
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส ๖๑-๖๔) 

 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
(เสาร-์อาทิตย์) โดยมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ลักษณะเงินให้กู้ยืม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กู้ยืม ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
      ๑.๑ ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
      ๑.๒ ลักษณะที่ ๒ เงินให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา      
ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ 
  ๒. ประเภทของผู้กู้ยืม 
      ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า หมายถึง นักศึกษาผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน 
ไม่ว่าจะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอื่นหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือเป็นผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมา
ก่อนและได้ช าระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๓. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืม ลักษณะที่ ๑ และลักษณะที่ ๒ 
      ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป มีดังนี้ 
   ๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๓.๑.๒ ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   ๓.๑.๓ เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พิบูลสงครามเพียงแห่งเดียว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
   ๓.๑.๔ มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
   ๓.๑.๕ มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขั้นร้ายแรงหรือ   
ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราหรือเที่ยวเตร่             
ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
      ๓.๒ ลักษณะต้องห้าม มีดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
   ๓.๒.๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนในลักษณะเต็มเวลา 
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   ๓.๒.๓ เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๓.๒.๔ เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๒.๕ เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช าระหนี้ดังกล่าว
ครบถ้วนแล้ว 
  ๔. คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม 
      ๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม ลักษณะที่ ๑ มีดังนี ้
   ๔.๑.๑ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
(รายได้สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา    
ในกรณีที่บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครอง 
    ๒) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง          
ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
    ๓) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ ขอกู้ยืมเงิน  รวมกับรายได้ของคู่สมรส             
ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท าการสมรสแล้ว 
   ๔.๑.๒เป็นผู้ที่ มีอายุ ไม่ เกิน  ๓๐ ปีบริบู รณ์  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๕ โดยเป็น              
การยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนคร้ังแรก 
   ๔.๑.๓ เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาเป็นไป
ตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก าหนด 
   ๔.๑.๔ เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า      
ที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ      
ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง 
    การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตา
กรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข      
ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง  
      ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม ลักษณะที่ ๒ มีดังนี้  
   ๔.๒.๑ เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
ก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   ๔.๒.๒ เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ ์ในปีการศึกษาที่ ๒๕๖๕ โดยเป็นการยืน่       
ค าขอกู้ยืมเงินกองทุนคร้ังแรก 
   ๔.๒.๓ เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาเป็นไป
ตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก าหนด 
   ๔.๒.๔ เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสั งคมหรือสาธารณะในระหว่า งปีการศึกษา              
ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ 
ที่น่าเชื่อถือ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า (รหัส ๖๑-๖๔) ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง 
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    การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตา
กรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข      
ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง  
  ๕. ขอบเขตการให้กู้ยืม 
      ๕.๑ ค่าเล่าเรียน : ผู้กู้สามารถกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนได้ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตาม
หลักสูตร 
      ๕.๒ ค่าครองชีพ : ผู้กู้สามารถกู้ยืมเงินค่าครองชีพได้ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน           
โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 
  ๖. ผู้รับรองรายได้ครอบครัว 
      ในการรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมจัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๗. การส่งหลักฐานการท ากิจกรรมจิตอาสา 
      ๗.๑ ผู้กู้รายเก่า (รหัส ๖๑-๖๔) ส่งหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
จิตอาสาพร้อมภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง สแกน และ อัพโหลดไฟล์ลงใน            
ระบบ Studentloan PSRU ที่ studentloan.psru.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  ๘. การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมและการประกาศผล 
      ๘.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืม มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
      ๘ .๓  การประกาศผล  ให้ผู้ กู้ ยื มติดตามประกาศผลการอนุมั ติ ให้ กู้ ยื มผ่ าน ระบบ     
Studentloan PSRU ได้ที่ studentloan.psru.ac.th 

      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจ ามหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า
นักศึกษาขาดคุณสมบัติ ตามข้อหนึ่งข้อใด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทันที  

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

..................พิมพ์ 
สิริลักษณ์ ตรวจ 
..................ตรวจ 
..................ตรวจ 
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