
 

 

กท.101 

แบบแจ�งความประสงค�ขอกู�ยืมเกินระยะเวลา � ลักษณะที่ 1  � ลักษณะท่ี 2 เลขท่ีสัญญา   .... .... /.... .... .... .... 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ประจําป�การศึกษา  2564 

ทําเครื่องหมาย � ลงในช)องท่ีต�องการ ทําเครื่องหมาย � ลงในช)องท่ีไม)ต�องการ  ทุกช#องต&องมีเคร่ืองหมายห&ามเว&นว#าง 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นางสาว/อ่ืนๆ….)  ..…………………………………………….…..…………….… วัน/เดือน/ป3 เกิด .... ..../.... .... /25.... ....   
เลขประจําตัวประชาชน .... - .... .... .... ....- .... .... .... .... ....- .... ....- ....  รหัสนักศึกษา …. …. - …. …. …. …. ….- …. …. …. …. …. 
ช่ือ-สกุล บิดา ………………………………………...เบอร�โทรศัพท� ………..…..………. มารดา  ..………………………..………………เบอร�โทรศัพท�………………….… 
ช่ือ-สกุล ผู&ปกครอง (กรณีไม#มีบิดา หรือมารดา)  ..………...……………………………………….………… ...เบอร�โทรศัพท�……………..............……….  
เพ่ือนสนิทคนท่ี 1 ช่ือ-สกุล......................................................... เบอร�โทรศัพท�ตดิต)อ ................................... � ในมหาวิทยาลัย � นอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือนสนิทคนท่ี 2 ช่ือ-สกุล......................................................... เบอร�โทรศัพท�ตดิต)อ ................................... � ในมหาวิทยาลัย � นอกมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาอยู)ในความดูแลของ � บิดา    � มารดา  � ผู�ปกครอง (มีความเก่ียวข�องกับนักศึกษาเป:น ............................... ของนักศึกษา) 
นักศึกษากรุณากรอกอาชีพของบุคคลท่ีนักศึกษาอยู#ในความดูแล (ตัวอย)างการกรอกอยู)ด�านหลัง) 
 ตัวอย)างอาชีพ เกษตรกร ประมง รับจ�าง ค�าขาย ธุรกิจส)วนตัว ข�าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ไม)ประกอบอาชีพ 

อาชีพ 
กรุณาระบุอาชีพ 

บิดา 
อธิบายลักษณะของอาชีพ 

มารดา 
อธิบายลักษณะของอาชีพ 

ผู&ปกครอง 
ความสัมพันธ�เป:น ............... 

    
    
รายได�รวมต#อป� (บาท) 
โดยไม)หักค)าใช�จ)าย 

   

บุคคลท่ีไม#ได&อยู#ดูแลนักศึกษาคือ ................................ เนื่องจาก � แยกทางกัน  � หย)าร�าง  � เสียชีวิต  � ไม)ส)งเสียเล้ียงดู  �  หายสาบสูญ 
บุคคลท่ีไม#ได&อยู#ดูแลนักศึกษาคือ ................................ เนื่องจาก � แยกทางกัน  � หย)าร�าง  � เสียชีวิต  � ไม)ส)งเสียเล้ียงดู  �  หายสาบสูญ 
ตัวอย#างการบันทึกอาชีพของบุคคลท่ีนักศึกษาอยู)ในความดูแล เช)น อยู)กับบิดา อาชีพเกษตรกร และมารดา อาชีพค�าขาย ให�ใส)ในช)องดังน้ี 

อาชีพ 
กรุณาระบุอาชีพ 

บิดา 
อธิบายลักษณะของอาชีพ 

มารดา 
อธิบายลักษณะของอาชีพ 

ผู&ปกครอง 
อธิบายลักษณะของอาชีพ 

เกษตรกร สวนยางพารา ไร)ตนเอง 10 ไร)   
ค�าขาย  ค�าขายของชํา ร�านเช)า  
รายได�รวมโดยไม)หัก
ค)าใช�จ)ายต#อป� 

150,000 200,000  

มีพ่ีน�องบิดามารดาเดียวกันจํานวน ….. คน ชาย …. คน หญิง …. คน (ไม)รวมผู�กู�) พ่ีน�องท่ีไม)ใช)บิดา และ/หรือ มารดาเดียวกันจํานวน …. คน (ไม)รวมผู�กู�) 
จํานวนพ่ีน�องท่ีบิดา/มารดา หรือ ผู�ปกครอง ท่ีต�องส)งเสยีเลีย้งดูจํานวน ….. คน (ไม)รวมผู�กู�) นักศึกษาขณะน้ี � มีงานประจํา �ไม)มีงานประจํา 
ท่ีอยู)ป?จจุบันของนักศึกษาท่ีติดต)อได�สะดวก (ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล)  …………………………………………………..…..……………………………..…………… 
โทรศัพท7มือถือ ….………………..... กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต#อบุคคล ชื่อ……………...............................……... เบอร7โทร.......................................... 
นักศึกษาเคยได&รับทุนมหาวิทยาลัย เช#น ทุนกฬีา ทุนดนตรีไทย ทุนราชประชานุเคราะห7 ฯลฯ ท่ีนอกเหนือจากทุนกู&ยืมเพ่ือการศึกษา หรือไม# 
� ไม)เคย �เคยได�รับทุน ………….. ประเภท …. เม่ือป3…….. จนถึง .......... และในป3 2564 นักศึกษาจะ �ไม)ได�รับทุนต)อ � ได�รับทุน …….............…… ประเภท…….  
คาดว#าจําสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ..... ป�การศึกษา ..............   
ต้ังแต#ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เหลือจํานวน ........ หน#วยกิต จึงจะสําเร็จการศึกษา แนบแบบประมวลผลการศึกษา ขอได&ท่ีศูนย7 SASC 
ประวัติการศึกษา และการกู&ยืม ดูได&จากระบบ www.studentloan.or.th เข&าผู&มีรหัสผ#าน ไปท่ีข&อมูลผู&กู&ยืม 
ป3 ............................ ป3 ............................ ป3 ............................ ป3 ............................ ป3 ............................ ป3 ............................ 
เรียนท่ี 
 

เรียนท่ี 
 

เรียนท่ี 
 

เรียนท่ี 
 

เรียนท่ี 
 

เรียนท่ี 
 

� กู�ยืม 
� ไม)กู�ยืม 

� กู�ยืม 
� ไม)กู�ยืม 

� กู�ยืม 
� ไม)กู�ยืม 

� กู�ยืม 
� ไม)กู�ยืม 

� กู�ยืม 
� ไม)กู�ยืม 

� กู�ยืม 
� ไม)กู�ยืม 

 
 



 

 

กรณีย�ายสถานศึกษา ให�เขียนสาเหตุจากการลาออกจากสถานศึกษาเดิมมาเรยีนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพราะเหตุใด โดยละเอียด 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
เขียนสาเหตุท่ีเรียนไม)สําเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพราะเหตุใด โดยละเอียด 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

(สําหรับนักศึกษา) 
ความประสงค�ขอกู�ยืมของนักศึกษา ข�าพเจ�ามีความประสงค�ขอกู�ยืม 
� ค)าเล)าเรียนเต็มจํานวน � ค)าเล)าเรียนบางส)วน � ไม)กู�ยืมค)าเล)าเรียน 
เน่ืองจาก ................................................................................................................ 
� ค)าครองชีพ � ไม)กู�ยืมค)าครองชีพ เน่ืองจาก................................................ 
หากนักศึกษาประสงค�กู�ค)าครองชีพต�องคลิก � ใน www.studentloan.or.th 
การยื่นกู�ยืม หากไม)คลิกในระบบ นักศึกษาจะไม)สามารถกู�ยืมค)าครองชีพได�หาก

แบบคําขอกู�ยืมป3 2564 มีป?ญหาสะดวกติดต)อแก�ไขท่ี � ร)มเกล�า � พัฒนาการ 
การกู�ยืมนักศึกษาจะต�องปฏิบัติตามวัน และเวลาท่ีกําหนด หากไม)ปฏิบัติตามถือว)า
นักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู�ยืมป3 2564 และยินยอมชําระค)าใช�จ)ายท่ีเกิดขึ้นให�กับ
มหาวิทยาลัยท้ังจํานวน ข�าพเจ�ารับทราบข�อความ และขอรับรองว)าข�อมูลข�างต�นเป:นจริง
ทุกประการ  พร�อมยินยอมรับผิดชอบทุกกรณีหากข�าพเจ�าเปล่ียนแปลงข�อมูลภายหลัง 
 
ลงช่ือ ………….……………………………..………นักศึกษา ตัวบรรจง วันท่ี ....../........./25....... 

(สําหรับเจ&าหน&าท่ี) 
คณะกรรมการสัมภาษณ�ได�รับแบบขอกู�ยืมป3 2564 และได�สัมภาษณ�
เบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว นักศึกษาส)งเอกสาร ณ� ร)มเกล�า � พัฒนาการ 

จากเลขท่ีสัญญา  .... .... / .... .... .... .... 
มีการเปล่ียนแปลง ช่ือ-สกุล ท่ีอยู)ตามทะเบียนบ�าน จากป3ที่ผ)านมา หรือไม)  
(ถ�าเปล่ียนแนบเอกสารใหม)) และเขียน กยศ.108 ให�เรียบร�อย 

�ไม)เปล่ียน � เปล่ียนคือ ............................................................... 
รายได�ครอบครัวรวมต)อป3 .......................... บาท นักศึกษาประสงค�กู�ยืม 

�กู�ยืมค)าเล)าเรียน �กู�ยืมค)าครองชีพ 
�ไม)เข�าประชุม �เข�าประชุม ตรวจสัญลักษณ�จากคู)มือ 
 
โดย  ลงช่ือ………….……………………...…………………  วันท่ี …………………………. 
บันทึกเพิ่มเติม ....................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………. 

สําหรับเจ&าหน&าทีต่รวจสอบเอกสาร  
� ถูกต�อง รายได�ครอบครัว .......................... บาท โดย.....................................วันท่ี...........................   บันทึกลง excel เรียบร�อย วันท่ี ........................................ 
 แก&ไข ครั้งที่ 1 .................................................................................................................................. ตรวจสอบการแก�ไขโดย ..................................... วันท่ี............................. 
 แก&ไข ครั้งที่ 2 .................................................................................................................................. ตรวจสอบการแก�ไขโดย ..................................... วันท่ี............................. 
 แก&ไข ครั้งที่ 3 .................................................................................................................................. ตรวจสอบการแก�ไขโดย ..................................... วันท่ี............................. 
กําหนดการ ส#งแบบแจ�งความประสงค�ขอกู�ยืมต)อ ป3การศึกษา 2564 พร�อมเอกสารประกอบให�ครบภายใน วันท่ี 11 มกราคม 2564 
เอกสารท่ีต&องใช&นําส#งพร&อมกับแบบแจ&งความประสงค7 ขอกู&ยืมต#อ ป� 2564  เอกสารทุกอย#างกรุณาใช&กระดาษ A4 เท#านั้น  
ห&ามใช&กระดาษ FAX   เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต&องโดยเจ&าของเอกสารเท#านั้น  ให&เรียงเอกสารตามลําดับดังนี้ 

(1) คู)มือการกู�ยืม    
(2) หนังสือรับรองรายได�ของครอบครวัผู�กู�ยืม เขียนด�วยลายมือผู�รับรองเท)าน้ัน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป/จํานวน 1 ฉบับ  
(3) สําเนาบัตรข�าราชการของผู�รับรองรายได�จํานวน 1 ฉบับ, (กรณีใช�แบบฟอร�ม กยศ.102)  เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง  ลายมือช่ือ

ให�ตรงกับหนังสือรับรองรายได� 
(4) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย�ท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต ให�รับรองความประพฤติ และการแต)งกายของนักศึกษา 
(5) ใบเปลี่ยนแปลง กยศ. 108 (แนบเฉพาะกรณีท่ีนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุล, ท่ีอยู)ตามทะเบียนบ�าน, เลขท่ีบัญชีธนาคาร) 

รับได�ท่ีห�องกองทุนฯ และนักศึกษากรุณาแจ�งการเปลี่ยนแปลงกับ กยศ.ท่ี 02-0164888 ก)อนการยื่นกู�ผ)านระบบ e-studentloan 
(6) สําเนาใบหย)า, สําเนาใบมรณบัตร, หนังสือรับรองสถานภาพ  ใช�ในกรณีท่ีไม)มีเอกสารสําคัญจากทางราชการ , เอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

สําคัญต)อการพิจารณา สแกนเพ่ือดาวน�โหลดหนังสือรับรองสถานภาพ 
(7) เรียงความ 1 แผ)น 

นักศึกษารับทราบว#าจะกู&ยืมเงินเกินหลกัสูตรได&ต#อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามท่ี กยศ. กําหนด 5 ข&อ คือ 
1. ผู�กู�ยืมต�องเรียนในคณะ สาขา/วิชาเดิมตลอดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ไม)เคยติด F และ W ไม)เคยรักษาสถานภาพ 
2. ผู�กู�ยืมต�องไม)เคยย�ายสถานศึกษาในระดับปริญญาตร ี
3. เมื่อกู�ได�แล�วต�องเรียนให�สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป3การศึกษา ถ�ายงัไม)สําเร็จการศึกษา ผู�กู�ยมืจะต�องรับผิดชอบ ค)าใช�จ)าย

การศึกษาในวิชาท่ีเหลืออยู)ด�วยตนเอง 
4. ผู�กู�ยืมจะต�องมีหน)วยกิต คงเหลือไม)เกินกว)า 36 หน)วยกิต หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม)ต่ํากว)า 2.00 กรณีใดกรณีหน่ึง 
5. สถานศึกษาต�องมีวงเงินกู�ยืมรายเก)าของป3การศึกษา 2564 คงเหลือ จึงจะได�รับการพิจารณาให�กู�ยืม 

 

 

กรุณา

เตรียม

เอกสาร

ให้ครบ

ก่อนส่ง 



 

 

 
 
กรุณากรอกข&อมูลรายวิชาลงในตารางท่ีกําหนดให& เฉพาะกรณีท่ีไม#ได&สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 ภาคเรียนท่ี 3/2564 
รหัสวิชา หน#วยกิต จํานวนเงิน รหัสวิชา หน#วยกิต จํานวนเงิน 

      
      
      
      
      
      
      
ค)าธรรมเนียม ****************  ค)าธรรมเนียม ****************  

รวมทั้งสิ้น ****************  รวมทั้งสิ้น ****************  
 

1.อาจารย�ท่ีปรึกษาตรวจสอบโดย .................................................. 2.กองการเงินตรวจสอบโดย ........................................... 
 
มีข�อสงสัยประการใดติดต)อสอบถามได�ท่ี วิทยาเขตพัฒนาการ 0-2320-2777 ต)อ 1420,1455  วิทยาเขตร)มเกล�า 0-2904-2222 ต)อ 2118  
 
 

หากมีข&อสงสัย กรุณาติดต#อ 
มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต#อ 1420,1455 Fax 02-321-4444   http://loan.kbu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต วทิยาเขตร#มเกล&า โทร. 02-904-2222 ต#อ 2118 ,2119 Fax 02-904-2200 http://loan.kbu.ac.th 
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ติดตามข่าวสาร 

Page Facebook :  
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หนังสือรับรองรายได&ครอบครัวของผู&กู&ขอกู&ยืมเงิน  
 

      วันท่ี ........เดือน .............................................. พ.ศ. .................. 
 
 ข�าพเจ�า .............................................................................. ตําแหน)ง ............................................................... 
สังกัด .....................................................................สถานท่ีทํางาน ................................................................................. 
เลขท่ี .......... หมู)ท่ี ..............ตรอก/ซอย ..................... ถนน ............................... ตําบล/แขวง ..................................... 
อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย�................. โทรศัพท� ........................... 
ขอรับรองว)า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................ผู�ขอกู�ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... อยู)บ�านเลขท่ี ..................... 
หมู)ท่ี ..............ตรอก/ซอย ............................ถนน ......................... ตําบล/แขวง............................................................ 
อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย�................. โทรศัพท� ........................... 
มีรายได�ป3ละ ............................ บาท 
 คู#สมรสของผู&กู&ยืมเงิน ชื่อ – สกุล ................................................................. � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย�................. โทรศัพท� ...........................มีรายได�ป3ละ ............................ บาท 
 บิดาของผู&กู&ยืม ชื่อ – สกุล ............................................................................ � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย�................. โทรศัพท� ...........................มีรายได�ป3ละ ............................ บาท 
 มารดาของผู&กู&ยืม ชื่อ – สกุล ........................................................................ � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย�................. โทรศัพท� ...........................มีรายได�ป3ละ ............................ บาท 
 ผู&ปกครองของผู&กู&ยืม (ท่ีไม)ใช)บิดา-มารดา) ชื่อ – สกุล ................................. � ถึงแก)กรรม � ยังมีชีวิตอยู)  
ประกอบอาชีพ  ..................................... สถานท่ีทํางาน .................................................... เลขท่ี............หมู)ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ......................ถนน ..................... ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย�................. โทรศัพท� ...........................มีรายได�ป3ละ ............................ บาท 
 ข�าพเจ�าขอรับรองและยืนยันว)าข�อความดังกล)าวข�างต�นเป:นความจริง หากปรากฏภายหลังว)าได�มีการรับรองข�อความอัน
เป:นเท็จ ข�าพเจ�ายินยอมรับผิดชอบต)อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก)กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

          
        ลงชื่อ .............................................................. 
            (.................................................................) 
         ตําแหน)ง .......................................................... 
 
 
 

สําหรับผู�รับรองลงนาม  
กยศ.102 

หมายเหตุ การรับรองรายได�ของครอบครัวให�บุคคลดังต)อไปน้ี 
เป:นผู�รับรอง 
1. เจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับบําเหน็จบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู�ว)าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน�าสถานศึกษาท่ีผู�ขอกู�ยืมศึกษาอยู) 



 

 

 
 
 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย7แนะแนว/อาจารย7ท่ีปรึกษา 
 

 
 
วันท่ี………..เดือน…………………….พ.ศ.………….………. 

 
ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ………………………) …………………………………………………….…………………..….… 

ตําแหน)ง �อาจารย�ประจํา �อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 
ทําการสอนประจํา  คณะ � บริหารธุรกิจ � นิติศาสตร� � นิเทศศาสตร� � วิศวกรรมศาสตร�  
� สถาป?ตยกรรมศาสตร� � ศิลปศาสตร� � วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี � จิตวิทยา  
� สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการบิน � วิทยาศาสตร�การกีฬา  � พยาบาลศาสตร� 
สาขาวิชา ............................................................................... 
เป:นอาจารย�แนะแนว/อาจารย�ท่ีปรึกษาของ (นาย/นางสาว) ...............................................……………………………............ 

นักศึกษา ชั้นป3ท่ี …………  ภาควิชา/สาขาวิชา � เหมือนด�านบน �อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................ 
ความเห็นของอาจารย7แนะแนว/อาจารย7ท่ีปรึกษา  
นักศึกษามีความประพฤติ � เรียบร�อย  � ควรปรับปรุง คือ ...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นักศึกษาแต)งกาย � เรียบร�อย   
� ควรปรับปรุง  

    �  ทรงผม ....................................................................................................................... 
    �  เสื้อ ........................................................................................................................... 
    �  กางเกง/กระโปรง ..................................................................................................... 
    �  เข็มขัด ...................................................................................................................... 
    �  เข็มมหาวิทยาลัย ...................................................................................................... 
    �  รองเท�า .................................................................................................................... 
    �  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................  

ความเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม .................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ…………………………………...……..………… 
(…………..………………………………..……) 

ตําแหน)ง� อาจารย�ประจํา � อ่ืน ๆ .................................... 
เบอร�โทรศัพท�……………………………………… 

 
หากมีข&อสงสัย กรุณาติดต#อ 

มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต วทิยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต#อ 1420,1455 Fax 02-321-4444   http://loan.kbu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต วทิยาเขตร#มเกล&า โทร. 02-904-2222 ต#อ 2118,2119  Fax 02-904-2200 http://loan.kbu.ac.th 

กยศ.103 



 

 

 
ให�นักศึกษาเขียนเรยีงความ เรื่อง “เงินออมของฉันวันนีส้ร&างประโยชน7ให&สังคมในอนาคต” 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นางสาว/อ่ืนๆ….)  ..…………………………………………….…..…………….… เลขท่ีสญัญา   .... .... /.... .... .... ....  
รหัสนักศึกษา …. …. - …. …. …. …. ….- …. …. …. …. ….  เบอร�โทรศัพท�เพ่ือติดต)อการรับรางวัล ............................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
นักศึกษากู&ยืมต#อป� 2564 ส#งพร&อมแบบฟอร7มการกู&ยืมต#อป� 2564 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาส#งภายในเดือนมกราคม 2564 



 

 

การเขยีนเรียงความ 

            ในการเขียนเรียงความเรามักประสบป?ญหาว)า จะเขียนอะไรบ�างเขียนอย)างไรจึงจะเป:นเรียงความที่ดี ป?ญหาเหล)าน้ีสามารถแก�ป?ญหาได�ด�วย
การศึกษาทําความเข�าใจเกี่ยวกับส)วนประกอบในการเขียน การใช�โวหารแนวปฏิบัติแต)ละขั้นตอน รวมทั้งการฝkกทักษะการเขียนอย)างสมํ่าเสมอ จะช)วย
ให�การเขียนเรียงความมีความน)าสนใจและน)าติดตามอ)านย่ิงขึ้น 

1. ความหมายและองค7ประกอบของเรียงความ 

            เรียงความ คือ ข�อความหลายย)อหน�าที่บรรยายหรืออธิบายเร่ือง หรือความคิดเห็นอย)างไรอย)างหน่ึงประกอบด�วย หัวข�อ คํานํา(ความนํา) เน้ือ
เร่ือง(ตัวเร่ือง) และสรุป(ความลงท�าย) แต)ถ�าพูดถึงองค�ประกบของเรียงความ จะประกอบด�วยส)วนสําคัญ 3 ส)วน คือ คํานํา เน้ือเร่ือง และสรุป 

        1.1 หัวข�อ คํานํา มีทั้งเร่ืองทีใ่กล�ตัวและไกลตัว เร่ืองที่เป:นรูปธรรมและนามธรรม เร่ืองที่เกี่ยวกับประสบการณ�โดยตรงของผู�เขียน เกี่ยวกับสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรม อาชีพ ธรรมชาติ ประสบการณ� การดําเนินชีวิต เป:นต�น 

        1.2 คํานํา(ความนํา) เป:นส)วนเร่ิมต�นของเรียงความ นําหน�าที่นําเกร่ินเข�าสู)เน้ือเร่ืองและปูพื้นฐานความเข�าใจให�แก)ผู�อ)าน ความนําควรมีใจความ
รวบรัดไม)เย่ินเย�อ และไม)ควรซํ้ากับส)วนสรุปเพราะคํานําจะช)วยกระตุ�นให�ผู�อ)านสนใจด�วยเน้ือเร่ืองของเรียงความ ส่ิงที่ควรลีกเล่ียงในการเขียนคํานํา 
ได�แก) 

            1.2.1 เร่ิมต�นจากเร่ืองไกลกินไป เช)น คํานําเร่ืององค�การยูเนสโก ไม)มีความจําเป:นต�องกล)าวถึงความล�มเหลวขององค�ยูเนสโก หรือบุคลากรใน
องค�กร 

            1.2.2 ใช�คําออกตัว เช)น การกล)าวในทาํนาองน้ีไม)ควรกระทาํ 

            1.2.3 ลงความเห็นกว�างเกินไป เช)น คํานําเร่ือง “การเปล่ียนแปลงของภาษาไทย” ไม)ควรใช�คําว)า ภาษาไทยในรอบ 20 ป3 ที่ผ)านมาได�ก�าวหน�า
และเปล่ียนแปลงไปสัมพันธ�กับวิชาอื่นๆ ควรใช�คํานําทีก่ระชับรัดกุม เช)น การเปล่ียนแปลงของภาษาไทยมีการพฒันาอย)างเป:นระยะๆอย)างต)อเน่ือง ทั้ง
ด�านเสียง ความหมายและหลักไวยากรณ�ของไทยอย)างงดงาม 

            1.2.4 คํากล)าวที่เป:นความจริงในตัวเองอยู)แล�ว เช)น “เป:นที่กล)าวกันว)า ส่ิงทีแ่น)นอนในชีวิตมนุษย�มีอย)างเดียวเท)าน้ัน คือ ความไม)แน)นอน” 

        1.3 เน้ือเร่ือง(ตัวเร่ือง) เป:นข�อความต)อจากคํานํา ทําหน�าทีข่ยายใจความของคํานําให�ละเอียดแจ)มแจ�ง ย)อหน�าเน้ือเร่ืองอาจมีได�หลายย)อหน�า 
มากน�อยสุดแต)เน้ือเร่ือง ในการเขียนเรียงความโดยทั่วไปควรกําหนดจุดประสงค�ในการเขียน เพื่อช)วยให�กาํหนดขอบเขตของหัวข�อเรียงความให�ชัดเจน 
นอกจากน้ีก)อนลงมือเขียนควรมีการวางโครงเร่ือง เพือ่ช)วยให�เน้ือหาเรียงความมีเอกภาพไม)ออกนอกเร่ืองและสามารถนําเสนอความคิดได�เป:นลําดับ ไม)
สับสน 

        1.4 สรุป(ความลงท�าย) เป:นข�อความย)อหน�าสุดท�ายทําหน�าที่ปnดเร่ืองช้ีให�เห็นสาระสําคัญที่สุดของเร่ือง และยังทําหน�าที่สนองจุดประสงค�ของ
ผู�เขียนให�แจ)มชัด โดยมีความยาวใกล�เคียงกับคํานํา วิธกีารเขียนบทสรุป มีดังน้ี 

            1.4.1 สังเขปความทั้งหมดที่นําเสนอในโครงเร่ืองอย)างย)อให�ได�สาระสําคัญอย)างชัดเจน 

            1.4.2 นําส)วนสําคัญทีสุ่ดของตัวเร่ืองมากล)าวยํ้าเพื่อสะกิดในผู�อ)าน 

            1.4.3 เลือกสุภาษิต คําคมหรือคํากล)าวที่น)าเช่ือถอือื่นๆมาเป:นส)วนสรุป 

            1.4.4 ฝากข�อคิดแก)ผู�อ)านเพื่อให�นําไปคิดหรือปฏิบัติเม่ือมีโอกาส 

1.4.5 ทิ้งคําถามให�ผู�อ)านใคร)ครวญต)อไปโดยไม)จําเป:นต�องเสนอข�อยุติ 

2. ข&อแนะนําในการเขียนเรียงความ    

2.1 เน้ือความในย)อหน�าต�องเสนอความคิดที่เป:นประเด็นเดียวกัน มีความเป:นเอกภาพ และแต)ละย)อหน�าต�องมีความเช่ือมโยงสัมพันธ� เรียบเรียง
ตามลําดับความคิดเป:นเร่ืองเดียวกนั 

      2.2 การเตรียมความรู�และความคิดในการเขียนเรียงความ จําเป:นต�องเลือกเขียนเรียงความในเร่ืองทีต่นเองมีความรู�และความสนใจ รวมทั้งมีข�อมูล
ในการเขียนมากที่สุด 

      2.3 การเลือกใช�ถ�อยคํา ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเร่ืองที่จะเขียน มีการใช�โวหารประกอบ ใช�ภาษาระดับทางการ ส)วนภาษาพูด คําทับศัพท�
ภาษาต)างประเทศ คําย)อไม)ควรนํามาใช�ในการเขียนเรียงความ 

2.4 กลไกในการเขียนเกี่ยวกับการเขียนตัวสะกดการันต� การเว�นวรรคตอน การเรียบเรียงถ�อยคํา การใช�ภาษา การเลือกสรรคําที่เหมาะสม
และถกูต�อง ส่ิงเหล)าน้ีเป:นป?จจัยสําคัญที่จะช)วยให�งานเขียนเรียงความมีความงดงามและน)าติดตามอ)านจนจบ ตัวอย)างแบบทดสอบ 
ที่มาบทความ https://sites.google.com/site/khwamruphasathai/home/8-kar-kheiyn-reiyng-khwam 


