สํ าหรับระดับปริญญาโท
ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ แก่ นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้ างความเป็ นเลิศ
ประจําปี การศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ขั้นตอนเบื้องต้ นที่นักศึกษาต้ องดําเนินการ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมฯ
1.

2.
3.
4.
5.

ลงทะเบี ย นขอรหั ส เข้ า ใช้ ง าน กยศ.Connect/ระบบกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาแบบดิ จิ ท ัล (DSL) ผ่ า นช่ อ งทาง Web Application
https://wsa.dsl.studentloan.or.th , Mobile Application (กยศ. Connect ) และ www.studentloan.or.th (ระบบการให้กูย้ ืมนักเรี ยน/นักศึกษา
ระบบ DSL)ได้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2565 (ยกเว้ นผูก้ ยู้ มื รายเก่าที่มี กยศ. Connect อยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งลงทะเบียนใหม่)
แบบคําขอกู้ยืมเงินฯ ยืน่ ระบบ DSL ผ่ าน Mobile Application (กยศ. Connect ) หรื อ www.studentloan.or.th หรื อ www.sl.mut.ac.th ได้ประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
แบบแจ้ งกรอบวงเงินค่าเล่าเรี ยนที่นกั ศึกษาต้องการขอกูย้ มื เงิน
หนังสื อให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล (ดาวน◌์โหลดได้ ที่ www.mut.ac.th หรื อ www.studentloan.or.th)
หนังสื อรับรองรายได้ ครอบครัวของผูข้ อกูย้ มื เงิน (กยศ. 102) ใช้เฉพาะกรณี ที่บิดา มารดา, ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรส ไม่ได้ทาํ งานประจํา และไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ (ดาวน◌์โหลดได้ ที่ www.mut.ac.th หรื อ www.studentloan.or.th)
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่จะกูย้ มื ค่าครองชี พเพิ่ม ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา (จํานวน 1 ชุด)

ผู้ขอกู้ยมื เงิน(นักศึกษา)
1. สําเนาใบแสดงผลการเรี ยน ในระดับปริ ญญาตรี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 )
2. บันทึกกิจกรรมจิตอาสา และหลักฐานการเข้าร่ วมโครงการจิตอาสา ปี การศึกษา2564 ไม่กาํ หนดชัว่ โมง แต่ ต้องมีอย่างน้อย 1 กิจกรรม
แบบบันทึกการเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (ดาวน์โหลดได้ที่ www.sl.mut.ac.th)
3. หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ให้เรี ยบร้อย)
4. หนังสื อรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดื อน (ในกรณี มีงานประจํา) หรื อสําเนาบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ (ถ้ามี)
บิดา-มารดา
1. หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ให้เรี ยบร้อย)
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดื อน (ในกรณี มีงานประจํา) หรื อสําเนาบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
3. สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
ผู้ปกครอง(ที่มิใช่ บิดา-มารดา (ถ้ามี ) ในกรณี ที่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองมิใช่บิดา มารดา หรื อในกรณี ที่บิดา มารดา ไม่อุปการะส่ งเสี ยในเรื่ องค่าใช้จ่าย
และไม่ดูแลผูข้ อกูย้ มื เงิน
1. หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ให้เรี ยบร้อย)
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดื อน (ในกรณี มีงานประจํา) หรื อสําเนาบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
คู่สมรส (ถ้ามี ) ในกรณี ที่ผขู้ อกูย้ มื เงินได้ทาํ การสมรสแล้ว ให้ ใช้ เฉพาะเอกสารของคู่สมรสเท่ านั้น
1. หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ให้เรี ยบร้อย) จํานวน 2 ชุ ด
2. สําเนาใบสําคัญการสมรส
3. หนังสื อรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดื อน (ในกรณี มีงานประจํา) หรื อสําเนาบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
ผู้รับรองรายได้
1.สําเนาบัตรข้าราชการ (ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรฯ ให้เรี ยบร้อย)

ข้ อควรปฏิบัติในการถ่ ายเอกสารและรับรองสํ าเนาเอกสาร

1. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้ องใช้ กระดาษ A4 เท่ านั้น และต้องถ่ายเอกสารให้ชดั เจน (กรณี มีรูปถ่ายต้องเห็นหน้าชัดเจน)
2. สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้ าของเอกสารเท่ านั้น (ห้ ามสําเนาเอกสารจากชุดเดิมที่เซ็นรับรองสําเนาแล้ว เพราะจะทําให้รับรอง
เอกสารซํ้าซ้อนและไม่สามารถใช้เอกสารนั้นได้)
ก่อนส่ งเอกสาร กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้ อง และจัดเรียงหลักฐานตามลําดับให้ เรียบร้ อย
 ฝ่ ายกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทร. 0-2988-4025 หรื อ 0-2988-3655 ,0-2988-3666 ต่อ 2323, 2324
www.sl.mut.ac.th , www.facebook.com/studentloanMUT

สํ าหรับสถานศึกษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ผลการพิจารณา
 ผ่าน................
ไม่ผา่ น..................

สํ าหรับระดับปริญญาโท
ส่ งเอกสารตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2565
เอกสารไม่เรี ยบร้อย ไม่ครบถ้วน จะไม่รับโดยเด็ดขาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
แบบแจ้ งกรอบวงเงินค่ าเล่ าเรียนทีน่ ักศึกษาต้ องการขอกู้ยืมฯ

ปี การศึกษา 2565  กู้ยืมรายใหม่
ชื่อ-สกุล...................................................................................
คณะ ..................................................................................
รหัสนักศึกษา .....................................................ชั้นปี ที่ .........(หลักสู ตร.........ปี ) สาขาวิชา ...........................................................................
 ค่ าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ จะขอกู้ยืมเงิน  ค่ าเล่าเรียน
ข้ อมูลค่ าเล่าเรียน/ค่ าใช้ จ่าย

ภาคเรี ยนที่ 1

ภาคเรี ยนที่ 2

ภาคฤดูร้อน

รวมค่าเล่าเรี ยน

ค่ าเล่าเรียนตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยฯ

รวมวงเงินกูย้ มื
(ค่าเล่าเรี ยน + ค่าครองชีพ)

กรอบวงเงินค่าเล่าเรี ยนที่ น.ศ. ขอกูย้ มื ฯ
(ต้ องไม่ เกินวงเงินให้ ก้ ยู ืม 80,000 บาท/ปี )

หมายเหตุ นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะขอกูย้ มื ค่าครองชีพ จะต้ องใส่ เครื่ องหมายถูกค่าครองชีพ
ในขั้นตอนการบันทึกการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL เท่านั้น

สําหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ

ผูบ้ นั ทึกลงระบบกองทุนฯ.......................

ลงชื่อ..................................................นักศึกษาผูข้ อกูย้ มื
ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที่กองทุนฯผูร้ ับเอกสาร
(......................................................)
( .........................................................)
.........../.….............../…..............
…....../…….…........./…............
การแก้ ไขเอกสาร 1. ....................................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................................
3…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

สําหรับนักศึกษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

สํ าหรับระดับปริญญาโท

เพื่อดูยอดเงิ นที่จะใช้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
แบบแจ้งกรอบวงเงินค่าเล่าเรี ยนที่นกั ศึกษาต้องการขอกูย้ มื ฯ

ปี การศึกษา 2565  กู้ยืมรายใหม่
ชื่อ-สกุล................................................................................
คณะ ......................................................................................
รหัสนักศึกษา ....................................................ชั้นปี ที่ .........(หลักสู ตร.........ปี )
สาขาวิชา ...............................................................................
ภาคเรี ยนที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ภาคฤดูร้อน รวมค่าเล่าเรี ยน
ข้ อมูลค่ าเล่าเรียน/ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าเล่าเรียนตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยฯ
(สําหรับนักศึกษาใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนฯ จะกรอกข้อมูลให้เอง )
กรอบวงเงินค่าเล่าเรี ยนที่ น.ศ. ขอกูย้ มื ฯ
(ต้องไม่เกินวงเงินให้กยู้ มื 80,000 บาท/ปี )

หมายเหตุ นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะขอกูย้ มื ค่าครองชีพ จะต้องใส่ เครื่ องหมายถูก  ค่าครองชี พ ในขั้นตอนการบันทึกการเบิกเงินกูย้ ืมในระบบ DSL
เท่านั้น

ลงชื่อ........................................................นักศึกษาผูข้ อกูย้ มื

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่กองทุนฯผูร้ ับเอกสาร

(.........................................................)

( .............................................................)

............/..................…../…...............

..…….../…................/…....................

แบบประกอบการพิจารณา กองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2565
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
 ลักษณะที่ 4 เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั ศึกษาที่เรี ยนดีเพื่อสร้างความเป็ นเลิศ (ระดับปริญญาโท)
ข้ อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง..........................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........../.............../..............อายุ...........ปี
อาชีพ โปรดระบุ......................................................................................................................................................................
รายได้ปีละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
2. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................โทรศัพท์.......................................................................
3. สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก.......................................................................................................................................
คณะ..............................................................................สาขาวิชา................................................................................................
ข้ อมูลบิดา- มารดา
5. บิดาข้าพเจ้าชื่อ........................................................................................ ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ...................ปี
โทรศัพท์................................................................................................
อาชีพ โปรดระบุ......................................................................................................................................................................
รายได้ปีละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
6. มารดาข้าพเจ้าชื่อ...................................................................................... ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ...................ปี
โทรศัพท์...................................................................................................
อาชีพ โปรดระบุ..................................................................................................................................................................
รายได้ปีละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
7. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยูด่ ว้ ยกัน
 หย่า
 แยกกันอยูต่ ามอาชีพ
 อื่นๆ ระบุ ..........................................................................................................................................................................
8. จํานวนพี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดา ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ (ไม่ รวมผู้ก้ยู ืมเงิน) จํานวน.........................คน
ข้ อมูลผู้ปกครอง ที่ไม่ใช่บิดา มารดา กรณี ที่บิดา มารดา ไม่อุปการะส่ งเสี ยในเรื่ องค่าใช้จ่าย และไม่ดูแลผูข้ อกูย้ ืมเงิน
9. ผูป้ กครองของข้าพเจ้า ชื่อ........................................สกุล..............................................เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น.................
โทรศัพท์...........................................................................................................
อาชีพ โปรดระบุ...................................................................................................................................................................
รายได้ปีละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)

2
ข้ อมูลคู่สมรถของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
10. คู่สมรสข้าพเจ้าชื่อ...................................................................................... ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวติ อยู่ อายุ................ปี
โทรศัพท์..........................................................................................................
อาชีพ โปรดระบุ...................................................................................................................................................................
รายได้ปีละ.................................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้ เป็ นความจริ ง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็ นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
วันที่............เดือน.......................... พ.ศ. ...........

การรับรองรายได้ ในหนังสื อรับรองรายได้ ครอบครัวของผู้ก้ยู ืมเงิน
หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูย้ ืมเงิน (กยศ. 102) ใช้เฉพาะกรณี ที่บิดา มารดา, ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรส ไม่ได้
ทํางานประจํา และไม่มีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ (สามารถดาว์นโหลดหนังสื อรับรองรายได้ฯ ได้ที่ www.sl.mut.ac.th หรื อ
www.studentloan.or.th)

การรับรองรายได้
• ผูร้ ับรองรายได้ จะต้องเป็ นผูเ้ ขียนข้อมูลในหนังสื อรับรองรายได้ฯ ด้วยลายมือของผูร้ ับรองรายได้เองทั้งหมด ห้ าม

ผู้อื่นกรอกแทน
• ห้ ามลบหนังสื อรับรองรายได้ฯ ด้วยวิธีใดๆ ทั้งสิ้ น ห้ามใช้น้ าํ ยาลบคําผิดลิควิดเปเปอร์(หากลบมาต้ องกลับไปทําใหม่ )
• ผู้รับรองจะต้ องแนบสํ าเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ จํานวน 1 ชุด (ในกรณี ที่บตั รประจําตัวข้าราชการหมดอายุให้
ขอหนังสื อรับรองการดํารงตําแหน่งปัจจุบนั โดยออกจากต้นสังกัด )
• คุณสมบัตขิ องผู้รับรองรายได้ ผูร้ ับรองรายได้คือ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมาย
1.1 ข้าราชการการเมือง
1.2 ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร
1.3 ข้าราชการครู
1.4 ข้าราชการตํารวจ
1.5 ข้าราชการทหาร
1.6 ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
1.7 ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา
1.8 ข้าราชการฝ่ ายอัยการ
1.9 ข้าราชการพลเรื อน
1.10 ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
1.11 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
1.12 สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
1.13 ข้าราชการ หรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.14 กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
1.15 เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานของรัฐวิสาหกิจ, องค์การของรัฐ หรื อองค์การมหาชน
1.16 ข้าราชการ พนักงาน หรื อเจ้าหน้าที่อื่นซึ่ งมี พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็ นเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ ี
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งออกจากราชการ หรื อ
พ้นจากตําแหน่ง โดยมีสิทธิ ได้รับบําเหน็จบํานาญ
3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร/ ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ แก่ นักศึกษาที่เรี ยนดีเพื่อความเป็ นเลิศ ประจําปี การศึกษา 2565
นักศึกษาผูก้ ยู้ ืมเงิ นกองทุน ในลักษณะที่ 4 : ให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการศึ กษาแก่นกั ศึ กษาที่ เรี ยนดี เพื่อสร้าง
ความเป็ นเลิศ ซึ่ งเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 4 นี้ กองทุนจะให้กยู้ ืมเงินเพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับ
การศึกษา (รายได้ของครอบครัวเท่าไรก็สามารถกูย้ ืมได้) สําหรับการขอกูย้ ืมเงิ นเพื่อเป็ นค่าครองชี พด้วย กองทุนจะพิจารณา
จากรายได้ต่อครอบครัวของผูก้ ยู้ ืมเงิน นักศึกษาผูข้ อกูย้ ืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 4 ต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ดังนี้ต่อไปนี้
1. เป็ นผูท้ ี่มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์ ในปี การศึกษาที่ยื่นคําขอกูย้ ืมเงินกองทุนครั้งแรก
2. เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ไม่ต่าํ กว่า 3.00
3. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานและรับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจําในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนในลักษณะเต็มเวลา หรื อไม่กไ็ ด้
4. เป็ นผูท้ ี่เข้าศึกษาระดับปริ ญญาโท ในหลักสู ตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
5. เป็ นผูท้ ี่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคมหรื อสาธารณะในระหว่างปี การศึกษาก่อนหน้าปี การศึกษาที่จะขอกูย้ ืมเงิน โดยมีหลักฐาน
การ เข้าร่ วม โครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรื อสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจํานวนชัว่ โมง ที่กาํ หนดสําหรับ
ผูข้ อกูย้ ืมเงิน รายใหม่ ที่ศึกษาในระดับปริ ญญาโท ไม่กาํ หนดจํานวนชัว่ โมง
การทําประโยชน์ต่อสังคมหรื อสาธารณะ หมายถึง การบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรื อประเทศชาติ
ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่ วยขัดเกลาจิ ตใจให้มีความเมตตากรุ ณามีความเสี ยสละและมี จิตสาธารณะเพื่ อช่ วยสร้ างสรรค์
สังคมหรื อสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข ซึ่ งจะต้องไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในลักษณะการจ้าง
6. นักศึกษาที่ประสงค์จะกูย้ ืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็ นผูม้ ีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อ
ครอบครัวไห้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ ง ดังนี้
(1) รายได้รวมของนักศึกษาผูข้ อกูย้ ืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณี ที่บิดามารดาเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักศึกษาผูข้ อกูย้ ืมเงิน รวมกับรายได้ของผูป้ กครอง ในกรณี ที่ผใู ้ ช้อาํ นาจปกครองมิใช่บิดามารดา
(3) รายได้รวมของนักศึกษาผูข้ อกูย้ ืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณี ที่ผขู ้ อกูย้ ืม ได้ทาํ การสมรสแล้ว
7. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
7.1 เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรื อประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา
7.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติ
เสื่ อมเสี ย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุ ราเป็ นอาจิณหรื อเที่ยวเตร่ ในสถานบันเทิงเริ งรมย์
เป็ นอาจิณ เป็ นต้น
7.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
7.4 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูไ้ ด้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อ ความผิดลหุโทษ
7.5 ไม่เคยเป็ นผูท้ ี่ผิดนัดชําระหนี้กองทุน เว้นแต่จะได้ชาํ ระหนี้ดงั กล่าวครบถ้วนแล้ว (สําหรับผูท้ ี่ได้กยู้ ืมรายเก่า
และปัจจุบนั ถึงเกณฑ์การชําระหนี้คืนกองทุนแล้ว)
ฝ่ ายกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โทร. 02-9884035 หรื อ 02-9883666 ต่อ 2323,2324
www.facebook.com/studentloanMUT

กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาแบบดิจทิ ลั Digital Student Loan Fund System (DSL)
สํ าหรับผู้ก้ ยู ืมรายใหม่ (ระดับปริญญาโท)
ประจําปี การศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ลักษณะที่ 4 เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา ให้แก่นกั ศึกษาที่เรี ยนดีเพื่อสร้างความเป็ นเลิศ ให้กยู้ มื เงินเป็ นค่าเล่าเรี ยน ระดับปริ ญญาโท
เพื่อสร้างความเป็ นเลิศด้านการวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย โดยกําหนดชําระคืน ภายใน 10 ปี
ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี ภายหลังสําเร็ จการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1 % หากเป็ นผูท้ ี่มีรายได้ครอบครัวต่อปี ไม่เกิน
360,000 บาท จะสามารถกูย้ มื ค่าครองชีพได้และได้รับอัตราดอกเบี้ย พิเศษ 0.5 % ต่อปี
วงเงินให้ ก้ ูยืม
1. ค่ าเล่ าเรียน
คนละไม่เกิน 80,000 บาท/ปี การศึกษา
2. ค่ าครองชีพ
คนละไม่เกิน 36,000 บาท/ปี การศึกษา ( 3,000 บาท/เดือน)
คณะ/สาขาวิชาทีใ่ ห้ ก้ ูยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริ หารงานก่อสร้าง
3. สาขาวิชาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
สนใจติดต่ อสอบถามได้ ที่ ฝ่ ายกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา อาคาร F ห้อง F 303 โทร. 02-988 4035 หรื อ 02 988 3666 ต่อ 2323,2324
และสามารถดาว์นโหลดชุดแบบประกอบการพิจารณาการกูย้ มื เงิน ได้ที่ www.sl.mut.ac.th
ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
1. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect/ระบบกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั (DSL) ผ่านช่องทาง
Wed Application htts://wsa.dsl.studentloan.or.th, Mobile Application (กยศ. Connect ) หรื อ www.studentloan.or.th
(ระบบการให้กยู้ มื นักเรี ยน/นักศึกษา  ระบบ DSL)ได้ต้งั แต่ วนั ที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2565 (ยกเว้ นผูก้ ูย้ ืมรายเก่าจาก
ระดับ ปวช. ปวส. หรื อระดับ ปริ ญญาตรี ที่มี กยศ. Connect อยู่ แล้วไม่ตอ้ งลงทะเบียนใหม่) หากผูย้ ืมเงินไม่สามารถดําเนิ นการเองที่
บ้านหรื อผ่านทางมือถือได้ สามารถติดต่อใช้บริ การได้ที่ ฝ่ ายกองทุนเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ห้อง F303
2. ยืน่ คําขอกูย้ มื เงินในระบบ DSL ผ่าน กยศ. Connect หรื อ www.studentloan.or.th หรื อ www.sl.mut.ac.th ได้ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2565 ให้ติดตามประกาศจากฝ่ ายกองทุนฯที่ www.facebook.com/studentloanMUT
การยืน่ คําขอกูย้ มื เงินมี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลสถานศึกษา
2. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
3. บันทึกข้อมูลบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง หรื อคู่สมรสขอผูก้ ยู้ มื เงิน(ถ้ามี)
4. แนบเอกสารให้ความยินยอม ในการตรวจสอบข้อมูล (Consent) ของผูก้ ยู้ มื เงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา
4.1 ผูข้ อกูย้ มื เงิน
• หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูก้ ยู้ มื เงิน
• หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อสลิปเงินเดือน(ในกรณี มีงานประจํา) หรื อ สําเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

4.2 บิดา มารดา
• หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บิดา มารดา
• หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อสลิปเงินเดือน หรื อ สําเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูข้ อกูย้ มื เงิน (กยศ. 102) และสําเนาบัตรข้าราชการของผูร้ ับรองฯ (ในกรณี ที่
บิดามารดา ไม่ได้ทาํ งานประจํา)
4.3 ผูป้ กครอง (ที่มิใช่บิดา มารดา (ถ้ามี))
• หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูป้ กครอง
• หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อสลิปเงินเดือน หรื อ สําเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูข้ อกูย้ มื เงิน (กยศ. 102) และสําเนาบัตรข้าราชการของผูร้ ับรองฯ (ในกรณี ที่
ผูป้ กครอง ไม่ได้ทาํ งานประจํา)
4.4 คู่สมรส ในกรณี ที่ผขู ้ อกูย้ มื เงินได้ทาํ การสมรสแล้ว ให้ใช้เฉพาะคู่สมรสเท่านั้น
• หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน คูส่ มรส
• หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อสลิปเงินเดือน หรื อ สําเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูข้ อกูย้ มื เงิน (กยศ. 102) และสําเนาบัตรข้าราชการของผูร้ ับรองฯ (ในกรณี ที่คู่
สมรส ไม่ได้ทาํ งานประจํา)
หมายเหตุ ผูก้ ยู้ มื เงินสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อแนบผ่านระบบแทนการสแกนเอกสารได้
ซึ่งเอกสารที่แนบไปนั้น จะต้องเป็ นของบุคคลเดียวกันกับที่บนั ทึกข้อมูล และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจน และให้
ถ่ายภาพในแนวตั้งเท่านั้น(ไฟล์ภาพที่ระบบรองรับได้แก่ PDF, JPEG, GIF, TIFF, PNG ไม่เกิน 100 mb)
เมื่อผูก้ ยู้ มื ได้แนบเอกสารเข้าระบบเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งรอผลตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 1 วันทําการ และเมื่อคํา
ขอกูย้ มื ผ่านการตรวจสอบจากระบบภายนอกแล้ว ให้ผกู ้ ยู้ มื เข้าระบบตามขั้นตอนเพื่อระบุรายละเอียดข้อมูลที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่
ปั จจุบนั ให้เรี ยบร้อย จากนั้นระบบส่งคําขอยืน่ กูใ้ ห้สถานศึกษาตรวจสอบ (ระบบส่งคําขอยืน่ กูใ้ ห้สถานศึกษาตรวจสอบแล้ว)
ให้นกั ศึกษาโทร แจ้งฝ่ ายกองทุนฯ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ผกู ้ ยู้ มื ได้แนบเข้าในระบบ DSL ว่าถูกต้องหรื อไม่
หากพบว่าไม่ถูกต้องจะแจ้งผ่านระบบฯเพื่อให้ผกู ้ ยู้ มื ดําเนินการแก้ไขใหม่จนกว่าจะถูกต้อง และรอการพิจารณาอนุมตั ิจากกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา โดยระบบจะแจ้งว่า คําขอกูย้ มื อยูร่ ะหว่างกองทุนพิจารณาอนุมตั ิ
3. ส่ งเอกสารชุดแบบประกอบการพิจารณา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา จํานวน 1 ชุด ให้ ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร F ห้ อง F 303 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผกู ้ ยู้ มื เงินได้ยนื่ ผ่านระบบ
DSL ว่าถูกต้องตรงกันหรื อไม่ หากพบว่าข้อมูล หรื อเอกสารไม่ถูกต้องผูก้ ยู้ มื เงินต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
การจัดส่งเอกสารชุดแบบประกอบการพิจารณา หากนักศึกษาไม่สะดวกที่จะมาส่งด้วยตนเอง สามารถจัดส่งทางไปรษณี ย ์ (กรุ ณา
ใส่ซองกันเปี ยก) โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 อาคาร F ห้ อง F
303 ถนนเชื่ อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
4. การพิจารณาอนุมตั คิ าํ ขอกูย้ มื เงิน หลังจากสถานศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอกูย้ มื เงินในระบบ DSL เรี ยบร้อยแล้ว
ระบบจะแจ้งว่าคําขอกูย้ มื อยูร่ ะหว่างกองทุนพิจารณาอนุมตั ิ โดยทางกองทุนฯจะใช้ขอ้ มูลในการประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี้
1. ข้อมูลจากผูก้ ยู้ มื เงิน
2. ข้อมูลจากสถานศึกษา
3. ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เมื่อข้อมูลและเอกสารแนบต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 วันทําการ

ขั้นตอนการจัดทําสัญญากู้ยืมเงิน
เมื่อคําขอกูย้ มื เงินผ่านการพิจารณาอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทําการแจ้งให้นกั ศึกษาที่เป็ นผูก้ ยู้ มื เงิน(ตรวจสอบผ่านระบบDSL ได้
ด้วยตนเอง) จัดทําสัญญากูย้ มื เงินและลงนามสัญญากูย้ มื เงินในระบบกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั Digital Student Loan
Fund System : DSL ดังต่อไปนี้
1. ผูก้ ยู้ มื เงิน ทําการบันทึกข้อมูลในระบบDSL หากผูก้ ยู้ มื เงินไม่สะดวกที่จะทําเองที่บา้ นหรื อผ่านมือถือ สามารถดําเนินการได้ที่
ฝ่ ายกองทุนฯ
• บันทึกเลขที่บญั ชีรับโอนเงินค่าครองชีพของผูก้ ยู้ มื เงิน สําหรับผูท้ ี่ขอกูย้ มื ค่าครองชีพ
• เลือกการลงนามสัญญากูย้ มื เงินแบบกระดาษ
• เลือกประเภทสัญญากูย้ มื เงิน สัญญาแบบทัว่ ไป หรื อสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลสัญญากูย้ มื เงินไม่ถูกต้อง ผู ้
กูย้ มื เงินสามารถแก้ไขข้อมูลในสัญญากูย้ มื เงินให้ถูกต้องได้ ก่อนพิมพ์สญ
ั ญากูย้ มื เงิน
เมื่อผูก้ ยู้ มื เงินบันทึกข้อมูลสัญญาฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ติดต่อ ตัวแทน (ตัวแทน หมายถึง ฝ่ ายกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ) เพื่อลงนามสัญญากูย้ มื เงิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด (ติดตามประกาศ
จากฝ่ ายกองทุนฯ ที่www.sl.mut.ac.th , www.facebook.com/studentloanMUT)
2. ผูก้ ยู้ มื เงินทําการลงนามสัญญากูย้ มื เงิน ที่ฝ่ายกองทุนฯ อาคาร F ห้อง F303 โดยให้จดั เตรี ยมเอกสารดังนี้
• สัญญากูย้ มื เงินฯ ที่พิมพ์จากระบบ (จํานวน 3 ชุด)
• ใบแจ้งยอดการชําระเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
• ใบเสร็จรับเงิน (สําหรับนักศึกษาที่ได้สาํ รองจ่ายค่าเล่าเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 /2565 บางส่วน หรื อทั้งหมด)
ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ (ค่ าเล่ าเรียน และค่ าครองชีพ)
ผูก้ ยู้ มื เงินสามารถจัดทําแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ มื ได้ โดยการกดปุ่ ม “เบิกเงินกูย้ มื ” ในระบบ DSL ดังนี้
1. ใส่เครื่ องหมายถูกที่ค่าเล่าเรี ยน “พร้อมบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรี ยนตามจริ งที่สถานศึกษาเรี ยกเก็บ”
2. ใส่เครื่ องหมายถูกที่ค่าครองชีพ (สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการกูย้ มื ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน)
3. เลือกรู ปแบบการลงนามแบบกระดาษ
4. ผูก้ ยู้ มื เงินจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อน กดปุ่ ม “ถัดไป” เมื่อผูก้ ยู้ มื เงินจัดทําแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ มื
ถูกต้องครบถ้วนแล้วระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จ
5. ผูก้ ยู้ มื เงินลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ มื พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ชุด ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ติดตามประกาศ จากฝ่ ายกองทุนฯที่www.sl.mut.ac.th, www.facebook.com/studentloanMUT)
6. เมื่อผูก้ ยู้ มื เงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ มื กับ ตัวแทน(ฝ่ ายกองทุนฯ) และสแกนเอกสารเข้าระบบ
เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ มื สําเร็ จ” แต่หากยังไม่ดาํ เนินการลงนามกับตัวแทน (ฝ่ ายกองทุนฯ)
ดังกล่าวระบบจะแจ้งว่า” กรุ ณาลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ มื ผ่านตัวแทน (ฝ่ ายกองทุนฯ)
(ผูก้ ยู้ มื เงิน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรื อ www.sl.mut.ac.th)
ฝ่ ายกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โทร. 02 988 4035 หรื อ 02 988 3655 ต่อ 2323, 2324
www.sl.mut.ac.th , www.facebook.com/studentloanMUT

