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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยเข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึก ษา (กยศ.) ที่รั ฐ บาลจัด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วั น ที่ 28 มี น าคม พ.ศ. 2538 ในลั ก ษณะเงิ น ทุ น
หมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงิน คงคลัง พ.ศ. 2491 โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มดาเนินการให้กู้ยืม
ครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึก ษาแก่นัก ศึก ษาของมหาวิทยาลัยที่ ขาดแคลนทุน ทรัพ ย์ เพื่อเป็น ค่ าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยสามารถกู้ยืมได้ท้ัง ภาค
ปกติ และ
ภาค กศ.ป.ป. เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่านักศึกษาจะสามารถเล่าเรียนได้จนสาเร็จตาม
หลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสานึกในการชาระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับรุ่นน้องต่อไป

ขอบเขตการให้กยู้ มื ระดับอนุปริญญา/ปริญญา
ตรี

* ข้อมูลจาก ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง ขอบเขตการให้
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (เลือกเฉพาะสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรของ มรพส.)

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วเนือ่ งกับการศึกษา*

ค่าครองชีพ
บาท/คน/ปี

รวม
บาท/คน/ปี

ไม่เกิน 60,000/ปี

26,400

86,400

ไม่เกิน 70,000/ปี

26,400

96,400

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่เกิน 70,000/ปี

26,400

96,400

เกษตรศาสตร์

ไม่เกิน 70,000/ปี

26,400

96,400

สาธารณสุขศาสตร์

ไม่เกิน 90,000/ปี

26,400

116,400

สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ชาระหนี้คืนกองทุนฯ
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ภายหลัง
สาเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ค่ะ
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คุณสมบัติผู้กู้
1) เป็นผู้ที่มีสญั ชาติไทย
2) เป็นนักศึกษาของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติหรือภาค กศ.ป.ป.
ประจาปีการศึกษา 2557
3) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
รายได้ครอบครัว หมายถึง รายได้สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของบุคคลต่อไปนี้
o รายได้ผู้ขอกู้ยมื รวมกับ บิดา และ มารดา กรณีอยู่ในอุปการะของบิดา มารดา
o รายได้ผู้ขอกู้ยมื รวมกับ ผู้ปกครอง กรณีอยู่ในอุปการะของผู้ท่ไี ม่ใช่ บิดา มารดา
o รายได้ผู้ขอกู้ยมื และคู่สมรส (กรณีที่สมรสแล้ว)

4) เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลจากสถานศึกษาเดิม
5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขั้นร้ายแรง
หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
6) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7) ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
8) ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจา ในระหว่างการศึกษา 
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

11) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมระยะเวลาตามหลักสูตร ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้กู้ยืมสาหรับนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติ ตามที่ กยศ. กาหนด เท่านัน้ !
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วิธีการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สาหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 57)

e-Studentloan
1)

เข้าเว็บไซต์ กยศ. ที่ htpp://www.studentloan.or.th
เลือก บริการออนไลน์ >> ระบบ e-Studentloan นักเรียน/นักศึกษา

2)

ลงทะเบียน ขอรหัสผ่าน

นักศึกษาสามารถขอรหัสผ่านได้ครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอรหัสผ่านแล้ว ไม่สามารถขอ
ซ้าได้ เพื่อป้องกันกรณีการลืมรหัสผ่าน มหาวิทยาลัยขอแนะนาการกาหนดรหัสผ่าน ตามตัวอย่าง
ดังนี้

Username --> รหัสประจาประชาชน 13 หลัก
Password --> กาหนดเป็นตัวเลขที่จดจาง่าย ได้แก่ วันเดือนปีเกิด
ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 6 กันยายน 2533 ให้กาหนดเป็น 06092533
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3)

การขอกู้ยืม : สาหรับปีการศึกษา 2557 นักศึกษาใหม่ จะสามารถยื่นกู้ได้ต้งั แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
วิธกี าร >> เข้าระบบโดย click ที่ “ผูม้ รี หัสผ่านแล้ว” และ เลือกตามลาดับ ดังนี้
1) เลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2) เลือก “แบบคาขอกู้ยมื เงิน”
3) ขั้นตอนต่อมา ให้ใส่ชื่อสถานศึกษา “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม” แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”
หากนักศึกษาพิมพ์ถูกต้องโปรแกรมจะปรากฏ ระดับการศึกษาเป็น “อนุปริญญา/ปริญญาตรี”
โดยอัตโนมัติ
4) เมื่อดาเนินการแล้วให้ click ปุ่ม “ต่อไป”

หากมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนไม่ผา่ น หรือ ลืมรหัสผ่าน จะต้องติดต่อฝ่าย IT
ของ กยศ. เท่านัน้ ค่ะ โทร. 0 2610 4888

4)

การกรอกข้อมูล “แบบคาขอกู”้

โปรแกรมจะปรากฏข้อมูลบางส่วนแล้ว ให้นักศึกษา

กรอกเฉพาะช่องที่ว่างอยู่ ดังนี้

1.

ข้อมูลสถานศึกษา ให้กรอกระยะเวลาหลักสูตร และชั้นปีที่จะขอกู้

o นักศึกษารหัส 57 ทุกหลักสูตร (ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน,4 ปี,5 ปี)
ให้ระบุ  ชั้นปีท่ี 1

2. ข้อมูลบุคคล ให้นกั ศึกษากรอก รหัสนักศึกษา และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
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นักศึกษาจะได้รับรหัสนักศึกษา ภายหลังจากชาระเงินค่าเล่าเรียน เรียบร้อยแล้ว
ชี้แจงการกรอกข้อมูลสถานะขอกูย้ มื (ข้อ 2.8) ให้ระบุดังนี้
o ผูก้ รู้ ายใหม่ หมายถึง
>> ผู้ที่ไม่เคยได้รับการโอนเงิน กยศ. มาก่อนเลย
o ผูก้ รู้ ายเก่า

3.

ให้เลือกช่อง
หมายถึง
ให้เลือกช่อง

>> “ไม่เคยกูย้ ืม” (ข้อ 1.)
>> ผู้ที่เคยกู้ยืม กยศ. มาก่อน
>> เคยกู้ยืม (ข้อ 2. ข้อ 3. และ ข้อ 4. ตามจริง)

ข้อมูลบิดา มารดา หรือ ผูป้ กครอง จะปรากฏข้อมูลให้ระบุ ดังภาพ

กรณีบิดา-มารดา อยู่ดว้ ยกัน
ให้เลือก >>>อาชีพบิดา ในข้อ 3.1 และ เลือกอาชีพมารดา ในข้อ 3.2

กรณีบิดา-มารดา หย่าร้างหรือแยกกัน

ทำควำมเข้ำใจก่อนนะ
คะ

นักศึกษาอยู่ในความอุปการะของ “บิดา” เพียงผู้เดียว
ให้เลือก >>> อาชีพบิดา ในข้อ 3.1 และ เลือก “ไม่ระบุ” ในข้อ 3.2
นักศึกษาอยู่ในความอุปการะของ “มารดา” เพียงผูเ้ ดียว
ให้เลือก >>> “ไม่ระบุ” ในข้อ 3.1 และ เลือกอาชีพมารดา ในข้อ 3.2

กรณีบิดา-มารดา ไม่ได้อุปการะ
ให้ระบุผู้ปกครองที่อุปการะนักศึกษา ดังนี้
ผู้ปกครองเพศชาย ให้เลือก >>> อาชีพผู้ปกครอง ในข้อ 3.1 และเลือก “ไม่ระบุ” ในข้อ 3.2
ผู้ปกครองเพศหญิง ให้เลือก >>> “ไม่ระบุ” ในข้อ 3.1 และ เลือกอาชีพผูป้ กครองในข้อ 3.2

กรณีนกั ศึกษามีคู่สมรส
(ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป.) ต้องจดทะเบียนสมรสแล้วเท่านั้น
ผู้ขอกู้เพศชาย
ให้เลือก >>> อาชีพคู่สมรส ในข้อ 3.1 และเลือก “ไม่ระบุ” ในข้อ 3.2
ผู้ขอกู้เพศหญิง
ให้เลือก >>> “ไม่ระบุ” ในข้อ 3.1 และ เลือกอาชีพผูป้ กครองในข้อ 3.2

6
ข้อชี้แจงการให้ข้อมูลรายได้
ให้ระบุรายได้ครอบครัวโดยรวม รายได้ บิดา - มารดา ผู้ปกครอง หรือ คู่สมรส รวมกัน
- ผูท้ มี่ ีรายได้ไม่แน่นอน เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ รับจ้าง
ให้ระบุรายได้/ปี โดยการประมาณ
- ผูท้ มี่ ีรายได้แน่นอน เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ หรือ
งานเอกชน ที่มรี ายได้ประจา ให้นายอดเงินรายได้ตอ่ เดือน
(เงินเดือน) ที่ยงั ไม่หกั ค่าใช้จา่ ย x 12 = รายได้ตอ่ ปี

ข้อชี้แจงจานวนพีน่ ้องทีก่ าลังศึกษา
ให้ระบุ จานวนพี่-น้อง ที่กาลังศึกษา ซึ่งอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของครอบครัว โดยไม่รวมนักศึกษา

4.

ความประสงค์กู้ ให้ click เลือกตามที่นักศึกษาประสงค์จะกู้ยืม ได้แก่
ค่าเล่าเรียน  ได้แก่ กู้ค่าเล่าเรียนตามจ่ายจริง ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(นักศึกษาทุนเรียนฟรี เช่น ทุนเพชรกาสะลอง หรือ ทุนจาก อบต. ฯลฯ ไม่ให้กู้ค่าเล่าเรียน)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  มหาวิทยาลัยไม่ให้กู้ยืมในส่วนนี้เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษารวมอยู่กับค่าหน่วยกิตเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ค่าครองชีพ  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ที่ กองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีของนักศึกษา
ทุกเดือน ๆ ละ 2,200 บาท (เป็นเงิน 26,400 บาทต่อปี)

5.
กดปุ่ม

ให้นักศึกษาอ่านข้อความที่ปรากฏท้ายแบบขอกู้ยืม และ click ช่อง  ยอมรับ ก่อนที่จะ
นักศึกษาที่ดาเนินการขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ปัญหาทีพ่ บบ่อยในการบันทึกแบบคาขอกู้ ระบบ e-Studentloan
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1) รหัสนักศึกษา
นักศึกษามักจะกรอกไม่ครบถ้วน หรือ กรอกตัวเลขผิด ซึ่งจะมีผลต่อการโอน
รายวิชาและผลการเรียนของนักศึกษา รหัสนักศึกษาที่ถกู ต้องจะต้องมี 10 หลัก โดย
เริ่มจากปีทเี่ ข้าศึกษา นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ต้องขึน้ ต้นด้วยตัวเลข 57 และ
ตามด้วยตัวเลขอีก 8 หลัก เท่านั้น!
2) หลักสูตรการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เลือกหลักสูตร “ปริญญาตรี”
เท่านัน้
3) หมายเลขโทรศัพท์
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เนือ่ งจากงานทุนฯ จะใช้วธิ ี
โทรศัพท์แจ้ง นักศึกษาในกรณีจะต้องแก้ไขเอกสารเร่งด่วน
4) พิมพ์ “แบบคาขอกู”้
นักศึกษาจะต้องพิมพ์แบบขอกู้จากหน้าเว็บไซต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
แบบสัมภาษณ์ (ตั้งเครือ่ งพิมพ์โดยระบุขอบกระดาษ เป็น “0” )

นักศึกษาสามารถ download คู่มอื การใช้โปรแกรม e-studentloan ได้ที่

http://www.studentloan.or.th/detail.php?cid=1385
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PSRU LOAN SYSTEM
 1) เข้าสูร่ ะบบ PSRULOAN SYSTEM นักศึกษาสามารถเข้าได้หลายช่องทาง ดังนี้
1.1 เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ www.psru.ac.th โดยสังเกตโลโก้

1.2 เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา ที่ http://saf.psru.ac.th
1.3 หรือ พิมพ์ http://202.29.80.22/admin/psruloansystem
 2) ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ในระบบ PSRULOAN SYSTEM
การเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ให้นักศึกษา click ปุ่ม

สาหรับผู้ที่มีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเข้าสูร่ ะบบโดย click
ปุ่ม
เพือ่ ดาเนินการ ในขัน้ ตอนต่อไป
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เมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลและแจ้ง
รหัสผ่าน โดยให้ระบุรหัสผ่านเช่นเดียวกันกับ รหัสผ่านใน ระบบ e-Studentloan

นักศึกษำใหม่ รหัส 57
ให้เลือก รำยใหม่ หรือ รำยเก่ำ
ในส่วนนี้ เท่ำนั้น นะคะ

 3) เมนูสาหรับยืน่ กู้ กยศ.

สำหรับขั้นตอนแรก
ของกำรยื่นกู้ให้เลือก

“กรอกข้อมูลแบบสัมภำษณ์”
นะครับ
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 4) เลือกปีการศึกษา 2557

 5) กรอกข้อมูลแบบสัมภาษณ์ โปรแกรมจะปรากฏข้อมูล 4 ส่วน ให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนที่ 1 - 3
ตามลาดับ ดังภาพ

1.

ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่
o ข้อมูลด้านการศึกษา : รหัสนักศึกษา โปรแกรมวิชา คณะ ชัน้ ปี เกรดเฉลี่ย
และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
o ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เช่น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ประเภทการกู้ยมื ข้อมูลการมีงานทา สถานภาพบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา
มารดา และ รายได้ครอบครัว เป็นต้น

2.

ข้อมูลครอบครัวและรายได้ครอบครัว ได้แก่
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o บิดา
o มารดา
o ผู้ปกครอง (เฉพาะกรณีทนี่ ักศึกษาไม่ได้อยู่ในอุปการะของบิดา/มารดา เท่านัน้ )
o คู่สมรส (ผูข้ อกูท้ สี่ มรสตามกฎหมายแล้ว ให้กรอกข้อมูลของคูส่ มรส โดยไม่ตอ้ งใส่
ข้อมูล บิดา มารดา หรือ ผูป้ กครอง)

3.

ข้อมูลความประสงค์กู้ แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยูอ่ าศัย
o ข้อมูลการกูย้ ืม (สาหรับผู้กู้รายเก่า) ให้กรอกข้อมูลการกูย้ ืมที่ผา่ นมา
เป็นรายปีการศึกษา
o ข้อมูลความประสงค์กู้ ให้ระบุวงเงินค่าเล่าเรียนเป็นรายภาคเรียน
o แผนที่บ้าน ให้นักศึกษาพิมพ์แบบสัมภาษณ์ออกจากระบบแล้วจึงวาดแผนที่
แสดงที่ตั้งของบ้าน ได้แก่บ้านของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
เพื่อใช้สาหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมบ้าน

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนพิมพ์แบบสัมภาษณ์ ส่ง กองพัฒนานักศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602

“การพิจารณาคัดเลือกภายหลังจากส่งแบบสัมภาษณ์”
นักศึกษาจะได้รบั การอนุมัติให้กู้ยืมจะต้อง

1) ผ่านการสัมภาษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
2) มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนฯ กาหนด
3) เอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน
4) ยื่นกู้ตามกาหนดระยะเวลาของ
มหาวิทยาลัย
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เอกสารประกอบแบบสัมภาษณ์
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เรียงตามลาดับ
ชุดแบบสัมภาษณ์ PSRU LOAN SYSTEM ( 3 หน้า)
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม
ข้อ 1-11 ก่อน
สาเนาบัตรประจาตัวผู้รับรองรายได้ครอบครัวผูข้ อกู้ยืม
ส่งนะค่ะ
สาเนาทาเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน ผู้ขอกู้
สาเนาทาเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน บิดา
สาเนาทาเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน มารดา
สาเนาทาเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง (ถ้ามี)
(เฉพาะกรณีที่ผู้ขอกู้ไม่ได้อยูใ่ นการปกครองของบิดา-มารดา)

8) ยอดหนี้ของผู้กู้ (เฉพาะผู้กู้รายเก่า) ที่พิมพ์จาก website ธ.กรุงไทย (ดูหน้า 15)
9) ใบรายงานผลการเรียน (ใบ รบ.) จากสถานศึกษาเดิม
10) เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- สลิปเงินเดือน
>> กรณี บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ประจา ให้แนบสลิปเงินเดือน หรือ
หนังสือรับรองเงินเดือนที่แสดงยอดเงินรายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล >> กรณี ผู้ขอกู้ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
- ใบหย่า
>> กรณีบิดา-มารดา หย่าร้างกัน
- ใบมรณบัตร
>> กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม
11) “แบบคาขอกู”้ ภาคเรียนที่ 1/2557 ที่พิมพ์จาก ระบบ e-Studentloan

คุณสมบัตบิ คุ คลผูร้ บั รองรายได้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าทีของรัฐ พ.ศ.2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
1) มหาวิทยาลัยขอยกเว้นการรับรอง โดย “อธิการบดี” ในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยมื ศึกษาอยู่
2) รายละเอียดเพิ่มเติม Click http://www.studentloan.or.th/detail.php?cid=1524

ใส่
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สักนิดจะได้ไม่ทาผิดกติกา

 เอกสารประกอบทุ ก ฉบับ ต้อ งมี ล ายเซ็ น รั บ รองส าเนาโดยเจ้ า ของบั ต ร เท่ า นั้ น ! กรณี เ จ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบพบว่า มีการปลอมลายเซ็น จะไม่รับเอกสาร
 “การถ่ายสาเนาเอกสาร” และ “การรับรองสาเนา” จะต้องทาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ควรตรวจสอบ วันหมดอายุ ของบัตรประชาชน ผู้กู้ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง และ บัตรประจาตัว
ผู้รับรองรายได้ หากใกล้จะหมดอายุ ให้ทาบัตรใหม่ ก่อนที่จะถ่ายสาเนามาส่ง
 ไม่รับสาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน ที่ชารุด หรือถ่ายเอกสารแบบมีส่วนใดขาดหายไป
 โปรดใช้ปากกาลูกลื่น “สีน้าเงิน” เท่านั้น!
 การกู้ยมื กยศ. จะต้องดาเนินการผ่าน internet ทุกขัน้ ตอน นักศึกษาที่จะใช้งาน internet ภายใน
มหาวิทยาลัย จะต้องสมัคร i-passport ทุกคน
Link สมัคร iPASSPORT >> http://www.psru.ac.th/ipassport_register.php

เอกสารทีน่ กั ศึกษาเตรียมมา

“แบบผิดๆ” มากที่สดุ ได้แก่

1. สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาบัตรประชาชน (ผูก้ ู้ บิดา มารดา ผูป้ กครอง)
2. หนังสือรับรองรายได้
3. สาเนาบัตรประจาตัวผูร้ บั รองรายได้
ข้อแนะนาให้ทา “

แบบถูกต้อง”

- เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า : กรณีทามาผิดจะได้แก้ไขทัน ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านไกลๆ

- ผิดแล้วแก้ไขไม่ทนั = ไม่ได้กู้ :
- ทาไว้หลายๆ สาเนา :

ผู้ที่ทาเอกสารมาผิดแต่บ้านอยู่ไกล มักจะยื่นกู้ไม่ทันกาหนด
(หมดสิทธิ์กู้)
เตรียมไว้หลายๆใบ ไม่ผิดกติกา เนื่องจากจะต้องใช้ทุกปีการศึกษา
(ถ้ายังกู้ต่อ)
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ตัวอย่างการถ่ายเอกสาร

 ให้นักศึกษาถ่ายเอกสารลงในกระดาษแผ่นเดียว ตามแบบ เท่านั้น!!! ดังนี้

สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาบัตรประชาชน
ผู้ขอกู-้ บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง

สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับรองรายได้ครอบครัว

รายการเกีย่ วกับบ้าน
ทะเบียนบ้าน
ทีม่ รี ายการบุคคล

บัตรประชาชน
(ใช้เฉพาะด้านหน้า)

สาเนาถูกต้อง
อลิสำ ปัญญำณ
(นางสาวอลิสา ปัญญาณ)

บัตรประจาตัว
(ด้านหน้า)

บัตรประจาตัว
(ด้านหลัง)

สาเนาถูกต้อง

(นายคาหอม พร้อมรับรอง)

 ผู้รับรองรายได้ ต้องลงนามใน หนังสือรับรอง และใน
สาเนาบัตรประจาตัว ด้วยลายมือ/ลายเซ็นเดียวกัน

ตัวอย่างการรับรองสาเนา
ขอให้ผกู้ ู้ บิดา มารดา หรือ ผู้รับรองรายได้ครอบครัว ลงนามตามแบบที่กาหนด ดังนี้

ผูท
้ ม
ี่ ล
ี ายเซ็น

ผูท
้ ไ
ี่ ม่มล
ี ายเซ็น

สำเนำถูกต้อง

สำเนำถูกต้อง
อลิสำ ปัญญำณ
(นำงสำวอลิสำ ปัญญำณ)

(นำงสำวอลิสำ ปัญญำณ)
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วิธีการตรวจสอบยอดหนี้ สาหรับผู้ก้รู ายเก่า

1)

เข้าเว็บไซต์ กยศ. ที่ htpp://www.studentloan.or.th
เลือก >> บริการออนไลน์ >> ระบบ e-Studentloan นักเรียน/นักศึกษา

2)

เข้าสูร่ ะบบ ตรวจสอบยอดหนี้

ให้ดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1
2
3

เข้าสู่ระบบ

Print ส่วนนี้มาส่ง
เป็นข้อมูลสาหรับ
กรอกแบบสัมภาษณ์
(ไม่ต้อง print)
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ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2557
เริม่ ต้น
1) ผู้ขอกู้ยมื ลงทะเบียน เพื่อขอรับรหัสผ่านใน ระบบ e-studentloan
2) ผู้ขอกู้ยืมบันทึกแบบคาขอกู้ยมื /แบบยืนยันการกู้ยืม ระบบ e-studentloan

*

3) ผู้ขอกู้ยมื ลงทะเบียน กาหนดรหัสผ่านและบันทึกข้อมูล ระบบ PSRU LOAN SYSTEM
4) ผู้ขอกู้ยมื พิมพ์แบบสัมภาษณ์ผ่าน ระบบ PSRU LOAN SYSTEM และเตรียมเอกสารประกอบ
5) ผู้ขอกู้ยมื ส่งแบบสัมภาษณ์และเอกสารประกอบ ให้กองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง
6) ผู้ขอกู้ยืมเข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
7) อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลการสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ให้คณะ
8) คณะประมวลผลสัมภาษณ์และจัดเรียงเอกสารแบบสัมภาษณ์ ส่งให้กองพัฒนานักศึกษา
9) กองพัฒนานักศึกษา กลั่นกรองผลและประกาศผลสัมภาษณ์ ระบบ PSRU LOAN SYSTEM
10) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจามหาวิทยาลัย
11) กองพัฒนานักศึกษาประกาศรายชื่อผู้ท่ไี ด้รับการอนุมัติให้กู้ยืมผ่าน ระบบ e-studentloan
12) ผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม เตรียมบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย (มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าร่วม ธ.อิสลามฯ)
13) ทาสัญญาเงินกู้ (ผู้กู้ยมื และผู้ค้าประกัน ลงนามสัญญาต่อหน้าพยาน ณ มหาวิทยาลัย)
14) ผู้กู้ยมื ลงทะเบียนเรียน โดย “ไม่ตอ้ ง” ชาระค่าเล่าเรียน (ยกเว้นภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา)
15) ผู้กู้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน ระบบ e-studentloan

*
*

16) ผู้กู้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนระบบ PSRU LOAN SYSTEM และพิมพ์แบบรายงานการลงทะเบียน *
17) ผู้กู้ยมื เสนอแบบรายงานการลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบให้ อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
18) ผู้กู้ยมื ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ
หมายเหตุ :

END

*
*
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ปฏิทนิ กยศ. สาหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 57)
การดาเนินการ
1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ระบบ e-Studentloan
(สาหรับผู้ท่ีลงทะเบียนเป็นครั้งแรกเท่านั้น)

ภาคปกติ

ภาค กศ.ป.ป.

1 ก.พ.57 เป็นต้นไป

2. บันทึกแบบคาขอกู้ยมื เงิน ระบบ e-Studentloan
3. นักศึกษารอบโควตา ลงทะเบียนเรียน
4. ประชุมนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2557

1 ก.พ.57 เป็นต้นไป
3 พ.ค.57
2 ส.ค.57

5. นักศึกษารอบทั่วไป ลงทะเบียนเรียน
6. บันทึกข้อมูล ระบบ PSRU LOAN SYSTEM พิมพ์แบบ
สัมภาษณ์ และ เตรียมเอกสารประกอบ
7. ส่งแบบสัมภาษณ์พร้อมเอกสารประกอบ ที่
กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร Student Union)
8. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
9. เข้ารับการสัมภาษณ์กบั อาจารย์ที่ปรึกษา
10. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจามหาวิทยาลัย
11. ประกาศผลการพิจารณาผู้กู้ กยศ. รายเก่า/รายใหม่
ระบบ e-Studentloan
12. ผู้กู้รายเก่า “ทาสัญญา” พร้อมผูค้ ้าประกัน และยืนยัน
ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ
13. ผู้กู้รายใหม่ “ทาสัญญา” พร้อมผูค้ ้าประกัน และยืนยัน
ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ

20 ก.ค. 57

14. ได้รับการโอนเงิน ค่าครองชีพ
15. ได้รับการโอนเงิน ค่าเล่าเรียน

โปรดติดตามกาหนดการ
กองบริการการศึกษา

20 ก.ค. 57 เป็นต้นไป
3 - 8 ส.ค.57
14 ส.ค.57
15 ส.ค.57
20 ส.ค.57
21-23 ส.ค.57
24-25 ส.ค.57
25 ส.ค.57
ภายใน 3 วัน หลังจากมหาวิทยาลัย
ยืนยันความถูกต้องของแบบยืนยันฯ
ผ่านระบบ e-Studentloan
ภายใน 3 เดือน หลังจากมหาวิทยาลัย
ได้รบั การโอนเงินจาก กยศ.

* หมายเหตุ 1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข่าวสารทาง
http://saf.psru..ac.th หรือ
www.facebook.com/psruloanfanpage
2. นักศึกษาภาคปกติ ให้หลีกเลี่ยงการส่งแบบสัมภาษณ์ (ตามข้อ 7) ในวันที่ตรงกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่บณ
ั ฑิตพิบูลสงคราม แต่ไม่เกินระยะเวลาที่กาหนด

??....ให้ติดต่อ

ถ้าสงสัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
เว็บไซต์ : www.psru.ac.th
โทรศัพท์ : 055-267000-2

งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร Student Union)
ระบบ PSRU LOAN SYSTEM
Facebook
เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา

http://202.29.80.22/admin/psruloansystem/
http://www.facebook.com/psruloanfanpage
http://saf.psru.ac.th

ติดต่อ งานทุนการศึกษา

โทร. 055-267000 – 2 ต่อ 9602
E-mail : psruloan@hotmail.com

กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
เว็บไซต์ : http://reg.psru.ac.th
โทรศัพท์ : 055-267100, 055-267050

งานคลัง อาคารทีปวิชญ์
เว็บไซต์ : http://office.psru.ac.th/financial.php
โทรศัพท์ : 055-267089

กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
http://www.studentloan.or.th/index.php
โทรศัพท์ 02-610-4888

ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ)
http://www.studentloan.ktb.co.th/
โทรศัพท์ 02-208-8699

