
 
(สําเนา) 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการใหกูยมืเงิน 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกบัรายไดในอนาคต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 

โดยใชระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 2  ประจําปการศึกษา 2551 
---------------------------------- 

ตามที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนดใหนักศึกษาที่กูยืมเงินในระบบ e-Studentloan ตอง
ทําการเขาระบบในเว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (http://www.studentloan.or.th/)  เพื่อยืนยันการขอ
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาทุกภาคการศึกษาและขณะนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษายังไมไดเปดระบบให
นักศึกษาเขาไปทําการยืนยันการกูยืมเงิน ภาคการศึกษา ที่ 2/2551  นั้น 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืม
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดพิจารณาเห็นสมควรประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอกูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ e-Studentloan  ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 เพื่อให
นักศึกษารับทราบขอมูลและเตรียมการสมัครไว  ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครกูยืมเงินเพื่อการศึกษา   
1. เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ที่เคยไดรับอนุมัติใหกูยืมเงิน กยศ. ในภาคการศึกษาที่ 

1/2551 และไดสง สัญญาพรอมลงนามในแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ  ภาคการศึกษา ที่ 
1/2551 เรียบรอยแลว 

2. นักศึกษา ที่อยูระหวางรอผลการอนุมัติใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ปการศึกษา 2551 (มีจํานวน 355 
คน ตรวจรายชื่อในเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/ )   

3. นักศึกษา ที่ไมมีหนี้สินติดคางตอมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้นักศึกษาจะไดรับการผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษาที่ 2/2551 จึง

หามนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี2/2551  (ยกเวนนักศึกษาที่กูเฉพาะคาครองชีพ) 
 
ข.  หลักเกณฑ เงื่อนไขในการกูยืมเงิน 
1. นักศึกษาที่ตองการใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงินสวัสดิการ  ไดแกนักศึกษาที่มีรายไดครอบครัวไม

เกิน 200,000.-บาทตอป  และผูปกครองสามารถเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ตนสังกัดไดปการศึกษา
ปกติละไมเกิน 20,000.-บาท (ตามหนังสือที่ กค0422.3(/ว.271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เร่ือง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ขอ1.1 สถานศึกษาของทางราชการ  
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ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินปการศึกษาละ 20,000.-บาท) หรือประสงคจะขอเบิกเงินกับ
หนวยงานอื่นๆจะขอกูไดเพียงสวนที่เบิกไมได  คือไมสามารถขอกูยืมเงินคาธรรมเนียมทางการศึกษาและคา
หอพักในสถานศึกษาไดเต็มจํานวน   แตสามารถขอกูยืมเงินเฉพาะคาครองชีพเดือนละ 2,000 บาท  จํานวน 6  
เดือน   แตยอดกู 2 ภาคการศึกษารวมกันจะตองไมเกินเพดานเงินที่กองทุนฯ กําหนด  ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 

กรณี  นกัศึกษาภาคปกต ิ (กูไดเฉพาะคารายเดือน  เดือนละ 2,000  จํานวน 6 เดือน) 
คาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา 

เบิกเงินได 
(ชําระเงินเอง) 

กูคาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา 

กูคารายเดือน 
√ 

รวมยอดกู 
√ 

6,000 6,000 0 12,000 12,000 

กรณี  นักศึกษาภาคพิเศษ  (กูไดเฉพาะสวนที่เบิกไมได  และยอดกู 2 ภาคการศึกษารวมกันจะตอง
ไมเกินเพดานเงินที่กองทุนฯ กําหนดในแตละคณะ) 
คาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา 

เบิกเงินได 
(ชําระเงินเอง) 

กูคาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา √ 

กูคารายเดือน 
√ 

รวมยอดกู 
√ 

1/2551              35,000 7,500 27,500 12,000 27,500 
2/2551              35,000 12,500 22,500 12,000 22,500 

 

โดยนักศึกษาที่ประสงคจะขอเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.1 ชําระเงินจํานวนไมเกิน 12,500.-บาท ในสวนที่สามารถขอเบิกเงินไดประจําภาคการศึกษาที่ 

2/2551    ที่งานธุรการ ช้ัน 2  อาคารกองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานมหาวิทยาลัย วันที่ขอใหนักศึกษาติดตามดู
ในเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษาhttp://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/ 

1.2 นําสําเนาใบเสร็จรับเงินในขอ1.1  และ  ใบมชท .50 ประจําภาคการศึกษาที่  2/2551 
(ใบเสร็จรับเงินและใบแจงผลการลงทะเบียน)  ไปแจงความประสงคขอเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ        
ที่ เคาน เตอรที่2 งานบริการและสวัสดิการ  ช้ัน1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา   สํานักงานมหาวิทยาลัย                    
เพื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลยอดกูยืมเงินในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพให
ถูกตอง 

หากนักศึกษาไมไปชําระเงินและแจงความประสงคขอเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจในวันที่
กําหนด  (วันที่ขอใหนักศึกษาติดตามดูในเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษาhttp://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/)  หรือ
มาขอยื่นเอกสารหลังจากที่กองทุนฯ ปดระบบแลว  จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ e-Studentloan 
และไมสามารถขอทําเรื่องเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจยอนหลังได 

2. เพดานวงเงินกูยืมท้ังหมด การกูยืมเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาครองชีพ นักศึกษาสามารถ
ขอกูไดไมเกินเพดานวงเงินที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนด  ประจําปการศึกษา 2551  ดังตอไปนี้ 
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คณะ อัตราสูงสดุ 
2.1   มนุษยศาสตร  ศึกษาศาสตร  สังคมศาสตร  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร 
         การสื่อสารมวลชน  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  นิติศาสตร 
         วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี (สาขาการจัดการสมัยใหมฯ) 

วิจิตรศิลป  สถาปตยกรรมศาสตร    

60,000 บาท/ป 

2.2   วิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เกษตรศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร 
         วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  (สาขาวิศวกรรมซอฟแวรและ 
         สาขาแอนนิเมชั่น) 

70,000 บาท/ป 

2.3   เภสัชศาสตร  เทคนิคการแพทย  พยาบาลศาสตร   80,000 บาท/ป 
2.4   แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  150,000 บาท/ป 

 
ทั้งนี้นักศึกษาภาคพิเศษบางคณะจะมีคาธรรมเนียมการศึกษาเกินเพดานวงเงินใหกูยืมที่กองทุนฯ

กําหนด  ใหนักศึกษานําเงินสวนเกินไปชําระที่งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ขอใหนักศึกษาติดตามดูใน
เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษาhttp://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/ 

 
ค. ขั้นตอนการขอกูยืมเงิน ภาคการศึกษา ท่ี 2/2551 

วัน เดือน ป กิจกรรม เอกสารที่ใช 
วัน..........ที่ ............- ............ 
ขอใหนักศกึษาติดตามดูใน
เว็บไซตกองพฒันานักศกึษา 

http://www.stu-
aff.oop.cmu.ac.th/ 
และเว็บไซตกยศ. 

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

1.นักศึกษาเขาระบบฯโดยใชรหัสผาน 
   และกรอกแบบคําขอกูยืมเงินฯใน 
   ระบบ 

รหัสผานที่นักศึกษา 
ไดรับตอนลงทะเบียนครั้งแรก 

วัน..........ที่ ............- ............ 
ขอใหนักศกึษาติดตามดูใน
เว็บไซตกองพฒันานักศกึษา 

http://www.stu-
aff.oop.cmu.ac.th/ 
และเว็บไซตกยศ. 

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

1. นักศึกษาพมิพ มชท.50   
ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เพื่อนําไป
ตรวจสอบขอมูลยอดเงินที่ขอกูยืมที่
กองพัฒนานกัศึกษา   
2. ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

สวนเกนิ ที่งานธุรการ กองพัฒนา
นักศึกษา 

มชท.50  ภาคการศึกษาที่ 2/2551 
 
 
 

เฉพาะนกัศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ตอง
เหมาจายคาธรรม เนียมการศกึษาใน
อัตราที่สูงกวาเพดานเงนิกูยืม 
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วัน เดือน ป กิจกรรม เอกสารที่ใช 
 3. ชําระเงินสวนที่ตองการใบเสร็จรับ 

เงินเบิกเงนิสวสัดิการบุตรขาราชการ/
รัฐวิสาหกจิที่งานธุรการ กองพัฒนา
นักศึกษาและยื่นเรื่องที่งานบริการและ
สวัสดิการ กองพัฒนานักศกึษาเพื่อขอ
ประทับตรายางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เฉพาะนกัศึกษาที่ประสงคจะขอ
ใบเสร็จรับเงินเบิกเงินสวัสดกิารบุตร
ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ (เบิกไดป
การศึกษาปกตลิะไมเกิน 20,000.-
บาท) 
 

 4. นักศึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน/
แบบยืนยันจํานวนเงนิคาเลาเรียนและคา
ครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ที่กอง
พัฒนานักศกึษา   
หมายเหตุ : หากไดชําระเงินในขอ 2-3
หรือ  ชําระเงนิเองแลวที่คณะ ,กองคลัง
ธนาคาร, RB3, หอพัก หรือ ฯลฯ 
ใหแสดงใบเสร็จกอนการลงนามในขอ
4 เพื่อแกไขขอมูลยอดเงินใหถูกตอง 

เอกสารที่กองพัฒนานักศกึษา
จัดเตรียมไวให แบบลงทะเบียน/แบบ
ยืนยนัจํานวนเงินคาเลาเรียนและคา
ครองชีพ 

 

วันที่ 24 ธ.ค.51 
เปนตนไป 

นักศึกษารอรับเงินคาครองชีพ ภาค
การศึกษาที่ 2/2551 โอนเขาทางบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) 
ประมาณ 1 เดอืนหลังจากกองพัฒนา
นักศึกษาตรวจสอบและยืนยนัขอมูลที่
นักศึกษาลงนามใน แบบยืนยนัจํานวน
เงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ ภาค
การศึกษา ที่ 2/2551 เรียบรอยแลว 

 

 
หากนักศึกษาไมดําเนินการตามขั้นตอนขางตน นักศึกษา จะถูกยกเลิกการผอนผันการชําระเงิน

คาลงทะเบียน ภาคการศึกษา ที่ 2/2551  และไมไดรับการโอนเงินคาครองชีพจาก กยศ. 
 



 


