
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง แนวปฏิบัตินักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกประเภท 

 

   ตามที่มหาวิทยาลัยด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)            
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียบร้อยแล้วนั้น  
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวปฏิบัติ
นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังต่อไปนี้  
  ๑. หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน 
      ๑.๑ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตลอด
ระยะเวลาการกู้ยืม 
      ๑.๒ แจ้ งการเปลี่ยนชื่ อ ย้ายที่ อยู่  หรือย้ ายมหาวิทยาลัย  และจบการศึกษา            
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายมหาวิทยาลัย          
และจบการศึกษา หรือ พ้นสภาพ 
      ๑.๓ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      ๑.๔ ผู้กู้ยืมเงินต้องติดตามก าหนดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเคร่งครัด 
      ๑.๕ ผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมรายใด ที่ไม่ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของผู้ ได้รับ          
การพิจารณา และ/หรือ มหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนด มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนสิทธิ์การกู้ยืมเงินต่อไป 
      ๑.๖ การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ ๑ และลักษณะที่ ๒ มีหน้าที่       
ต้องช าระเงินกู้ยืมทั้งจ านวนคืนกองทุนภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาหรือมีค าสั่งให้พ้นสภาพ        
การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปี 
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  ๒. ประเภทของผู้กู้ยืมเงิน 
      ๒.๑ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า หมายถึง นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา และเคยกู้ยืม
เงินกองทุนมาก่อน ไม่ว่าจะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ
นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต          
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒.๒ ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายถึง นักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน หรือเป็นผู้ที่เคย
กู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนและได้ช าระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว 
  ๓. แนวปฏิบัติการท าสัญญา  
      ๓.๑ ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยท าสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองทุนก าหนดให้
ผู้กู้ยืมเงินต้องท าสัญญากู้ยืมในปีแรกที่ได้รับการอนุมัติ โดยสัญญาเงินกู้จะมีผลผูกพันตลอดระยะเวลา      
ของหลักสูตร 
   ๓.๑.๑ การค้ าประกัน กองทุนยกเลิกการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันการช าระเงินคืน       
กองทุนฯ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินและท าสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
เป็นต้นไป 
   ๓.๑.๒ ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืม
เงินตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้       
ไม่ถูกต้อง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์หรือยืนยันการส่งข้อมูล ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๔. แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนของผู้กู้ยืมเงิน ด าเนินการดังนี้  
      ๔.๑ ผู้กูย้ืมเงินที่เคยท าสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการลงทะเบียน
เรียนของผู้กู้ยืมเงิน  โดยไม่ต้องช าระค่าเล่าเรียน  แต่ต้องส่งเอกสาร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด               
ทุกภาคการศึกษา 
      ๔.๒ ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ เคยท าสัญญากับมหาวิทยาลัย  ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ          
การท าสัญญา โดยจะต้องส ารองจ่ายเงินค่าเล่าเรียนในภาคเรียนแรกที่ เข้าศึกษา  ภาคเรียนถัดไป               
ไม่ต้องช าระค่าเล่าเรียน แต่ต้องส่งเอกสาร ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษา  
  ๕. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของผู้กู้ยืมเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
      ๕.๑ ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระบบ 
DSL ที่ Application กยศ. Connect หรือ https://www.studentloan.or.th/ และตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้องผู้กู้ยืมจะต้องท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์และ / หรือยืนยันส่งข้อมูล 
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      ๕.๒ ผู้กู้ยืมเงินส่งเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ ๑           
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดส่งด้วยตนเองที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา ตามก าหนดการดังนี้  
            ๕.๒.๑ ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส ๖๑-๖๔) ส่งเอกสารวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ๕.๒.๒ ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส ๖๕) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ส่งเอกสารวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 
      ๕.๓ ผู้กู้ยืมเงินที่ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เรียบร้อยแล้วถือเป็นเอกสารประกอบสัญญา กยศ. และเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน         
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
      ๕.๔ ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ได้ส่งเอกสารและลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
      ๕.๕ กรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนด ให้ผู้กู้ยืมเงินติดต่อ
เจ้าหน้าที่หน่วยทุนการศึกษาล่วงหน้า 
      ๕.๖ กรณีเพ่ิม-ถอน รายวิชา ขอให้ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสาร ทั้งนี้ต้องไม่
เกินระยะเวลาที่กองทุนฯ ก าหนด  
  ๖. เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน กยศ. 
      ๖.๑ ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่เคยท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ให้จัดท าเอกสารจ านวน ๒ ชุด 
น าส่งให้มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืม จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
                  ๑) สัญญากู้ยืมเงิน (หน้า ๑-๖) ในระบบ DSL       จ านวน ๑ ชุด 
      พร้อมพยานลงนาม ๑ คน 
           (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยท าสัญญากับมหาวิทยาลัย)     
         ๒) แบบเบิกเงินกู้ยืมที่ระบุค่าบ ารุงการศึกษา      จ านวน ๑ ฉบับ 
        ในระบบ DSL พร้อมพยานลงนาม ๑ คน 
          ๓) ใบลงทะเบียนเรียนที่ระบุยอดค่าบ ารุงการศึกษา          จ านวน ๑ ฉบับ 
                    พิมพ์จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา 
              www.reg.psru.ac.th (ผู้ที่ไม่กู้ค่าเล่าเรียนไม่ต้องแนบใบลงทะเบียน) 
                    ๔) ส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนา      จ านวน ๑ ฉบับ 
                    ๕) ส าเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม      จ านวน ๑ ฉบับ  
      (กรณี ผู้กู้อายุไม่ถึง ๒๐ ปี)    

                      ๖.๒ ผู้กู้ยืมเงินที่เคยท าสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารเฉพาะรายการที่ 
๒-๕ ตามข้อ ๖.๑   

 

http://www.reg.psru.ac.th/
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  ๗. ขั้นตอนการโอนเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ  
       ๗.๑ การโอนเงินค่าเล่าเรียน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะโอนเงินค่าเล่าเรียน
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการดังนี้ 
   ๗.๑.๑ กรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยจะน าเงินช าระค่าเล่า
เรียนและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน 
   ๗.๑.๒ กรณีผู้กู้ยืมเงินส ารองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนเข้า
บัญชีให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน 
       ๗.๒ ผู้กู้ยืมเงินสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ โครงการจัดตั้งกองคลัง       
อาคารทีปวิชญ์ ชั้น ๑ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       ๗.๓ การโอนเงินค่าครองชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)           
จะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน เป็นเวลา ๑๒ เดือนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้กู้ยืมเงิน
ตรวจสอบข้อมูลจากแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในแต่ละภาคเรียน  
   ๘. ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน  
      มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน หลังจากที่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียน    
จากกองทุนฯ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ต้องการขอรับใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ให้ติดตามก าหนดการ               
รับใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนทางเว็บไซต์  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา               
ที่ http://sas.psru.ac.th/ 

 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 
มหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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