
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการใหกูยมืเงิน 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกบัรายไดในอนาคต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 

โดยใชระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาฤดูรอน  ประจําปการศึกษา 2551 
---------------------------------- 

ตามที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนดใหนักศึกษาที่กูยืมเงินในระบบ e-Studentloan ตอง
ทําการเขาระบบในเว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (http://www.studentloan.or.th/)  เพื่อยืนยันการขอ
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาทุกภาคการศึกษาและขณะนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดเปดระบบใหนักศึกษาเขา
ไปทําการยืนยันการกูยืมเงิน ภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2551ไดตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2552 นั้น 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืม
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดพิจารณาเห็นสมควรประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอกูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ e-Studentloan  ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2551 
ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครกูยืมเงินเพื่อการศึกษา   
1. เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ที่เคยไดรับอนุมัติใหกูยืมเงิน กยศ. ในภาคการศึกษาที่ 

1/2551 และไดสง สัญญาพรอมลงนามในแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ  ภาคการศึกษา ที่ 1
และ2/2551 เรียบรอยแลว 

2. นักศึกษา ที่ไมมีหนี้สินติดคางตอมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้นักศึกษาจะไดรับการผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษาฤดูรอน    

ปการศึกษา 2551  เมื่อนักศึกษาลงนามในแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ  ระหวางวันที่25-27 
มีนาคม 2552  เรียบรอยแลว  และหามนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษาฤดูรอน           
ปการศึกษา 2551  (ยกเวนนักศึกษาที่กูเฉพาะคาครองชีพ) 

 
ข.  หลักเกณฑ เงื่อนไขในการกูยืมเงิน 
1. นักศึกษาที่ตองการใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงินสวัสดิการ  ไดแกนักศึกษาที่มีรายไดครอบครัวไม

เกิน 200,000.-บาทตอป  และผูปกครองสามารถเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ตนสังกัดไดปการศึกษา
ปกติละไมเกิน 20,000.-บาท (ตามหนังสือที่ กค0422.3(/ว.271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เร่ือง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ขอ1.1 สถานศึกษาของทางราชการ  
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ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินปการศึกษาละ 20,000.-บาท) หรือประสงคจะขอเบิกเงินกับ
หนวยงานอื่นๆจะขอกูไดเพียงสวนที่เบิกไมได  คือไมสามารถขอกูยืมเงินคาธรรมเนียมทางการศึกษาและคา
หอพักในสถานศึกษาไดเต็มจํานวน   แตสามารถขอกูยืมเงินเฉพาะคาครองชีพเดือนละ 2,000 บาท  จํานวน 6  
เดือน สําหรับภาคพิเศษและ 4 เดือน สําหรับภาคปกติ  แตยอดกู 3 ภาคการศึกษารวมกันจะตองไมเกินเพดานเงิน
ที่กองทุนฯ กําหนด  ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 

กรณี  นักศึกษาภาคปกติ  (กูไดเฉพาะคาครองชีพรายเดือน  เดือนละ 2,000  จํานวน 4 เดือน/ 1 ภาค
การศึกษา) 

 

คาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา 

เบิกเงินได 
(ชําระเงินเอง) 

กูคาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา 

กูคารายเดือน 
√ 

รวมยอดกู 
√ 

1/2551                    6,000 6,000 0 8,000 8,000 
2/2551                    6,000 6,000 0 8,000 8,000 
ฤดูรอน/2551          3,000 3,000 0 8,000 8,000 

 

กรณี  นักศึกษาภาคพิเศษ  (กูไดเฉพาะสวนที่เบิกไมได  และยอดกู 2 ภาคการศึกษารวมกันจะตอง
ไมเกินเพดานเงินที่กองทุนฯ กําหนดในแตละคณะ  สวนคาครองชีพรายเดือน เดือนละ 2,000 จํานวน 6 เดือน/   
1 ภาคการศึกษา) 

 

คาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา 

เบิกเงินได 
(ชําระเงินเอง) 

กูคาธรรมเนียมการศึกษาและ 
คาหอพักในสถานศึกษา √ 

กูคารายเดือน 
√ 

รวมยอดกู 
√ 

1/2551              35,000 7,500 27,500 12,000 27,500 
2/2551              35,000 12,500 22,500 12,000 22,500 

ฤดูรอน/2551 เบิกครบ 20,000 แลว กูยืมไมได กูยืมไมได ไมมียอดกู 
 
โดยนักศึกษาที่ประสงคจะขอเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.1 ชําระเงินจํานวนในสวนที่สามารถขอเบิกเงินไดประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2551  

แตเมื่อรวมกันทั้ง 3 ภาคการศึกษาแลวไมเกิน 20,000.-บาท ที่งานธุรการ ช้ัน 2  อาคารกองพัฒนานักศึกษา  
สํานักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่ลงนามแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ   ระหวางวันที่25-27 
มีนาคม 2552  โดยจะไดรับใบเสร็จรับเงิน  (มช.17)  เพื่อนําไปเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ตนสังกัด
ของผูปกครอง   แตถาไมสามารถใชใบเสร็จรับเงิน  (มช.17) ในการเบิกเงินฯได  สามารถติดตอขอรับใบแจงผล
การลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50)  เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)แลว  ประมาณ 3 เดือนหลังจากวันที่จัดสงแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพไปให
ธนาคาร    
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1.2 หากยอดเงินที่ปรากฏบนแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ  ประจําภาค
การศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2551  ไมตรงกับยอดคาลงทะเบียนในใบแจงผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน 
(มชท.50)  หรือมีการชําระเงินไปแลว  นักศึกษาตองแจงขอแกไขขอมูลยอดเงินใหถูกตอง  หากมาติดตอหลัง
กําหนดในประกาศหรือหลังจากที่กองทุนฯ ปดระบบแลว  จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ e-
Studentloan ไมสามารถขอทําเรื่องเบิกเงินบุตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจยอนหลังได  และไมสามารถยื่นเรื่องขอรับ
เงินคืนได 

2. เพดานวงเงินกูยืมท้ังหมด การกูยืมเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาครองชีพ นักศึกษาสามารถ
ขอกูไดไมเกินเพดานวงเงินที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนด  ประจําปการศึกษา 2551  ดังตอไปนี้ 

คณะ อัตราสูงสดุ 
2.1   มนุษยศาสตร  ศึกษาศาสตร  สังคมศาสตร  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร 
         การสื่อสารมวลชน  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  นิติศาสตร 
         วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี (สาขาการจัดการสมัยใหมฯ) 

วิจิตรศิลป  สถาปตยกรรมศาสตร    

60,000 บาท/ป 

2.2   วิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เกษตรศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร 
         วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  (สาขาวิศวกรรมซอฟแวรและ 
         สาขาแอนนิเมชั่น) 

70,000 บาท/ป 

2.3   เภสัชศาสตร  เทคนิคการแพทย  พยาบาลศาสตร   80,000 บาท/ป 
2.4   แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  150,000 บาท/ป 

ค. ขั้นตอนการขอกูยืมเงิน ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2551 

วัน เดือน ป กิจกรรม เอกสารที่ใช 
วันที่ 19 มค.–13 มีค.52 

 
1.นักศึกษาเขาระบบฯโดยใชรหัสผาน 
   เพื่อแจงความประสงคขอกูยืมเงินฯ 

 

วันที่ 25 – 26 มีค.52 
 

1. นักศึกษาพมิพ มชท.50   
ภาคการศึกษาฤดูรอน /2551 เพื่อนําไป
ตรวจสอบขอมูลยอดเงินที่ขอกูยืมที่
กองพัฒนานกัศึกษา   
2. ชําระเงินสวนที่ตองการใบเสร็จรับ 
เงินเบิกเงนิสวสัดิการบุตรขาราชการ/
รัฐวิสาหกจิที่งานธุรการ กองพัฒนา
นักศึกษาและยื่นเรื่องที่งานทุนและ
บริการ กองพฒันานักศกึษาเพื่อขอ
ประทับตรายางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มชท.50  ภาคการศึกษาฤดูรอน/2551 
 
 
 

เฉพาะนกัศึกษาที่ประสงคจะขอ
ใบเสร็จรับเงินเบิกเงินสวัสดกิารบุตร
ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ (เบิกไดป
การศึกษาปกตลิะไมเกิน 20,000.-
บาท) 
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วัน เดือน ป กิจกรรม เอกสารที่ใช 
 3. นักศึกษาลงนามในแบบลงทะเบียน/

แบบยืนยันจํานวนเงนิคาเลาเรียนและคา
ครองชีพ ภาคการศึกษาฤดูรอน /2551 
 
หมายเหตุ : หากไดชําระเงินในขอ 2-3
หรือ  ชําระเงนิเองแลวที่คณะ ,กองคลัง
ธนาคาร, RB3, หอพัก หรือ ฯลฯ 
ใหแสดงใบเสร็จกอนการลงนามในขอ
4 เพื่อแกไขขอมูลยอดเงินใหถูกตอง 

เอกสารที่กองพัฒนานักศกึษา
จัดเตรียมไวให แบบลงทะเบียน/แบบ
ยืนยนัจํานวนเงินคาเลาเรียนและคา
ครองชีพ 

 

พค. 52 
เปนตนไป 

นักศึกษารอรับเงินคาครองชีพ ภาค
การศึกษาฤดูรอน /2551 โอนเขาทาง
บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
ประมาณ 1 เดอืนหลังจากกองพัฒนา
นักศึกษาตรวจสอบและยืนยนัขอมูลที่
นักศึกษาลงนามใน แบบยืนยนัจํานวน
เงินคาเลาเรียนและคาครองชีพ ภาค
การศึกษาฤดูรอน /2551 เรียบรอยแลว 

 

หากนักศึกษาไมดําเนินการตามขั้นตอนขางตน นักศึกษา จะไมไดรับผอนผันการชําระเงิน
คาลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2551  และไมไดรับการโอนเงินคาครองชีพจาก กยศ. 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 
 

                       ประกาศ   ณ   วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2552 
 

 

                                                              (ลงนาม)รองศาสตราจารยนายแพทยอํานาจ  อยูสุข 
    รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

    ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน 
    กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

    และกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต 
                                                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

        สําเนาถูกตอง 
 

(นางสมทรง  ล้ิมรังสรรค) 
      นักวิชาการศึกษา 8     ยิ่งลักษณ / คัด / ทาน 


