การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
สาหรับนักศึกษาทุกคน ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
เว็บไซต์: www.stdloan.mju.ac.th Facebook : www.facebook.com/StudentloanMaejo
สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873189
สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
งานกิจการนักศึกษา อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 054-648593-5 ต่อ 6044
สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
งานกองทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้– ชุมพร
โทร. 077-544068
ขอเชิญผูป้ กครองของนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผูก้ ู้รายเก่าและผูก้ ู้รายใหม่
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืม
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงิน
กยศ.
- สัญชาติไทย
- ไม่เคยได้รับปริญญาตรีมาก่อน
- ไม่ทางานประจาใด ๆ ระหว่างเรียน
- รายได้ครอบครัว
(บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมกัน)
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี กู้ได้ทั้งค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าครองชีพ

- เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยปีการศึกษา 2559
ไม่ต่ากว่า 2.00
- เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สังคม
หรือสาธารณะ (บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
สังคม หรือประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร)
อย่างน้อย 1 ครัง้ (ไม่นับเวลา)

กรอ.
- สัญชาติไทย
- ไม่เคยได้รับปริญญาตรีมาก่อน
- ไม่ทางานประจาใด ๆ ระหว่างเรียน
- รายได้ครอบครัว
(บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมกัน)
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี กูไ้ ด้ทั้งค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าครองชีพ
เกิน 200,000 บาทต่อปี กู้ได้เฉพาะค่าธรรมเนียม
การศึกษา
- เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยปีการศึกษา 2559
ไม่ต่ากว่า 2.00
- เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สังคม
หรือสาธารณะ (บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
สังคม หรือประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร)
อย่างน้อย 1 ครัง้ (ไม่นับเวลา)

กยศ.
- กู้ได้ทุกสาขาวิชา
- ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ อาจจะไม่ได้รับการ
อนุมัตใิ ห้กยู้ มื เนื่องจากวงเงินทีไ่ ด้รับการจัดสรร
อาจจะไม่เพียงพอ

กรอ.
- กู้ได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
รายละเอียดตารางต่อไป
- ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลัก ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมแน่นอน

สาขาวิชาทีก่ ู้ยืมได้
กยศ.
ทุกสาขาวิชา ได้แก่ การเงิน, การจัดการ, การจัดการ
ชุมชน, การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว, การตลาด, การ
บริหารท้องถิ่น, การบัญชี, การประมง, การผลิตสุกร,
การสื่อสารดิจิทัล, เกษตรเคมี, เกษตรป่าไม้,
คณิตศาสตร์, เคมี, เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ, โคนมและโคเนื้อ, เทคโนโลยีการผลิตพืช,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์, เทคโนโลยีชวี ภาพ,
เทคโนโลยีภูมิทัศน์,เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์,
เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว,
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง, นิเทศศาสตร์
บูรณาการ, ปฐพีศาสตร์, พลังงานทดแทน,พัฒนาการ
ท่องเที่ยว, พืชไร่, พืชสวน, ภาษาอังกฤษ, ภูมิ
สถาปัตยกรรม, ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,
รัฐศาสตร์, วัสดุศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
วิทยาการสมุนไพร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมอาหาร,
เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ,
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร, สถาปัตยกรรม, สถิต,ิ สัตว์ปีก,
สัตวศาสตร์ และอารักขาพืช

กรอ.
สาขาวิชาดังต่อไปนี้
การบัญชี, การประมง, เกษตรเคมี, เกษตรป่าไม้,
คณิตศาสตร์, เคมี, เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์, เทคโนโลยีชวี ภาพ,เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว, พลังงานทดแทน,พัฒนาการท่องเที่ยว, พืช
ไร่, พืชสวน, ภาษาอังกฤษ,ภูมิสถาปัตยกรรม, วัสดุ
ศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรม
อาหาร, สถาปัตยกรรม, สถิติ และสัตวศาสตร์
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
การศึกษา โดยเป็นข้อมูลของปีการศึกษา 2559 ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2560 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ :
- นักศึกษาที่ได้กู้ยืม กรอ. จะต้องเรียนในสาขาวิชา
เดิมไปจนจบการศึกษา
- หากย้ายสาขาวิชาที่เรียนจะต้องย้ายไปสาขาวิชาที่
กู้ยมื กรอ. ได้
- หากย้ายไปสาขาวิชาที่กู้ยมื กรอ. ไม่ได้ จะไม่
สามารถกู้ยืมได้ทั้ง กยศ. และ กรอ.

วงเงินให้กู้ยืม
กยศ.
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ภาคการศึกษา วงเงิน
เท่ากับค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ไม่
รวมค่าหอพัก)
- ในภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องชาระเงินเอง แล้ว
จะโอนเงินคืนให้ภายหลัง

กรอ.
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ภาคการศึกษา วงเงิน
เท่ากับค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
(ไม่รวมค่าหอพัก)
- ในภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องชาระเงินเอง แล้ว
จะโอนเงินคืนให้ภายหลัง

- ค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท จานวน 12 เดือน
โดยเงินจะเริ่มเข้าครั้งแรกประมาณปลายเดือน
พฤศจิกายน 2560

- ค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท จานวน 12 เดือน
โดยเงินจะเริ่มเข้าครั้งแรกประมาณปลายเดือน
พฤศจิกายน 2560

ขั้นตอนและปฏิทินการกู้ยืมเงินภาคการศึกษาที่ 1/2560
ขั้นตอนที่

1

2

กิจกรรมที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติ
ขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register)
(เฉพาะผู้ที่ยังไม่มรี หัสผ่าน
สาหรับผู้กู้ยืมรายเก่าให้ใช้รหัสผ่านเดิม)
กรอกแบบคาขอกู้ยมื เงินฯ ผ่านระบบ
e-Studentloan (เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่า
จะเรียนที่ ม.แม่โจ้ แน่นอน)

ระยะเวลา
บัดนี้ – 20 พ.ค. 60

สถานที่
ระบบ e-Studentloan
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)

1 เม.ย. – 20 พ.ค. 60 ระบบ e-Studentloan
(ให้ดำเนินกำรก่อน (เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)
ย้ำยทะเบียนบ้ำน)
บัดนี้ – 20 พ.ค. 60 ไปรษณีย์ใกล้บ้าน

3
นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุน ฯ
เชียงใหม่ ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่
จัดส่งเอกสารให้งานกองทุนฯ ทางไปรษณีย์
*** ขั้นตอนที่ 3 นี้ ดาเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ เท่านัน้ ***
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารแม่โจ้
4
นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุน ฯ
22 พ.ค. 60
ชุมพร ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่
13.00 – 16.00 น. 80 ปี
เข้าฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการกูย้ มื เงินฯ
และส่งเอกสารด้วยตนเอง
*** ขั้นตอนที่ 4 นี้ ดาเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-ชุมพร เท่านัน้ ***
5
นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุน ฯ
22-23 พ.ค. 60
หอพักหญิงขวัญพิรุณ
แพร่ ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่
09.00 – 16.00 น.
จัดส่งเอกสารด้วยตนเอง
*** ขั้นตอนที่ 5 นี้ ดาเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เท่านัน้ ***
6
ผู้ปกครองของนักศึกษาที่จะขอกู้ยมื
24 พ.ค. 60
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก
เชียงใหม่ เงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่
10.00 – 12.00 น. รัชกาลที่ 9
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียด
เกี่ยวกับการกูย้ มื
*** ขั้นตอนที่ 6 นี้ ดาเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ เท่านัน้ ***
7
นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุน ฯ
24 พ.ค. 60
อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
แพร่ เฉพาะผู้กู้รายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์
09.00 - 12.00 น.
*** ขั้นตอนที่ 7 นี้ ดาเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เท่านัน้ ***
8
นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยมื เงินกองทุน ฯ
25–26 พ.ค. 60
อาคารแม่โจ้ 70 ปี :
เชียงใหม่ ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่
สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
ดาเนินการเปิดบัญชีธนาคาร
(มีบัญชีแล้ว ก็ตอ้ งเปิดทุกคน)
(08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.)
*** ขั้นตอนที่ 8 นี้ ดาเนินการเฉพาะ ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ เท่านัน้ ***

ขั้นตอนที่

9
10
11
12
13
14
15
16

กิจกรรมที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติ
แก้ไขข้อมูลในระบบ e-Studentloan
(แก้ไขรหัสนักศึกษา/ชัน้ ปี/คณะ/อื่น ๆ)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก
และแก้ไขข้อมูลที่กรอกผิด
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์กู้ยืม
กรอกและพิมพ์สัญญาพร้อมจัดส่งให้
ผู้คาประกั
้
นลงนาม
ส่งสัญญาที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบ

(09.00-11.30 และ 13.00-15.00 น.)
บันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรียน
(09.00-11.30 และ 13.00-15.00 น.)
ลงนามแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ
(09.00-11.30 และ 13.00-15.00 น.)
ตรวจสอบเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีธนาคาร

ระยะเวลา
1-14 มิ.ย. 60

สถานที่
ระบบ e-Studentloan
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)

16-21 มิ.ย. 60

เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th

3 ก.ค. 60
3-5 ก.ค. 60

เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th

19 ก.ค. 60

ห้อง กยศ.

31 ก.ค. 60

ระบบ e-Studentloan
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)

9 ส.ค. 60

ห้อง กยศ.

16-31 พ.ย. 60

ระบบ e-Studentloan
(เว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th)

บัญชีธนาคารที่รับโอนค่าครองชีพ

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 9-16 ให้ดาเนินการเหมือนกันทุกวิทยาเขต
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอกู้ยืมเงิน
นักศึกษาทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุน ฯ ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
เอกสาร ได้ทางเว็บไซต์ www.stdloan.mju.ac.th ที่เมนู “ดาวน์โหลดเอกสาร (นักศึกษาใหม่รนุ่ น้อง รหัส 60)”
หมายเหตุ 1. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง ด้วยปากกาหมึกแห้ง
สีนาเงิ
้ นโดยเจ้าของสาเนาเท่านั้น
2. เอกสารที่ดาวน์โหลด ให้จัดพิมพ์แบบขาวดาเท่านั้น (ห้ามพิมพ์แบบสี)
การจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
ให้นักศึกษาทุกคน ที่จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ รวบรวมเอกสาร
ประกอบการขอกู้ ยืมเงิน ที่กรอกรายละเอีย ดเรีย บร้อยทั้งหมด ใส่ซองจดหมายขนาด A4 ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือ EMS (หากส่งแบบธรรมดาแล้วเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบ) ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม
2560 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสาคัญ มาตามที่อยู่ดังนี้ (สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ตดิ หน้าซองได้เลย)
งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 5 0 2 9 0
50290

- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นักศึกษาที่มคี วามประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
ที่คาดว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้– ชุมพร แน่นอน ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม
เงินให้ครบถ้วนเพื่อดาเนินการยื่นเอกสาร ด้วยตนเองวันที่ 22 พ.ค. 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร
แม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นักศึกษาที่มคี วามประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
ที่คาดว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แน่นอน ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ครบถ้วนเพื่อดาเนินการยื่นเอกสาร ด้วยตนเองวันที่ 22-23 พ.ค. 2560
ณ หอพักหญิงขวัญพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การกรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan
1. เวลาการศึกษาตามหลักสูตร
- หลักสูตร 4 ปี 1 2 3 4 5 6
- หลักสูตร 5 ปี 1 2 3 4 5 6
- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 1 2 3 4 5 6

2. ชั้นปีที่จะขอกู้
- หลักสูตร 4 ปี 1 2 3 4 5 6
- หลักสูตร 5 ปี 1 2 3 4 5 6
- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 1 2 3 4 5 6

3. รหัสนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษายังไม่ทราบรหัสนักศึกษา ให้ใส่ดังนี้ 
หลังจากเปิดเรียนและทราบรหัสนักศึกษา จึงมาแก้ไขในระบบอีกครั้ง
4. คณะ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่  กรอกชื่อตามคณะที่เรียน
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ให้กรอก วิทยาเขตแพร่
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ให้กรอก วิทยาเขตชุมพร

-

