การศึกกษามหาวิ
ษามหาวิททยาลั
ยาลัยยพายั
พายัพพ
ทุทุนนการศึ

กองทุนนเงิเงินนให้
ให้กกยู ้ ยู ้ มื มื เพื
เพื่อ่อการศึ
การศึกกษา
ษา(กยศ.)
กองทุ
(กยศ.)
กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) เป็ นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลัง ได้เริ่มดําเนินการให้กยู้ ืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และ
ต่อมาในปี 2541 ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 มาใช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ โอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผูป้ กครอง และเป็ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผูก้ ยู้ มื เงินกองทุนฯ จะเล่าเรียนได้สาํ เร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องชําระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อเป็ น
ทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องมีโอกาสกูย้ ืมต่อไป ปั จจุบนั กองทุนฯ มีนโยบายให้กยู้ ืม 2 แบบ ได้แก่ กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กยู ้ มื ที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุ
(กยศ.) จะให้กยู้ ืมได้ทุกหลักสูตรสาขาวิชา
กองทุนนเงิเงินนให้
ให้กกูย้ ูย้ ืมืมเพื
เพื่อ่อการศึ
การศึกกษา
ษา(กยศ.)
ที่ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คุณสมบัตผิ ขู ้ อกูย้ ืม กยศ.
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (รายได้บิดา มารดา นักศึกษา รวมกัน)
3. ไม่เคยเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
4. ไม่เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานประจําระหว่างศึกษา
5. ผูก้ ตู้ อ้ งมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปี รวมกันแล้ว อายุตอ้ งไม่เกิน 60 ปี
6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กําหนด
วงเงินให้กยู ้ ืม
1. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถกูย้ มื ได้ เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้น)
2. ค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา เดือนละ 2,200 บาท
เพดานเงินกูย้ ืมค่าเล่าเรียนสําหรับผูก้ ู ้ กยศ. (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คณะ / วิทยาลัย / สาขาวิชา
บาท/ปี
1. คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะนิ เทศศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี,
50,000
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. คณะนิ ติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการบัญชี
60,000
3. คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยดุริยศิลป์
70,000
4. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะเภสัชศาสตร์
90,000

กองทุ
กองทุนนเงิเงินนให้
ให้กกูย้ ูย้ ืมืมทีที่ผ่ผูกูกกักับบรายได้
รายได้ใในอนาคต
นอนาคต (กรอ.)
(กรอ.) ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการ
ลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติ
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55 ให้ดาํ เนิ นการโครงการเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยจะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ในอนาคต กองทุน กรอ.
จะให้กยู้ ืมได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็ นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน
คุณสมบัตผิ ขู ้ อกูย้ ืม กรอ.
1. มีสญ
ั ชาติไทย และ อายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2560
2. มิได้เป็ นผูข้ อรับทุนรายเก่าของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
3. ขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียน เว้นแต่ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
สามารถขอรับทุนค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท
4. มีคุณสมบัตอิ ื่นๆ ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กําหนด
วงเงินให้กยู ้ ืม
1. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถกูย้ มื ได้ เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้น)
2. ค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา เดือนละ 2,200 บาท
เพดานเงินกูย้ ืมค่าเล่าเรียนสําหรับผูก้ ยู ้ ืม กรอ. (ไม่รวมค่าครองชีพ)
สาขาวิชา (สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้ นอยู่กบั ประกาศของกองทุนฯ)
บาท/ปี
1. การบัญชี, การจัดการโรงแรม, ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาและวัฒนธรรมจีน, ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น,
การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication),
60,000
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Industry Management),
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
2. คณะวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
70,000
3. พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, เภสัชศาสตร์
90,000

มหาวิทยาลัยพายัพ มีทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
และค่าครองชีพของนักศึกษา ในปี การศึกษา 2560 ได้แก่
1. ทุนโครงการบริการชุมชน เป็ นทุนค่าเล่าเรียน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ใช้
เวลาว่างในการทํางานบริการสังคม
2. ทุนทํางาน เป็ นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่นักศึกษาที่ใช้เวลาว่างทํางาน
ในหน่ วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. ทุนการศึกษาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ
4. ทุนการศึกษาบุตรศิษยาภิบาล สังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
5. ทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ
6. ทุนส่งเสริมการศึกษา
7. ทุนเรียนดีเยี่ยม
8. ทุนเรียนดี
9. ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย
10. ทุนเยาวชนคริสตจักรภาคที่ 1-19
11. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
12. ทุนพี่น้องบุนนาค
13. ทุนนักกีฬา
14. ทุนบุตรสื่อมวลชน
15. ทุนการศึกษาคณะต่างๆ
16. ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่ให้โดยมีเงื่อนไขเฉพาะในแต่ละทุนการศึกษา
บุคบุลากรประจํ
คลากร า

ผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา
คุณทศพร ยุกตานนท์
คุณวรรัตน์ รัตตะณะ

คุณศิริพรรณ ปั ญญาคม
คุณพวงชมภู ปั ญโญ (7831)
งานกองทุนเงินให้กยู ้ ืมเพื่อการศึกษา (7833)
งานทุนการศึกษา (7832)

หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์กการคั
ารคัดดกรองผู
กรองผูก้ ก้ ยู ้ ยู ้ ืมืมเพิ
เพิ่ม่มเติ
เติมม 1) คะแนนเฉลี่ยสะสมหรือคะแนนเฉลี่ยประจําปี 59 ไม่น้อยกว่า 2.00 2) มีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการทีม่ ีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ
หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์กการชํ
ารชําาระหนี้
ระหนี้ กยศ.
กยศ.

หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์กการชํ
ารชําาระหนี้
ระหนี้ กรอ.
กรอ. (ผูก้ ูย้ ืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป)

1. เมื่อผูก้ ยู้ ืมเงินสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็ นเวลา 2 ปี ถือว่าผูก้ ยู้ มื
เป็ นผูค้ รบกําหนดชําระหนี้
2. ผูก้ ยู้ ืมที่ครบกําหนดชําระหนี้ จะต้องชําระหนี้ งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ของปี ที่ครบกําหนดชําระหนี้
3. ผูก้ ยู้ ืมจะต้องเสียดอกเบี้ ยร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นคงค้างของปี ที่ 1 เป็ นต้นไป โดย
จะต้องชําระหนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องชําระหนี้ ให้เสร็จสิ้ น
ภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกําหนด ชําระหนี้ งวดแรกใน กรณีที่ผกู้ ยู้ มื
เงินไม่สามารถชําระหนี้ เงินกูค้ ืนได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูก้ ยู้ ืม จะต้องเสีย
เบี้ ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นที่คา้ งชําระในงวดนั้น กรณีคา้ งชําระไม่
เกิน 12 เดือนและ จะต้องเสียเบี้ ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวด
ที่คา้ งชําระทั้งหมดกรณีคา้ งชําระเกิน 12 เดือน

1. ชําระคืนเมื่อผูก้ มู้ ีรายได้ ไม่น้อยกว่า 16,000 บาท/เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 192,000 บาท/ปี
2. ผูก้ ยู้ ืมต้องแจ้งรายได้ให้กบั กองทุนฯ ทราบ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่า
เป็ นผูม้ ีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ตอ้ งชําระคืน
3. ผ่อนชําระในอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 1 ต่อปี กําหนดชําระคืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

วิวิธธีกีการชํ
ารชําาระเงิ
ระเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมกยศ.
กยศ. และ
และกรอ.
กรอ. มีมี55วิวิธธี ี
1. หักบัญชีอตั โนมัติจากบัญชี ธ.กรุงไทย-ธ.อิสลามฯ
2. ชําระที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย-ธ.อิสลามฯ ทุกสาขา
3. ชําระที่เครื่องฝาก/ถอนอัตโนมัติ ของ ธ.กรุงไทย
4. ชําระทาง INTERNET (www.studentloan.ktb.co.th)
5. ชําระผ่านโทรศัพท์มือถือ (KTB ONLINE AT MOBILE)

กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา

ต่อขอทราบรายละเอียยดเพิ
่มเติ่มมเติม
ติดต่ติอดขอทราบรายละเอี
ดเพิ


สํานักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 7831-3
 เว็ บไซต์งานทุ นการศึ กษา http://sta.payap.ac.th/scholar/welcome.html
 เฟสบุ ๊ค งานทุ นการศึ กษา www.facebook.com/SLFPYU
 ติ ดต่ อ กยศ. www.studentloan.or.th, โทร. 0-2016-4888
 ติ ดต่ อ ธ.กรุ งไทย www.studentloan.ktb.co.th, 0-2208-8699, 0-2111-1111
 ติ ดต่ อ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 0-2650-6999 ต่ อ 5154-5155

ขัน้ ตอนการขอกูย มื เงิน กยศ. และ กรอ. ปการศึกษา 2560
1

สําหรับผูก้ ยู ้ ืมรายใหม่ ให้เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อลงทะเบียนขอ
รหัสผ่าน ที่ https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
(กูย้ ืม กยศ. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 /กูย้ ืม กรอ. ตั้งแต่ 1 ก.ค. 60)

2

ดาวน์โหลดแบบคําขอกูย้ ืมและตารางเตรียมเอกสาร จากเว็บไซต์
งานทุนการศึกษา ได้ต้งั แต่วันที่ 21 มี.ค. 60 เป็ นต้นไป เตรียมแบบคําขอกูย้ มื และ
เอกสารประกอบการกูย้ มื (เรียงลําดับตามตารางเตรียมเอกสาร)

3

เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อยื่นขอกูย้ ืม (กรุณาดูตัวอย่างและขั้นตอนการ
กรอกในเว็บไซต์งานทุนฯ) Print แบบคําขอกูย้ มื e-Studentloan จํานวน 2 ชุด
ส่งพร้อมกับแบบคําขอกูย้ ืม (ในขั้นตอนที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-4 ส.ค. 60
ณ สํานักบริหารการเงิน และเข้ารับการสัมภาษณ์รายได้ครอบครัว (เอกสารสําคัญ
ที่สุดคือ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์)

4

ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิให้กยู ้ ืม ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
ประกาศอนุ มัติ กูย้ ืม กยศ. วันที่ 25 ส.ค. 60 / กูย้ ืม กรอ. วันที่ 22 ก.ย. 60

5

เปิ ดบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาใดก็ได้
สําหรับรับเงินโอนค่าครองชีพ ผูก้ สู ้ ามารถเลือกวิธีการได้ดังนี้
1.ติดต่องานทุนการศึกษาเพื่อรับ กยศ.104 สําหรับยื่นเปิ ดบัญชี (จะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและรายปี (ปี แรก),เปิ ดบัญชีออมทรัพย์เป็ น 0 บาท) หรือ
2.เปิ ดบัญชีดว้ ยตัวเองที่ธนาคาร (ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมและเงินฝากขั้นตํา่ )

6

ผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิให้กยู ้ ืม เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อกรอกข้อมูลและ
พิมพ์สัญญา จํานวน 2 ชุด ทําสัญญา ณ ห้องประชุม ดร.สายสุรีย์ จุติกุล อาคาร
ปฐมกาล หรือ นําสัญญาไปเซ็นต่อหน้านายอําเภอ และ ส่งสัญญาพร้อมเอกสาร
ประกอบ ณ ห้องประชุม ดร.สายสุรีย์ จุติกุล ผูก้ ูย้ ืม กยศ. วันที่ 6-7 ก.ย. 60 และ
ผูก้ ูย้ ืม กรอ. วันที่ 4-5 ต.ค. 60 (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนฯ)

7

ผูก้ ูย้ ืม กยศ. เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน
ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 60
ผูก้ ูย้ ืม กรอ. เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ระหว่าง
วันที่ 7-8 ต.ค. 60 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)

8

ประชุมผูป้ กครองและปฐมนิ เทศนักศึกษากูย้ ืม (ผูป้ กครองและนักศึกษา)
ผูก้ ูย้ ืม กยศ. ประชุมวันที่ 20 ก.ย. 60 และ ผูก้ ูย้ ืม กรอ. ประชุมวันที่ 18 ต.ค. 60
(ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)

9

ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคําขอกูย้ ืม ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
วันที่ 31 ต.ค. 60 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)

10

รับแบบคําขอกูเ้ พื่อนําไปแก้ไข ระหว่างวันที่ 1-8 พ.ย. 60 และส่ง
แบบคําขอกูย้ ืมที่แก้ไขแล้วที่งานทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 1–8 และ 13-20 พ.ย. 60

11

นักศึกษาที่ชําระค่าเล่าเรียนก่อน ให้ดาวน์โหลดคําร้องขอคืนเงิน
และส่งระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. 60 ณ สํานักบริหารการเงิน (เอกสารประกอบที่
สําคัญ ได้แก่ สําเนาใบเสร็จรับเงิน สําเนาสมุดบัญชีเลขที่บัญชีธนาคารของผูป้ กครอง)

12

นักศึกษารอรับเงินโอนค่าครองชีพ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สําหรับเงินคืนผูป้ กครองจะโอนเงินเข้าบัญชีของ
ผูป้ กครอง ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2560

13

การกูย้ ืมภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
1-15 พ.ย. 60 ยืนยันกูย้ ืมภาคเรียนที่ 2 ในระบบ e-Studentloan
28 พ.ย. 60 ตรวจสอบวงเงินกูย้ ืมภาคเรียนที่ 2
1-9 ม.ค. 61 บันทึกกรอบจํานวนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2
24 ม.ค. 61 เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2
14 มี.ค. 61 ประชุมรวมนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ.

** กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขอใหติดตามประกาศ
จากงานทุนการศึกษาฯ อยางตอเนือ่ ง **

งานทุนการศึกษา
สํานักบริหารการเงิน
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

ประจําปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์งานทุนการศึกษา

Facebook

