ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(นามน) ประจาปีการศึกษา 2560
ที่

กิจกรรมดาเนินงาน

1. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า สถาบันเดิม (ม.กาฬสินธุ์) รหัส 56,57,58
1 นักศึกษาดาเนินการยื่นขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (กยศ.)
นักศึกษาดาเนินการยื่นขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (กรอ.)
2 นักศึกษาดาเนินการส่งแบบคาขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบ กยศ. (ส่งที่คณะ)
นักศึกษาดาเนินการส่งแบบคาขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบ กรอ. (ส่งที่คณะ)
คณะดาเนินการตรวจสอบคาขอกู้ และเอกสารประกอบ พร้อมจัดส่งข้อมูล
3
รายชื่อผู้ขอกู้ให้งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
4 งานกองทุนให้กู้ยืม บันทึกกรอบวงเงินทั้งปีการศึกษา
5 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยมื
นักศึกษาบันทึกจานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
6
จริง (ตามค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละหลักสูตร)
นักศึกษาดาเนินการตรวจสอบและลงนาม (เซ็นต์) แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ณ
7
งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์
งานกองทุนให้กู้ยืม ดาเนินการตรวจสอบแบบยืนยัน เสนอให้ผู้บริหารลงนาม
8
พร้อมยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ดาเนินการจัดส่งเอกสารแบบ
9
ยืนยันค่าเล่าเรียนให้ บมจ. กรุงไทย (สานักงานใหญ่)
นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560เข้า
10
รับการปัจฉิมนิเทศ
2. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า สถาบันเดิม (ม.กาฬสินธุ์) รหัส 59
นักศึกษาดาเนินการยื่นขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (กยศ.)
1
นักศึกษาดาเนินการยื่นขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (กรอ.)
นักศึกษาดาเนินการส่งแบบคาขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบ กยศ. (ส่งที่คณะ)
2
นักศึกษาดาเนินการส่งแบบคาขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบ กรอ. (ส่งที่คณะ)
คณะดาเนินการตรวจสอบคาขอกู้ และเอกสารประกอบ พร้อมจัดส่งข้อมูล
3
รายชื่อผู้ขอกู้ให้งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
4 งานกองทุนให้กู้ยืม บันทึกกรอบวงเงินทั้งปีการศึกษา
5 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยมื
นักศึกษาบันทึกจานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
6
จริง (ตามค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละหลักสูตร)
นักศึกษาดาเนินการตรวจสอบและลงนาม (เซ็นต์) แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ณ
7
งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์
8 งานกองทุนให้กู้ยืม ดาเนินการตรวจสอบแบบยืนยัน เสนอให้ผู้บริหารลงนาม
พร้อมยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ดาเนินการจัดส่งเอกสารแบบ
9
ยืนยันค่าเล่าเรียนให้ บมจ. กรุงไทย (สานักงานใหญ่)

ระยะเวลา/ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
1 พ.ค.-31 พ.ค. 60
16 พ.ค.-31 พ.ค. 60
1 พ.ค.-15 มิ.ย. 60
16 พ.ค.-15 มิ.ย. 60

1 ก.ย.-15 ต.ค. 60
1 ก.ย.-15 ต.ค. 60

ภายใน 30 มิ.ย. 60

ภายใน 31 ต.ค. 60

1-15 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60

5 พ.ย. 60

16-21 ก.ค. 60

6-10 พ.ย. 60

กรอ. 22-25 ก.ค. 60
กยศ. 26-31 ก.ค. 60

กรอ. 21-24 พ.ย. 60
กยศ. 25-30 พ.ย. 60

ภายใน 31 ส.ค. 60

ภายใน 31 ธ.ค. 60

ภายใน 30 ก.ย. 60

ภายใน 31 ธ.ค. 60

ตามกาหนดการปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1 พ.ค.-31 พ.ค. 60
16 พ.ค.-31 พ.ค. 60
1 พ.ค.-15 มิ.ย. 60
16 พ.ค.-15 มิ.ย. 60

1 ก.ย.-15 ต.ค. 60
1 ก.ย.-15 ต.ค. 60

ภายใน 30 มิ.ย. 60

ภายใน 31 ต.ค. 60

ภายใน 30 มิ.ย. 60
1 ก.ค. 60

5 พ.ย. 60

1-3 ก.ค. 60

6-7 พ.ย. 60

กรอ. 4 ก.ค. 60
กยศ. 4-5 ก.ค. 60

กรอ. 8 พ.ย. 60
กยศ. 8-9 พ.ย. 60

ภายใน 31 ส.ค. 60

ภายใน 31 ธ.ค. 60

ภายใน 30 ก.ย. 60

ภายใน 31 ธ.ค. 60

3.ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
นักศึกษาดาเนินการยื่นขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (กยศ.)
1
16 พ.ค.- 26 มิ.ย.60
นักศึกษาดาเนินการยื่นขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (กรอ.)
นักศึกษาดาเนินการส่งแบบคาขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบ กยศ. (ส่งที่คณะ)
2
ภายในวันที่ 26 มิ.ย.60
นักศึกษาดาเนินการส่งแบบคาขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบ กรอ. (ส่งที่คณะ)
คณะดาเนินการตรวจสอบคาขอกู้ และเอกสารประกอบ และสัมภาษณ์
3
ภายในวันที่15 ก.ค.60
พร้อมจัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้ขอกู้ให้งานกองทุนให้กู้ยืม
4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยมื
ภายใน 31 ก.ค.60
5 งานกองทุนให้กู้ยืม บันทึกกรอบวงเงิน พร้อมอนุมัติสญ
ั ญาขึ้นระบบ
ภายใน 31 ก.ค.60
นักศึกษาบันทึกสัญญาและเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองและปลูก
6
ภายใน 15 ส.ค.60
จิตสานึกผู้กู้ยืม พร้อมเซ็นสัญญา
7 นักศึกษาบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ภายใน 31 ส.ค.60
นักศึกษาดาเนินการตรวจสอบและลงนาม (เซ็นต์) แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ณ
8
ภายใน 31 ส.ค.60
งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์
9 งานกองทุนให้กู้ยืม ดาเนินการตรวจสอบแบบยืนยัน เสนอให้ผู้บริหารลงนาม
ภายใน 30 ก.ย.60
พร้อมยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ดาเนินการจัดส่งเอกสารแบบ
10
ภายใน 30 ก.ย.60
ยืนยันค่าเล่าเรียนให้ บมจ. กรุงไทย (สานักงานใหญ่)

1 ก.ย.-15 ต.ค. 60
ภายใน 31 ต.ค. 60
5 พ.ย. 60
6-7 พ.ย. 60
8-9 พ.ย. 60
ภายใน 31 ธ.ค. 60
ภายใน 31 ธ.ค. 60

หมายเหตุ กาหนดการการให้กู้ยืมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปฏิทินกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

