
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกประเภท 
 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
(เสาร์-อาทิตย์) โดยมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยนักศึกษา  
บางรายยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามวันและเวลาที่กำหนด 
  เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
ขยายระยะเวลารับสมัครผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกประเภท 
ดังต่อไปนี้ 
           ๑. ลักษณะเงินให้กู้ยืม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กู้ยืม ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
      ๑.๑ ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
      ๑.๒ ลักษณะที่ ๒ เงินให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ 
  ๒. ประเภทของผู้กู้ยืม 
      ๒.๑ ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน 
      ๒.๒ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า หมายถึง นักศึกษาผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุน    
มาก่อน ไม่ว่าจะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอื ่นหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือเป็นผู้ที ่เคยกู ้ยืม
เงินกองทุนมาก่อนและได้ชำระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและ
เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง 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 เป็นผู ้ขอกู ้ย ืมเง ินเพื ่อการศึกษาในการเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พิบูลสงครามเพียงแห่งเดียว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
   ๓.๑.๔ มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
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   ๓.๑.๕ มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขั้นร้ายแรงหรือ   
ไม่เป็นผู้ที ่มีความประพฤติเสื ่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราหรือเที ่ยวเตร่ ใน                
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
      ๓.๒ ลักษณะต้องห้าม มีดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
   ๓.๒.๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนในลักษณะเต็มเวลา 
   ๓.๒.๓ เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๓.๒.๔ เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๒.๕ เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าว
ครบถ้วนแล้ว 
  ๔. คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม 
      ๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม ลักษณะที่ ๑ มีดังนี้ 
   ๔.๑.๑ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
(รายได้สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา    
ในกรณีที่บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครอง 
    ๒) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง  ในกรณี
ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
    ๓) รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้
ขอกู้ยืมเงินได้ทำการสมรสแล้ว 
   ๔.๑.๒เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเป็นการยื่นคำขอ
กู้ยืมเงินกองทุนคร้ังแรก 
   ๔.๑.๓ เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาเป็นไป
ตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด 
   ๔.๑.๔ เป็นผู้ที ่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า      
ที ่จะขอกู ้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที ่น่าเชื ่อถือ        
จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 
    การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตา
กรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข             
ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง  
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      ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้ยืม ลักษณะที่ ๒ มีดังนี้  
   ๔.๒.๑ เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   ๔.๒.๒ เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ ๒๕๖๕ โดยเป็นการยืน่       
คำขอกู้ยืมเงินกองทุนคร้ังแรก 
   ๔.๒.๓ เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาเป็นไป
ตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด 
   ๔.๒.๔ เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษา ก่อนหน้าปี
การศกึษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ที่น่าเชื่อถือ 
ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้กู้แต่ละประเภท ดังนี้ 
    ๑) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 
    ๒) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา กำหนดจำนวน ไม่น้อย
กว่า ๗ ชั่วโมง 
    ๓) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า (รหัส ๖๑-๖๔) กำหนดจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 
๓๖ ชั่วโมง 
    การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตา
กรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข       
ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง  
  ๕. ขอบเขตการให้กู้ยืม 
      ๕.๑ ค่าเล่าเรียน : ผู้กู้สามารถกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนได้ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตาม
หลักสูตร 
      ๕.๒ ค่าครองชีพ : ผู ้ก ู ้สามารถกู ้ย ืมเง ินค่าครองชีพได้ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน           
โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 
  ๖. ผู้รับรองรายได้ครอบครัว 
      ในการรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมจัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นผู้รับรองรายได้
ครอบครัว 
   ๗. การส่งหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา 
       ส่งหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาพร้อมภาพถ่าย    
การเข้าร่วมกิจกรรม สแกน และ อัพโหลดไฟล์ลงในระบบ Studentloan PSRU ที่ studentloan.psru.ac.th  
ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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   ๘. การย่ืนขอกู้ยืม  
 ๘.๑ ผู้ขอกู้ยืมบันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ DSL ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ที่ 
Application กยศ. Connect หรือ https://www.studentloan.or.th/ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ๘.๒ ให้ผู้ขอกู้ยืมเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอกู้ อย่างละ ๑ ฉบับ สแกนและอัพโหลดลง
ในระบบ DSL ดังนี้ 

๑) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน  
๒) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา ผู้ขอกู้  
๓) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของมารดา ผู้ขอกู้  
๔) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ถ้ามี) 

ผู้ขอกู้ (เฉพาะกรณีที่ผู้ขอกู้ไม่ได้อยู่ในการปกครองของบิดา-มารดา)     
๕) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของผู้คู่สมรส (ถ้ามี)             

ผู้ขอกู้  
๖) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงินและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ของผู้รับรองรายได้ครอบครัว  
๗) เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง ๓ เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส มีรายได้ประจำ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส เปลี่ยนแปลงชื่อ-
สกุล 

- ใบหย่า กรณีบิดา-มารดา หย่าร้างกัน 
- ใบมรณบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม 
 

  ๙. การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมและการประกาศผล 
      ๙.๑ ผู้กู้รายเก่า (รหัส ๖๑-๖๔) 
   ๙.๑.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้กู ้ยืมเงิน มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ๙.๑.๒ การประกาศผล ให้ผู ้กู ้ยืมติดตามประกาศผลการอนุมัติให้กู ้ยืมผ่านระบบ 
Studentloan PSRU ได้ที่ studentloan.psru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.studentloan.or.th/%20ได้


- ๕ - 
 

       ๙.๒ ผู้กู้รายเก่า (รหัส ๖๕) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี 
       ๙.๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติและ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งให้กองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้กู้ยืมผ่านระบบ DSL 
       ๙.๒.๒ กองทุนฯ พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติให้
กู้ยืมสำหรับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กองทุนฯ กำหนด ผ่านระบบ DSL 
       ๙.๒.๓ การประกาศผล ให้ผู้กู้ยืมติดตามประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมผ่านระบบ DSL             
ได้ที่ Application กยศ. Connect หรือ https://www.studentloan.or.th/ 

      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาให้กู ้ยืมประจำมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า
นักศึกษาขาดคุณสมบัติ ตามข้อหนึ่งข้อใด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทันที  

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

https://www.studentloan.or.th/

