
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินใหกู้้ยืม

เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การให้ข้อมูลปฐมนิเทศเบื้องต้นผ่านช่องทาง SOCIAL MEDIA
ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา



ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
สาขาที่เป็นความต้องการฯ

* ต้องเรียนในสาขาที่ก าหนด

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ขาดแคลนทุนทรัพย์

*รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา = กยศ. + กรอ. 
“ให้โอกาส ให้อนาคต”

เปิดให้กู้ยืมเงินใน 2 ลักษณะ



ข้อมูลตาม พรบ. การกู้ยืมฯ ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
ส าหรับการกู้ยืมทั้ง 2 ลักษณะ

1. กู้ยืมได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร เท่านั้น เช่น 5ปี 4ปี 3ปี 2ปี

2. หลังจากส าเร็จการศึกษามีระยะเวลา ปลอดหน้ี 2 ปี

3. หลังจบการศึกษา ผู้กู้ต้องช าระหน้ีคืนกองทุนใหห้มดภายใน 15 ปี (หักเงินเดือน/แบบรายเดือน)

4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

5. เบี้ยปรับร้อยละ 7.5 ต่อปี (กรณีค้างช าระหน้ี) 

6. ระงับหนี้ในกรณีผู้กู้ยืมเสียชีวิต (ญาติต้องแจ้งกองทุนกรณีเสียชีวิตด้วย)

7. ค านวณยอดหน้ี และดอกเบี้ย ทุกวันท่ี 5 กรกฎาคม ของทุกปี



ขอบเขตการให้กู้ยืม ตาม พรบ. ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ระดับ ค่าครองชีพ วงเงิน
ค่าเทอม หมายเหตุต่อเดือน ระยะเวลาที่ได้รับ

ป.วช. 3,000 12 เดือน 
(36,000/ปี)

21,000 / ปี
(10,500/เทอม)

ช าระ
ส่วนต่างเพ่ิม

ป.ตรี กลุ่มสังคมฯ
บธ.บ.

3,000 12 เดือน 
(36,000/ปี)

60,000 / ปี สาขาที่ค่าเทอม
เกินวงเงิน

ต้องช าระ
ส่วนต่างเพิ่ม

ป.ตรี กลุ่มวิศวฯ, วิทยา, ศิลปะฯ
วศ.บ./ วท.บ./ อส.บ./ ศ.บ./ สถ.บ./ 

ค.อ.บ./ ทล.บ. 
3,000 12 เดือน 

(36,000/ปี)
70,000 / ปี



จะกู้ยืมต้องท ำอย่ำงไร?

จะกู้ยืมแบบไหน?

สำขำวิชำที่เรียนกู้ได้รึป่ำว?

ส่งเอกสำรวันไหน?

จ่ำยเงินค่ำเทอมไปแล้วจะได้คืนไหม?



จะกู้ยืมต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร?
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ ปัจจุบัน
3. กู้ได้ระดับ ป.ตรี
4. มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์
5. ประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ ปัจจุบัน
3. กู้ได้ระดับ ป.วช. และ ป.ตรี
4. มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์
5. ประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย



ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
6. ท าประโยชน์ต่อสังคม (จิตอาสา)

7. ไม่เคยจบ ป.ตรี มาก่อน
8. ไม่เคยจ าคุก
9. รายได้ครอบครัวไม่จ ากัด

ตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด
10. เรียนในสาขาที่ก าหนดเท่านั้น

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
6. ท าประโยชน์ต่อสังคม (จิตอาสา )

7. ไม่เคยจบ ป.ตรี มาก่อน
8. ไม่เคยจ าคุก
9. รายได้ครอบครัวไม่เกิน

360,000/ปี (ตลอดหลักสูตรที่เรยีน)

10. เรียนในสาขาที่หลักสูตรผ่าน
การอนุมัติแล้ว

จะกู้ยืมต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร? (ต่อ)



จะกู้ยืมลักษณะที่ 1 หรือ 2 ด?ี

1. เคยกู้
มาแล้วในระดับ 

ปวส./ป.ตรี
*ให้กู้กองทุนเดิม

2. เคยกู้
มาแล้วในระดับ ม.ปลาย/ ปวช. 

มี 2 กรณี
- กู้กองทุนเดิม หรือ
- เปลี่ยนกองทุน เฉพาะคนที่

มีแนวโน้มว่ารายได้ครอบครัวจะเกิน   
360,000/ปี ในอนาคต

3. กู้ยืมครั้งแรก
ดูที่

- สาขาวิชาทีเ่รียน
กู้ กยศ./กรอ. ได?้

- รายได้ครอบครัว
เกิน 360,000/ปี?



อธิบายเพิ่มเติม รายได้ครอบครัว
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

รายได้ครอบครัว

ต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 

ตลอดระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตร

*หากปีไหนรายได้เกินจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืม และ
ต้องจ่ายค่าเทอมเองจนจบหลักสูตร* 

ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

รายได้ครอบครัวไม่จ ากัด(ตามเงื่อนไข)

1. ไม่เกิน 360,000 บาท 

กู้ค่าครองชีพ  และ ค่าเทอมได้

2. รายได้ตั้งแต่ 360,001 บาทขึ้นไป

กู้ค่าเทอมได้อย่างเดียว



วิธีคิดรายได้ครอบครัว ให้คิดตามสถานะครอบครัว

1. พ่อ แม่ 
อยู่ด้วยกัน

2. พ่อ หรือ แม่ 
เลิกรา/แยกกันอยู่/หย่า/

หายสาบสูญ

3. พ่อ และ แม่ (ทั้งคู่)
เสียชีวิต/หายสาบสูญ

รายได้ พ่อ+แม่ 
= รายได้ครอบครัว รายได้ พ่อ หรือ แม่ 

(ที่เป็นผู้อุปการะ) เพียง 1 คน
= รายได้ครอบครัว

รายไดผู้้ปกครอง
เช่น ยาย ตา น้า อาฯ 
(ที่เป็นผู้อุปการะ) 1 คน
= รายได้ครอบครัว



เงินเดือน 15,000 × 12 
= 180,000 บาทต่อปี

ตัวอย่าง การคิดรายได้ครอบครัว ส าหรับคนที่มีรายได้ประจ า

วิธีคิดรายได้
ต่อปี



ตัวอย่าง การคิดรายได้ครอบครัว 
ส าหรับคนที่ รายได้ไม่แน่นอน / ไม่มีรายได้

ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว + 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ถ้าม)ี

ค าถาม: ใครรับรอง กยศ.102 ได้บ้าง ?

ตอบ: ดาวโหลด กยศ.102 จากเว็บ
มหาวิทยาลัย จะมีรายละเอียดแนบให้
แล้ว

กรอกแบบฟอร์ม กยศ.102 หากรายได้ไม่แน่นอน 
ให้ประมาณการ และต้องมีผู้รับรอง
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อธิบายเพิ่มเติม สาขาวิชาที่กู้ยืมได้

สาขาทั้งหมดใน มจพ. ที่หลักสูตรอนุมติแล้ว
ป.ตรี  93 สาขา
ป.วช.  6 สาขา  

ทุกสาขามีสิทธิกู้ยืมใน ลักษณะที่ 1(กยศ.เดิม) 



ตรวจสอบสาขาวิชา
ที่ก าหนดของ กรอ.

กู้ยืมได้ / ไม่ได้



ต้องเริ่มอย่างไร?



ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องเริ่มอย่างไร?

สมัครเว็บไซต์ (เฉพาะคนท่ีกู้ครั้งแรก)

e-Studentloan
*เว็บนี้ใช้ในการกู้ยืมทุกเทอม 

จนกว่าจะเรียนจบ 
จด/จ า รหัสไว้ให้ดี !!!

เข้าใช้ด้วย Browser
IE & chrome

ท ำใน 
computer !!

นะจ๊ะ



07/08/63

ขั้นตอนที่ 2 
เลือกเมนูผู้มีรหัสผ่านแล้ว

กรอกข้อมูลและท าตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้
และบันทึกแบบค าขอกู้ยืม จะได้ข้อ 1 ตาม check list 

ขั้นตอนที่ 1 
เลือกเมนูลงทะเบียนขอรหัสผ่าน

กรอกข้อมูลและท าตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้
จากนั้น รอ 1 วัน เพื่อให้ระบบ e-studentloan
ตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืม กับระบบทะเบียนราษฎร์

1 วันผ่านไป
ให้ท าข้ันตอนที่ 2 ได้



ดำวโหลดเอกสำร
ประกอบกำรกู้ยืม

Web site มจพ.
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เอกสารประกอบการกู้ยืม 15 รายการ (Check List)
1. แบบค าขอกู้ยืมเงิน พิมพ์จากระบบ e-Studentloan 1 แผ่น

2. แบบฟอร์ม กยศ.101 (4 แผ่น) 1 ชุด

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน นศ. ถ่ายไว้หน้าเดียวกัน 1 แผ่น 

4. ส าเนาบัตร นศ. / ใบแทนบัตรนักศึกษา 1 แผ่น 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น+บัตรประชาชน พ่อ ถ่ายไว้หน้าเดียวกัน 1 แผ่น  

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน แม่ ถ่ายไว้หน้าเดียวกัน 1 แผ่น  

ข้อห้าม: ห้าม นศ.รับรองส าเนาเอกสารของ พ่อ/แม่ 

ตัวอย่างเอกสาร FB/กรอ.-แบบคำขอกู้.jpg
../เอกสารสำหรับดาวโหลด ปี 61/ตัวอย่างเอกสาร FB/กยศ.-แบบคำขอกู้ ปวช..jpg
ตัวอย่างเอกสาร FB/ปปช.+ทบ..jpg
../เอกสารสำหรับดาวโหลด ปี 61/ตัวอย่างเอกสาร FB/กยศ.-แบบคำขอกู้ ปวช..jpg
ตัวอย่างเอกสาร FB/ปปช.+ทบ..jpg
ตัวอย่างเอกสาร FB/ปปช.+ทบ..jpg
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อธิบายเพิ่มเติม เอกสาร พ่อ แม่ 
1. พ่อ หรือ แม่

เสียชีวิต 
2. พ่อ หรือ แม่ 

หย่า/เลิกรา/แยกกันอยู/่หายสาบสูญ

3. พ่อ แม่(ทั้งคู)่
เสียชีวิต/หายสาบสูญ 

ส าเนา
ใบมรณบัตร 

1 แผ่น
*บัตร ปปช./ทะเบียนบ้าน 

ของผู้ตายไม่ต้องแนบ

1. หย่า = ส าเนาใบหย่า 1แผ่น
2. เลิกรา/แยกกันอยู/่หายสาบสญู = 
หนังสือรับรองแยกกันอยู่ หรือ บันทึก
ประจ าวันจากสถานีต ารวจ
*แนบบัตร ปปช./ทะเบียนบ้าน เฉพาะคนที่ 
นศ.อยู่ด้วย

เอกสารผู้ปกครอง 1ชุด +
หนังสือรับรองแยกกันอยู่ หรือ
บันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
*บัตร ปปช./ทะเบียนบ้าน ของพ่อ/แม่ ไม่
ต้องแนบ ให้แนบของผู้ปกครองแทน

ตัวอย่างเอกสาร FB/ผู้รับรองรายได้+รับรองแยกกันอยู่.jpg
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เอกสารประกอบการกู้ยืม 15 รายการ (ต่อ)
7. เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว 1ชุด (ครอบครัวอยู่ด้วยกัน ให้แนบทั้ง พ่อ และ แม)่ 

- รายได้ไม่ประจ า/ไม่มีรายได้ 
เช่น เกษตรกร ค้าขาย ว่างงาน 
อาชีพอิสระ พ่อบ้าน แม่บ้าน 

ผู้พิการ เกษียณอายุ(ราชการ)ฯ

- มีรายได้ประจ า
เช่น พนง. บริษัท / 

ราชการ ลูกจ้างประจ าฯ

สลีปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 
เดือนล่าสุด 1 ชุด 

ใช้แบบฟอร์มรับรองรายได้ กยศ.102
ให้ผู้รับรองรายได้เซ็นรับรอง ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐฯ พร้อมแนบส าเนา
บัตรข้าราชการ(บัตรไม่หมดอายุ)
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เอกสารประกอบการกู้ยืม 15 รายการ (ต่อ)
8. แผนที่+รูปถ่ายบ้าน ของพ่อ/แม่ อยู่ในแผนเดียวกัน 1 แผ่น 

9. ผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด

10. แบบฟอร์ม กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็น อ.ที่ปรึกษา(มจพ) 

12. ส าเนาใบเสร็จค่าเทอม 1/2563 (ใบเสร็จที่ออกโดยกองคลัง มจพ.) 

11. ใบจองวิชาเรียน (ท.13-2) เทอม 1/2563 1 แผ่น

13. เรียงความ “ความจ าเป็นที่ขอกู้ยืมเงิน” 1 แผ่น (เฉพาะคนที่กู้ครั้งแรก)

ตัวอย่างเอกสาร FB/บ้าน+แผนที่.png
../เอกสารสำหรับดาวโหลด ปี 61/ตัวอย่างเอกสาร FB/กยศ.-แบบคำขอกู้ ปวช..jpg
ตัวอย่างเอกสาร FB/กยศ.103.jpg
ตัวอย่างเอกสาร FB/ตัวอย่างใบเสร็จ มจพ..jpg
ตัวอย่างเอกสาร FB/ใบจอง ท.13-2.jpg
ตัวอย่างเอกสาร FB/เรียงความ.png
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เอกสารประกอบการกู้ยืม 15 รายการ (ต่อ)

15. ประวัติการกู้ยืมจาก e-Studentloan หรือ ส าเนาสัญญาเก่า 
1 ชุด (เฉพาะคนที่เคยกู)้

14. หลักฐานการท าจิตอาสา 1 ชุด + รูป (ไม่ก าหนด ชม.)
ให้ใช้จิตอาสาที่ท าเมื่อปี 2562 ได้ / หากไม่เคยท า ให้ท าใหม่ได้เลยโดยใช้แบบฟอร์ม
ของ มจพ. 

เตรียมให้ครบ
ตามนี้นะ !!

../เอกสารสำหรับดาวโหลด ปี 61/ตัวอย่างเอกสาร FB/กยศ.-แบบคำขอกู้ ปวช..jpg
../เอกสารสำหรับดาวโหลด ปี 61/ตัวอย่างเอกสาร FB/กยศ.-แบบคำขอกู้ ปวช..jpg


ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินฯ

ปีการศึกษา 2563

11 ขั้นตอน

ขอ้มูลปฐมนิเทศผูกู้ย้มืเงนิ ปีการศกึษา 2563
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12. ธนาคารตรวจสอบสัญญา
โอนเงินค่าเทอมให้ มจพ.
โอนเงินค่าครองชีพให้ นศ.

13. มจพ. แจ้ง นศ. 
ให้เขียนค าร้องขอรับเงินคืน

14. นศ. เขียนค าร้อง
ขอรับเงินคืน

15. มจพ. ตรวจสอบค าร้อง
โอนเงินค่าเทอมคืน นศ.

12. โอนเงินค่าเทอม
ธนาคาร

มจพ.

นศ.



ปัญหาที่พบบ่อย

นศ. เซ็นรับรองเอกสารแทน
พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง = ผิด

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่
เป็นความจริง = ผิด

กรณี พ่อ หรือ แม่ (ยังอยู)่
ใหบุ้คคลอื่นมาเซ็นค้ าประกันการกู้ยืมในสัญญา

แทนพ่อแม่ = ผิด

ส่งเอกสารไม่ทันในเวลาที่
ก าหนด = ไม่ได้กู้ยืม

บันทึก รหัส นศ. ในระบบ
e-Studentloan ไม่ถูกต้อง = 

ไม่ได้รับเงินโอน

ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ = 
ติดต่อไม่ได้ พลาดการกู้ยืม

นศ. ไม่ติดตามข้อมูล
= ไม่ได้กู้ยืม

ท าจิตอาสาไม่ทัน = 
ไม่ได้กู้ยืม
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การกู้ยืมเงิน คือ หนี้สิน

ต้องช าระคืน เพื่อส่งต่ออนาคตให้รุ่นน้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

“ ให้โอกาส ให้อนาคต ”


