ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทีป่ ระสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประเภทนักศึกษากู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565
************************

ด้วยปีการศึกษา 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงิน
กู้ยื มเพื่ อ การศึก ษาใน 4 ลั กษณะ ผ่ านระบบการจัด การให้ กู้ ยืม LOS ภายใต้ ระบบกองทุ น เงิน ให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ดังนี้
1) ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมี
ความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3) ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4) ลักษณะที่ 4 เงิน กู้ยื มเพื่อการศึกษาให้ แก่นั กเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็ นเลิ ศ
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษากู้ยืมรายเก่า มีประวัติการกู้ยืมเงิน
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ที่มหาวิทยาลัย และจะเลื่อนชั้นปีในปีการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน
ต้องมีคุณสมบัตติ ามที่กองทุนกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
คุณสมบัตทิ ั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษา
เดียวกัน
4. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยกำหนด
เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่น้อยกว่า 2.00
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
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คุณสมบัติเฉพาะลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
รายได้ครอบครัวคือ รายได้รวมของบิดามารดา หรือรายได้ผู้ปกครอง กรณีมิใช่บิดามารดา
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่
ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด
2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก
3. เป็นผู้ที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการกำหนด
4. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ กรณีเป็นผู้
กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี
2. ค่าครองชีพ ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน หรือ 36,000 บาทต่อปี
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่
ให้เป็นไปตามทีก่ องทุนกำหนด
ยกเว้นหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินกู้ยืมไม่เกิน 60,000
บาท ต่อปีการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ
1. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี
การศึกษา
2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก
3. เป็นผู้ที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการกำหนด
4. เป็นผู้ทที่ ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ
กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
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ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน 70,000 บาทต่อปี
2. ค่าครองชีพ ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน หรือ 36,000 บาทต่อปี
หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
รายได้ครอบครัวคือ รายได้ของนักศึกษารวมกับบิดามารดา หรือรายได้ผู้ปกครองกรณีมิใช่บิดามารดา
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีหรือไม่
ให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด
กรณีที่นักศึกษาได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือผู้ปกครองมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ให้นักศึกษากู้ยืมค่าเล่าเรียนได้
เฉพาะส่วนต่างเท่านั้น
ขั้นตอนการกู้ยืม สำหรับนักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปี
1. บั น ทึ ก แบบคำขอทุ น การศึ ก ษา ผ่ า นระบบสารสนเทศนั ก ศึ ก ษา(New ACIS) ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
https://sinfo.kmutt.ac.th/ เลือกเมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ“ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
1.1 ต้องบันทึกสมัครเลือกลักษณะกู้ยืม ที่เคยกู้ยืมในปีที่ผ่านมา จะเปลี่ยนลักษณะกู้ยืมไม่ได้ ถ้าเลือกทุน
กู้ยืมไม่ถูกต้อง จะมีผลต่อการเบิกเงินกู้ยืมภายหลัง
1.2 เมือ่ บันทึกสมัครแล้ว ให้ตรวจสอบเลขที่ใบสมัคร วันที่ยื่นสมัคร โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกจากระบบ
2. ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืม ส่งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติกู้ยืม ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(New ACIS) ของมหาวิทยาลัย
4. ตรวจสอบและบันทึกยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมค่าเทอม และค่าครองชีพ(ถ้าได้) ผ่านระบบ DSL
5. พิ ม พ์ (ดาวน์ โหลด)แบบยื น ยั น การเบิ ก เงิน กู้ ยื ม ผ่ า นระบบ DSL จำนวน 2 แผ่ น และเตรี ย มเอกสาร
ประกอบการลงนาม
6. นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เซ็นลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม แนบเอกสารประกอบ ส่งมหาวิทยาลัย
7. นักศึกษาตรวจสอบสถานะการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผ่านระบบ DSL ถ้าได้รับการตรวจสอบ
ถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่า “ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ”
8. สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินกู้ยืมผ่านระบบ DSL ที่ “บัญชีของฉัน”
หมายเหตุ นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนกู้ยืม ภายในกำหนดการให้กู้ยืมตามที่
มหาวิทยาลัยแจ้งแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าพ้นกำหนดเวลา จะทำให้เสียสิทธิ์กู้ยืม และต้องชำระเงินค่าเทอม
(ถ้ามีค้าง) ในภายหลัง
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การยื่นเอกสารสมัครกู้ยืม
เอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืม ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ https://kmutt.me/Kmutt.DSL
เอกสารประกอบด้วย
1) บันทึกสมัครทุนการศึกษาจากระบบ“NewAcis” เลือกลักษณะกู้ยืมให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องพิมพ์ออก
จากระบบ เตรียมเลขที่ใบสมัคร วันที่ในใบสมัคร เพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์
2) ไฟล์เอกสารประกอบการรับรองรายได้ เช่น
- กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือเอกสารรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน
- กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้แบบ กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐเซ็นรับรอง และแนบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่กยู้ ืมลักษณะที่ 1 และกู้ยืมลักษณะที่ 2 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมค่าครองชีพ
3) ไฟล์เอกสารรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสา ในเดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2565 ที่พิมพ์
ออกจากระบบกิจกรรมนักศึกษา จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
กำหนดวันยืน่ เอกสารสมัครกู้ยมื
ยื่นเอกสารสมัคร ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ https://kmutt.me/Kmutt.DSL
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติกู้ยืม ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(New ACIS) ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
สถานที่ติดต่อ
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โทรศัพท์ 02 470 8098
เงื่อนไขพิจารณาการยื่นเอกสารกู้ยืม
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเฉพาะผู้ที่บันทึกใบสมัครและส่งเอกสารครบถ้วน ถูกต้ อง ภายใน
กำหนดวันเวลา ตามประกาศรับสมัครนี้เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

