
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คํานํา 

 ในป�จจุบันเทคโนโลยีได�เข�ามามีส�วนช�วยในการรับรู�ข�าวสารต�าง ๆ 
มากมาย  และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการกู�ยืม
เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาทั้ง
ระบบการกู�ยืม ที่เรียกว�า Digital Student Loan Fund System (DSL) 
และข�าวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับการกู�ยืมมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน
ทุก ๆ ป.นั้น ทําให�ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ที่ทําเป0นคู�มืออย�างถาวรไม�มีความ
ทันสมัย  

หน�วยงานกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต จัดทําคู�มือเพ่ือสร�างความเข�าใจในข้ันตอนต�าง ๆ ที่เป0นป�จจุบันโดยนํา 
QR Code มาใช�ในการบันทึกข�อมูลลงในคู�มือการกู�ยืม เม่ือนักศึกษาต�องการ
สืบค�นข�อมูลเก่ียวกับการกู�ยืมในข้ันตอนต�าง ๆ นักศึกษาสามารถสแกน QR 
Code สืบหาข�อมูลที่เป0นป�จจุบันได�ตลอดเวลา  

 อีกทั้งด�วยความห�วงใยในการสร�างความเข�าใจเก่ียวกับการชําระหนี้คืน
เม่ือเลิกศึกษาแล�วนั้น นักศึกษามีความจําเป0นอย�างมากที่ต�องเรียนรู�เก่ียวกับการ
คํานวณยอดหนี้ที่ต�องชําระในแต�ละป.เม่ือเลิกศึกษา เพ่ือเป0นการเตรียมความ
พร�อมการวางแผนทางการเงินในการชําระหนี้ในอนาคตคู�มือเล�มนี้สามารถสอน
ให�นักศึกษาคํานวณยอดภาระหนี้ที่ต�องชําระคืนของตนเองได�อีกด�วย หากมี
ข�อผิดพลาดประการใดขออภัยไว� ณ ที่ นี้  

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต
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ส�วนท่ี 1 บันทึกข�อมูลส�วนตัว 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว/อ่ืนๆ.......) .................................................... 

รหัสนักศึกษา ... ...- ... ... ... ... ...- ... ... ... ... ... 

เลขบัตรประชาชน ....-.... .... .... .... -.... .... .... .... ....-.... .... -....  

เบอร#โทรศัพท#นักศึกษา ......................................................  

Line : ……………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………….. 

ชื่อใน Google Classroom ……………………………………………………………… 

Facebook :……………………………………………………………….. 

รหัสผ=าน เข>า กยศ. Connect ………………………………………………………….. 

ประเภทการกู>ยืม กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช=องท่ีเปFนประเภทการกู>ยืม
ของนักศึกษา 

� ลักษณะท่ี 1 ขาดแคลนทุนทรัพย#  
� ลักษณะท่ี 2 สาขาวิชาท่ีเปFนความต>องการหลักของการผลิต
กําลังคน และมีความจําเปFนต=อการพัฒนาประเทศ 
� ลักษณะท่ี 3 สาขาวิชาขาดแคลนมุ=งส=งเสริมเปFนพิเศษ 
� ลักษณะท่ี 4 เรียนดีเพ่ือสร>างความเปFนเลิศ 
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ส�วนท่ี 2 ข้ันตอนการกู�ยืม 

 นักศึกษาท่ีมีความประสงค#ขอกู>ยืมเงินกองทุนเงินให>กู>ยืมเพ่ือ
การศึกษา นักศึกษามีคุณสมบัติเบ้ืองต>น คือมีสัญชาติไทย และเปFนผู>ท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย#ทางด>านการศึกษา การกู>ยืมมีข้ันตอนมากมายต้ังแต=การ
เตรียมเอกสารให>ครบถ>วน บันทึกข>อมูลการกู>ยืมผ=านระบบอิเล็กทรอนิกส#ท่ี
ทางกองทุนเงินให>กู>ยืมเพ่ือการศึกษาจัดทําข้ึน ในแต=ละปUการศึกษามีความ
แตกต=างกันไป เ น่ืองจากมีการพัฒนาระบบการกู> ยืมให> ทันสมัยอยู=
ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันข้ันตอนการกู>ยืมในแต=ละภาคการศึกษาขอให>
นักศึกษาติดตามโดยการสแกน QR Code ดังต=อไปน้ี 

ภาคการศึกษาท่ี 1   

(สําหรับนักศึกษาเริ่มกู�)        (สําหรับนักศึกษากู�ป&ถัดไป) 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2    ภาคการศึกษาท่ี 3 
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ส�วนท่ี 3 กิจกรรมจิตอาสา 

 กิจกรรมจิตอาสาเปFนกิจกรรมท่ีมีส=วนพิจารณาในการกู>ยืมเงินกองทุนให>
กู>ยืมเพ่ือการศึกษา ในการกู>ยืมแต=ละปUการศึกษานักศึกษาต>องทํากิจกรรมจิตอาสา
จํานวน 36 ช่ัวโมง โดยแบ=งเปFน ทําในภาคการศึกษาละ 18 ช่ัวโมง การทํากิจกรรมจิต
อาสานักศึกษาทําให>เสร็จก=อนการกู>ยืมในปUการศึกษาถัดไป ช=วงเวลาในการทํา
กิจกรรมจิตอาสาคือ  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ทํากิจกรรมตั้งแต=เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน  ปU
เดียวกัน  จํานวน 18 ช่ัวโมง นําส=งในวันเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2 ในปU
เดียวกัน  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ทํากิจกรรมตั้งแต=เดือนธันวาคม - พฤษภาคม   ปUถัดไป     
จํานวน 18 ช่ัวโมง นําส=งในวันเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 1 ในปUถัดไป  

ทําเช=นน้ีในทุก ๆ ปUการศึกษาท่ีประสงค#ขอกู>ยืมในปUการศึกษาถัดไป  หากนักศึกษาทํา
กิจกรรมจิตอาสาไม=ครบ นักศึกษาจะไม=สามารถกู>ยืมได>ในปUการศึกษาถัดไป 

 

ดาวน,โหลดแบบฟอร,มการทํากิจกรรมจิตอาสา 
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ส�วนท่ี 4 บันทึกการออมเงิน 

เงินออมน้ัน เปรียบเสมือน สมบัติท่ีนักศึกษาจะได>ใช>ในวันหน>า อย=างแท>จริง 
ถ>าวันน้ีนักศึกษาคิดเพียงว=าอยู=รอดไปเพียงวัน ๆ ก็ต>องบอกเลยว=าไม=นานนักนักศึกษา
ก็จะเจอกับเหตุการณ#ไม=คาดฝ`น การฝaกออมเงิน เปFนสิ่ งท่ีนักศึกษากู> ยืมของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทุกคนปฏิบัติกัน ในการฝaกให>มีวินัยในการออมเงินน้ัน 
กําหนดให>ออมข้ันต่ําวันละ 2 บาท หรือ 60 บาทต=อเดือน การออมเงินคือ การนําเงิน
เข>าออมในบัญชีธนาคารพาณิชย#  ท่ัว ๆ ไป หรือการนําเงินเข>าออมกับกองทุนการ
ออมแห=งชาติ (กอช.) การออมท้ัง  2 ช=องทาง   ช่ือบัญชีเงินออมเปFนช่ือของนักศึกษา
เท=าน้ัน ให>เลือกออมกับสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง โดยการออมเงินอาจารย#กองทุนจะ
ตรวจหลักฐานการออมในวันเซ็นแบบยืนยันของภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 ดังน้ี (นักศึกษาใหม=เริ่มออมในเดือนกรกฎาคม) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มตรวจการออมของเดือนมกราคม – เดือนท่ีเซ็นแบบยืนยัน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มตรวจการออมของเดือนสิงหาคม – เดือนท่ีเซ็นแบบยืนยัน 

ท้ังน้ีการตรวจเงินออมมหีลักฐานการออมเงินดังน้ี 

           1 กรณีออมกับธนาคารพาณิชย# โดยการปรับสมุดบัญชี ให>ใช>สําเนาสมุด
บัญชีธนาคารถ=ายเอกสารหน>าท่ีมีช่ือนักศึกษา และหน>าท่ีทําการออมตามเดือนท่ี
กํ า ห น ด  ถ= า ย เ อ ก ส า ร ใ ห> เ ห็ น เ ล ข ห น> า ส มุ ด บั ญ ชี ทุ ก แ ผ= น 
           2 กรณีออมกับธนาคารพาณิชย# โดยการใช> application ของธนาคารท่ี
นักศึกษาออมเงิน หรือ mobile banking ให>ขอ statement ผ=านระบบพิมพ#ออกมา
ตามเดือนท่ีกําหนดแล>วพิมพ#มาส=ง (ห>ามขอท่ีธนาคารเ น่ืองจากมีค=าใช>จ=าย) 
           3 กรณีออมกับ กอช. ให>เปhด app กอช. เข>ารหัสผ=าน เลือกบัญชีของฉัน 
เพ่ือตรวจสอบช่ือ-สกุล (อาจารย#เปFนผู>คลิกเงินออมของฉันเอง) ยอดล=าสุดบรรทัดเงิน
สะสมต>องมียอดเท=ากับเดือนน้ัน ๆ ท่ีกําหนด 

สแกนเพ่ือดูเงินออมในแต�ละเดือน 
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ออมเท�าไหร�ถึงจะพอชําระหนี้คืน 

ตารางประมาณการออมเงินเพ่ือชําระหนี้คืนกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

ค�าเล�าเรียน 
ต�อป& 

ค�าครองชีพ 
ต�อป& 

รวมหนี้ 
 4 ป& 

ชําระในช�วงเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

ออมต�อวัน (บาท) 

ชําระตามกําหนด 15 ป& 
ออมระหว=างเรียนวันละ 10 บาท 

ออมระยะปลอดดอกเบ้ียวันละ 30 บาท 
ชําระคืนท่ีออมในระยะเวลาปลอด

ดอกเบี้ย ส=วนท่ีเหลือชําระตามกาํหนด 
  ออมต�อวัน (บาท) 

 
ป&1-ป&4 
(40%) 

ป&5-ป&6 
(60%) 

ป& 1-5 
(20%) 

ป& 6-10 
(30%) 

ป& 11-15 
(50%) 

- 36,000 144,000 40 119 14 20 33 
ประหยัดได> 13,506.00 3,385.58 

4,000 36,000 160,000 44 132 16 23 38 
ประหยัดได> 36,500.00 3,385.58 

50,000 36,000 344,000 95 283 38 57 94 
ประหยัดได> 32,056.00  

60,000 36,000 384,000 106 316 43 64 106 
ประหยัดได> 35,766.00 3,385.58 

70,000 36,000 424,000 117 349 48 71 118 
ประหยัดได> 39,476.00 3,385.58 

70,000 36,000 *530,000 146 436 60 90 150 
ประหยัดได> 49,307.50 3,385.58 

90,000 36,000 504,000 139 415 57 86 142 
ประหยัดได> 49,896.00 3,385.58 

*คือคณะสถาป̀ตยกรรมศาสตร# หลักสูตร 5 ปU 
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ส�วนท่ี 5 บันทึกยอดกู�ยืม 

 การบันทึกการกู>ยืม คือ การบันทึกยอดเงินค=าลงทะเบียนเรียน 
และค=าครองชีพท่ีนักศึกษากู>ยืมในแต=ละภาคการศึกษา เพ่ือดูยอดกู>ยืม
ล=าสุดท่ีทําการกู>ยืมไปในป̀จจุบัน การบันทึกน้ีใช>ในการคํานวณยอดการ
ชําระหน้ีในอนาคตเม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการชําระหน้ีคืน 

 วิธีการบันทึกการกู>ยืม มีตัวอย=างดังต=อไปน้ี 

นายออมสิน ณ เกษม เปFนนักศึกษากู>ยืมของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ได>รับอนุมัติให>กู>ยืมในวงเงินค=าเล=าเรียน 70,000 บาทต=อปU ค=าครอง
ชีพ 36,000 บาทต=อปU หรือ 3,000 บาทต=อเดือน มีการลงทะเบียนเรียน 
และกู>ยืมดังต=อไปน้ี 

ภาคการศึกษา ลงทะเบียน
เรียน 

กู�ยืม จ�ายเพ่ิม 

1 35,000 35,000 0 
2 30,000 30,000 0 
3 10,000 5,000 5,000 

*ภาคการศึกษาท่ี 3 ต>องจ=ายเพ่ิมเพราะวงเงินกู>ยืมมีเหลือเพียง 5,000 บาท 
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วิธีการบันทึกตามตัวอย=างของนายออมสิน ณ เกษม สามารถ
บันทึกได>ดังน้ี 

ช�องค�าเล�าเรียน และช�องค�าครองชีพ บันทึก เงินกู>ยืมท่ีได>กู>ยืมจริงในภาค
การศึกษาน้ัน ๆ  
ช�องรวมยอดต�อภาค ให>นําช=องค=าเล=าเรียน+ช=องค=าครองชีพ 
ช�องรวมท้ังส้ิน บรรทัดท่ี 1 ให>นําช=องรวมต=อภาคมาใส=  
บรรทัดท่ี 2 ให>นําช=องรวมยอดต=อภาคของบรรทัดท่ี 2+ช=องรวมท้ังสิ้น
บรรทัดท่ี 1  

ทําเช=นน้ีไปจนภาคการศึกษาล=าสุด นักศึกษาจะรับรู>ได>ว=าล=าสุดแล>วยอด
กู>ยืมเปFนเงินเท=าไหร= 

ภาคการศึกษา ค�า 
เล�าเรียน 

ค�า 
ครองชีพ 

รวมยอด 
ต�อภาค 

รวมท้ังส้ิน 

ช้ันป&ท่ี 1 ป&การศึกษา .........................  
วงเงินกู�ยืม ...70,000..... บาทต�อป& 

1 35,000 18,000 53,000 53,000 
2 30,000 9,000 39,000 92,000 
3 5,000 9,000 14,000 106,000 
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ตารางบันทึกยอดกู�ยืม (สําหรับนักศึกษาบันทึก) 

ภาคการศึกษา ค�า 
เล�าเรียน 

ค�า 
ครองชีพ 

รวมยอด 
ต�อภาค 

รวมท้ังสิ้น ลงชื่อ
ผู�ตรวจ 

ชั้นป&ท่ี 1 ป&การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป&  
1      
2      
3      

ชั้นป&ท่ี 2 ป&การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป&  
1      
2      
3      

ชั้นป&ท่ี 3 ป&การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป&  
1      
2      
3      

ชั้นป&ท่ี 4 ป&การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป&  
1      
2      
3      

ชั้นป&ท่ี 5 ป&การศึกษา ........................... วงเงินกู�ยืม ................... บาทต�อป&  
1      
2      
3      

 

เมื่อสําเร็จการศึกษาแล�วข�าพเจ�ามียอดหนี้จํานวนท้ังสิ้น .............................. บาท 
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วิธีการคํานวณการชําระหนี้เม่ือสําเร็จการศึกษา 

 การคํานวณเงินเพ่ือเตรียมการชําระหน้ีเปFนสิ่งท่ีดเีพ่ือนักศึกษาสามารถ
วางแผนทางการเงินในการชําระหน้ีได>ในอนาคต ในการชําระหน้ีมสีาระสาํคัญท่ีควร
รับรู>คือ 

 เงินต>น คือ ค=าเล=าเรียนและค=าครองชีพรวมท้ังสิ้นท่ีกู>ยืมไปเพ่ือการศึกษา 
 ดอกเบ้ีย คือ ค=าตอบแทนท่ีผู>กู>ยมืเงินต>องชําระให>แก=กองทุนเงินให>กู>ยืมเพ่ือ
การศึกษา(ผู>ให>กู>ยมืเงิน) ซ่ึงคิดอัตราเดยีวคือ ร>อยละ 1 ต=อปU (อาจมีการเปลีย่นแปลง) 
 เบ้ียปรับ คือ จํานวนเงินท่ีผู>กู>ยืมต>องชําระในกรณีผดินัดชําระหน้ี หรอืชําระ
หน้ีไม=ตรงตาม ร>อยละ 7.5 ต=อปU (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

เพราะฉะน้ันการท่ีนักศึกษามีการวางแผนท่ีดีจะส=งผลให>นักศึกษาไม=เสียเบ้ีย
ปรับจากการผิดนัดชําระหน้ีดังกล=าว โดยวิธีการคํานวณมดีังตัวอย=างต=อไปน้ี 

นายออมสิน ณ เกษม เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร# กู>ยืมค=าเล=าเรียนเต็ม
วงเงินทุกปUการศึกษา และกู>ยืมค=าครองชีพทุกปUการศึกษา เรียนหลักสูตร 4 ปU มียอด
กู>ยืมรวมท้ังสิ้น 424,000 บาท มีระยะเวลาการชําระท้ังสิ้น 15 ปU นายออมสิน ณ 
เกษม นําเงินออมท่ีมหาวิทยาลัยฝaกให>ออมเงิน สามารถออมได>ท้ังสิ้น 2,520 บาทมา
ชําระในช=วงระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย คือ ช=วงหลังจากหยุดกู>แล>ว 2 ปU จึงมียอดเงินกู>
ท่ีต>องชําระรวมท้ังสิ้น 424,000 – 2,520 = 421,480 บาท (จะเห็นได>ว=าหากเราออม
เงินมากจะสามารถนํามาชําระหน้ีเพ่ือลดยอดเงินต>นได>มากเช=นกัน) อัตราดอกเบ้ียร>อย
ละ 1 ต=อปU สามารถคํานวณได>ดังน้ี 
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ตารางตัวอย�างการคํานวณการชําระหนี้เมื่อสําเร็จการศึกษา 

ยอดหนี้ท้ังสิ้น 421,480 บาท 

ป&ท่ี
ผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตรา
การ
ผ�อน

เงินต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ (บาท) 

รวมชําระท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  421,480.00  1.50     6,322.20                  -          6,322.20  

2  415,157.80  2.50    10,537.00     4,151.58     14,688.58  

3  404,620.80  3.00    12,644.40     4,046.21     16,690.61  

4  391,976.40  3.50    14,751.80     3,919.76     18,671.56  

5  377,224.60  4.00    16,859.20     3,772.25     20,631.45  

6  360,365.40  4.50    18,966.60     3,603.65     22,570.25  

7  341,398.80  5.00    21,074.00     3,413.99     24,487.99  

8  320,324.80  6.00    25,288.80     3,203.25     28,492.05  

9  295,036.00  7.00    29,503.60     2,950.36     32,453.96  

10  265,532.40  8.00    33,718.40     2,655.32     36,373.72  

11  231,814.00  9.00    37,933.20     2,318.14     40,251.34  

12  193,880.80  10.00    42,148.00     1,938.81     44,086.81  

13  151,732.80  11.00    46,362.80     1,517.33     47,880.13  

14  105,370.00  12.00    50,577.60     1,053.70     51,631.30  

15    54,792.40  13.00    54,792.40         547.92     55,340.32  

รวมทั้งส้ิน 100.00 421,480.00  421,480.00   460,572.27  

• ค=าธรรมเนียมในการชําระเงินท่ีธนาคาร 10 บาทต=อคร้ัง 
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วิธีการคํานวณ 

ป&ท่ี
ผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงิน

ต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  421,480.00  1.50    6,322.20                  -         6,322.20  

2  415,157.80  2.50  10,537.00     4,151.58     14,688.58  

ช�องเงินต�น ป&ท่ี 1 นํายอดหน้ีท้ังสิ้นมาใส=  

ป&ท่ี
ผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงิน

ต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  421,480.00  1.50    6,322.20                  -         6,322.20  

2  415,157.80  2.50  10,537.00     4,151.58     14,688.58  

ช�องเงินต�น ป&ท่ี 2 คิดจาก  ช=องเงินต>นปUท่ี 1 ลบ ช=องเงินต>นท่ีต>องชําระ 
421,480 – 6,322.20 = 415,157.80 บาท 
 

ป&ท่ี
ผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงิน

ต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  421,480.00  1.50    6,322.20                  -         6,322.20  

2  415,157.80  2.50  10,537.00     4,151.58     14,688.58  

ช�องอัตราผ�อนเงินต�นของทุกบรรทัด เปFนอัตราท่ีกําหนดของกองทุนเงินให>
กู>ยืมเพ่ือการศึกษา 
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ป&ท่ี
ผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงิน

ต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  421,480.00  1.50    6,322.20                  -         6,322.20  

2  415,157.80  2.50  10,537.00     4,151.58     14,688.58  

ช�องเงินต�นท่ีต�องชําระ บรรทัดท่ี 1 คือ ช=องเงินต>น คูณ ช=องอัตราการผ=อน
เงินต>น หาร 100 คิดจาก 421,480*1.50/100= 6,322.20 บาท 

ป&ท่ี
ผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงิน

ต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  421,480.00  1.50    6,322.20                  -         6,322.20  

2  415,157.80  2.50  10,537.00     4,151.58     14,688.58  

ช�องดอกเบ้ียคงท่ีป&ท่ี 1 ไม=เสียดอกเบ้ีย ป&ท่ี 2 คิดจากช=องเงินต>น คูณ 1 
หาร 100 คิดจาก 415,157.80*1/100= 4,151.58 บาท 

ป&ท่ี
ผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงิน

ต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  421,480.00  1.50    6,322.20                  -         6,322.20  

2  415,157.80  2.50  10,537.00     4,151.58       14,688.58  

ช�องรวมชําระท้ังส้ิน คิดจาก ช=องเงินต>นท่ีต>องชําระ บวกช=องดอกเบ้ียท่ี
ชําระ ปUท่ี 1 = 6,322.20+0= 6,322.20 บาท  
ชําระปUท่ี 2= 10,537+4,151.58 = 14,688.58 บาท  
ช�องรวมท้ังส้ินด�านล�าง คิดจาก รวมยอดเงินในแต=ละช=องต้ังแต=ปUท่ี 1 - 15 

*ยอดน้ียังไม=รวมค=าธรรมเนียมธนาคารจ=ายครั้งละ 10 บาท 
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บันทึกการคํานวณยอดหนี้ท่ีต�องชําระ (สําหรับนักศึกษาบันทึก) 

ข>าพเจ>ามียอดหน้ีรวมท้ังสิ้น จํานวน....................................... บาท (ยอดจากหน>า 8) 
หัก เงินออม ชําระในช=วงปลอดดอกเบ้ีย จํานวน ..................................... บาท 
คงเหลือ ยอดหน้ีเงินต>นท่ีต>องชําระท้ังสิ้น จํานวน .............................................. บาท 

นํามาคํานวณได>ดังต=อไปน้ี 

ป&ท่ีผ�อน
ชําระ 

เงินต�น 
(บาท) 

อัตราการ
ผ�อนเงินต�น 

เงินต�นท่ี
ต�องชําระ 
(บาท) 

ดอกเบ้ียท่ี
ชําระ 
(บาท) 

รวมชําระ
ท้ังสิ้น 
(บาท) 

1  1.50  -  
2  2.50    
3  3.00    
4  3.50    
5  4.00    
6  4.50    
7  5.00    
8  6.00    
9  7.00    
10  8.00    
11  9.00    
12  10.00    
13  11.00    
14  12.00    
15  13.00    

รวมท้ังสิ้น 100.00    
**กรุณากรอกให>เรียบร>อยก=อนวันประชุมคร้ังสุดท>ายของการกู>ยืม และนําส=งในช=วงเดือนธันวาคมปU
สุดท>ายท่ีกู>ยืม** 

สแกนเพ่ือตรวจสอบคําตอบได�ท่ี  
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ส�วนท่ี 6 บันทึกการนําส�ง แก�ไข เอกสารเก่ียวกับการกู�ยืม 

(สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

 การกู>ยืมท่ีสมบูรณ# เอกสารเปFนสิ่งสําคัญในการกู>ยืม เพ่ือใช>ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ืออนุมัติให>กู>ยืม โดยเอกสารเก่ียวกับการกู>ยืมมี
ดังต=อไปน้ี  

1. แบบคําขอกู>ยืม กยศ.101 เอกสารน้ีนักศึกษาจะทําเม่ือเริ่ม
กู>ยืมครั้งแรกเพ่ือเปFนการรับรองเก่ียวกับรายได>ครอบครัว 

2. สัญญา กู> ยื ม  เอกสาร น้ี ทํ าแค= ครั้ ง เ ดี ยวตอน เริ่ ม กู> กั บ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในปUแรก 

3. แบบเบิกเงินกู>ยืม เอกสารน้ีทําทุกภาคการศึกษาท่ีต>องการ
กู>ยืม 

บันทึกการนําส�งแบบฟอร,มขอกู�ยืม  

เมื่อย่ืนแบบฟอร#มขอกู>ยมืเงินแล>ว  
เข>าสัมภาษณ#โดยคณะกรรมการกองทุนกู>ยืมเพ่ือการศึกษา  
ณ � วิทยาเขตร=มเกล>า � วิทยาเขตพัฒนาการ  

เจ>าหน>าท่ีออกลําดบัทุน  

.... .... /.... .... .... ....  โดย .................................  วันท่ี ................................... 
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บันทึกการตรวจสอบเอกสาร � เอกสารครบ � เอกสารไม�ครบ  

เอกสาร
นําส�ง 

รายการเอกสารนําส�งเพ่ิมเติม สําหรับเจ�าหน�าท่ี 
ผู�รับตัวบรรจง วันที่ 

 1.รูปถ=ายของนักศึกษาขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป (รูปถ=ายไม=
เกิน 6 เดือน) 

  

 2.สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา จาํนวน 1 แผ=น   
 3.สําเนาบัตรประชาชนบิดา จํานวน 1 แผ=น   
 4.สําเนาบัตรประชาชนมารดา จํานวน 1 แผ=น   
 5.สําเนาบัตรประชาชนผู>ปกครอง จาํนวน 1 แผ=น   
 6.หนังสือรับรองรายได>ครอบครัว กยศ.102 (ใช>กรณีประกอบ

อาชีพอิสระ) 
  

 7.สําเนาบัตรข>าราชการผู>รับรองรายได> (ท่ีไม=หมดอายุ) จํานวน 
1 แผ=น 

  

 8.หนังสือรับรองการเปFนข>าราชการ จํานวน 1 แผ=น   
 9.สําเนาบัตรประชาชนผู>รับรองรายได> (กรณีแนบหนังสือ

รับรองการเปFนข>าราชการ) จาํนวน 1 แผ=น 
  

 10.หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (ใช>กรณีมี
เงินเดือนประจํา)  �บิดา � มารดา � ผู>ปกครอง 

  

 11.แบบยืนยันการเข>าร=วมกิจกรรมจิตอาสา จาํนวน 1 กจิกรรม   
 12.อื่น ๆ เช=น �สําเนาใบมรณบัตรของ .................................. 

�สําเนาใบหย=า �หนังสือรับรองสถานภาพ  
  

 13.เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ    
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การนําส�งแบบฟอร,มขอกู�ยืมสําหรับการกู�ยืมป&ถัดไป  

(สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

ป&การศึกษา      
วันท่ีนําส�ง
เอกสาร 

     

ผู�รับเอกสาร      
      
วันท่ีแก�ไข
เอกสารครั้งท่ี 1 

     

ผู�ตรวจแก�ไข      
      
วันท่ีแก�ไข
เอกสารครั้งท่ี 2 

     

ผู�ตรวจแก�ไข      
การนําส�งสัญญากู�ยืม (สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

นักศึกษากู>ยืมปUแรก นําส=งสัญญาเลขท่ี ... ... /... ... ... ... เรยีบร>อย  
ณ วิทยาเขต � ร=มเกล>า � พัฒนาการ 

เจ>าหน>าท่ีรับสัญญาลงชื่อ .............................. วันท่ีรับสัญญา ..................... 

ครั้งท่ีแก�ไข เจ�าหน�าท่ีรับเรื่องแก�ไขสัญญา 
1 ลงชื่อ ...................................... วันท่ี ............................... 
2 ลงชื่อ ...................................... วันท่ี .............................. 
3 ลงชื่อ ...................................... วันท่ี .............................. 
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การเซ็นแบบเบิกเงินค�าลงทะเบียนเรียน (สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

ป&การศึกษา    
วงเงินกู�ยืมต�อป&    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 1    
คงเหลือกู>ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด>วยทุนส=วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบเบิกเงิน    
ลงช่ือผู>พิมพ#แบบเบิกเงิน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด>วยทุนส=วนตัว    
คงเหลือกู>ภาคการศึกษาท่ี 3 (ถ>ามี)    
วันท่ีเซ็นแบบเบิกเงิน    
ลงช่ือผู>พิมพ#แบบเบิกเงิน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาที ่3 (ถ�ามี)    
ชําระเพ่ิมด>วยทุนส=วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบเบิกเงิน    
ลงช่ือผู>พิมพ#แบบเบิกเงิน    

 

*เมื่อเซ็นแบบยืนยันแล>วกรุณาตรวจสอบความถูกต>องผ=าน http://reg.kbu.ac.th ว=า
มีป̀ญหาหรือไม= ถ>ามีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหลังจากการเซ็นแบบยืนยัน 
นักศึกษาต>องรับผิดชอบค=าใช>จ=ายท่ีเกิดข้ึนด>วยทุนส=วนตัว ทุกกรณี 
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การเซ็นแบบเบิกเงินค�าลงทะเบียนเรียน (สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

ป&การศึกษา    
วงเงินกู�ยืมต�อป&    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 1    
คงเหลือกู>ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด>วยทุนส=วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบเบิกเงิน    
ลงช่ือผู>พิมพ#แบบเบิกเงิน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาท่ี 2    
ชําระเพ่ิมด>วยทุนส=วนตัว    
คงเหลือกู>ภาคการศึกษาท่ี 3 (ถ>ามี)    
วันท่ีเซ็นแบบเบิกเงิน    
ลงช่ือผู>พิมพ#แบบเบิกเงิน    
    
ยอดกู�ภาคการศึกษาที ่3 (ถ�ามี)    
ชําระเพ่ิมด>วยทุนส=วนตัว    
วันท่ีเซ็นแบบเบิกเงิน    
ลงช่ือผู>พิมพ#แบบเบิกเงิน    

 

*เมื่อเซ็นแบบเบิกเงินแล>วกรุณาตรวจสอบความถูกต>องผ=าน http://reg.kbu.ac.th 
ว=ามีป̀ญหาหรือไม= ถ>ามีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหลังจากการเซ็นแบบเบิกเงิน 
นักศึกษาต>องรับผิดชอบค=าใช>จ=ายท่ีเกิดข้ึนด>วยทุนส=วนตัว ทุกกรณี 
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การแก�ไขแบบเบิกเงินค�าลงทะเบียนเรียน 

(สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

ป&การศึกษา    
ภาคการศึกษา 1 
แก>ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู>ตรวจการแก>ไข    
แก>ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู>ตรวจการแก>ไข    
    
ภาคการศึกษา 2 
แก>ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู>ตรวจการแก>ไข    
แก>ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู>ตรวจการแก>ไข    
    
ภาคการศึกษา 3 
แก>ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู>ตรวจการแก>ไข    
แก>ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู>ตรวจการแก>ไข    
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การแก�ไขแบบเบิกเงินค�าลงทะเบียนเรียน 

(สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

ป&การศึกษา    
ภาคการศึกษา 1 
แก>ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู>ตรวจการแก>ไข    
แก>ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู>ตรวจการแก>ไข    
    
ภาคการศึกษา 2 
แก>ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู>ตรวจการแก>ไข    
แก>ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู>ตรวจการแก>ไข    
    
ภาคการศึกษา 3 (ถ�ามี) 
แก>ไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 

   

ผู>ตรวจการแก>ไข    
แก>ไขครั้งท่ี 2 วันท่ี    
ผู>ตรวจการแก>ไข    
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บันทึกการแต�งกายไม�เรียบร�อย 

(สําหรับอาจารย,กองทุนบันทึก) 

เง่ือนไข การติดต=อกองทุนกู>ยืมทุกครั้งนักศึกษาแต=งกายชุดนักศึกษาท่ีถูก
ระเบียบ ห>ามใส=กระโปรงสั้นกว=าระดับเข=า ห>ามใส=กางเกงยีนส# ห>ามใส=
รองเท>าแตะ  
ผ>าคลุมฮียาบ อนุญาตใช>สีดํา สีกรม สีขาว เท=าน้ัน หากนอกเหนือจากน้ีถือ
ว=าผิดระเบียบจะมีการตักเตือน การตักเตือนมีดังน้ี 
 
หากเตือนครบ 3 ครั้งนักศึกษาเตรียมตัวถูกตัดสิทธิ์การกู>ยืม 
เตือนครั้งท่ี 4 ส=งบทความเก่ียวกับภัยอันตรายเรื่องการแต=งกาย 
เตือนครั้งท่ี 5 ตัดทุนค=าเล=าเรียน 
เตือนครั้งท่ี 6 ตัดสิทธิ์การกู>ยืมตลอดปU  

ครั้งท่ี
เตือน 

เรื่องท่ีเตือน วันท่ีเตือน โดย 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

การตักเตือนทุกครั้งมีการบันทึกลงในระบบ KIS 
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ส�วนท่ี 7 การติดต�อชําระหนี้ 

 เมื่อสําเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา นักศึกษามีหน>าท่ีท่ีต>องติดต=อชําระหน้ี
คืน เน่ืองจากเงินกองทุนให>กู>ยืมเพ่ือการศึกษาน้ีเปFนเงินทุนหมุนเวียน หากนักศึกษาไม=
ชําระหน้ีคืนจะส=งผลให>รุ=นน>องท่ีขาดแคลนทุนทรัพย#ทางการศึกษาไม=มีโอกาส
เหมือนกับนักศึกษาท่ีได>รับโอกาสทางการศึกษาเช=นน้ี และอาจถึงกับถูกฟuองร>อง
ดําเนินคดีซึ่งจะส=งผลท่ีไม=ดีต=ออนาคตข>างหน>าต=อไป 

 การชําระหนี้ สามารถติดต=อชําระเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา ได>
ทันที หากชําระหน้ีภายในระยะเวลา 2 ปUหลังจากหยุดกู> ผู>กู>ยืมจะไม=เสียดอกเบ้ีย ซ่ึง
เปFนการลดหน้ีเงินต>น เรียกว=า “ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย” แต=หากยังชําระไม=หมดใน
ระยะน้ีสามารถชําระได>อีกภายในระยะเวลา 15 ปU จะมีอัตราดอกเบ้ียร>อยละ 1 บาท
ต=อปUเท=าน้ัน เว>นแต=โครงการพิเศษท่ีมีชําระอัตราดอกเบ้ียร>อยละ 0.5 บาทต=อปU 

สามารถดูรายละเอียดยอดหน้ีท่ีต>องชําระได>ท่ี www.studentloan.or.th โดยติดต=อ
ชําระได>ท่ี 

-  ธนาคารกรุงไทย   
-  ธนาคารอิสลามแห=งประเทศไทย 
-  ธนาคารแลนด# แอนด# เฮ>าส# 
-  ธนาคารทหารไทย 
-  ธนาคารไทยพาณิชย# 
-  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
-  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ#การเกษตร  
-  บริษัท เคาน#เตอร# เซอร#วิส จํากัด 
-  บริษัท ไปรษณีย#ไทย จํากัด    
-  QR Code 
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ส�วนท่ี 8 ผลกระทบของการไม�ติดต�อชําระหนี้ 

ในการน้ี หากผู>กู>ยืมมิได>ชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผู>กู>ยืม
จะต>องเสียเบ้ียปรับดูข>อมูลเพ่ิมเติมท่ี  

 

 

 

 

 

ซ่ึงจะทําให>ผู>กู> ยืมและผู> คํ้าประกัน (บิดา/มารดา/ผู>ปกครอง     
ท่ีลงนามในสัญญากู>ยืม) อาจถูกบอกเลิกสัญญากู>ยืมฯ และถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย  เพ่ือเรียกหน้ีท้ังหมดคืน ซ่ึงท=านจะต>องเสียค=าใช>จ=ายใน
การดําเนินการต=างๆ แทนกองทุนฯ ด>วย 
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ข้ันตอนการฟJองร�องดําเนินคดี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โจทก,(กยศ./กรอ.)ย่ืนฟJองคดีต�อศาล 

ส�งหมายเรียก และสําเนาคําฟJอง 

นัดวันไกล�เกล่ีย ให�การ และสืบพยาน 

จําเลย (ผู�กู�และผู�คํ้า) มาศาล ไกล�เกลี่ย จําเลย (ผู�กู�และผู�คํ้า) ไม�มา 

ตกลงได� ตกลงไม�ได� 

ถอนฟJอง จําหน�ายคดี 

พิพากษาคดีตามยอม 

ย่ืนคําให�การ ไม�ย่ืนคําให�การ 

ส�งเอกสาร/สืบพยานฝMายเดียว 

สืบพยานโจทก,/จําเลย 

พิพากษาคดี 
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ส�วนท่ี 9 Web site ท่ีเก่ียวข�อง 

Web site ใช�สําหรับ 
http://www.studentloan.or.th 
 
 
 

และ กยศ. Connect 

1. ยื่นแจ>งความประสงค#กู>ยืมเฉพาะภาคการศึกษาแรก 
2. ยืนยันยอดทุกภาคการศึกษาพร>อมพิมพ#แบบเบิกเงิน 
3. ตรวจสอบการโอนเงินของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) และธนาคารอิสลามแห=งประเทศไทย 

http://reg.kbu.ac.th 
 

1. ตรวจสอบความถูกต>องขั้นตอนการกู>ยืม 
2. ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
4. ดาวน#โหลดเอกสารสัญญา แบบเบิกเงิน 

http://loan.kbu.ac.th 
 

1. ติดตามประกาศผลการอนุมัติ 
2. ติดตามประกาศวันส=งเอกสารขอกู>ยืมของทุกปU

การศึกษา 
3. ติดตามประกาศวันเซ็นแบบเบิกเงินของทุกภาค

การศึกษา 
4. ติดตามประกาศวันดาวน#โหลดแบบเบิกเงินของทุก

ภาคการศึกษา 
5. ติดตามประกาศกิจกรรมกองทุน 
6. ดาวน#โหลดแบบฟอร#มต=าง ๆ เกี่ยวกับการกู>ยืม 

Page Facebook 
Kasemloan Studentloan 

1. ติดตามข=าวสารทุกอย=างของกองทุนกู>ยืม 
2. สอบถามข>อมูล หรือข>อสงสัยเกี่ยวกับการกู>ยืม 

 
 
 

e-mail : 
formkbuloan@kbu.ac.th 

1. สําหรับส=งแบบฟอร#มขอกู>ยืม 
2. ส=งแบบคํายืนยันขอกู>ยืมสําหรับภาคการศึกษาแรกท่ี

เริ่มกู> 
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ติดต�อกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

วิทยาเขตร=มเกล>า 77 ถนนร=มเกล>า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห>องกองทุนกู>ยืม 
โทรศัพท# 0-2904-2222 ต=อ 2118 หรือ 2119 โทรสาร 0-2904-2200 

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห>องกองทุนกู>ยืม 
โทรศัพท# 0-2320-2777 ต=อ 1420 หรือ  1455 โทรสาร 0-2321-4444 

กรณีส=งเอกสารทางระบบขนส=ง กรุณาส=งมาท่ีวิทยาเขตพัฒนาการเท=าน้ัน 
และระบุว=าให>ส=งในวันเวลาทําการ คือวันจันทร#-เสาร# เวลา 08.30 – 16.30 
น. เว>นวันหยุดราชการ การส=งเอกสารกรุณาใส=ซองแข็งเพ่ือปuองกันเอกสาร
เสียหาย 

ติดต=ออาจารย#ประจํากองทุนเงินให>กู>ยืมเพ่ือการศึกษา 
กรุณาติดต=อเวลาทําการ จันทร#-เสาร# เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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บันทึก 
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บันทึก 
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