
กองทนุเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา

ป�การศึกษา 2564

ปฐมนเิทศผูกู้้ กยศ. นักศึกษาใหม ่และ ผูกู้้รายใหม่

งานทนุการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา

วนัศุกร ์ที� 6 สงิหาคม 2564 เวลา 14.00 น.



หวัหนา้สว่น
กิจการนกัศึกษา







2. การเตรยีมเอกสารขอกู้

หวัขอ้การประชุม 04

1. รูเ้รื�อง กยศ.

หวัหนา้งานทนุการศึกษา
หทัยรตัน ์ บุตรประเสรฐิ

พี�แอน

3. การลงทะเบยีนระบบ  DSL
4. การยื�นขอกู้ DSL



Q & A
ตอบ
ขอ้
คําถาม
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เป�นหน่วยงานของรฐั มฐีานะเป�นนติิบุคคล
อยูใ่นการกํากับดแูลของกระทรวงการคลัง
ดําเนนิงานตาม พระราชบญัญติักองทนุเงิน
ให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา พ.ศ. 2560

ใหกู้้ยมืเงินแก่นักเรยีนหรอืนักศึกษา
ที�ขาดแคลนทนุทรพัย์
เพื�อเป�นค่าเล่าเรยีน 

ค่าใชจ้า่ยที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา 
ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นในการครองชพี
ระหวา่งศึกษา

วตัถปุระสงค์กองทนุ
เงินใหกู้้ยมื
เพื�อการศึกษา

กองทนุเงินกู้ คู่การศึกษา จบัจา่ยรูค่้า ถึงเวลาใชคื้น
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ขอ้มูล ณ มถินุายน 2564
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กองทนุเงินกู้ คู่การศึกษา จบัจา่ยรูค่้า ถึงเวลาใชคื้น 08
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เวบ็ไซต์กองทนุ กยศ. 
https://www.studentloan.or.th/

กู้ กยศ.
ระบบลงทะเบยีน 

http://reg.sut.ac.th/

เวบ็ไซต์งานทนุการศึกษา         
http://scholarship.sut.ac.th/
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https://www.studentloan.or.th/


มสีญัชาติไทยคณุสมบติั
ทั�วไป
ของผูกู้้
กยศ.

15

01
เป�นผูข้อกู้ยมืเงิน กยศ.

ในการเขา้ศึกษาที�
สถานศึกษาแห่งเดียว
ในคราวภาคการศึกษา
เดียวกัน

02
ศึกษาหรอืได้รบัการ
ตอบรบัให้เขา้ศึกษา
อยูใ่นสถานศึกษา
ที�รว่มดําเนนิงาน
กับกองทนุ

03
มผีลการเรยีนดี หรอื
ผ่านเกณฑ์การวดั
และประเมนิผล 

ของสถานศึกษา04
มคีวามประพฤติดี ไมฝ่�าฝ�นระเบยีบขอ้บงัคับของสถานศึกษา
ขั�นรา้ยแรง หรอื ไมเ่ป�นผูที้�มคีวามประพฤติเสื�อมเสยี เชน่
หมกมุน่ในการพนนั เสพยาเสพติดให้โทษ ดื�มสรุา เป�นอาจณิ หรอื 

เที�ยวเตรใ่นสถานบนัเทิงเรงิรมยเ์ป�นอาจณิ เป�นต้น05



ต้องไมเ่ป�นผูส้าํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี
ในสาขาใดสาขาหนึ�งมาก่อนคณุสมบติั

ต้องห้าม
ของผูกู้้
กยศ.

16

01

ต้องไมเ่ป�นหรอืเคยเป�นผูไ้ด้รบัโทษจาํคกุโดย
คําพพิากษาถึงที�สดุให้จาํคกุ เวน้แต่เป�นโทษสาํหรบั
ความผดิที�ได้กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ

02ต้องไมเ่ป�นเป�นผู้ปฏิบติังานและรบัเงินเดือน หรอื
ค่าจา้งประจาํในหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชน
ในลักษณะเต็มเวลา (ยกเวน้ระดับปรญิญาโท)

03 ต้องไมเ่ป�นบุคคลล้มละลาย

04
ต้องไมเ่ป�นหรอืเคยเป�นผูที้�ผดินดัชาํระหนี�กับกองทนุ
เวน้แต่ได้ชาํระหนี�ครบถ้วนแล้ว05



เป�นค่าเล่าเรยีน

ค่าเกี�ยวเนื�องกับการศึกษา

ค่าครองชพี 
* สาํหรบัผูกู้้ยมืเงินที�มรีายไดค้รอบครวั
ไมเ่กิน 360,000 บาท/ป� 

เงิ
นก

ู้จา
ก 
กย

ศ.
06

ผูกู้้ กยศ. เป�นผูม้คีวามประพฤติด ี มจีติอาสา ทําประโยชนต่์อสาธารณะ
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จาํนวนวงเงินกู้ของหลักสตูร ตามประกาศกองทนุฯ  ป�การศึกษา 2564 
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กยศ.
ลักษณะ

ที� 

27

นกัศึกษา มทส. ระดับปรญิญาตร ี

หลักสตูร การจดัการ หรอื วทิยาศาสตรก์ารกีฬา

อายุไมเ่กิน 30 ป�บรบูิรณ์
รายได้ครอบครวัไมเ่กิน 360,000 บาท/ป�

ระยะเวลาชาํระคืน 15 ป�
ปลอดหนี�หลังสาํเรจ็การศึกษา 2 ป�
อัตราดอกเบี�ย 1% ต่อป�

1

19



ถ้ารายได้ครอบครวั < 360,000 บาท/ป� 
กู้ค่าครองชพี ได้

นักศึกษา มทส. ระดับปรญิญาตร ี

ศึกษาในหลักสตูรที�เป�นความต้องการหลักฯ 
ตามประกาศฯ กองทนุฯ

อายุไมเ่กิน 30 ป�บรบูิรณ์
สงักัดหลักสตูรตามประกาศฯ 
สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร ์สาธารณสขุศาสตร์
แพทยศาสตร ์ทันตแพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร์
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยสีงัคม

กยศ.ลักษณะที� 
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ระยะเวลาชาํระคืน 15 ป�
ปลอดหนี�หลังสาํเรจ็การศึกษา 2 ป�
อัตราดอกเบี�ย 1% ต่อป� หรอื 0.75% ต่อป�*

2



กยศ.ลักษณะที�  4
21

อัตราดอกเบี�ย 1% ต่อป�
หรอื 0.5% ต่อป�*

ระยะเวลาชาํระคืน 10 ป�
ปลอดหนี�

หลังสาํเรจ็การศึกษา 2 ป�

นักศึกษา มทส.

ระดับปรญิญาโท
อายุไมเ่กิน 35 ป�บรบูิรณ์
สาํเรจ็การศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีGPAX ไมตํ่�า
กวา่ 3.00

 

ศึกษาหลักสตูรตามประกาศฯ
ระดับมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ�า, 
วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

การบรหิารงานก่อสรา้ง
และสาธารณูปโภค 

เวชศาสตรป์รวิรรต(นานาชาติ)
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Phone Number
0-4422-3129, 3774, 3776

THANK YOU
Contact us if there are any questions.

Email Address
scholar@sut.ac.th

Corporate Website
http://scholarship.sut.ac.th/


