง
ครั้งที่ 1
3.ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
26-30 กันยายน 63
3.1คณะครุศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3.2คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์/วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง/คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(วันเวลาสถานที่ คณะ/วิทยาลัยกำหนด)
ครั้งที่ 2
4.ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
19-22 ตุลาคม 63
28 ตุลาคม 63
5.ตัวแทนห้องนำส่งใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียนแนบใบรายชื่อ
กุมภาพันธ์ 64
รับคืนใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 2/2563
รอเงินโอนจากกองทุน
ผู้กู้ยืมไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน
กุมภาพันธ์ 64
ผู้กู้ยืมเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ*หากผู้กู้ยืมดำเนินการไม่ทันตามกำหนด (ยกเว้นขัน้ ตอนที่ 3) ให้จัดทำคำร้องทั่วไป/บันทึกข้อความ
ปรึกษา และบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 6 ชั่วโมง ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการในขัน้ ตอนต่อไป

สถานที่
www.studentloan.or.th
งานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
www.studentloan.or.th
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
คณะ/วิทยาลัย กำหนด
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กรณีพิเศษ เสนอผ่านอาจารย์ที่

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
กำหนดเวลา
ขั้นตอน
สถานที่
1-28 กุมภาพันธ์ 64
1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบe-studentloan
www.studentloan.or.th
2.ผู้กู้ยืมแจ้งความจำนงขอรายงานการลงทะเบียนใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนและ งานส่งเสริมวิชาการและ
ให้บันทึกข้อมูลเลขที่ วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ จำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามที่ งานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจริง
www.studentloan.or.th
1-6 มีนาคม 64
3.ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและลงลายมือชื่อในแบบยืนยัน
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
4.ผู้กู้ยืมนำส่งใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน
พฤษภาคม 64
รับคืนใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 3/2563
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
รอเงินโอนจากกองทุน
ผู้กู้ยืมไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน
หมายเหตุ*หากผู้กู้ยืมดำเนินการไม่ทันตามกำหนด (ยกเว้นขั้นตอนที่ 3) ให้จัดทำคำร้องทั่วไป/บันทึกข้อความ กรณีพิเศษ เสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 6 ชั่วโมง ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามที่กองทุนกำหนด ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน งานทุนการศึกษา
และแนะแนว สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา
ขอให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาการแต่งกาย ภาคปกติ ชุดนักศึกษาหรือชุดกิจกรรมวันพุธ (เสื้อสีทอง) นักศึกษา
ภาค กศ.บป. ชุดสุภาพ ในการติดต่อประสานงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

(ดร.วิมล หลักรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เลขที่ 025 /2563

