
 

 

 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา (กยศ.)  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ปีการศึกษา 2560 
 

1. คุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิกูย้ืมเงิน  

  1. เป็นผู้มีสญัชาติไทย 

  2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ต่อครอบครัวไม่เกนิ 200,000 บาทต่อปี 

  3. เป็นผู้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดปีการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉล่ียสะสมหน่ึงปีการศึกษาก่อน

หน้าปีที่จะขอกู้ยืม ไม่ตํ่ากว่า 2.00  

  4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง 

  5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา 

  6. เป็นผู้ที่ทาํประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมโดยมีหลักฐานการ    

เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมที่มีประโยชน์ต่อสงัคมหรือสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 

  7. ไม่เคยเป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 

  8. ไม่เป็นผู้ปฏบัิติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาํหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเตม็เวลา 

  9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  10.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาํคุก 

  11.ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเม่ือนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และระยะเวลาผ่อนผันชาํระอีก 15 ปี รวมกันแล้ว     

ต้องไม่เกนิ 60 ปี 

2. การพจิารณาคดัเลือกนกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิกูย้ืมเงิน 

 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย

การดาํเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2547 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   ในการประชุมคร้ังที่ 7/2557 เม่ือวันที่ 28 

สงิหาคม 2557 มีมติเหน็ชอบหลักเกณฑก์ารคัดกรองผู้กู้ยืม ดังน้ี 

หลกัเกณฑก์ารคดักรองผูกู้ย้ืม 

ระดบัการศึกษา 

หลกัเกณฑค์ดักรองผูกู้ย้มื 

ผูกู้ร้ายใหม่และรายเก่าเปลีย่นระดบั

การศึกษา 

ผูกู้ร้ายเก่าเลือ่นชั้นปี 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี - คะแนนเฉล่ียสะสมระดับ ม.ปลาย 

หรือเทยีบเทา่ไม่น้อยกว่า 2.00  

- มีห ลักฐานแสดงถึ งการเข้า ร่วม

โครงการจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

- คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อย

กว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมดาํเนิน

โครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 

ช่ัวโมงต่อหน่ึงปีการศึกษา)  

 

 

 

 



 

 

 

3. ขอบเขตการใหกู้ย้ืมเงินเพือ่การศึกษา 

การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้กู้ยืมได้ไม่เกนิขอบเขตของแต่ละรายการที่กาํหนดไว้ดังน้ี 

 

ระดบัการศึกษา/สาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียน

และค่าใชจ่้าย

ที ่

เกีย่วเนือ่งกบั

การศึกษา 

บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 

บาท/ราย/

ปี 

รวม 

บาท/ราย/

ปี 

1. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

1.1) สงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

1.1.1) สาขาที่ขาดแคลนและ/หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

ได้แก่ บัญชีเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ 

ธุรกจิอุตสาหกรรมและธุรกจิการบิน   

 

 
60,000  

  

 

 

 

 
26,400 

  

    

 

 

 
86,400 

  

  

 

1.1.2) สาขาอื่น ๆ 

1.1.2.1) ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เคยกู้ยืมในระดับอนุปริญญา/ 

ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่อยู่ใน1.1.2 น้ีมาก่อนปีการศึกษา 2554 

 

60,000 

 

26,400 

 

 

86,400 

     1.1.2.2) ผู้กู้ยืมเงินอื่นนอกจาก 1.1.2.1 50,000 26,400 76,400 

1.2) ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000 26,400 96,400 

1.3) วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000 26,400 96,400 

1.4) เกษตรศาสตร์ 70,000 26,400 96,400 

1.5) สาธารณสขุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสชัศาสตร์ 90,000 26,400 116,400 

1.6) แพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ 200,000  26,400 226,400 
 

หมายเหตุ: 1. การพิจารณาคุณสมบติัผูข้อกู ้สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปีผูข้อกูท่ี้มีคุณสมบติัจะไดกู้ห้รือไม่ข้ึนอยู่กบั

วงเงินกูยื้มท่ีสถานศึกษาไดร้บัจดัสรร 

    2. อ่านขอบเขตการใหกู้ยื้มเงินเพือ่การศึกษาเพิม่เติมท่ี เวปไซตก์องทุนเงินใหกู้ยื้มเพือ่การศึกษา (กยศ.)  

                           www.studentloan.or.th 

4. เงินกูย้ืมเพือ่การศึกษาใหจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  

4.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาได้แก ่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการศึกษาซ่ึงหมายถึง 

4.1.1 ค่าเล่าเรียนซ่ึงเป็นค่าบาํรุงการศึกษาค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายตามภาคหรือปี

การศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเกบ็ 

4.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการศึกษาซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเกบ็นอกเหนือจากข้อ 4.1.1 

4.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชีพซ่ึงหมายถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ของนักศึกษาโดยเป็นการให้กู้เตม็ตามวงเงินที่กาํหนดไว้ให้ในแต่ละราย และในแต่ละระดับช้ันการศึกษา 

http://www.studentloan.or.th/


 

 

 

 ปฏิทินการดําเนนิงานกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพือ่การศึกษา (กยศ.)  ประจําปีการศึกษา 2560 

5. สําหรบัผูกู้ย้ืมรายใหม่ และผูกู้ย้ืมรายเก่าต่อเนือ่งยา้ยสถานศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ลําดบั วนั/ เดือน/ ปี กิจกรรม สถานท่ี 

1 1 ก.พ. – 28 เม.ย. 60 ผู้กู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (สาํหรับผู้กู้ยืม

รายเก่าไม่ต้องดาํเนินการในข้ันตอนน้ี) 

www.studentloan.or.th 

2 

ตั้งแต่ 2 พ.ค. 60 

นักศึกษาบันทกึแบบคาํขอกู้ยืมเงินและจัดพิมพ์ออกจากระบบ  

e-Studentloan 

www.studentloan.or.th 

- นักศึกษา ดาวน์โหลดแบบคาํขอกู้ยืมเงิน กยศ. (แบบ กยศ. 

101) ที่เวปไซต์ส่วนพัฒนานักศึกษา 

- กรอกข้อมูลในแบบคาํขอกู้ยืมเงินให้ครบถ้วน และจัดเตรียม

เอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 

 

http://www.mfu.ac.th/division/affair

s-new/downloadmenu.php 

 

3 วันข้ึนทะเบียนนักศึกษา

ใหม่ 

1. นักศึกษาส่งแบบคาํขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.101) พร้อม

เอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 

2. แบบคาํขอกู้ยืมที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan    

ภาคเรียนที่ 1/2560  

3. บันทกึการเข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 36  ช่ัวโมง 

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 72 

พรรษา บรมราชินีนาถ 

4 26 - 30  มิ.ย. 60 ส่งแบบคาํขอกู้ยืมเงิน พร้อมเอกสารประกอบ กรณทีี่มีการแก้ไข ห้องทุนการศึกษา อาคาร D 1 

ช้ัน 1  ห้อง 117 

5 7 ก.ค. 60 ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสทิธิ์เข้ารับสมัภาษณ์ บอร์ดประชาสมัพันธ์

ทุนการศึกษา อาคาร D 1 ช้ัน 1 

6 
12-13 ก.ค. 60 

สมัภาษณ์นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการกู้ยืมเงิน                  

(ผูกู้ย้ืมรายใหม่) 

อาคาร D 1 ช้ัน 3ห้อง 301 

7 
14 ก.ค. 60 

สมัภาษณ์นักศึกษาเพ่ือพิจารณาการกู้ยืมเงิน                  

(ผูกู้ย้ืมรายเก่ายา้ยสถานศึกษา) 

อาคาร D 1 ช้ัน 1 ห้อง 306 

8 18 ก.ค. 60 ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสทิธิ์กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2560 บอร์ดประชาสมัพันธ์

ทุนการศึกษา อาคาร D 1 ช้ัน 1 

9 
26 ก.ค. 60 

ประชุมช้ีแจงการทาํสญัญากู้ยืมเงิน(ผูกู้ย้ืมรายเก่ายา้ย

สถานศึกษา) 

อาคาร D 1 ช้ัน 3ห้อง 301 

10 27 ก.ค. 60 ประชุมช้ีแจงการทาํสญัญากู้ยืมเงิน (ผูกู้ย้ืมรายใหม่) 

11 26-27  ก.ค. 60 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ 

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  เพ่ือรับโอนเงินค่าครองชีพ 

 

ห้องทุนการศึกษา อาคาร D 1 

ช้ัน 1  ห้อง 117 

 

12 

31 ก.ค. 60 

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ทาํสญัญากู้ยืมผ่านระบบ             

e Studentloan 

 

www.studentloan.or.th 

 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.studentloan.or.th/
http://www.studentloan.or.th/


 

 

 

ลําดบั วนั/ เดือน/ ปี กิจกรรม สถานท่ี 

13 

7- 11 ส.ค. 60 

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมส่งสญัญาพร้อมเอกสารประกอบการทาํ

สญัญา (ผูกู้ย้ืมรายเก่ายา้ยสถานศึกษา)   ห้องทุนการศึกษา อาคาร D 1 

ช้ัน 1  ห้อง 117 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมส่งสญัญาพร้อมเอกสารประกอบการทาํ

สญัญา(ผูกู้ย้ืมรายใหม่) 

นักศึกษาบันทกึค่าเทอมผ่านระบบ e studentloan 

1.บันทกึค่าเทอมเหมาจ่ายตามจริง   

2.บันทกึเลขที่ใบเสรจ็รับเงิน โดยให้นักศึกษากรอกรหัส

นักศึกษาของตัวเองตามด้วยปีการศึกษา 2560 และภาค

เรียนที่ 1 ตัวอย่างเช่น  6031006000-601    

www.studentloan.or.th 

14 21 ส.ค. 60 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ลงนามยืนยันจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2560(ผูกู้ย้ืมรายใหม่ และผูกู้ย้ืมรายเก่าฯ) 

ห้องทุนการศึกษา อาคาร D 1 

ช้ัน 1  ห้อง 117 

15 30 พ.ย. 60 ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจาํปี 

2560 

อาคารหอประชุมสมเดจ็ย่า  

16 1 -30 พ.ย. 60 นักศึกษายืนยันการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านระบบ     

e Studentloan 

www.studentloan.or.th 

17 4 -15 ธ.ค. 60 1.นักศึกษานาํส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2560

ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปน้ี 

- เอกสารยืนยันการกู้ยืม ที่พิมพ์จากระบบ e studentloan 

- ระเบียนประวัติที่พิมพ์จากระบบ reg.mfu.ac.th           

ของนักศึกษา  

 (นักศึกษาต้องรับรองสาํเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น) 

ฝ่ายทุนการศึกษา   

 ห้อง 117 

อาคาร D1ช้ัน1 

ตั้งแต่เวลา 

08.00 น– 16.00 น. 

18 20 ธ.ค. 60 นักศึกษาตรวจสอบวงเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2560 

และตรวจสอบการผ่อนผันค่าเล่าเรียน 

(ในกรณีที่ข้อมูลวงเงินกู้ยืม ไม่แสดงในภาระค่าใช้จ่าย/

ทุนการศึกษา แสดงว่าเอกสารไม่เรียบร้อยให้นักศึกษาติดต่อ

ฝ่ายทุนการศึกษา  053-916382 ) 

ระบบลงทะเบียน 

Reg.mfu.ac.th 

ที่เมนูภาระค่าใช้จ่าย/

ทุนการศึกษา 

19 ตามกาํหนดการ

ลงทะเบียนเรียน    

ภาคเรียนที่ 2/2560 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(ตามกาํหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย) 

ระบบลงทะเบียน 

Reg.mfu.ac.th 

20 29 ธ.ค. 60 นักศึกษาบันทกึค่าเทอมผ่านระบบ e studentloan 

1.บันทกึค่าเทอมเหมาจ่ายตามจริง   

2.บันทกึเลขที่ใบเสรจ็รับเงิน โดยให้นักศึกษากรอกรหัส

นักศึกษาของตัวเองตามด้วยปีการศึกษา 60 และภาคเรียนที่ 

2 ตัวอย่างเช่น  6031006000-602    

 

 

www.studetnloan.or.th 

http://www.studentloan.or.th/


 

 

 

ลําดบั วนั/ เดือน/ ปี กิจกรรม สถานท่ี 

21 8-12 ม.ค. 61 นกัศึกษาลงนามยืนยนัค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ  

ประจําภาคเรียนที ่ 2/2560 ตามวนัทีกํ่าหนดดงันี้  

 

22 จ. 8 ม.ค. 61 - สาํนักวิชานิติศาสตร์ 

- สาํนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

- สาํนักวิชาแพทยศาสตร์ 

-สาํนักวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

ฝ่ายทุนการศึกษาห้อง 117 

อาคาร D1 

เวลา 08.00 –16.00 น. 

อ. 9 ม.ค. 61 - สาํนักวิชาการจัดการ ฝ่ายทุนการศึกษาห้อง 117 

อาคาร D1 

เวลา 08.00 –16.00 น. 

ฝ่ายทุนการศึกษา ห้อง 117  

อาคาร D1 

เวลา 08.00 –16.00 น. 

พ. 10 ม.ค. 61 - สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- สาํนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

พฤ 11 ม.ค. 61 - สาํนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

- สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 

ศ. 12 ม.ค. 61 - สาํนักวิชาศิลปศาสตร์ 

- สาํนักวิชานวัตกรรมสงัคม 

- สาํนักวิชาจีนวิทยา 

9 -13 เม.ย. 61 นักศึกษารับคืนสญัญากู้ยืมเงินฯ และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน

ของภาคเรียนที่ 1 และ2 ปีการศึกษา 2560 

(แสดงบัตรประจาํตัวนักศึกษาหรือบัตรประจาํตัวประชาชน) 

***กําหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หมายเหตุ: 

1. นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่ 

- ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ช้ัน 1 ห้อง 117  โทรศัพท ์ 053 916381-2  

-  Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , กยศ. มฟล. 

- เวปไซต์ ส่วนพัฒนานักศึกษา http://www.mfu.ac.th/division/affairs-new/index.php 

2. นักศึกษาต้องติดตามประกาศและดาํเนินการตามกาํหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัดและตรงตามกาํหนดเวลามิฉะน้ันจะมี

ผลต่อการพิจารณาการให้กู้ยืมฯในปีการศึกษาน้ี 
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