การบริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.)
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา(กยศ.)
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อ
ครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็น
ผู้ใช้อานาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อานาจ
ปกครองมิใช่บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทาการ
สมรสแล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.00 ขึ้นไปหรือผ่านเกณฑ์
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง
เริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือ
ส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชาระหนี้ และได้ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดาเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถ
กู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชาระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชาระหนี้ตามคาพิพากษาจนเสร็จสิ้น
แล้ว

เกณฑ์คัดกรองผู้กู้ยืม (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน กาหนดให้ทาจิตอาสา 36 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
ส่งภาคการศึกษา ที่ 1 ในคราวเดียว สามารถนากิจกรรมจิตอาสาในระดับมัธยมมาใช้ได้ เฉพาะนิสิตรหัส 59
**

ผู้กู้ยืมรายใหม่หมายถึงผู้กู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนไม่ว่าจะขอกู้ยืมครั้งแรกในชั้นปีใด**

กองทุนเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสาหรับนิสิต
หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559
การขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(2.1) เป็นผู้รับทุนการศึก ษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2555 หรือปีการศึกษา 2556 หรือปีการศึกษา
2557 หรือปีการศึกษา 2558 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

(2.2) เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรั บทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ที่มิใช่ผู้ที่
เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2560 หรือ
(2.3) เป็ นนิ สิตหรื อนั กศึกษาที่เป็ นหรือเคยเป็นผู้ กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษา
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2559 และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
3. เป็ น นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. เป็นผู้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษา
ก่อนหน้าปีที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ไม่ต่ากว่า 2.00 สาหรับนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
แบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
(4.1) กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม 2 (2.1) ทุกระดับการศึกษา
(4.2) กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนรายใหม่ ตาม 2 (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาใน
ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
(4.3) กรณีเป็ นผู้รั บทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม 2 (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
5. เป็นผู้ที่ทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษา
แบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตาม
จานวนชั่วโมงที่กาหนดสาหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
(5.1) กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม 2 (2.1) ทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
(5.2) กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม 2 (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1
ในปีการศึกษา 2559 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กาหนดจานวนชั่วโมง
(5.3) กรณีเป็ นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม 2 (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กาหนดจานวน
ชั่วโมงการทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือ
ประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
และไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
6. นิ สิ ตหรื อนั ก ศึก ษาผู้ มีสิ ท ธิข อรั บ ทุ น จะต้อ งศึก ษาอยู่ใ นสถานศึ ก ษาที่ มีร ายชื่ อเข้ าร่ ว มโครงการเงิ น กู้เ พื่ อ
การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
(7.1) ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(7.2) หลั กสู ตร/ประเภทวิช าและสาขาวิช า เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุน เพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน
สาหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2559
8. นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาสามารถขอรั บ ทุ น ได้ เ พี ย งหนึ่ ง หลั ก สู ต รในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาไม่ เ กิ น อั ต ราค่ า เล่ า เรี ย นที่
สถานศึกษาเรียกเก็บตามจานวนปีที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรกรณีที่ผู้ขอรับทุนได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิเบิก
ค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของเอกชน ได้
ให้ผู้ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น
1.หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน กาหนดให้ทาจิตอาสา 36 ชัว่ โมง/ปี
การศึกษา ส่งภาคการศึกษาที่ 1 ในคราวเดียว สามารถนากิจกรรมจิตอาสาในระดับมัธยมมาใช้ได้ เฉพาะ
นิสิตรหัส 59

ขั้นตอนการดาเนินการเรื่องขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) (กรอ.)
สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (กู้ต่อเนื่องและกู้ครั้งแรก) และนิสิตทุกชั้นปี (กู้ครั้งแรก)
นิสิตจะต้องดาเนินการในระบบ e-studentloan พร้อมจัดทาเอกสารใบสมัครส่งที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้

ภาคต้น
ระบบ e-studentloan

การจัดทาเอกสาร
ขอรับใบสมัครที่กองทุนฯ งานกิจการนิสติ

ลงทะเบียนในระบบ e-studentloan ที่

อาคารกิจการนิสติ หรื อ download ที่

www.studenloan.or.th

www.kps.ku.ac.th , http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/

หรือที่ facebook: kps ku studentloan
จัดทาแบบคาขอกู้ยืมฯ ในระบบ e-

จัดทาใบสมัครและเอกสารแนบ

studentloan ที่ www.studenloan.or.th

(ถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์)

และ print แบบคาขอกู้ยมื ฯ จานวน 1 ฉบับ

ส่งแบบคาขอกู้ยืมฯ พร้ อมใบสมัคร
ทีก่ องทุนฯ งานกิจการนิสติ อาคารกิจการนิสติ

ประกาศรายชื่อนิสติ ทีม่ ีสทิ ธิ์สมั ภาษณ์และจองวันสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ก้ คู รัง้ แรก)

เข้ ารับการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการสัมภาษณ์ ทังผู
้ ้ ก้ ตู อ่ เนื่องผู้ก้ คู รัง้ แรก พร้ อม ทาสัญญาในระบบ
e-studentloan

และส่งธนาคาร ธนาคารตรวจสอบเอกสารหากถูกต้ องครบถ้ วน จะ

ภาคปลาย
ดาเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้ กบั มหาวิทยาลั
ยฯ ค่าครองชีพเข้ าบัญชีนิสติ

ภาคปลาย
จัดทาแบบคาขอกู้ยืมฯ ในระบบ e-studenloan และ print แบบคาขอกู้ยืมฯ
ส่งที่กองทุนฯ งานกิจการนิสติ อาคารกิจการนิสติ

ลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยนและค่าครองชีพ จานวน 2 ฉบับ
ที่กองทุนฯ งานกิจการนิสติ อาคารกิจการนิสติ

นิสติ จะได้ รับเงินค่าครองชีพหลังจากส่งแบบยืนยันฯให้ ธนาคาร ธนาคารตรวจสอบ
เอกสารเรียบร้ อยแล้ ว ธนาคารจึงจะโอนเงินค่าครองชีพส่วนค่าเล่าเรี ยนธนาคารจะ
โอนให้ กบั สถานศึกษา

ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของคุณสมบัติสามารถขอดูได้ที่ทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารกิจการ
นิสิต หรือ Website กองทุน www.studentloan.or.th
นิสิตที่สนใจประสงค์ขอกู้ยืม ติดต่อได้ทกี่ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารกิจการ
นิสิตหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kps.ku.ac.th, http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/ หรือที่ facebook: kps
ku studentloan ซึ่งการรับสมัครและส่งใบสมัครสามารถส่งได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559

