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ค ำน ำ 

 

คู่มือแนะน ำกองทุนเ งินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์   
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฉบับต้อนรับนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  จัดท ำ
มำเป็นปีที่ 14 แต่เพื่อต้องกำรสื่อสำรและให้ค ำแนะน ำเฉพำะเรื่องกำรให้กู้ยืม กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ จึงนับได้ว่ำเป็นกำรจัดท ำปีแรก โดยใช้ข้อมูลบำงส่วนจำกคู่มือ
แนะน ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มอบ. ฉบับต้อนรับนักศึกษำใหม่ปี 2560-2561 ผนวกกับ
ข้อมูลในเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) รวมถึงข้อมูลดี ๆ จำก
แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อบอกเล่ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำใหม่ ในกำรปรับตัว 
เรียนรู้ใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จุดประสงค์หลักของคู่มือเล่มนี้คือใช้เป็น
แนวทำงในกำรกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ. กรอ. ให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลมำกที่สุด 

หวังว่ำนักศึกษำใหม่จะใช้คู่มือเล่มนี้ ในกำรด ำเนินกำรกู้ยืม กยศ. กรอ. แต่ละ
ขั้นตอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

 

    งำนกิจกำรนักศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
                  พฤษภำคม  2562 

 

 

 
ผู้จัดท ำ 

 

ผู้จัดท ำและรวบรวมข้อมลู ดวงมณี  สิทธิธรรม งำนกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 
    คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
จัดพิมพ ์   จ ำนวน  700  เล่ม 
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สำรบัญ 

 

ล ำดับ เรื่อง หน้ำ 
   

1 นักศึกษำใหม่ต้องเตรียมตัวและท ำอะไรบ้ำง 1 
2 21 สิ่งที่เดก็ปี 1 ต้องรู้ 4 
3 15 ควำมจริงที่นักศึกษำปี 1 ทุกคนต้องเจอและตอ้งท ำ 10 
4 กำรจดบันทึก (Lecture)ในกำรเรียนมหำวิทยำลัย 12 
5 ข้อควรระวังในกำรใช้สือ่ออนไลน์ 13 
6 รำยชื่อนักศึกษำเหรียญรำงวัลเรียนดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2551-2561 14 
7 ค ำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ รหัส 62 15 
 - แนวปฏิบัติกำรย่ืนกู้ของผูกู้้ยืมเงินรำยเก่ำ 16 
 - กำรเตรียมกำรกู้ยืม 16 
 - ขั้นตอนกำรกู้ยืม  19 
 - เอกสำรและหลกัฐำนที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำผู้กู้ยืมเงิน 20 
8 คุณสมบัติ ข้อห้ำม ข้อแตกต่ำงของผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. 23 
9 ขอบเขตและอัตรำกำรกู้ยืม กยศ. กรอ. 24 
10 ขั้นตอนกำรใหกู้้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 26 
11 กำรโอนเงินค่ำครองชีพและค่ำเลำ่เรียน 31 
12 กำรตรวจสอบ Version ของ Internet Explorer 32 
13 กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนยืนยันตัวบุคคลด้วย Pin code 36 
14 กำร Reset Password 40 
15 ก ำหนดกำรกู้ยืม กยศ.กรอ.คณะวิศวกรรมศำสตร ์ประจ ำปี 2562 46 
16 ตัวอย่ำงกำรเขำ้ระบบ e-Studentloan ขั้นตอนที่ 1  48 
17 ตัวอย่ำงเอกสำร ขั้นตอนที่ 1  (ค ำขอกู้ยืม) 59 
18 ตัวอย่ำงกำรเขำ้ระบบ e-Studentloan ขั้นตอนที่ 2 78 
19 ตัวอย่ำงเอกสำร ขั้นตอนที่ 2  (สัญญำกู้ยืม) 84 
20 ตัวอย่ำงกำรเขำ้ระบบ e-Studentloan ขั้นตอนที่ 3  94 
21 ตัวอย่ำงเอกสำร ขั้นตอนที่ 3  (กำรบันทึกค่ำเลำ่เรียน) 98 
22 ตัวอย่ำงเอกสำร ขั้นตอนที่ 4  (กำรลงนำมยืนยันค่ำเล่ำเรียน) 101 
23 Website ที่เกี่ยวข้อง / ที่อยู่ในกำรติดต่อ 103 
24 Facebook กลุ่มทุนกู้ยืมวิศวฯ รหัส 62 / QR Code  104 
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นกัศึกษาใหม ่ตอ้งเตรียมตวัและท าอะไรบา้ง 

 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้ประสงค์จะพักหอพักในมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่จอง แนะน าให้รีบด าเนินการ เพราะน่าจะ
เกือบเต็มแล้ว เน่ืองจากนักศึกษาระบบโควต้าส่วนใหญ่ ได้จองไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว หากหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยเต็ม หรือประสงค์จะพักหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย อาจสอบถามข้อมูลรุ่นพี่ หรือส านัก
ทรัพย์สินฯ ของมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ห่างไกล ควรศึกษาเส้นทาง วิธีเดินทาง และเวลาในการเดินทาง
ล่วงหน้า 

3. ส าหรับผู้มีภูมิล าเนาห่างไกล เมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ สถานที่
ติดต่อ และความเป็นอยู่ เพื่อผู้ปกครองจะได้คลายห่วงหรือกังวล 

4. ชุดนักศึกษา ชาย เสื้อขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือน้ าเงิน ใช้เนคไทของมหาวิทยาลัย หรือ
คณะ เข็มขัดสีเข้ม รูปแบบสุภาพ หัวเข็มขัดตามแบบมหาวิทยาลัยรองเท้าสีเข้ม รูปแบบสุภาพ ไม่จ าต้อง
เป็นรองเท้าหนัง ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าก็ได้ (ราคาถูกกว่า  สวมใส่ได้หลายโอกาส ) นักศึกษาหญิง เสื้อขาว 
กระดุม ตราสัญลักษณ์ หัวเข็มขัด และกระโปรงด า ตามแบบของมหาวิทยาลัย ถุงเท้า และรองเท้าสีขาว 
ไม่จ าต้องเป็นรองเท้าหนัง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวได้ (ราคาถูกกว่า สวมใส่ได้หลายโอกาส)  แนะน าว่า หาก
มีงบประมาณจ ากัด ควรซ้ือเฉพาะเท่าที่จ าเป็นก่อน เช่น เสื้อผ้า 1-2 ชุด แล้วค่อยเพิ่มจ านวนภายหลังเม่ือ
ค่าใช้จ่ายเร่ิมลงตัว ส่วนผู้ที่ยังไม่มีเคร่ืองหมาย หัวเข็มขัด เนคไท ไม่ควรกังวล หรือรีบร้อนซ้ือจนเกินเหตุ 
อาจขอ หรือหยิบยืมจากรุ่นพี่ หรือหากประสงค์จะซ้ือ ก็มีผู้จ าหน่ายในมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจึงค่อยซ้ือ  
ส่วนชุดปฏิบัตกิาร (ชุด Shop) ค่อยจัดหาภายหลังตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน  

5. ควรวางแผน และเตรียมของใช้ส่วนตัวให้พร้อม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่หอพัก อาทิ ผ้าเช็ดตัว 
สบู่ แปรง และยาสามัญ หากมีโรคประจ าตัว ควรเผื่อยา หรือเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้ประจ าไว้ด้วย บางราย 
โดยเฉพาะผู้ที่พักหอพักนอกมหาวิทยาลัย อาจมี พัดลม หรือผ้าห่ม   
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6. จักรยาน หรือจักรยานยนต์ จะช่วยให้เดินทางระหว่างอาคารเรียน หรือที่พักสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น แต่หากยังไม่มี หรือขัดสนทุนทรัพย์ ก็อย่าด่วนซ้ือ สามารถเดินทางโดยวิธีอื่นได้ เช่น อาศัยเพื่อน 
(กลับกัน หากเห็นเพื่อน ๆ ไม่มีพาหนะ ควรแสดงน้ าใจเอื้อเฟื้อ) หากขับขี่จักรยานยนต์ จะต้องมี และสวม
หมวกกันน็อคตามกฎหมาย จ าไว้ว่า ไม่มีมอเตอร์ไซต์ อาจเรียนจนจบได้ แต่การมีมอเตอร์ไซต์ ไม่ได้
หมายความว่าจะเรียนจบ 

7. ควรเตรียมเอกสารส าคัญ หรือส าเนาเอกสารดังกล่าวที่คาดว่าจะต้องใช้ อาทิ ทะเบียนบ้าน 
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง รูปถ่ายติดเอกสาร ไว้ส าหรับการท าเอกสารส าคัญ เช่น ทุนกยศ. 
กรอ. สมัครทุนการศึกษา 

8. ควรศึกษาข้อมูลคณะฯ และมหาวิทยาลัยล่วงหน้า จากเว็บไซต์ สอบถามรุ่นพี่ หรือคู่มือ
นักศึกษา นอกเหนือจากอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร EN 6) อาคารที่ต้องทราบที่ตั้ง และ
เส้นทาง คือ อาคารเรียนรวม (อคร.) ทั้ง 5 หลัง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (ที่จะต้องไปเรียนวิชาฟิสิกส์ 
หรือเคมี) อาคารกีฬา (ส าหรับผู้ลงเรียนพละศึกษา) โรงอาหาร ตึกส านักงานอธิการบดีหลังเก่า (ส านัก
ทะเบียน และส านักงานพัฒนานักศึกษา)  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ (กองคลัง) ส านักวิทยบริการ เพื่อ
จะได้เข้าเรียนทันเวลา หรือติดต่อเรื่องส าคัญ 

9. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้ในโรงเรียนนัก 
สิ่งส าคัญคือสมุดส าหรับจดบันทึก (หรือจะใช้กระดาษเปล่า แล้วจัดเก็บแยกแฟ้มก็ได้ เพื่อป้องกันการสูญ
หาย) ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด และยางลบ บางวิชาหากใช้ปากกาหลายสี ก็จะช่วยให้จดบันทึกได้
รายละเอียดมากขึ้น สิ่งที่ยังไม่ควรรีบด่วนซ้ือคือ เคร่ืองมือเขียนแบบ (ไม้ฉากรูปตัวที ฉากสามเหลี่ยม 45 
หรือ 60-30 องศา และวงเวียน) ควรซ้ือตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนวิชา 1309 101 เขียนแบบ
วิศวกรรม (Engineering Drawing) อุปกรณ์บางอย่าง คณะและอาจารย์ผู้สอน จัดเตรียมไว้ให้แล้ว 

10. ยังไม่ควรซ้ือเคร่ืองคิดเลขชนิดมีฟังก์ชั่นค านวณ เพราะราคาแพง และยังไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
เทอมแรก หรือปีแรก ควรหารายละเอียดรุ่นที่เหมาะสม ทั้งราคา และสมรรถนะ และพึงระลึกว่า ซ้ือแล้ว
จะสามารถน าไปใช้ท างานภายหลังส าเร็จการศึกษาได้ด้วย จะมีค าแนะน าในการเลือกซ้ือเคร่ืองคิดเลขใน
การเรียนวิชา 1309 100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรม 
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11. ยังไม่ต้องรีบร้อนซ้ือต ารา เพราะหลายวิชาไม่จ าเป็นต้องซ้ือ อาจจดบันทึกในช้ันเรียนได้ 
อาจยืมจากห้องสมุด ยืมจากรุ่นพี่ ยืม หรือใช้ร่วมกับเพื่อน เอกสารการสอนหลายวิชาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถดู หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ หรือระบบ e-courseware 

12. นักศึกษาบางรายอาจมี Handy drive (Thumb drive) กล้องดิจิตอล หรือคอมพิวเตอร์ 
Notebook  เพื่อใช้ในการเรียน เช่น ท ารายงาน แต่หากงบประมาณจ ากัด ก็ไม่จ าเป็น หากนักศึกษามีสิ่ง
เหล่าน้ี พึงระวังรักษาให้ดี  

13. นักศึกษาพึงเก็บรักษา ทรัพย์สินของตนเองให้ดี โดยเฉพาะผู้อยู่หอพัก 
14. อย่าเชื่อค าแนะน าของผู้อื่น รวมทั้ง รุ่นพี่ โดยไม่ใช้วิจารณญาณไตร่ตรองตรวจสอบ 

โดยเฉพาะเร่ืองการเรียน เช่น การลงทะเบียน การเพิ่ม หรือถอนรายวิชา เพราะหากค าแนะน าไม่ถูกต้อง 
ก็จะเกิดผลเสีย ควรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้รับผิดชอบโดยตรง  

15. ควรตื่นตัว พร้อม และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับตนเองเสมอ ๆ ทั้งบนป้ายประกาศส าหรับ
นักศึกษา ที่งานกิจการนักศึกษา ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และใน INTERNET  

16. ควรรู้จักเล่นกีฬา หรือมีสันทนาการอื่น ๆ ภายหลังเลิกเรียน และควรเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมส าคัญที่จัดเพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ หน่ึง อาทิ กิจกรรมต้อนรับสู่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฐมนิเทศ ไหว้ครู กีฬาน้องใหม่ เป็นต้น  

17. การเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ แล้ว ควรเรียนรู้การใช้ชีวิต และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม หากรู้จักคบ หรือมีเพื่อนที่ดี ก็จะช่วยเหลือ หรือแนะน าประโยชน์ และในอนาคต 
ก็จะมีเพื่อนหลากหลายสาขาอาชีพ  
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1. วางแผนการเรียน 
ปีหน่ึงน้ันขอรับรองว่าต้องมีงานแยะแน่ ควรหาเวลาท าการบ้านและท าความเข้าใจกับการเรียน

ให้ได้อย่างน้อยวันละสองถึงสามชั่วโมง ถ้าสามารถวางแผนการเรียนได้แต่เน่ินๆ ก็ย่อมจะท าให้เรียนสนุก 
และใช้ประโยชน์ของเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สองสามอาทิตย์แรกของปีหน่ึงน้ันก็น่าตื่นเต้นดีอยู่หรอก 
เพราะเจอเพื่อนใหม่ๆ สถานที่แปลกๆ หรูหรากว่าที่เคยเรียนในโรงเรียนมัธยม อาจารย์ก็พูดแบบ
นักวิชาการชั้นสูง ไม่พูดหยอกย้ าเหมือนก่อน ทุกอย่างต้องมีแผน 

2. ลองเรียนวิชาแปลกๆ นอกคณะ 
มหาวิทยาลัยน้ันไม่ใช่ที่เพียงแค่มาเรียนเน้ือหาวิชาชีพ แต่ยังควรที่จะได้ทดลองเรียนอะไรอย่าง

อื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ไปประกอบอาชีพดังน้ัน ไม่ควรต้องขยาดที่จะไปเรียนวิชาแปลกๆ ที่ไม่เคยมีพื้นความรู้
หรือความเข้าใจมาก่อนต้องถือว่าการเรียนมหาวิทยาลัยน้ันคือโอกาสที่จะขยายฐานความรู้หรือความ
สนใจไปในโลกกว้าง 

นักศึกษาที่เรียนจนจบได้ปริญญาไปแล้ว รุ่นแล้วรุ่นเล่า ไม่เคยลืมเลยว่าวิชาพิเศษๆ ที่ได้ไปลอง
เรียนนอกคณะหรือภาควิชาอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอกของตัวเองน้ันได้สอนให้ได้
ความคิดดีๆ ใหม่ๆ ได้อย่างน่าประหลาดใจ 

3. เรียนวิชาท่ีบังคับให้เรียนก่อนวิชาเลือก 
แม้อาจจะยังไม่ถึงก าหนดเวลาให้เลือกวิชาเอก แต่นักศึกษาที่รู้ความต้องการของตัวเองแต่ชัดแล้ว 

ก็ควรที่จะเลือกวิชาที่เป็นพื้นฐานของวิชาเอกได้อยู่แล้ว และในกรณีน้ีก็อาจรวมถึงวิชาอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ว่า 
ถ้าเลือกวิชาเอกน้ันๆ แล้วต้องมีวิชาอื่นที่ต้องเรียนให้ครบ  ดังน้ัน แม้กระทั่งจะยังเรียนอยู่ปีหน่ึงภาคเรียน
ที่สอง ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นการรีบเรียนแต่อย่างไร 

4. ควรสอบถามให้รู้แน่ชัดว่าต้องเลือกวิชาเอกเมื่อไร 
บางมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้นักศึกษาเลือกวิชาเอกในเทอม 2 ของนักศึกษาปี 1 หรือเทอมแรก

ของปี 2 บางสาขาวิชาอาจก าหนดให้เลือกวิชาเอกก่อนหน้าน้ันก็ยังมี  ดังน้ัน เป็นหน้าที่ส าคัญของพวก
คุณเองที่จะต้องทราบเร่ืองเช่นน้ีล่วงหน้า 

21 สิง่ ท่ีเด็กปี 1 ตอ้งรู้...? 
21 สิง่ที่เดก็ปี 1 ต้องรู้...? 
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5. ศึกษาให้ทราบว่าต้องเรียนกี่เครดิตจึงจะได้ปริญญา 
น่ีก็เป็นธรรมดา แต่เป็นเร่ืองที่เผลอตัวไปได้เหมือนกัน จึงต้องรู้ว่าต้องเรียนทั้งหมดเท่าไร มีวิชา

บังคับอะไรบ้างที่ได้เรียนไปแล้วมีเหลืออีกกี่วิชาที่ ยังไม่ได้เรียนหลักสูตรปริญญาสี่ปีมีโอกาสหลงลืมได้
เสมอ ย่ิงเป็นปริญญาส าหรับนักศึกษาต่อเนื่อง ที่มีหน่วยกิตประมาณ 75-80 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียนทั่วไป
เพียงสองปีหรือราวคร่ึงหน่ึงของปริญญาตรีภาคปกติยังมีตกหล่นเรียนไม่ครบ แล้วย่ิงถ้าไม่มีการเปิดสอน
ในภาคเรียนสุดท้ายที่จะจบน้ัน ก็ท าให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน 

บางคร้ังวิชาภาษาอังกฤษที่บังคับให้เรียนแล้วตกอาจมีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษล าดับถัดไป ที่
เป็นเหมือนซีรีย์หนัง ดังน้ัน อย่าปล่อยให้ถึงเทอมสุดท้ายถึงค่อยมาดูว่าเรียนอะไรไปแล้ว และที่ยังไม่ได้
เรียนอีกมีอะไร การเรียนจบในสี่ปีย่อมดีกว่าสี่ปีบวกซัมเมอร์ หรือสี่ปีกับหน่ึงเทอม หรือถ้าเป็นห้าปี จะ
ขาดทุน "ชีวิต" ไปเหมือนกันนะ 

6. หาเวลาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาบ้าง 
การศึกษาจากคู่มือนักศึกษาหรือระเบียบการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย บางทีก็ไม่สามารถตอบ

ค าถามที่คาใจของพวกคุณได้ทุกเร่ืองเสมอไป เช่น การเลือกเรียนวิชาเอกควรจะต้องเลือกอย่างไร หรือ
การเลือกวิชาเอกน้ันจะต้องผ่านวิชาบังคับใดก่อนบ้าง ซ่ึงแม้จะมีค าอธิบายบางอย่างบางประการอยู่แล้ว
ในคู่มือ แต่ความเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคนอาจมีส่วนแปรเปล่ียนการเลือกวิชาตรงน้ันไปก็ได้  ดังน้ัน 
การปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าย่ิงกว่าน้ันยังอาจได้รับค าแนะน าเพิ่มเติมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาถึงเร่ืองวิธีการเรียนวิชาบางวิชาหรือวิธีการเรียนกับบางอาจารย์เสียด้วยซ้ าไป 

7. หาโอกาสพบปะสนทนากับอาจารย์ผู้สอนตามโอกาสอันควร 
การแวะเย่ียมอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ก าหนดเวลาที่อาจารย์แจ้งไว้ว่าจะอยู่ที่ห้องท างาน จะท าให้

นักศึกษาได้รู้จักมักคุ้นกับอาจารย์เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับมีโอกาสสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือเพิ่มเติมเน้ือหา
ของวิชาให้มากขึ้น  ย่ิงกว่านั้นยังเป็นโอกาสที่ท าให้อาจารย์รู้จักกับตัวนักศึกษามากขึ้น ซ่ึงในอนาคตก็ไม่
แน่เหมือนกันว่า อาจต้องมาขอให้อาจารย์ท าจดหมายรับรองหรือจดหมายแนะน าตัว ทั้งในเร่ืองการ
ท างาน หรือการหางานท าก็เป็นได้ดังน้ันการท าเช่นน้ีส่งผลดีทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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8. หาเวลาเข้าสังคมไว้บ้าง 
การหาเพื่อน รู้จักคบหาผู้คนเพื่อเข้าหมู่ นับเป็นสิ่งส าคัญของชีวิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 

การเข้าสังคมเพื่อพบเพื่อนใหม่จึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ถ้ายังไม่กล้าพอ คร้ังแรกอาจชวนเพื่อนเก่าที่มักคุ้น
อยู่แล้วไปด้วย 

9. เข้าเป็นสมาชิกชมรมหรือสโมสรท่ีถูกใจหรือต้องการมีส่วนร่วม 
มีชมรม ชุมนุม สโมสรหรือค่ายอาสาฯ ที่เป็นที่ชุมนุมของเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย มีรุ่นพี่รุ่นน้อง

คณะเดียวกันล้วนๆ ก็มีหรืออาจมีเพื่อนต่างคณะเข้ามาร่วม "แจม" ก็มี ดังน้ัน ขออย่าได้มองข้ามหรือเห็น
เป็นส่ิงไม่สู้ส าคัญ จะเอาแต่เรียน เรียน เรียน เรียน อย่างเดียวก็คงไม่ได้เร่ืองแน่   ท าไมไม่ลองเข้าไปท า
ความรู้จักกับสิ่งที่นักศึกษายังไม่รู้จัก แต่เป็นสิ่งที่ดี บางทีอาจจะพบสิ่งแปลกใหม่และถูกอัธยาศัย ถูกคอ
หรือพบเพื่อนที่ถูกใจอย่างไม่คาดคิด แล้วที่น่ันก็มักไม่ต้องเสียสตางค์เลย อีกอย่างต้องไม่ลืมว่า ถ้าเรียนจบ
ไปแล้วเขาไม่รับเป็นสมาชิกหรอก เรารับเฉพาะคนที่ยังเรียนอยู่เท่าน้ัน น่ีเป็นสิทธิเฉพาะตัวหรือจะว่า
อภิสิทธิ์ก็ยังได้ 

10. ลองส ารวจดูว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
อาจได้พบสิ่งที่ตัวเองอยากท ามานาน ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก หรือสิ่งที่เกี่ยวพันกับอาชีพใน

อนาคตก็ตามอาจเป็นเร่ืองกีฬาดนตรีหรือนันทนาการอื่นใด แม้กระทั่งการเข้าฟังสัมมนาของสโมสรการ
ท่องเที่ยวก็น่าจะได้ประโยชน์กว่าการฆ่าเวลาด้วยการดูทีวีคนเดียว หรือไม่ช็อปป้ิงกับเพื่อนเสียด้วยซ้ าไป 

11. ลองส ารวจรอบมหาวิทยาลัยให้รู้ว่าอะไรอยู่ท่ีไหน และมีบริการอื่นใดให้นักศึกษา 
บางทีมหาวิทยาลัยมีอะไรที่จะให้บริการมากกว่าที่พวกคุณคิดไว้ การเดินแวะเวียนเยี่ยมชมตึกน้ัน

ตึกน้ีไม่น่าจะเป็นเร่ืองประหลาด ก็มหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยน่ีเป็นของพวกคุณแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องเรียน
และเดินอยู่ที่คณะของตัวเอง 

ย่ิงถ้าเอาแต่อยู่ที่ภาควิชาที่ตัวเองเมเจอร์หรือเรียนเรียนเป็นวิชาเอกก็ย่ิงน่าสงสารจัง การรู้สิ่งละ
อันพันละน้อยเช่นน้ี จะท าให้รู้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่ไหน ถ้าที่ส่วนกลางไม่เปิด จะต้องไปใช้ที่ไหนได้
เป็นการเฉพาะหน้า จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ที่ตึกไหน บูลทูปหรือระยะเชื่อมโยงไร้สายของอินเตอร์เน็ต
จะอยู่ในรัศมีใด ห้องสมุดที่มีกี่แห่งในมหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางแห่งเดียว หรือมีห้องสมุดของคณะต่างๆ 
อีกด้วย? 
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ห้องสมุดของนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกมีไหม? ใช้ได้ไหม?  เจ็บไข้ได้ป่วยจะใช้บริการท่ี
ไหน? 

เคร่ืองเขียนมีขายที่ไหนหนังสือเรียนซ้ือจากไหน? ถ่ายเอกสารที่ไหนเร็วกว่า? ราคาเป็นไง? ตู้
โทรศัพท์สาธารณะหรือตู้เอทีเอ็มใกล้สุดอยู่ไหน? ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่อาคารไหน?ฯลฯ เห็นไหมว่า
มีสิ่งควรรู้มากมายที่อยู่รายรอบร้ัวมหาวิทยาลัยของพวกคุณ 

12. เปิดหูเปิดตากับความเป็นไปในมหาวิทยาลัย 
มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยภายใต้เวลาที่จ ากัด บางอย่างมีเพียงแค่ชั่วโมง เดียว 

หรือวันเดียวหรือสองสามวันหรืออาจมีแค่ไม่กี่นาที กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก็ดี ชมรม ชุมนุม สโมสร คลับ 
ฯลฯ หรือกระทั่งชุมชนที่ เข้ามาจัดงานเผยแพร่ความรู้ หรือเสนอขายสินค้า นักการเมืองหรือ
นายกรัฐมนตรีมาบรรยายพิเศษ  

13. ส ารวจสิ่งอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 
ไม่จ าเป็นที่ต้องรู้แค่ภายในมหาวิทยาลัย สิ่งภายนอกที่ล้อมรอบอยู่ด้านนอกก็น่ามีความส าคัญควร

แก่การรู้การเห็นของพวกคุณ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านถ่ายรูป ร้านเคร่ืองเขียน ร้านขายยา ร้านอาหารรส
แซบ ร้านหรือแผงลอยท ากุญแจ หรือร้านซ่อมรองเท้า ไปรษณีย์ ศูนย์การค้า ร้านท าผม ร้านตัดผม ฯลฯ 
สถานที่ต่างๆ เหล่าน้ีไม่จ าเป็นส าหรับพวกคุณหรือ? 
 

14. รู้ตัวและเตือนตนถึงสถานท่ีไม่ควรไป หรือท่ีท่ีมีอันตราย 
ในยุคปัจจุบันที่มียาบ้าระบาด รวมทั้งโรคเอดส์ การปล้นจ้ี และการข่มขืน การท าร้ายร่างกาย 

ฯลฯ เพราะเกิดจากคนบ้าๆ จึงเป็นเร่ืองที่ต้องขอความรู้และค าอนุญาตอย่างที่บอกไว้การระลึกถึง
อันตราย เตือนตนด้วยตน ทั้งไม่อยู่ในความประมาท ย่อมเป็นหนทางหลีกเลี่ยงภยันตรายได้ส่วนหน่ึง  แต่
กระน้ันก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่า ปลอดภัยได้ทั้งหมด การไปในบางสถานที่จ าเป็นต้องมีคนไปเป็นเพื่อน และ
บอกกล่าวให้ญาติพี่น้องทราบ  ย่ิงการเดินทางไปพักแรมนอกบ้าน พกพาโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ง่ายเมื่อ
ฉุกเฉิน(แต่ต้องระวังเหมือนกันว่าโทรศัพท์มือถืออาจเป็นชนวนให้คนร้ายอยากได้เสียอีก) หมายเลข
โทรศัพท์ที่จ าเป็นต้องใช้เมื่อเกิดปัญหาหรืออันตราย รวมทั้งการแต่งกายที่ไม่ล่อแหลมหรือชวนพาฝัน 
หรือมีเคร่ืองประดับที่มีราคาอาจเป็นเคร่ืองล่อใจผู้ร้าย 
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15. ศึกษาการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพราะในยามที่จ าเป็นหรือเกิดเคราะห์หามยามร้ายที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถส่งเสียค่าเล่า

เรียนให้ได้อย่างเคย เมื่อจ าเป็นก็สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรืออย่างน้อยก็ทราบหนทางที่จะผ่อนหนักเป็น
เบาได้ และบางทีการช่วยเหลือน้ันอาจมีก าหนดเวลาให้ย่ืนแสดงความจ านง และอาจต้องรอคอยอีก
ระยะเวลาหน่ึงใช่ว่าจะอยากได้เมื่อไรก็เหมือนไปถอนเงินจากธนาคาร  ในการขอทุนหรือกู้ยืมเงินจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการเงินเพื่อการศึกษาดังกล่าว ควรจะได้ศึกษาถึงเงื่อนไขหรือข้อตกลงให้ชัดแจ้ง 
ก่อนตัดสินใจกระท านิติกรรมสัญญานั้น 

16. วางแผนการเงินตลอดภาคการศึกษา 
วางแผนการใช้เงินที่มีอยู่หรือได้รับจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ใช้เงินเกินตัวประหยัดทุกเมื่อ ทุก

โอกาสเมื่อเปิดบัญชีธนาคารแล้วต้องหมั่นตรวจตรายอดเงินคงเหลือ และหากจ าเป็นต้องใช้เงินเพิ่มต้อง
แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า บัตรเครดิตควรใช้เมื่อจ าเป็น และต้องระวังยอดค้า งที่เกินก าหนด
ช าระที่ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียในอัตรา(แพง)พิเศษ  อย่างหน่ึงที่ไม่ควรมองข้ามคือ การส ารองเงินไว้ใช้จ่าย
ฉุกเฉิน โดยเฉพาะพวกคุณที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่ และหากจ าเป็นต้องใช้เงินเพิ่มจากภาวะปกติ อาทิ การ
ซ้ือคอมพิวเตอร์ก็ควรท าแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า พร้อมแจ้งให้ท่านทราบก่อน เพื่อไม่ให้ท่านต้องกังวลจน
อาจต้องเร่งรีบไปกู้ยืมเงินผู้อื่นมาให้ และอีกประการหน่ึงคือการขอเงินในลักษณะดังกล่าวไม่ควรขอเผื่อไว้ 
ควรเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะต้องตรวจสอบให้รู้ยอดเงินที่แน่นอนด้วย 

17. วางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน 
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของพวกคุณเป็นไปอย่างถูกต้อง ควรท าบัญชีตั้งค่าใช้จ่ายประจ าเดือน และ

ส ารวจการใช้จ่ายจริงที่อาจไม่เหมาะสมหรืออาจจ่ายเกิน อย่าคิดว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย เพราะแต่ละยอดที่
จ่ายเกินจะสะสมเร่ือยๆ เข้าจนเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ 

18. วางแผนเรื่องท่ีพักหรือพาหนะท่ีจะใช้ในการเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัย 
พวกคุณจ าเป็นต้องเปรียบเทียบสิ่งที่ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา ค่าที่พัก(หากไม่ได้พักอาศัยกับพ่อ

แม่) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถจะเลือกท าในสิ่งที่ดีกว่า ประหยัดกว่า หาก
รู้จักน าสิ่งที่ผ่านไปในอดีตมาเปรียบเทียบและวางแผนล่วงหน้าส าหรับอนาคต 
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19. ส ารวจช่องทางฝึกงานให้ตรงกับเป้าหมาย 
เมื่อเรียนไประยะหน่ึง พวกคุณก็ควรคิดถึงช่องทางการฝึกงาน ฝึกทีไหนดี? ฝึกเมื่อไร? เมื่อฝึกที่

น่ันแล้วมีโอกาสท างานที่น่ันตอนเรียนจบหรือไม่? ต้องสร้างสัมพันธภาพกับที่น่ันอย่างไร จึงจะได้ทั้ง
คะแนนและโอกาสในอนาคต? 

20. จัดเวลาให้เหมาะท้ังเรียนและเล่น 
ก็อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ถ้าเอาแต่เรียนไม่มีเล่นก็คงไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขนักในมหาวิทยาลัย 

และถ้าเอาแต่เล่นไม่มีเรียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า จะเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์อันใด ของ
ทั้งสองอย่างควรมีส่วนที่พอเหมาะพอเจาะ อาจไม่เป็นคร่ึงต่อคร่ึงหรอกครับ แต่จะเป็นเท่าใดก็คงขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคลว่าสามารถจัดการให้ลงตัวที่ดีที่เหมาะกับชีวิตทั้งในวันน้ีและวันหน้าได้ 

21. วางแผนถึงชีวิตข้างหน้าเมื่อเรียนจบ 
ไม่ถือว่าเป็นการเห่อเกินไปถ้าจะวางแผนล่วงหน้าถึงอาชีพการงาน จะท าอะไร หน้าที่อะไรถึงจะ

เหมาะกับตัวเอง และถ้าจะเป็นเช่นน้ันได้ ในวันน้ีขณะน้ีเราจะต้องเรียนอะไร มีชีวิตเพื่อการเรียนรู้แบบ
ไหน คบเพื่อนและเข้าสมาคมกับใคร? บุคลิกภาพจ าเป็นไหม? 

ท่ีมา : http://campus.sanook.com 
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ในช่วงน้ีก็เข้าสู่ช่วงของการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่กันแล้ว และเชื่อว่ามีน้องๆ หลายคน ที่เพิ่ง
เคยจะสัมผัสกับชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยเป็นคร้ังแรกกันอย่างแน่นอน ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีท่ี 1 หรือที่เรำ
มักจะเรียกกันว่ำ “เฟรชชี่”  

เป็น “เฟรชชี”่ จะต้องเจออะไรบ้ำง? 
1. วันลงทะเบียน เกิดสงครำมฟำดฟันกันในวันลงทะเบียนเรียน คือ สิ่งน้องๆ ไม่เคยเจอกันมาอย่าง

แน่นอนในสมัยชั้นมัธยมปลาย และสิ่งที่ท าให้น้องๆ รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุด ก็คือ
การมีวิชาเรียนคาบเช้าในเวลา 8 โมงเชา้ของวันจันทร์ 

2. กำรตื่นเช้ำ หลายๆ คนอาจจะคิดว่าการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเร่ืองที่ยากที่สุด
แล้ว แต่อีกหนึ่งสิ่งท่ียำกไม่แพ้กันก็คือ กำรต้องตื่นเช้ำไปเรียน นั่นเอง 

3. ตำมหำห้องเรียน วันแรกของการเปิดเทอม น้องๆ แทบจะไม่ได้เข้าเรียนเลย ไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจ
หรือไปเรียนไม่ทัน แต่เป็นเพรำะเรำตำมหำห้องเรียนไม่เจอ ไม่รู้ว่ำอยู่ตรงตึกไหน? ชั้นไหน? (ใคร
เคยเป็นแบบน้ียอมรับกันมาเลย) 

4. ต้องดูแลตัวเองมำกกว่ำเดิม ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย จะไม่มีใครคอยมาจ้ าจี้จ้ าไช ให้เราต้องส่ง
การบ้านทุกคาบหรือเข้าเรียนทุกคาบ แต่สิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งท่ีเรำต้องส ำนึกเอำเอง ไม่งั้นได้โดนไล่
ออกแน่นอน หรือต้องดรอปวิชาเรียนเหล่าน้ันกันอย่างแน่นอน 

5. กำรอยู่หอพัก ความสนุกอีกอย่างของชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยก็คือ กำรได้ไปอยู่หอกับรูมเมทคนใหม่ ที่
เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และสุดท้ายแล้วถึงแม้อาจจะเรียนอยู่คนละคณะกัน แต่ก็ได้กลายมาเป็น
เพื่อนซ้ี 

6. สภำพห้องพัก วันแรกและหลังจำกนั้น  ตอนย้ายเข้าหอใหม่ๆ น้องๆ อำจจะวำดฝันถึงกำรแต่งห้อง
ให้สวยงำม ตำมสไตล์ท่ีตนเองต้องกำร แต่สุดท้ำยแล้วมันก็พังเละอยู่ดี เมื่ออยู่ไปนานๆ (เพราะหลัง
น้องๆ ก็จะเร่ิมขี้เกียจท าความสะอาดห้องกันใช่ไหม?) และจะกลับมาสะอาดเอี่ยมอีกคร้ัง เมื่อพ่อแม่
มาหาที่ห้องน่ันเอง 

7. หัดแต่งหน้ำ ส ำหรับน้องๆ ผู้หญิงหลำยๆ คน ก็จะได้เริ่มเรียนรู้วิธีกำรแต่งหน้ำด้วยเครื่องส ำอำง
ยี่ห้อต่ำง ๆ หลังจากที่ต้องพึ่งแป้งฝุ่นและลิปมันมาโดยตลอดชีวิต 

 

15 ความจรงิที ่นกัศึกษาปี 1 ทกุคนตอ้งเจอและตอ้งท า 
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8. ทรงผมใหม่ ส่วนน้องๆ ผู้ชำยจำกท่ีเคยต้องไว้ผมรองทรงมำตลอดชีวิตนักเรียน  ก็รู้สึกดีใจเมื่อคิด
ว่า “ในท่ีสุดเรำก็จะได้ไว้ผมยำวแล้ว…” จะตัดทรงไหนก็ไม่ต้องกลัวอาจารย์ห้องปกครองอีกต่อไป
แล้ว แถมยังสามารถท าสีผมได้อีกด้วย 

9.  บะหมี่คือเพ่ือนตอนสิ้นเดือน ส าหรับช่วงต้นเดือนจะเป็นอะไรที่อู้ฟู่มากๆ หลังจากที่น้องๆ ได้เงินมา
ใหม่ๆ จะกินอะไรก็ตามใจปากเลย ทั้งหมูกะทะ บุฟเฟต์ เหล้า เบียร์ ทุกอย่างจัดเต็มที่ ฯลฯ  โดยท่ี
น้องๆ ไม่รู้เลยว่ำ เมื่อเลยไปถึงช่วงกลำงเดือนจนถึงสิ้นเดือน น้องๆ จะต้องพ่ึงบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป
กันยำวแน่นอน 

10. อ่ำนหนังสือข้ำมคืน หลำยคนได้รู้จักกำรอ่ำนหนังสือข้ำมคืนครั้งแรก ก็ตอนที่จะต้องสอบมิดเทอม
สมัยปี 1 น่ีแหละ 

11. ตอนใกล้สอบ ในช่วงใกล้สอบน้องๆ จะได้รู้เลยว่ำ เพ่ือนๆ แต่ละคนอยู่สำยไหน  สายติว สายฟิต
อ่านหนังสือ สายคอยลอก สายซุ่ม หรือกระทั่งสายเมามาสอบ 

12. มีแฟน การมีแฟนเป็นรุ่นพี่ ส าหรับสาวๆ เป็นเรื่องปกติ ส่วนส ำหรับผู้ชำยมันคืออะไร ที่ชอบเอำมำ
ยืดอกด้วยควำมภำคภูมิใจกันเหลือเกิน  

13. เพ่ือนมำกมำย น้องๆ จะมีเพ่ือนมำกหน้ำหลำยตำตอนอยู่ปี 1 เพรำะน้องๆ สำมำรถท่ีขอแอด   
เฟซบุ๊กใครก็ได้ถือว่าเป็นการท าความรู้จักเพื่อนใหม่น่ันเอง แต่ถ้าเป็นรุ่นพี่ท าต้องระวังไว้หน่อยนะ 
เพราะเขาอาจจะก าลังเจ้าชู้ใส่เราอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ 

14. ชวนพ่ีคุยได้เนียนๆ น้องๆ จะสำมำรถเดินเอำสมุดไปขอลำยเซ็นและชวนรุ่นพ่ีคนไหนคุย
เนียนๆ ได้โดยไม่น่าเกลียดเลย เพราะเราอยู่ปี 1 น่ันเอง และสามารถเต้นแร้งเต้นกาได้อยู่กลางถนน 
โดยที่ไม่มีใครมองว่าเป็นเรื่องแปลกเลย 

15. เพรำะเรำคือน้องปี 1 น้องๆ สำมำรถขอควำมช่วยเหลือจำกแทบทุกคนในมหำวิทยำลัยได้ โดยที่
หลายๆ คนเต็มใจช่วยอย่างเต็มที่ เพราะเราคือปี 1 น่ันเอง 

ที่มา : www.catdumb.com 
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การจดบนัทกึ (Lecture) ในการเรียนมหาวทิยาลัย 
 

 

นักศึกษาใหม่ มักมีปัญหาเรื่องการจดบันทึกในการเรียนมหาวิทยาลัย อาทิ ฟังไม่ทัน จดไม่ทัน จด
แล้วอ่านไม่รู้เร่ือง เป็นผลให้ไม่สามารถอ่านทบทวน ไม่เข้าใจเน้ือหา หรืออื่น ๆ มีค าแนะน าง่าย ๆ ดังน้ี 

1. ให้พยายามไปถึงห้องเรียนโดยเร็ว เลือกต าแหน่งที่น่ังที่เห็นว่า เหมาะสมส าหรับตน ที่จะ
สามารถมองเห็นกระดาน (White board) จอฉายภาพ (Screen) สามารถได้ยินเสียงผู้บรรยายชัดเจน 

2. อาจเลือกใช้วิธีจดบันทึกลงในกระดาษแผ่น แล้วน าไปเข้าแฟ้ม โดยแยกรายวิชาภายหลัง หรือ
จดบันทึกใส่สมุด กรณีแรกข้อดีคือ ไม่จ าต้องถือสมุดบันทึกไปเรียนคราวละหลาย ๆ เล่ม ส่วนกรณีหลัง มี
ข้อดีคือ สามารถเปิดดูบันทึกเน้ือหาบทเรียนย้อนหลังได้ หรือหากจะสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
หรือ Internet ก็ท าได้รวดเร็ว ไม่แนะน าให้จดบันทึกทุก ๆ วิชาลงในสมุดเล่มเดียว  

3. เลือกดินสอ หรือปากกา ที่ใช้ถนัด หากมีปากกาหลายสี (ด า น้ าเงิน แดง) หรือดินสอสี อาจ
ช่วยให้การจดบันทึก หรือวาดรูปสะดวกขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น 

4. พึงระลึกและฝึกหัดว่า การจดบันทึกที่ดี มีประสิทธิภาพ ต้องแยกประสาทในการมอง การรับ
ฟัง และการจดบันทึกให้ได้ เมื่อตาดู และหูฟังแล้ว ก็จดบันทึกตามที่ได้เห็น หรือได้ยิน และเข้าใจ หากไม่
เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ให้ท าข้อสังเกต (?) เพื่อสอบถามอาจารย์ เพื่อน ๆ หรือสืบค้นหาค าตอบทันที อย่า
ทิ้งความสงสัยเอาไว้จนกลายเป็นความไม่รู้ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ท าอะไร 

5. ไม่จ าต้องจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างบนกระดาน บนจอภาพ หรือตามที่ผู้สอน ได้พูด หรือ
บรรยาย หากแต่จดในสิ่งที่ควรจด และเลือกใช้วิธีที่ท าให้การจดบันทึกรวดเร็ว เข้าใจง่าย เช่น ใช้รูปวาด  

6. ควรหัดวาดรูป หรือร่างภาพ (Sketch) เพื่อใช้แทนค าบรรยาย (มีผู้กล่าวว่า ในการเรียน
วิศวกรรมศาสตร์ รูปหน่ึงรูป หรือภาพหน่ึงภาพ มีค่ากว่าค าพูด หรือค าบรรยายร้อยค า) 

7. ควรสอบทานความถูกต้องของงานที่จด 
8. บันทึก และหาเวลา เปรียบเทียบบันทึกของตนเอง กับเพื่อน ๆ กระตือรือร้น และพยายาม

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกหัดท าโจทย์ หรือข้อสอบเก่า 
9. วิชาที่มีต ารา หรือเอกสารประกอบค าบรรยาย (Sheet) จะทุ่นเวลาจดบันทึก จึงควรใช้ข้อ

ได้เปรียบโดยการตั้งใจฟัง และคิดตามไปด้วย หากจ าเป็น ก็อย่ารอช้าที่จะจดบันทึกเพิ่มเติม เพราะ ผู้สอน
อาจสอดแทรกเพิ่มเติมจากเอกสาร 
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คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันน้ี การใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นกิจวัตรประจ าวัน และมีผลกับทุกคนไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการเรียน การท างาน ข่าวสารข้อมูล หรือความบันเทิง นักศึกษาควรตระหนักว่าเครือข่าย
สังคมออนไลน์ มีทั้ง คนดี คนร้าย ตัวจริง ตัวปลอม ปะปนกันไป และที่น่าวิตกที่สุด คือ เร่ืองราวบนโลก
สังคมออนไลน์ แพร่กระจายไปได้เร็วมาก และยากที่จะลบเลือนได้ จึงขอให้นักศึกษาทุกตนพึงระล าถึงข้อ
ควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังน้ี 

1. การโพสต์ข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นข้อความที่สามารถเข้าถึง
ได้โดย “สาธารณะ” ดังน้ันผู้เผยแพร่ต้องรับผิดชอบ ทั้งด้านสังคม และกฎหมาย  

2.  อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป รวมถึงข้อมูลทางการเงิน การระบุ วัน เดือน ปีเกิด จะ
ท าให้มิจฉาชีพทราบถึงอายุ หากเป็นเด็ก หรือวัยรุ่น จะย่ิงเป็นเป้าหมายเพราะล่อลวงได้ง่าย 

3.  ไม่ควรโพสต์ข้อความ ที่ท าให้มิจฉาชีพรับรู้ความเคลื่อนไหวส่วนตัวของเราตลอด เช่น บอก
สถานะว่าไม่อยู่บ้าน  อยู่บ้านคนเดียว หรือเดินทางไปที่ไหน ขับรถอะไร ซ่ึงท าให้ผู้ไม่หวังดีวางแผนมาท า
ร้าย หรือวางแผนขโมยทรัพย์สินเราได้  

4. ใช้ความระมัดระวังอย่างย่ิงในการโพสต์ แชร์ หรือส่งต่อ ข้อความ รูปภาพ วีดิโอที่อาจท าให้
ผู้อื่นเสียหาย หรือ โพสต์รูปภาพที่สื่อถึงอบายมุขต่างๆ  

5.  ไม่ควรใช้ถ้อยค าหยาบคาย ลามก อนาจาร ดูหมิ่น ส่อเสียด เสียดสี ให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้าง
ความแตกแยกในสังคม  

6.  ระมัดระวัง และรักษาระยะห่าง ผู้ที่รู้จักกันอย่างผิวเผินผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ควรนัดพบ
โดยไม่มีเหตุอันควร เพราะอาจถูกหลอกลวง หรือล่อลวงไปท าอันตรายได้  

    

ขอให้นักศึกษาทุกคน มีสติ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือช่วยปอ้งกันภัยหรือลดความเสยีหาย 

ที่มา: วารสารประกันชวีิต. ปีที่ 33 ฉบับ 139 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) 

 

ขอ้ควรระวงัในการใชส่ื้อออนไลน ์
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ทุกปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ให้ทางคณะฯ คัดเลือกนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนเป็นอันดับหน่ึงใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประพฤติดี และก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.60 โดยคิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากผลการเรียน 3 ปีย้อนหลังติดต่อกัน เพื่อรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย  โดยมีรุ่นพี่ที่ได้รับการคัดเลือกดังน้ี 

 
ปีการศึกษา 2551  นายธรากร  จันลาภา        เกรดเฉลี่ย 3.78  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปีการศึกษา 2552  นางสาวหน่ึงฤทัย  ใจฉวะ      เกรดเฉลี่ย 3.85  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีฯ 
ปีการศึกษา 2553  นายเกศแก้วเงิน มหาคชเสนีย์ชัย  เกรดเฉลี่ย 3.94   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ปีการศึกษา 2554  นางสาวจริยา  พันธา      เกรดเฉลี่ย 3.80  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ 
ปีการศกึษา 2555  นายวิชิต  อัณโน           เกรดเฉลี่ย 3.75   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปีการศึกษา 2556  นายวรรณกร  สุปิงคลัด       เกรดเฉลี่ย 3.93  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ 
ปีการศึกษา 2557  นายประทีป  จันทร์ประกอบ      เกรดเฉลี่ย 3.66  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ปีการศึกษา 2558  นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์       เกรดเฉลี่ย 3.65  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ปีการศึกษา 2559  นายศักดิ์ศรี  กองพิมพ์      เกรดเฉลี่ย 3.84   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     ปีการศึกษา 2560  นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ     เกรดเฉลี่ย 3.94   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     ปีการศึกษา 2561  นายวุฒินันท์  ทวีศรี      เกรดเฉลี่ย 3.83  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

 
อีก 3 ปีข้างหน้า นักศึกษารหัส 62 คนไหน..? 

จะได้รับรางวัลนีแ้ละได้ขึ้นท าเนียบคนต่อไป…คนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ 
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3214



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 15 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ค าแนะน าส าหรับนักศึกษากู้ยืมเพ่ือการศึกษา (รหัส 62) 
 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับเปลี่ยนระบบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา เป็นการกู้ยืมแบบ e-Studentloan เพื่อรองรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมาน้ัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมเงินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ดังน้ันงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงาน
ระบบงานกองทุนฯ ระบบใหม่แบบระบบ e- Studentloan ประจ าปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา
รหัส 62 ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่  ดังน้ี 

 ผู้กู้ยืมรายใหม่ คือผู้กู้ยืมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ที่ยังไม่เคยได้ กู้ยืมเงิน กยศ. หรือ ไม่ได้กู้ต่อเน่ืองมา 2 ปี  

 ผู้กู้ยืมต่อเนื่องในกรณีท่ีย้ายสถานศึกษา (รายเก่า) คือ ผู้ที่ได้รับทุน กยศ. ในสถานศึกษาเดิม
แล้วมีการได้ย้ายสถานศึกษาไปยังที่ใหม่ และยังมีคุณสมบัติกู้ยืมทุน กยศ. ต่อในสถานศึกษาใหม่  

 

การปรับเปลี่ยนชื่อเรียกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ปรับเปล่ียนการเรียกชือ่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จากเดิมใช้ค าวา่ 
  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.) เปล่ียนชื่อเป็น การกู้ยืมลักษณะท่ี 1 ขาดแคลนทุนทรัพย ์
  2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เปล่ียนชื่อเป็น การกู้ยืมลักษณะท่ี 2 
สาขาวิชาท่ี เป็นความต้องการหลักของการผลิตก าลังคน และมคีวามจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 

    กยศ.จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อ
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม 
โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระหน้ีคืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 
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แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2562 
 

กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา 
1. เคยกู้ยืมกองทุน กยศ.จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช. หากศึกษาต่อในระดับ 

ระดับปริญญาตรี ผู้กู้ยืมสามารถเลอืกกู้ยืมไดท้ั้งลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) หรือลักษณะที่ 2 
(กรอ.เดิม) 

2. เคยกู้ยืมกองทุน กยศ.ระดับ ปวส. หากศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตอ้งกู้ยืม 
ในลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) 

3. เคยกู้ยืมกองทุน กรอ.ระดับ ปวส. หากศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต้องกู้ยืม 
ในลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 
 

กรณีเปลี่ยนสถานศึกษา ในระดับการศึกษาเดิม 
1. ผู้กู้ยืม กยศ. ให้กู้ยืมในลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) 
2. ผู้กู้ยืม กรอ. ให้กู้ยืมในลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 

 

การเตรียมการกู้ยืม 
 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม 

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็น 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผูกู้้ยืมเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา พ.ศ. 2541 และ 
2) ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นดังน้ี 

2.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

2.2 เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
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2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่
เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่ม
สุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

2.4   เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปี
การศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละ
กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

 2.4.1 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา  
                  ที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
 2.4.2 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 

การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตา กรุณา มี
ความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 

2.5  ต้องมีอายุในขณะทีข่อกู้ โดยเมื่อนับรวมกันระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และระยะเวลา 
      ผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกันแลว้ต้องไม่เกิน  60 ปี 
2.6  ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มากอ่น 
2.7  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน   
      ลักษณะเต็มเวลา       
2.8  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
2.9 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
      ความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
กรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ.มาแล้ว แต่ผิดนัด

ช าระและได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดี
มาแล้ว  ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ หรือช าระหนี้ ตามค าพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว 
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การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 
ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า   สถานศึกษาต้องด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ผู้กู้ยืม

เงินทุกคร้ัง  เมื่อได้ผู้กู้ยืมเงินมีคุณสมบัติครบถ้วน แล้วให้พิจารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพย์ 
สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการเรียนและความประพฤติของผู้กู้ยืม 

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่กรณีเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะให้กู้ยืมเงิน ให้พิจารณาจากความ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ของผู้ขอกู้ยืมเงินและเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาที่อยู่ในเขตของสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงผู้
ที่มีคุณสมบัติและเคยขอกู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษาน้ัน แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้
กู้ยืม 
 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา     
1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเขา้บัญชีของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเลา่เรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนือ่งกับ

การศึกษา 
ค่าเล่าเรียน หมายความรวมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา     ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเกบ็ตามที่ต้นสังกัด
หรือสภาสถาบันอนุมัติให้เรียกเก็บได้นอกเหนือจากค่าเลา่เรียน 

2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชพี หมายถึง ค่าทีพ่ัก
และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา โดยเป็นการให้กู้ยืมเต็มตามวงเงินทีก่ าหนดไว้ให้ในแต่
ละรายและในแต่ละระดับชั้นการศึกษา 
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ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน 
 

 
 

ล าดับ สาขา 
(ระดับปริญญาตรี) 

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ป ี

รวม 
บาท/ราย/

ปี 

1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 60,000 28,800 88,800 
2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 60,000 28,800 88,800 
3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 70,000 28,800 98,800 
4 เกษตรศาสตร์ 70,000 28,800 98,800 
5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์เภสัชศาสตร์ 80,000 28,800 108,800 
6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 150,000 28,800 178,800 

 
ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ.    

นักศึกษา ต้องด าเนินการขอกู้ยืมผา่นระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ 
www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 ชั่วโมง  
2.  ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบค าขอกู้ยืม  
3.  รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้

พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี   ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้ 
4.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็

ได้ เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ 
5.  ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงินเข้ามาท าสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจ านวน 2 ชุด 

(ต้นฉบับและคู่ฉบับ) ด าเนินการให้ผู้ค้ าประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลง
นามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้
สถานศึกษา  
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6.  นักศึกษาบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาโดยไม่เกิน
จ านวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan 

7.  ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจ านวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน / แบบ
ยืนยันจ านวนเงิน ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์
ครบถ้วน 

8. นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษา
ท าการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว  

9. ค่าเล่าเรียน ธนาคารกรุงไทยโอนเข้าสถานศึกษา มหาวิทยาลัยจะตัดโอนเงินคืนให้นักศึกษา 
 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน 
1. แบบค าขอกู้ยืมเงิน print  จากระบบ e-Studentloan 
2. ใบค าร้องขอกู้ยืม กยศ. กรอ. ประจ าปีการศึกษา 2562 (กยศ.101-103)  

ที่เว็บงานกิจการนักศึกษาคณะฯ   
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม (นักศึกษา) 
4. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา 
5. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
6. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
7. เอกสารประกอบการรับรองรายได ้

7.1 กรณีมีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน) 
7.2 กรณีไม่มีรายได้ประจ า (แบบฟอร์ม กยศ. 102 พร้อมส าเนาบัตรข้าราชการของ      

ผู้รับรองรายได้) 
8. แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถา่ยที่อยู่อาศัยของบิดา มารดาหรือผูป้กครอง   
9. ระเบียนประวัติของนักศึกษา print จากระบบ Reg.UBU. 
10. ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาทีผ่่านมา (ปพ.) 
11. ใบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ที่ระบุการท ากิจกรรมและจ านวนชัว่โมงที่ชดัเจน จาก

สถานศึกษาเดิม 
12. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ  ใบมรณบัตร  ใบหย่า 
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ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยมืเงิน    
1.   บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
2.   กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 

 

การลงนามค้ าประกันในสัญญากูย้ืมเงิน    
   ให้ผู้ค้ าประกันลงลายมือชื่อค้ าประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ าประกันมีที่อยู่

ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ าประกันลงลายมือชื่อค้ าประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงาน
ทะเบียนท้องที่ (อ าเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือส านักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ า
ประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ าประกัน    
 

บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน    
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ตามพระราชบัญญัติ 
   บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผูข้อกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 

การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม/ค่าเล่าเรียน 
นักศึกษารหัส 62 ทีไ่ด้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ./กรอ. จะต้องส ารองจ่าย ค่ายืนยันสิทธิ์และจ่าย

ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาทั้งหมด (เฉพาะภาคเรียนที่ 1/2562)  
ปีการศึกษา 2562 จะจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าเล่าเรียนเป็นแบบเหมาจา่ย ดังน้ี 
1. ภาคปกติ        ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  (30,000 บาท/คน/ปี) 
2. โครงการพิเศษ  ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  (60,000 บาท/คน/ปี) 
 

เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. กรอ.แล้ว ทางมหาวทิยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนให้กับนักศึกษาทางบญัชีธนาคารกรุงไทย (ตามทีแ่จ้งในสัญญากู้ยืม) 

 
 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 21



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 22 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

การจ่ายเงินค่าครองชีพรายเดือน 2,400 บาท (แบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 ภาคการศึกษา) 
ข่าวดีส าหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มีการปรับ

เพิ่มเงินค่าครองชพีรายเดือนจากเดมิเดือนละ 2,200 บาท เป็นเดือนละ 2,400 บาท (14,400 บาท/ภาค
การศึกษา รวมเป็นเงิน 28,800 บาท/ปีการศึกษา)โดยมกีารเบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังน้ี 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562  เดือนมิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2562 (6 เดือน) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562  เดือนธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 (6 เดือน) 
 

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.กรอ. (แบบเดิม) ในส่วนของนักศกึษา มีทัง้หมด 4 ขั้นตอน 
 1. การลงทะเบียนและส่งแบบค าขอกู้ยืมเงิน (ขั้นตอนที่ 1+2) 
 2. การจัดท าสญัญากู้ยืม (ขั้นตอนที ่6) 
 3. การลงทะเบียนค่าเลา่เรียนฯ (ขั้นตอนที่ 8) 
 4. การลงนามยืนยันค่าเค่าเรียนฯ (ขั้นตอนที่ 9)   
 

   

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3222



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 23 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
 

1. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทตอ่ปี (รายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) 
2. ศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
3. ท าประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ 
4. สัญชาตไิทย/ผลการเรียนดี/ความประพฤติด ี

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 ผู้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 
 

1. ไม่จ ากัดรายได้ครอบครัว (กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน) 
(หากจะกู้ยืมเงินค่าครองชีพรายเดอืนจะตอ้งมีรายไดค้รอบครัวไมเ่กนิ 200,000 บาท/ปี) 

2. ศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
3. ท าประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ 
4. สัญชาตไิทย/ผลการเรียนด/ีความประพฤติด ี

 

ข้อห้าม 
1. ไม่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน 
2. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน

ลักษณะเต็มเวลา 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ

ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหน้ีกับกองทุนเว้นแต่จะไดช้ าระหน้ีดังกล่าวครบถว้นแล้ว 

 
 

คุณสมบัติ/ข้อห้ำม/ข้อแตกต่ำงของผู้กู้ยืม กยศ./กรอ.  

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 23



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 24 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ขอบเขต/อตัราการกูย้มืส าหรบันกัศกึษากูย้มื กยศ. 

 

 
 
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3224



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 25 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ขอบเขต/อตัราการกูย้มืส าหรบันกัศกึษากูย้มื กรอ. 

 

 
 
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 25



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 26 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ขัน้ตอนการใหกู้ย้มืกองทนุใหกู้ย้มืเพ่ือการศกึษา 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3226



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 27 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 

 
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 27



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 28 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 

 
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3228



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 29 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 

 
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 29



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 30 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3230



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 31 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

การโอนเงนิค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนฯ 

 

 
 
 

 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 31



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 32 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

การตรวจสอบ Version ของ Internet Explorer 

 

 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3232



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 33 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 33



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 34 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3234



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 35 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

  

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 35



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 36 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

การลงทะเบียนผู้ใชง้านยนืยนัตวับุคคล ดว้ย Pin code 

 

 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3236



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 37 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 37



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 38 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> << คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3238



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 39 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 
 
 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 39



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 40 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

การ Reset Password 

 

 
 
 

1. เข้าระบบ https://www.studentloan.or.th/th/home   

 
2. คลิกเลือก “ผู้ที่มีรหสัผา่นแล้ว” 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3240



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 41 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

3. กรอกเลขประจ าตัวประชาชนและรหัสผ่าน คลิก “reset รหสัผ่าน” 
 

 
 

4. กรอกข้อมูลตามที่มีเครื่องหมาย * คลิก “ยืนยันข้อมูล” 

 
 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 41



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 42 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

5. กรอกข้อมูลตามที่มี * สีแดงพร้อมเลือกกรอกข้อมลูเลขประจ าตัวประชาชนของบิดา/
มารดา/เลขท่ีบัญชีธนาคาร (อันใดอันหนึ่ง) 
 

 
 

6. Login เข้าระบบใหมโ่ดยใส่รหสัทีร่ะบบก าหนดให้ใหม ่
 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3242



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 43 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

7. กรอกข้อมูลส่วนตัว ก าหนดรหัสผา่นใหม่ด้วยตัวเอง (จ าให้ได้) แล้วคลิก “ตกลง” 
 

 
 
 

8. กรณีต้องการเปลีย่นรหสัผา่นใหม่ ให้เลือกคลิกเมนูด้านซ้าย 
 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 43



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 44 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
9. เมื่อเปลีย่นรหสัผา่นเสร็จจะขึ้น Pop up “เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว” 

 

 
 
 

10.  เข้าระบบใหมด่้วยการกรอกเลขประจ าตัวประชาชน/รหัสผ่านใหม่ 
 

 
 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3244



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 45 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

เนือ่งจากขอ้มลูทีใ่ชเ้ปน็ตัวอย่าง ไม่ใชข่อ้มูลของนกัศึกษากู้ยมืรหสั 62 (ป ี1)  

ดงันั้นขอ้มูลบางอยา่ง บางเนือ้หาตอ้งมาปรบัใชใ้หต้รงตามทีน่กัศึกษากู้ยมื 
แต่ละคน หากไม่เขา้ใจในเนือ้หาตรงไหน ขอใหป้รกึษาหรอืศกึษาใหด้ี 
กอ่นลงมอืปฏบิตัทิัง้ในระบบ e-Studentloan และเอกสารประกอบ 

 

11.  ให้เลือก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2561 ภาคการศกึษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศกึษาที่ 1 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 45



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 46 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ภาคการศึกษาที ่1/2562 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ระยะเวลา ขั้นตอน/การด าเนินการ 

1 เมษายน-30 มิถุนายน 2562 
1. เฉพาะผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า 

(pre-register) เมื่อนักศึกษาได้สถานศึกษาและรหัสนักศึกษา 
19  มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2562 2. ยื่นแบบค าขอกู้ในระบบ e-Studentloan 

24 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2562 
3.นักศึกษาส่งแบบค าขอกู้ยืม พร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืม  
   และเข้ารับการสัมภาษณ์ (แจ้งอีกครั้ง) 

10-12 กรกฎาคม 2562 4. คณะบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อผู้กู้ยืม 
15-31 กรกฎาคม 2562 5. นักศึกษาส่งสัญญายืมเงินพร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืม 
22-31 กรกฎาคม 2562 6. นักศึกษาส่งเอกสารใบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสารแนบ 

1-2 สิงหาคม 2562 7. คณะตรวจสอบและสั่งพิมพ์แบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน   
5-6 สิงหาคม 2562 8. นักศึกษารับแบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน 2 แผ่น 

ท่ีงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวฯ เพื่อน าไปให้ผู้ปกครองลงนาม 
13-19 สิงหาคม 2562 9. นักศึกษาส่งแบบยืนยันค่าลงทะเบียนท่ีผู้ปกครองลงนามแล้ว 
19-23 สิงหาคม 2562 10.คณะตรวจสอบเอกสารและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม 

26 สิงหาคม 2562 11.คณะส่งเอกสารกู้ยืมให้มหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 

เปิดเทอม : 24 มิถุนายน 2562 / วันสุดท้ายในการลงทะเบียน : 28 มิถุนายน 2562  

ก าหนดการกูย้มื ประจ าปกีารศกึษา 2562 
ส าหรบัผู้กูย้มื กยศ. กรอ. รายเก่า/รายใหม่  ป ี1 (รหัส 62) 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3246



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 47 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ภาคการศึกษาที ่2/2562 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

ระยะเวลา ขั้นตอน/การด าเนินการ 
1 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2562 1. นักศึกษายื่นแบบค ายืนยันขอกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan 

    (สถานะการกู้ยืมนักศึกษาจะเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าท้ังหมด) 
1-20 พฤศจิกายน 2562 2. นักศึกษาส่งใบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสารแนบ 
18-20 พฤศจิกายน 2562 3. คณะตรวจสอบและสั่งพิมพ์แบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน 
21-22 พฤศจิกายน 2562 4. นักศึกษารับแบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน 2 แผ่น 

    ท่ีงานกิจการนักศึกษาคณะฯ เพื่อน าไปให้ผู้ปกครองลงนาม 
2-4 ธันวาคม 2562 5. นักศึกษาส่งแบบยืนยันค่าลงทะเบียนท่ีผู้ปกครองลงนามแล้ว 
9-12 ธันวาคม 2562 6. คณะตรวจสอบเอกสารและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม 
13 ธันวาคม 2562 7. คณะส่งเอกสารกู้ยืมให้มหาวิทยาลัย 

เปิดเทอม : 11 พฤศจิกายน 2562 / วันสุดท้ายในการลงทะเบียน : 15 พฤศจิกายน 2562  

ก าหนดการกูย้มื ประจ าปกีารศกึษา 2562 
ส าหรบัผู้กูย้มื กยศ. กรอ. รายเก่า/รายใหม่  ป ี1 (รหัส 62) 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 47



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 48 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอย่างการเขา้ระบบ e-Studentloan  
ขัน้ตอนที ่1 : แบบค  าขอกู้ยมืเงนิกองทนุเงนิใหกู้้ยมืเพือ่การศึกษา 

 

 
 
 
 
 

 
 

1. เข้าเว็บ กยศ. https://www.studentloan.or.th/th/home  
คลิกค าว่าระบบ e-studentloan เลือก “นักเรียน/นักศึกษา” 

 
2. เลือก “ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน” 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3248



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 49 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

3. กรอกข้อมูลบุคคลของนักศึกษา (บัตรประชาชน/ชื่อ/สกุล/วันเดือนปีเกิด/อีเมล/เบอร์โทรศัพท์) 

 
4. กรอกข้อมูลรหัสผ่าน (ตัวอักษร 5 หลัก ห้ามใช้ภาษาไทย) / ค าถามกนัลืมรหัสผ่าน 

 
5. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า ระบุปีการศึกษา “2562” ระดับการศึกษา 

“อนุปริญญา/ปริญญาตรี”  ชั้นปีทีจ่ะย่ืนขอกู้ “1” แล้วคลกิ “ยืนยันการลงทะเบียน” 

 
 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 49



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 50 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

1. เข้าเว็บ กยศ. https://www.studentloan.or.th/th/home คลิก (ผู้มีรหัสผ่านแล้ว) 

 

2. กรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน/รหัสผ่าน กด “เข้าสู่ระบบ”  

 
3. ใส่รหัส pin code ที่จ าได้ง่ายที่สุด + ยืนยัน กดบันทึกขอ้มูล (จด/จ าให้ดี) 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3250



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 51 
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4. กดบันทึกข้อมูล (ขอ้ 3) เสร็จ ระบบจะเด้งกลับมาเป็นหน้าจอน้ี “กรอกขอ้มูลแลว้กดเข้าสู่ระบบ” 

 
 

5. นักศึกษาเลอืก “ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1” 

 

6. นักศึกษาใส่ Pin Code แล้วกด “ยืนยันข้อมูล” 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 51
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7. เลือก “แบบค าขอกู้ยืมเงิน” 

 
8. เลือก ประเภทการกู้ยืม “กยศ./กรอ.” หลักสูตรการศึกษา “อนุปริญญา/ปริญญาตรี” ชั้นปี “1”  

 
 
ชื่อสถานศึกษา พิมพ์ค าว่า “มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี” ค้นหา 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3252
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ชื่อปริญญา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”   

 
หลักสูตรสาขาวิชา เน่ืองจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการเรียนยังไม่แยกสาขาวิชา ยกเว้นสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ันนักศึกษากู้ยืมทุกคนต้องเลือกสาขาวิชาที่คิดว่าจะเรียน
ล่วงหน้า (ต้องเลือกเพราะไม่เลือกระบบจะไม่ให้ผ่าน)   

 
ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนวา่ไม่มีอะไรผิดพลาดหรือตกหล่น เสร็จแล้วให้เลือก “ตกลง” 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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9. เมื่อกดตกลงจะปรากฏหน้าจอ แบบค าขอกู้ยืม ตามรูปภาพ เพือ่กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง 

 
 

- กรณีนักศึกษาท่ีรายไดค้รอบครัวเกิน 200,000 บาทจะไม่สามารถรับค่าครองชีพได้ 
- กรณีนักศึกษาท่ีประสงค์จะรับคา่ครองชีพรายเดือน (รายได้ครอบครวัไม่เกิน 200,000 บาท) 

ให้คลิกเลอืกขอ้ 3 จะขึน้ (เครือ่งหมาย / ค่าครองชีพ ขอ้ 4 อตัโนมตัิ) 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3254
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ระบบจะแจ้งให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารในการด าเนินการจัดท าสัญญา 

 
 

10. กรอกข้อมูลผลการเรียนในระดับมธัยม/สายอาชีพ และผลการสอบ ONET  กด “ตกลง” 
 

 

 

จะปรากฏ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 
  
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 55
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

11. จะขึ้นหน้าจอแบบค าขอกู้ยืมเงิน กรอ. และให้เลือก “พิมพ์แบบ” 
 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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ให้กด “บันทึกแบบ” จะขึ้นแจ้งว่าได้บันทึกแบบค าขอกู้ยืมแลว้/ ให้ติดต่อสถานศึกษาต่อไป และให้
จัดเตรียมเอกสารขอ้มูลเพื่อจัดท าสญัญาต่อไป แล้วกด OK 

 
12. เมื่อกดบันทกึแบบแล้ว จะปรากฏรูปภาพขึ้นแจ้งเพือ่ตั้งค่าหน้ากระดาษในการปร้ินแบบค าขอกู้ยืม 

 
 
คลิกขวาสั่งปร้ิน และตั้งค่ากระดาษที่แจ้ง กั้นบน ล่าง ซ้าย ขวา เป็น 0.5 และให้เอา Header 
Footer ออก 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 57
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

จะปรากฏรูปภาพ สั่งพิมพ์ 1 แผ่น เพื่อใชแ้นบส่งในขั้นตอนที่ 1  

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3258
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 
 
 
 

การกู้ยืมลักษณะท่ี 1 (กยศ.) และการกู้ยืมลักษณะท่ี 2 (กรอ.) จะแตกต่างกนัท่ีแบบค าขอ
กู้ยืมเงนิท่ี Print จากระบบ e-Studentloan 1 แผ่น  สว่นเอกสารประกอบอื่น ๆ จะเหมือนกนัทุก
อย่าง  ซึง่เอกสารท่ีใช้แนบจะมีดังนี้ 

1. แบบยืนยันค าขอกู้ยืม Print ในระบบ e-Studentloan จ านวน 1 แผ่น 
2. แบบค าขอกู้ยืมกยศ. (กยศ.101-103)  Print จาก Web. งานกิจการนักศึกษาคณะ) 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 
4. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา 
5. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
6. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
   6.1 มีรายได้ประจ า (กรณีผู้ปกครองเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือมีรายได้ประจ า)  
       แนบหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงิน/บัตรสวัสดิการของรัฐ 

6.2 ไม่มีรายได้ประจ า เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน รับจ้างทั่วไป แนบแบบฟอร์ม 102 พร้อม   
       ส าเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น/ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป) 
7. แผนที่ตั้งทีอ่ยู่อาศัยพร้อมรูปถา่ยที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
8.  ระเบียนประวัตินักศึกษา (ใน reg.) ถ้ายังไม่มีรูปนักศึกษาให้ติดรูปแทน 
9. ใบผลการเรียน ม.6 (ใบ ปพ.) 
10. ใบรับรอง/หลักฐานชั่วโมงการบ าเพญ็ประโยชน์ (จิตอาสา) จากโรงเรียนเดิม  
     (บางโรงเรียนจะระบุอยู่หลังใบ ปพ. : กิจกรรมเพื่อสังคม/เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) 

- ผู้กู้ยืมรายเกา่  มีชั่วโมงจิตอาสา  36 ชั่วโมง (ในปีการศึกษา 2561) 
- ผู้กู้ยืมรายใหม่ มีชั่วโมงจิตอาสาเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ระบุแต่ต้องมี (ในปีการศึกษา 2561) 

11.เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบหย่า ใบมรณบัตร ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล ฯ 

 

ตวัอยา่งเอกสารขัน้ตอนที ่1 แบบค  าขอกูย้มืเงนิ 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ม.อบ. (เกียร) 32 59



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 60 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

  ตัวอย่างขั้นตอนที ่1 : แบบค  าขอกู้ยืมเงนิ (ในระบบ e-Studentloan) 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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 ตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 : แบบค  าขอกู้ยมืเงนิ (กยศ.101)  

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3264



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 65 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 : หนงัสอืรบัรองรายไดค้รอบครวั (กยศ.102)  

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 65



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 66 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

**ตวัอยา่งขัน้ตอนที ่1 : หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน (มรีายไดป้ระจ า)** 

 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณรำยได้ 

ให้น ำรำยรับทั้งหมด (ไม่หักค่ำใช้จ่ำย)  46,320 บำท x 12 เดือน = 555,840 
กรณีรำยนี้จะยื่นกูก้ยศ.ไม่ได้ ต้องยื่นกู้กรอ.และจะไม่ได้ค่ำครองชีพรำยเดือน  
จะได้รับเฉพำะค่ำลงทะเบียนเรียนเท่ำนั้น 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3266



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 67 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอยา่งขัน้ตอนที ่1 : หนงัสอืแสดงความคดิเห็นของอาจารยท์ีป่รกึษา  
(กยศ.103)  

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 67



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 68 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 : แผนผงัทีต่ัง้บา้นบดิามารดาหรอืผู้ปกครอง  

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3268



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 69 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 : ภาพถา่ยบา้นทีอ่ยู่อาศยับดิามารดาหรอืผู้ปกครอง  

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 69



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 70 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอยา่งขัน้ตอนที ่1 : ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั  
(รบัรองรายไดค้รอบครวั) 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3270



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 71 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 : ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น-นกัศึกษา 

 
  

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 71



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 72 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 : ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น-บดิา 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3272



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 73 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอย่างขัน้ตอนที ่1 : ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น-มารดา 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 73



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 74 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอยา่งขัน้ตอนที ่1 : ระเบียนประวตันิกัศกึษา (ใน Reg.) 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3274



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 75 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตวัอยา่งขัน้ตอนที ่1 : ระเบยีนแสดงผลการเรยีนจากสถานศกึษาเดมิ (ใบ ปพ.) 
 
 

 

 ดา้นหนา้  

 

ใบ ปพ. จะแสดง 3 อย่ำงคอื 
  1. ผลกำรเรยีน      2. คะแนน O-NET      3. จิตอำสำ/บ ำเพ็ญประโยชน์จำกสถำนศึกษำเดมิ 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 75



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 76 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ดา้นหลงั 

 
 ตามตัวอย่าง : กิจกรรมเพื่อสังคม ในระดับชั้น ม. 6 มีในใบ ปพ. จ านวน 40 ชั่วโมง  
 เง่ือนไข : - รายเก่าต้องมีชั่วโมงจิตอาสาไม่ต่ ากว่า 36 ชั่วโมง  (หากมีไม่ครบใช้เอกสารอื่นแนบส่งได้)                      
             - รายใหม่ขอให้มีชั่วโมงจิตอาสา ไม่ระบุจ านวน (ขอให้มี) 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3276



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 77 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
ขัน้ตอนที ่2-4 ทัง้ กยศ.และกรอ. 

ด าเนนิการเหมอืนกัน 
ขัน้ตอนที ่2  การท าสญัญากู้ยมืเงนิ 

ขัน้ตอนที ่3  การบนัทกึขอ้มลูคา่ลงทะเบียนเรยีนฯ 

ขัน้ตอนที ่4  การลงนามยนืยนัคา่ลงทะเบียนเรียน 
เนือ่งจากขัน้ตอนที ่2-4 ฝา่ยไอทแีละฝา่ยกฎหมายของ กยศ. 

ยงัด าเนนิการไม่เรียบรอ้ย จงึไม่สามารถน ามาเปน็ตัวอย่างจรงิ 
ในคู่มอืได ้แต่จะใชอั้นเดมิของป ี2561  

มาใชเ้ปน็แนวทางในการด าเนนิการแทน 
ขอ้มลู ณ วนัที ่20 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ม.อบ. (เกียร) 32 77



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 78 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตัวอย่างการเขา้ระบบ e-Studentloan  
ขัน้ตอนที ่2 : การท าสัญญากูยื้มเงนิ 

 

 

 

 

 

 
 

1. เข้าระบบ e-studentloan เลือก “นักเรียน/นักศึกษา” 
 

2. คลิก “ผู้ที่มีรหัสผ่านแลว้” 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3278



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 79 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

3. Login เข้าระบบ “เลขประจ าตัวประชาชน/รหัสผ่าน” 

 
 

4. เลือก “ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1” 

 
5. จะปรากฎขอแสดงความยินดีว่าได้รับสิทธิ์ในการขอรับทุนฯ 

 
6. กดเลือก “ท าสญัญา” 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 32 79



  

ส ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ์ ม.อบ. (เกียร ์32) 80 
 

<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

7. ระบบจะท าการแสดงหน้าจอการบันทึกรายละเอียด สัญญากู้ยืมเงิน สญัญาค้ าประกัน และหนังสือให้
ความยินยอม กองทุนให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา ดังรูป 
 

 
   

 โดยข้อมูลที่ผู้กู้ยืมจะต้องท าการบันทึกขอ้มูลสญัญา แบ่งไดเ้ป็น 5 ส่วนดังน้ี 

    ส่วนที่ 1 ส่วนของขอ้มูลผู้กู้ยืม 
          ระบบจะท าการแสดงข้อมลูบุคคลของผู้กู้ยืม ตามข้อมูลบุคคลของส านักทะเบียนราษฎร์หรือ
กรมการปกครอง ในส่วนของ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยผู้กู้ยืม
ไม่ต้องท าการกรอกข้อมูลใน ส่วนน้ี ดังรูปหน้าจอที่ รูปจอภาพ 

 
 

ส่วนที่ 2 ส่วนของขอ้มูลสถำนศกึษำ 
          ระบบจะท าการแสดงข้อมลูของสถานศึกษาที่ผูกู้้ยืมไดท้ าการย่ืนใบค าขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมไม่ต้อง
ท าการกรอก ขอ้มูลในส่วนน้ี ดังรูปจอภาพ 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3280
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ส่วนที่ 3 สว่นของขอ้มูลผู้ค้ ำประกัน 
          ผู้กู้ยืมต้องท าการบันทกึข้อมูลผู้ค้ าประกัน โดยการบันทกึขอ้มลู เลขประจ าตัวประชาชนผู้ค้ า
ประกัน ชื่อ-นามสกุล เพศ อาย ุ(อำยุของผูค้้ ำประกันจะต้องไมต่่ ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์) ที่อยู่ของผู้ค้ า
ประกัน เบอร์โทรศัพท์ และเลอืกความสัมพันธ์ระหว่างผูกู้้ยืม และ ผู้ค้ าประกัน ดังรูปจอภาพ 

 
ในข้อมูลส่วนที่ 3 วิธีการบันทึกข้อมูล ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ให้ผู้กู้ยืมท าการกด

ปุ่ม “ค้นหา” หลังข้อมูลต าบล หรือ อ าเภอ ระบบจะท าการแสดงหน้าจอการค้นหาชื่อ ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โดยให้ ผู้กู้ยืมท าการระบุ ต าบล หรือ อ าเภอที่ต้องการค้นหา และกด ปุ่ม 
“ค้นหา” จะปรากฎข้อมูลที่ค้นหาดัง รูปจอภาพ ให้คลิกเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบก็จะท าการระบุข้อมูล 
ต าบล อ าเภอจังหวัด รหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัต ิ

 
ส่วนที ่4 ส่วนของข้อมูลผู้ค้ ำประกัน 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องท าการบันทึก
ข้อมูล ผู้แทนโดยชอบธรรม ซ่ึงระบบจะมีตัวเลือกเพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลอยู่ 2 ประเภทคือผู้แทนโดย
ชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้ าประกัน หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้ าประกัน 
ถ้าผู้กู้ยืมเลือก ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้ าประกันระบบจะท าการดึงข้อมูลผู้ค้ าประกันมา
ระบุให้ แต่ถ้า ผู้กู้ยืมเลือกว่า ผู้แทนโดยชอบธรรม ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้ าประกัน ผู้กู้ยืมจะต้องท า
การระบุข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมเอง ดังรูปจอภาพ 
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ส่วนที่ 5 สว่นของขอ้มูลสาขาบัญชีธนาคาร และเลขทีบ่ัญชีธนาคาร 
ผู้กู้ยืมทีไ่ด้ท าการเปิดบัญชธีนาคารออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยแล้ว จะต้องท าการกรอกข้อมูล 

ของสาขาบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารดังรูปจอภาพ 

 
กำรระบุข้อมูลเลขท่ีบัญชีธนำคำรให้กรอกข้อมูลเป็นตัวเลขจ ำนวน 10 หลักโดยไม่ต้องมเีครอืงหมำย – 

8. เมื่อผู้กู้ยืมได้ท าการกรอกรายละเอียดสัญญาถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้ผู้กู้ยืมกดปุ่ม “บันทึกสัญญา” 
โดยระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความถูกต้องของเลขที่บัญชีธนาคาร  และชื่อ
บัญชี ธนาคาร ก่อนจะท าการบันทึก โดยระบบจะท าการตรวจสอบเลขที่บัญชีก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ 
หากไม่ ถูกต้องจะแสดงข้อความ ดังรูปจอภาพ 

 
9. ผู้กู้ยืมจะต้องตรวจสอบก่อนว่า กรอกเลขที่บัญชีถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ท าการกรอกใหม่อีก

คร้ัง แต่ ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง แต่ยังไม่สามารถบันทึกได้ หรือมีสถานะว่าบัญชีถูกปิด ให้ท าการ
ติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบ สถานะของบัญชีธนาคารอีกคร้ัง    ส าหรับผู้กู้ยืมที่ท าการกรอกข้อมูล
เลขที่บัญชีถูกต้อง ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีว่าเป็นของผู้กู้ยืมจริงหรือไม่ ถ้าชื่อบัญชีที่
ผู้กู้ยืมกรอก ข้อมูลตรงกับชื่อ – นามสกุลของผู้กู้ยืม ระบบจะแสดงชื่อบัญชีและสาขาบัญชีธนาคาร 
ด้านท้ายของเลขที่บัญชีธนาคาร แต่ถ้าชื่อบัญชีที่ผู้กู้ยืมกรอก ข้อมูลไม่ตรงกับชื่อ – นามสกุล ณ 
ปัจจุบัน ของผู้กู้ยืม ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันดังรูปจอภาพ 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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ถ้าผู้กู้ยืมท าการกดปุ่ม OK ระบบจะท าการแสดง ชื่อบัญชี ด้านท้ายของเลขที่บัญชีธนาคาร  

 
10. ระบบจะแสดงผลการบันทึกข้อมูลสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการกดปุ่ม ok  ให้ผู้กู้ยืมเลื่อนหน้าจอ

ดูด้านล่างจะปรากฎปุ่มพิมพ์สัญญาดังรูปจอภาพ ให้ท าการกดปุ่ม “พิมพ์สัญญำ” 

 
11. ระบบจะแสดงหน้าจอของสัญญากูยื้มเงิน ดังรูปจอภาพ  

(ปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะมีสญัญา 6 แผ่น) 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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ค าเตือนที่ควรระวังในการจัดท าสัญญากู้ยืม กยศ.กรอ. ประจ าปี 2562 

1. สัญญาต้องปริ้นเป็นขาว-ด าและเป็นหน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน  (สัญญามี 6 หน้า/3 แผ่น) 
2. ขอให้ปริ้นสัญญา เผื่อท าผิด 2 ชุด (ส่งจริง 2 ชุด) ฉบับท่ีส่งห้ามถ่ายเอกสาร 
3. เอกสารแนบสัญญา (รับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร) มีดังนี้ 

3.1  ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของนักศึกษา อยู่ในแผ่นเดียวกัน  2  แผ่น 
3.2  ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน (เลือกบิดา/มารดา) คนใดคนหนึ่ง  

 ที่เขียนหนังสือได้ดีและสะดวกในการไปเซ็นสัญญาที่อ าเภอ อยู่ในแผ่นเดียวกัน  2  แผ่น 
3.3  ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (ควรจะเลือกเปิดบัญชีในจังหวัดอุบลราชธานี) จะได้ไม่เสีย  

 ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนในแต่ละครั้ง จ านวน 2 แผ่น 
4. สัญญาจะต้องให้เห็นบาร์โค้ดชัดเจน ตัวหนังสือไม่เบลอ ไม่ซีดหรือเป็นสีอื่นท่ีไม่ใช่สีด า 
5. การสั่งพิมพ์สัญญาจะต้องไม่มี Header/Footer  
6. ผู้ค้ าประกันและผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นคนเดียวกัน (เลือกพ่อเป็นผู้ค้ าประกันพ่อก็ต้องเป็นผู้แทน

โดยชอบธรรม) การลงนามในเอกสารสัญญากู้ยืมต้องให้เหมือนกันทั้ง 2 ชุด ทั้งในตัวสัญญาและ
เอกสารแนบ 

7. ผู้รับรองลายมือช่ือผู้ค้ าประกันในสัญญา คือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น  
8. พยานท่ีลงนามในสัญญา มี 2 คน ต้องบรรลุนิติภาวะ (20 ปีขึ้นไป) เป็นใครก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็น

ญาติพี่น้อง และต้องลงนามในสัญญาให้เหมือนกันทั้ง 2 ชุด 

 

 

 

วันที่ท ำสัญญำกู้ยืม กยศ.กรอ.ของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ทุกคนคือวันที่  
1 สิงหำคม 2562 (01-08-62) 

(ใช้วัน/เดือน/ปี นี้ ไปจนจบระดับปริญญำตรี ณ สถำบันเดิม) 

ตวัอยา่งเอกสารขัน้ตอนที ่2 สัญญากูย้มืเงนิ 
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 ด้านหน้า/แผ่นที่ 1 
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ด้านหลัง/แผ่นที่ 1 
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ด้านหน้า/แผ่นที่ 2 
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ด้านหลัง/แผ่นที่ 3 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3290
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น-นกัศึกษา (2 แผน่) 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้น-ผู้ค ้ าประกนั (2 แผน่) 

 
 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรงุไทย-นกัศกึษา (2 แผน่) 

 
 
 
 
 

  

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตัวอย่างการเขา้ระบบ e-Studentloan  
ขัน้ตอนที ่3 : การบนัทกึค่าเล่าเรียนฯ 

 

 

 

 

 

 
 

     แบบบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง 

       ผู้กู้ยืมจะต้องท าการบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาได้ท าการเรียกเก็บจริงผ่านระบบ e-Studentloan และหากนักศึกษาไม่ท าการบันทึก
ข้อมูลในส่วนน้ี สถานศึกษาจะไม่สามารถท าการบันทึกแบบลงทะเบียน และพิมพ์แบบลงทะเบียน
เรียนให้กับนักศึกษาได้ 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3294
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อบ. (เกียร์) 3296
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
  

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 

ตัวอย่างที ่1 : กรณใีชส้ลิปใบน าฝากธนาคารมายนืยนัค ่าใชจ้่ายในการลงทะเบยีน 

 
 

ตวัอยา่งเอกสารขัน้ตอนที ่3 ส่งเอกสารคา่ลงทะเบยีนเรยีนยน 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ม.อบ. (เกียร) 3298
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

ตัวอย่างที ่2 : กรณใีชใ้บเสรจ็รบัเงนิของมหาวทิยาลัยมายนืยนัคา่ใช้จ่ายค ่าลงทะเบยีน 

 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 

 
          งานกิจการนักศึกษาคณะฯ จะปริ้นแบบลงทะเบียนเรียน จ านวน 2 แผ่น ให้นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง เพื่อด าเนินการลงนาม  (กรณีนักศึกษาอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) 

 

ตวัอยา่งเอกสารขัน้ตอนที ่4 ลงนามยนืยนัค ่าลงทะเบยีน
เรยีน

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>

ส�ำหรับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร ม.อบ. (เกียร) 32 101
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

  
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Website ที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : http://www.ubu.ac.th/  

ระบบงานทะเบียน (Reg.) : http://reg2.ubu.ac.th/registrar/home.asp 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :http://www.eng.ubu.ac.th/ 

งานกิจการนักศึกษาคณะ :http://web.eng.ubu.ac.th/~sa/ 

กยศ./กรอ (e-Studentloan) : http://www.studentloan.or.th/ 

     เพจงานกิจการนักศึกษาคณะ :  https://www.facebook.com/NganKickarNaksuksa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่อยู่ในการติดต่อ  :  

 

ฝ่ายทุนการศึกษา งานกิจการนักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  34190 
โทรศัพท์ 045-353 316 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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<< คู่มือแนะน ำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 >> 

 
Facebook กลุ่มทุนกู้ยมืวิศวฯ รหัส 62  (กลุ่มปดิ)  

 

 
 

 

<< คู่มือแนะน�ำกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 >>
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