
ประกาศก าหนดการรับสมัครนักศึกษากูัยืม กยศ./กรอ. 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 / ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1/ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี (ปีการศึกษา 2564) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาปรับเปลี่ยนการด าเนินการให้กู้ยืม
ดังนี้ 

ก าหนดลักษณะการกู้ยืมเพิ่มเติม จากเดิม 2 ลักษณะ เพิ่มเติมเป็นให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ดังนี้  >>>คลิก<<< 

การให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ผู้กู้ยืมจะเลือกกู้ยืมลักษณะใด (1-4) ผู้กู้ยืมจะต้องเรียนอยู่ในคณะและสาขาวิชาที่กองทุนประกาศไว้ใน
แต่ละลักษณะการกู้ยืม 

1. คุณสมบัติเพิ่มเติม (เฉพาะปีการศึกษา 2564 อนุโลมยกเว้น ตามเหตุผลประกอบข้อ 2) 

1.1 มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม (GPAX) ในปีการศึกษาก่อนปีที่สมัครกู้ยืมไม่ต่ ากว่า 1.80 

1.2 มีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมงท่ี
ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1.2.1 ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานสถานศึกษาจ านวน 1 กิจกรรม ไม่ก าหนด
จ านวนชั่วโมง 

1.2.2 ผู้กูร้ายเก่าเลื่อนชั้นปี ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง “การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ 
หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจ
ให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ซึ่งต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง” 

2. สืบเนื่องจากการแพร่ระบาด ของโรคจากเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องระลอกท่ี 3 ในปัจจุบัน ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน การจัดการศึกษารวมถึงการกู้ยืมเรียนของนักศึกษา ในส่วนของการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบ ให้เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียน/การ
สอบในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมของนักศึกษา 

                   - การแพร่ระบาดของโรคเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการสถานการณ์ ทั้งระยะเวลา และความรุนแรงใน
อนาคตได้อย่างถูกต้อง มาตรการที่รัฐบาลก าหนดให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก หลีกเลี่ยงการเดินทางเพ่ือลด
ความเสี่ยงและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ท าให้การร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษากู้ยืมเป็นเรื่องที่ด าเนินการได้
ยาก ส่งผลกระทบให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติผู้กู้ยืมได้ทันตามก าหนด 

                   ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษากู้ยืม มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับเปลี่ยน
การด าเนินการและข้ันตอนการกู้ยืมปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

2.1 อนุโลมยกเว้นการพิจารณาคุณสมบัติ (บางส่วน) กับผู้กู้ยืมทุกราย โดยไม่น ามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณา เฉพาะปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 

2.1.1 ผลการเรียน 

2.1.2 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา 
นักศึกษาสามารถน าไปใช้ยื่นสมัครกู้ยืมในปีการศึกษา 2565) 

https://drive.google.com/file/d/1_wULPtpMwR2HvrkwlzFaYm5poMePPhcA/view?usp=sharing


3. ปรับระบบการจัดการกู้ยืม (ใหม่) โดยยุติการใช้งานระบบ e-Studentloan ในปีการศึกษา 2563 และเริ่มใช้ระบบการ
จัดการกู้ยืม Digital Student Loan Fund System (DSL) ซึ่งเป็นระบบใหม่ (ทดแทน) โดยผู้กู้ยืมสามารถใช้งานได้ด้วย
คอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บ https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” บนมือถือ
สมาร์ทโฟน 

***กรณีนักศึกษาที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ก่อนเดือนมิถุนายน 2564 ให้อัปเดตแอปพลิเคชัน “กย
ศ. Connect” ให้เป็นปัจจุบัน*** 

4. การด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องรายได้ ในระบบ DSL 

4.1 ให้ผู้กู้ยืมจัดท าเอกสาร/ รับรองรายได้/ รับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน อัพโหลดไฟล์เอกสารดังกล่าว ผ่านระบบ 
DSL หรือแอปพิเคชัน "กยศ. connect" ของตนเอง 

4.2 ผู้กู้ยืมรับทราบ/ตรวจสอบผลการอนุมัติการได้สิทธิ์กู้ยืม ได้ผ่านระบบ DSL หรือแอปพิเคชัน “กยศ. Connect” 
ของตนเอง 

 

ระบบ DSL เป็นระบบใหม่ ที่มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งมีการปรับเพิ่มและ
ลดขั้นตอนลง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้กู้ยืม แต่เนื่องจากเป็นระบบใหม่ 

ซึ่งนักศึกษาอาจพบปัญหาจากการใช้งาน นักศึกษาจึงต้องปฏิบัติตามก าหนดการรับสมัคร
ในข้ันตอนต่างๆ (ดังตารางข้างล่าง) อย่างเคร่งครัด 

มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถอนุมตัิการกู้ยืมผ่านระบบ DSL ได้ 

และนักศึกษาจะไม่ได้รบัสิทธิ์กู้ยืม 

ทั้งน้ีขอให้นักศึกษาติดตามประกาศอย่างตอ่เนื่อง 

เพื่อการให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาจากการใช้ระบบใหม ่

 

5. รายละเอียดการด าเนินการและตัวอย่างเอกสารแนบการยื่นกู้ 

5.1 ก าหนดการรับสมัครผู้กู้ยืม คลิก 

5.2 ตัวอย่างหนังสือให้ยินยอมเปิดเผยข้อมูล  (**เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับ) 

- ส าหรับผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน คลิก 

- ส าหรับบิดา/มารดา ติ๊ก (/) ช่อง ผู้แทนโดยชอบธรรม (ทุกคน) แม้ว่าผู้กู้ยืมจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็ตาม คลิก 

 

 

 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
https://drive.google.com/file/d/1LuYnRgQbyjep541Quvrk7QdZyVrRuyhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2JXvBMhYdkXKongUgdQMtRNGoiBjXg6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f8g2PYEj8xf6-ErIije-qW3Qm9KXHG8z/view?usp=sharing


5.3 ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน ใช้คู่กับ สลิปเงินเดือน สแกนภาพหรือถ่ายรูปจากต้นฉบับ(จริง) เรียงหนังสือ
รับรองเงินเดือนเป็นหน้าที่1, สลิปเงินเดือนเป็นหน้าที่ 2 และควรรวมเป็นไฟล์ PDF ในการอัพโหลด ดังตัวอย่างเช่น 

- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ วิสาหกิจ ตัวอย่างที่ 1 คลิก 

- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ วิสาหกิจ ตัวอย่างที่ 2 คลิก 

- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ วิสาหกิจ ตัวอย่างที่ 3 คลิก 

- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ตัวอย่างที่ 1 คลิก 

- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ตัวอย่างที่ 2 คลิก 

 5.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ ใช้คู่กับ ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับรองรายได้ (ที่มีคุณสมบัติ) สแกนภาพ
หรือถ่ายรูปจากต้นฉบับ(จริง) เรียงหนังสือรับรองรายได้เป็นหน้าที่ 1, ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับรองรายได้เป็นหน้าที่ 2 และ
ควรรวมเป็นไฟล์ PDF ในการอัพโหลด ดังตัวอย่าง เช่น 

- กรณีตัวอย่างบิดาและมารดา (มีรายได้ไม่ประจ า) คลิก 

                     - กรณีตัวอย่างบิดา (มีรายได้ไม่ประจ า) และมารดาเป็นแม่บ้าน (ไม่มีรายได้) คลิก 

                     - กรณีตัวอย่างบิดา (มีรายได้ประจ า) และมารดาเป็นแม่บ้าน (ไม่มีรายได้) คลิก (หนังสือรับรองรายได้มารดา
ระบุแต่ชื่อบิดาและอาชีพ จะตรวจสอบข้อมูลบิดาจากหนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนจากต้นสังกัด เท่านั้น) 

                     - กรณีตัวอย่างบิดา (ถึงแก่กรรม) และมารดาเป็นรับจ้างทั่วไป (ไม่มีรายได้) คลิก 

5.5 ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานะของครอบครัว สแกนภาพหรือถ่ายรูปจากต้นฉบับ(จริง) เรียงหนังสือรับรองรายได้เป็นหน้าที่ 
1, ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับรองรายได้เป็นหน้าที่ 2 และควรรวมเป็นไฟล์ PDF ในการอัพโหลด เช่น 

                     - ใบมรณบัตร คลิก (มี 4 รูปแบบเลือกส่งแบบใดแบบหนึ่ง) 

- ใบหย่า คลิก (มี 2 รูปแบบเลือกส่งแบบใดแบบหนึ่ง) 

- หนังสือรับรองการความเป็นผู้อุปการะฯ คลิก สแกนภาพหรือถ่ายรูปจากต้นฉบับ(จริง) เรียงหนังสือรับรอง
การไม่อุปการะฯเป็นหน้าที่ 1, ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับรองรายได้เป็นหน้าที่ 2 และควรรวมเป็นไฟล์ PDF ในการอัพโหลด 

                     - หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ คลิก สแกนภาพหรือถ่ายรูปจากต้นฉบับ(จริง) เรียงหนังสือรับรองการแยกกัน
อยู่เป็นหน้าที่ 1, ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับรองรายได้เป็นหน้าที่ 2 และควรรวมเป็นไฟล์ PDF ในการอัพโหลด 

5.6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ตามข้อ 5.2, 5.4 - 5.5) 

- หนังสือให้ยินยอมเปิดเผยข้อมูล คลิก 

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ คลิก 

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการแยกกันอยู่ คลิก 

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการไม่อุปการะฯ คลิก 

5.7 วีดีโอการยื่นกู้ยืม   >>   คลิก 

 

https://drive.google.com/file/d/1fqT1BmJSj2Y-N9ZUspkkmeXAgoIMFMG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJfnkspN_nu7hXEFQU5XqXDi-yX8_va5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hjIbvjBrYsXBsQ5pZPHMqFcN0WtgIvVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-thimxkKrx1De0Fenuav1T0xlxUsRyAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EoSyR06-Wh5ShLy45xXN_y8Ws4PWoB-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2WhI9Zn4NnjcykQzqA41t2JZfOpwSVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oQK0FmMKp8xN6EI1pAer_jIVPE71b-p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P3rF3-1iWOu-uNMx0B12bXsDl4mecAXZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14r6nVKZRQ0Aid62m9jU-q2fMZe9GNssO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpCRHwiJ4tUWVZTmYVtYUSvEfO8zTmSe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LxivUi7CUdr7Pr6dUBrIQs7q7_Rk9tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhYo7SDf-51pBdHOQq6ImjqsT0pvBQH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hH9NNcB2re5hZD6ReVbkMSo8zT-TUkCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fvR12tVe9y73b665SW4wL-fXbBXsSIzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dH95vgiaHTAO32y7xKUMX0cC8yIh9ctJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLRWlp_APk7KipFAm0GipLNqBee8z_RM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nnZa1TrUN4KqNlyuWAEOU_SVUfQooHBV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Nbmh0dQ1zIY

