
การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

1

โดย นาย วีรศักดิ์ ดวงดารา 
ผู้อ านวยการฝ่ายกู้ยมื 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา



การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564
1. ภาพรวมการให้กู้ยืม ปี 2564
2. ผลการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563
3. กรอบการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564
4. การให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564
4.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital)

5.   คุณสมบัติผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564
• คุณสมบัติทัว่ไปและลักษณะต้องห้าม
• คุณสมบัติเฉพาะ

6. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยัน
การเบิกเงินกู้ยืม 

7.   การโอนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
• ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง
• ค่าครองชีพ 

8. เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
• ม.ปลาย และอาชีวศึกษา
• ป.ตร,ีป.บัณฑิต,ป.โท

9. การขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน
10. การสนับสนุนสถานศึกษา

• ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข้อง                 
ปีการศึกษา 2564

• e-learning
• ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- เว็บไซต์ กยศ./คู่มือต่างๆ/ส่ือวิดีทัศน์

• ช่องทางการติดต่อส่ือสาร
ไลน์@กยศ.สถานศึกษา/โทรศัพท์
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การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564
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ก าหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564
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ภาพรวมขั้นตอนการให้กู้ยืมในระบบ DSL



ขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1
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ขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 2



ขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 3
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9

ระดับการศึกษา

กรอบวงเงิน ผลการให้กู้ยืม คิดเป็นร้อยละ

ผู้กู้ยืม 
(คน)

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท)

ยื่นกู้ 
(คน)

ผู้กู้ยืม 
(คน)

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท) ผู้กู้ยืม เงินกู้ยืม 

(ล้านบาท)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 124,985 2,750 122,175 115,746 2,526 93 92

ปวช. 50,848 2,085 46,903 44,057 1,831 87 88

ปวท. / ปวส. 60,214 3,018 55,615 53,079 2,587 88 86
อนุปริญญา / 
ปริญญาตรี 406,598 29,281 398,420 379,926 26,113 93 89

รวม 642,645 37,134 623,113 592,808 33,057 92 89

ผลการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563
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ระดับการศึกษา

ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 ลักษณะที่ 3 ลักษณะที่ 4 รวม

ผู้กู้ยืม 
(คน)

ผู้กู้ยืม 
(คน)

ผู้กู้ยืม 
(คน)

ผู้กู้ยืม 
(คน)

ผู้กู้ยืม 
(คน)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 110,925 - - - 110,925

ปวช. 19,342 27,361 472 - 47,175
ปวท. / ปวส. 22,414 33,060 560 - 56,034
อนุปริญญา / 
ปริญญาตรี 200,291 204,379 4,087 - 408,757
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต/
ปริญญาโท

- - - 1,000 1,000

รวม 352,972 264,800 5,119 1,000 623,891

กรอบการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (1/2)
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ระดับการศึกษา

ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 ลักษณะที่ 3 ลักษณะที่ 4 รวม

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท)

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2,440 - - - 2,440

ปวช. 812 1,149 20 - 1,981
ปวท. / ปวส. 1,166 1,719 29 - 2,914
อนุปริญญา / 
ปริญญาตรี 15,222 15,533 311 - 31,066
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต/
ปริญญาโท

- - - 186 186

รวม 19,640 18,401 360 186 38,587

กรอบการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (1/2)



การด าเนินการกู้ยืม
ปีการศึกษา 2564

ในปีการศึกษา 2564 
กองทุนจะไม่มีการจัดสรรวงเงินและจ านวน

ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ของผู้กู้ยืม

หากผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนก าหนด 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการในระบบได้
โดยไม่ต้องรอการจัดสรรวงเงิน 

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบวงเงินประจ าปีการศึกษา 2564
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การให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปกีารศึกษา 2564 (1/2)
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การให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปกีารศึกษา 2564 (2/2)
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สาขาวิชาตามลักษณะการกู้ยืม

15

ลักษณะการกู้ยืม สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม
ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน

360,000 บาท
นอกเหนือจากสาขาในลักษณะที่ 2
และลักษณะที่  3

ลักษณะที่ 2 เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปน็ความต้องการหลัก ซึ่ง
มีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความ
จ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา

1. สาขาวิชาที่สอดคล้องกับ10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และ3 โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลกัอื่นๆนอกจาก
1 เช่น แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ลักษณะที่ 3 เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรอืสาขาวิชา
ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเปน็พิเศษ ตามประกาศ 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา

สาขาวิชาที่เป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของชาติ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น

ลักษณะที่ 4 เป็นผู้ที่เรียนดีเพ่ือสรา้งความเป็นเลิศที่ส าเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่าโดยมีเกรด
เฉลี่ยในระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่าไม่ ต ่ากว่า 
3.00 โดยจะเป็นผู้ปฏบิัตงิานและรับเงนิเดือนหรอืค่าจา้ง
ประจ า ในหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนในลักษณะเตม็เวลา
หรือไม่ก็ได้

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 
3 โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทัง้สาขาวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่าน กยศ.

25

โครงการ Human capital (1/2)
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โครงการ Human capital (2/2)
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คุณสมบัติทัว่ไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุน
(3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่
สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
(4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา
(5) มีความประพฤติดี ไม่ฝา่ฝนืระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษาขัน้ร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเส่ือม
เสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ด่ืมสุรา
เป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ 
เป็นต้น

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด
สาขาหน่ึงมาก่อน เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นใน
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด
(2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา 
เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใด
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหน้ีกับกองทุน เว้น
แต่ได้ช าระหน้ีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
นอกจากที่ก าหนดในข้อ ก. และ ข. นักเรียนหรือ

นักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเฉพาะอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด
ส าหรับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะนัน้ๆ 
ด้วย
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คุณสมบัติผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (1/2)



คุณสมบัติเฉพาะ

19

ลักษณะท่ี 1 ลักษณะท่ี 2 ลักษณะท่ี 3 ลักษณะท่ี 4
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. ปวท./ปวส. 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี

ปวช. ปวท./ปวส. 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี

ปวช. ปวท./ปวส. 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท

ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้
ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 
บาท

เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักซ่ึงมีความ
ชัดเจนของการผลิตก าลังคน
และมีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาด
แคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุน
มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดย
มีเกรดเฉล่ียในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าไม่ต ่ากว่า 
3.00
เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าใน
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน
ลักษณะเต็มเวลาหรือไม่ก็ได้

เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคม
หรือสาธารณะ

เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคม
หรือสาธารณะ

เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคม
หรือสาธารณะ

เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคม
หรือสาธารณะ

หากจะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
ต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่
เกิน 360,000 บาท

หากจะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
ต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่
เกิน 360,000 บาท

หากจะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
ต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่
เกิน 360,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (2/2)
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การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน
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18

การจัดท าแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม

21



18

การสแกนและจัดส่งสัญญาฯ และแบบเบิกเงินฯ
DSL

สถานศึกษา
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ต้องด าเนินการในระบบ DSL
ให้ครบทุกขั้นตอนก่อนรวบรวม
สัญญาและเอกสารประกอบสัญญา
กู้ยืม และแบบลงทะเบียนฯ จัดส่ง
ผู้บริหารและ จัดการเงินให้กู้ยืม 
(บมจ.ธนาคารกรงุไทยและธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย)

18

การส่งเอกสารให้ธนาคาร
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ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่
สถานศึกษาเรียกเก็บจริง

โอนเงินทุกวันที่ 5 15 และ 25 ของ
เดือนเมื่อธนาคารตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร 
และตรงกับข้อมูล ที่ได้รับจากระบบ

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการศึกษา 

โอนเข้าบัญชีของ
สถานศึกษาโดยตรง

24

การโอนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (1/2)



ค่าครองชีพ

โอนเข้าบัญชีของ
ผู้กู้ยืมทุกเดือน

25

การโอนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (2/2)



ม.ปลาย และอาชีวศึกษา
• หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดการเรียนการ
สอนท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกู้ยืม
เงินกองทุนได้ ต้องได้มาตรฐานตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด

• ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด ซึ่งผล
การรับรองและประเมินคุณภาพต้อง
เป็นปัจจุบัน

26

เกณฑ์ประเมินคุณภาพ (1/2)
ป.ตรี,ป.บัณฑิต,ป.โท
หลักสูตร/สาขาวิชาผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแล้ว  รวมถึงหลักสูตร/
สาขาวิชานั้นต้องเป็นไปตามวงรอบการปรับ
ปรับปรุงหลักสูตรและผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพสถานศึกษา ตามท่ีสถาบันการศึกษา
รายงานผ่านระบบ “CHE QA Online" จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม)

ทุกหลักสูตรต้องผ่านการพิจารณาความ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564



ม.ปลาย และอาชีวศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
• ยอดเยี่ยม
• ดีเลิศ
• ดี
• ปานกลาง
• ก าลังพัฒนา

27

เกณฑ์ประเมินคุณภาพ (2/2)
ป.ตร,ีป.บัณฑิต,ป.โท
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
• ดีมาก
• ดี
• พอใช้
• ปรับปรุง
• ปรับปรุงเร่งด่วน



การขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2564

28



การขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2564
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การขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2564

30



6

ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการให้กู้ยืม ปี 2564 (1/5)

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563 

2. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง ก าหนดการให้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564         ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2563  

3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง ก าหนดลักษณะ
ของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา 
สถานศึกษา หรือระดับชัน้การศึกษา และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง อัตราดอกเบี้ยหรือ
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ส าหรับผู้กู้ยืมเงินในลักษณะท่ี 2 ลักษณะท่ี 3 หรือลักษณะท่ี 4 ท่ี
มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหม่ืนบาทต่อปี 

https://www.studentloan.or.th/th/news/1609730929 31
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1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง 
ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ 
(Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุน 
ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) 
เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) พ.ศ. 2563 
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ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการให้กู้ยืม ปี 2564 (2/5)
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1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรยีนหรอืนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1: 
ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิการศึกษาแก่นักเรยีนหรอืนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ พ.ศ. 2564 

2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรยีนหรอืนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2: 
ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิการศึกษาแก่นักเรยีนหรอืนักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน
และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 
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3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรยีนหรอืนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ใน
ลักษณะที่ 3: ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิการศึกษาแก่นักเรยีนหรอื
นักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็น
พิเศษ พ.ศ. 2564 

4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรยีนหรอืนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ใน
ลักษณะที่ 4: ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิการศึกษาแก่นักเรยีนหรอื
นักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสรา้งความเปน็เลิศ พ.ศ. 2564 
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1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้ารว่ม
ด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 

2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นหรือผ่อนผันลกัษณะตอ้งห้ามของ
นักเรียนหรือนักศึกษาเฉพาะกลุ่มหรอืเฉพาะราย พ.ศ. 2562 

3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้เงนิกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเกินกว่าจ านวนปีที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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e-learning (1/3)
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e-learning (2/3)
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e-learning (3/3)
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ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

39

www.studentloan.or.thhttps://www.studentloan.or.th/th/news/1609729911
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คู่มือต่างๆ
คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

คู่มือการบริหารจัดการสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital 
Student Loan Fund System 
(DSL) ของสถานศึกษา

คู่มือด าเนินงานในระบบ DSL 
ส าหรับสถานศึกษา

คู่มือด าเนินงานในระบบ DSL 
ส าหรับผู้กู้ยืมเงิน

40



ส่ือวิดีทัศน์
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41

12

https://www.youtube.com/watch?v=lRVc9Jljk34&feature=youtu.be



01
ติดต่อเรื่อง 

การจัดส่งเอกสาร
การกู้ยืมเงินกับ
ผู้บริหารและ

จัดการเงินให้กู้ยืม

ติดต่อเรื่อง 
การให้กู้ยืม
กับ กยศ.

02

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (1/4)
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กยศ.สถานศึกษา 

*ค้นหาจากบัญชีทางการ (Official account)

QR Code 
กยศ.สถานศึกษา

21

43

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (2/4)



กยศ.สถานศึกษา 

Chat TimelineBroadcast
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ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (3/4)



กยศ.สถานศึกษา 
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ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (4/4)
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รายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลสถานศึกษา

46
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ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสารให้ธนาคาร

47



Call Center
0 2016 4888 กด 9
ให้บริการข้อมูล ชี้แจง ตอบปัญหา 
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 
เวลา 8.30 – 20.00 น.

Website
ศูนย์กลางในการให้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง

ถูกต้องและ
ครบถ้วน

www.studentloan.or.th

SMART 
SERVICES 

Online
ส่งข้อมูลสอบถาม แสดงความคิดเห็น  
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ

info@studentloan.or.th
Facebook : @studentloan.th   

Web Chat
บริการตอบข้อซักถาม 
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ช่องทางการติดต่ออื่นๆ 
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กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จบัจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน

2
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