- สำเนำ –
ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๕๙๙/๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยบูรพำ ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภำคเรียนที่ ๑ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
----------------------------------ตำมที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำได้เปิดให้มีกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ e-studentloan
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยบูรพำ ชั้นปีที่ ๒ – ๖ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๓ ของคำสั่งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิกำรบดี และข้อ ๕ ของคำสั่ง
มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำรมอบอำนำจให้รองอธิกำรบดี
ปฏิบัติกำรแทน ประกอบกับคำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง กำรมอบอำนำจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน จึงขอให้นิสิตที่มีควำมประสงค์ขอกูย้ ืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
๑.๑ เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ
๑.๒ ผู้กู้ต้องมีอำยุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลำปลอดหนี้ ๒ (สอง) ปี
และระยะเวลำผ่อนชำระอีก ๑๕ (สิบห้ำ) ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) ปี
๑.๓ เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ที่มรี ำยได้ของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง คู่สมรสในกรณีที่
ผู้ขอกู้ยืมได้ทำกำรสมรสแล้ว รวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บำท ต่อปี
๑.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบหรือประกำศกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำในสถำนศึกษำ
๑.๕ เป็นผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่ำ ๑.๗๕
๑.๖ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำขั้นร้ำยแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำเป็นอำจิณหรือ
เที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิงเริงรมย์เป็นอำจิณ เป็นต้น
๑.๗ เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ
ปีกำรศึกษำที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะ
ที่น่ำเชื่อถือ ไม่น้อยกว่ำ ๓๖ ชั่วโมง
/ ๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จ...

๒

๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำใดๆ มำก่อน
๑.๙ ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนและรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจำในหน่วยงำนของรัฐ
หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลำ
๑.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๑.๑๑ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๑.๑๒ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่ำว
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๒ นิสิตดำเนินกำรตำมตำรำงขั้นตอนกำรขอกู้ยืม ดังนี้
ลำดับที่
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
๑
ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง
- ดำเนินกำรเข้ำระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคำยืนยัน
กำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ ในภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
(นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ)
พร้อมพิมพ์แบบคำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินจำกระบบ
- ดำเนินกำรดำวน์โหลด “รำยกำรเอกสำรประกอบแบบคำขอกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ” ทำงเว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
พร้อมจัดเตรียมเอกสำรประกอบให้เรียบร้อย
๒

นิสิตเลือกส่งเอกสำรได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำรกู้ยืมและ
ส่งทำงไปรษณีย์
- แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำรกู้ยืมทำงไปรษณีย์ ผ่ำนระบบจองคิว
โดยเลือกเมนูจองคิวส่งเอกสำรกยศ.และกรอ.
- ส่งเอกสำร ดังนี้
ลำดับที่ ๑ บัตรคิว จำกเว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
ลำดับที่ ๒ แบบคำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan
ลำดับที่ ๓ เอกสำรประกอบตำมรำยกำรแบบคำขอกู้ยืม
วิธีที่ ๒ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง จองคิว และส่งเอกสำรด้วยตนเอง
- จองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว

วันเวลำ/สถำนที่
- ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ถึง ๑๙ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
http://www.studentloan.or.th/
- ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ถึง ๑๙ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
http://affairs.buu.ac.th/
- วันที่ ๒ มิ.ย. ถึง ๗ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำร กยศ. เว็บไซต์กอง
กิจกำรนิสิต http://affairs.buu.ac.th/
- โดยส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย.
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงมหำวิทยำลัยไม่เกินวันที่ ๑๙ มิ.ย.
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ำหน้ำซองถึง มหำวิทยำลัยบูรพำ
กองกิจกำรนิสิต (กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหำด
บำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
- วันที่ ๙ มิ.ย. ถึง ๑๔ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
http://affairs.buu.ac.th/

- ส่งเอกสำร ดังนี้
- วันที่ ๑๕ มิ.ย. ถึง ๑๘ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่ ๑ แบบคำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan
ณ อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ห้องกองทุน
ลำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบคำขอกู้ยืม
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว
มหำวิทยำลัยบูรพำ
/ ลำดับที่…

๓

ลำดับที่
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
๓
วิทยำเขตจันทบุรี
วิธีที่ ๑ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำรกู้ยืมและ
ส่งทำงไปรษณีย์
- แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำรกู้ยืมทำงไปรษณีย์ ผ่ำนระบบจองคิว
โดยเลือกเมนูจองคิวส่งเอกสำรกยศ.และกรอ.
- ส่งเอกสำร ดังนี้
ลำดับที่ ๑ บัตรคิว จำกเว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
ลำดับที่ ๒ แบบคำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan
ลำดับที่ ๓ เอกสำรประกอบตำมรำยกำรแบบคำขอกู้ยืม
วิธีที่ ๒ ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง จองคิว และส่งเอกสำรด้วยตนเอง
- จองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว

๔

๕

- ส่งเอกสำร ดังนี้
ลำดับที่ ๑ แบบคำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan
ลำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบคำขอกู้ยืม
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว
วิทยำเขตสระแก้ว
ให้นิสิตผู้กู้ต่อเนื่อง จองคิว และส่งเอกสำรด้วยตนเอง
- จองคิวส่งเอกสำร พร้อมพิมพ์บัตรคิว
- ส่งเอกสำร ดังนี้
ลำดับที่ ๑ แบบคำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-studentloan
ลำดับที่ ๒ รำยกำรเอกสำรประกอบแบบคำขอกู้ยืม
ในวัน เวลำ และสถำนที่ ตำมที่ระบุในบัตรคิว
กองกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
กำรกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

วันเวลำ/สถำนที่
- วันที่ ๒ มิ.ย. ถึง ๗ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
แจ้งควำมประสงค์ส่งเอกสำร กยศ. เว็บไซต์กอง
กิจกำรนิสิต http://affairs.buu.ac.th/
- โดยส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย.
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงมหำวิทยำลัยไม่เกินวันที่ ๑๕ มิ.ย.
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ำหน้ำซองถึง คุณอรวรรณ ขุนจิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
- วันที่ ๑๕ มิ.ย. ถึง ๒๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
http://affairs.buu.ac.th/
- วันที่ ๒๙ มิ.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ งำนกิจกำรนิสิต วิทยำเขตจันทบุรี
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- วันที่ ๒๒ มิ.ย. ถึง ๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓
จองคิวส่งเอกสำร กยศ. เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
http://affairs.buu.ac.th/
- วันที่ ๙ ก.ค. ถึง ๑๐ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ งำนกิจกำรนิสิต วิทยำเขตสระแก้ว
มหำวิทยำลัยบูรพำ

- ภำยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ติดตำมได้ที่
บอร์ดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ณ อำคำร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ และบอร์ดของคณะ/
วิทยำลัย/วิทยำเขต เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต
http://affairs.buu.ac.th/
ทั้งนี้ หำกนิสิต ไม่ดำเนินกำรตำมกำหนดข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนิสิตไม่ประสงค์ขอ
กู้ยมื เงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรกำรยื่นควำมประสงค์ขอกู้ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวสังวำลย์ จันทร์ดำ)
นักวิชำกำรศึกษำ

เอกวิทย์ โทปุรินทร์
(นำยเอกวิทย์ โทปุรินทร์)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

