การกู้ ยื ม เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื อการศึ กษา ป การศึ กษา2564
มหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่

การใหกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cmu.to/STLNEW1)
ระดับปริญญาตรี

ลักษณะที่ 1 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (รายไดครอบครัว ตองไมเกิน 360,000 บาทตอป)
ลักษณะที่ 2 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
กําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ (รายไดครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ป กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีรายไดไมเกิน 360,000 บาท/ป)
ลักษณะที่ 3 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (รายไดครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ป
กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีรายไดไมเกิน 360,000 บาท/ป)
**กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนผูกําหนดลักษณะการกูยืม โดยแบงตามสาขาวิชา ทั้งนี้ นักศึกษาไมสามารถเลือกลักษณะการกูยืมไดดวยตนเอง

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท

ลักษณะที่ 4 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ
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การศึ กษา 2564

หมายถึง

หมายถึง

-นักศึกษาที่เคยกูยืมที่ มช.และปการศึกษา
2564 ไมไดยายคณะหรือสาขาวิชา)
-กูยืมฯ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

-นักศึกษาที่เคยกูยืมที่ มช.แลว
และปการศึกษา 2564 ยังไมจบการ
ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
-กูยืมฯ ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และ
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1.นักศึกษามีขอมูลการลงทะเบียนเรียน 1/2564
2.ตองมีกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.
ในปการศึกษา2563 ในระบบ CMU SIS)
3.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึง
2/2563 ไมนอยกวา 1.75

เอกสารทีต้องเตรียม

ขั้นตอนที่ 4 ลงนามใบเบิกเงิน

1.แบบยืนยันใบเบิกเงิน (รับที่โรงยิม)
2.มชท. 50
3.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมคี า สวนเกินวงเงินกูย มื ฯ)
4.หนังสือใหความยินยอมรับเงื่อนไขการกูยืมฯของ
นักศึกษา/ผูแทนโดยชอบธรรม กรณีที่อายุไมถึง 20 ป
(รับที่โรงยิม)
5.สําหรับนักศึกษา ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ที่ในปการ
ศึกษาที่ผานมารายไดครอบครัวเกิน 360,000
บาท/ป จึงทําใหไมสามารถกูยืมเงินคาครองชีพได
แตในปการศึกษา 2564 มีรายไดครอบครัวถดถอย
ไมเกิน 360,000 บาท/ป และประสงคจะกูค า ครองชีพ
ในป2564 ใหสงเอกสารรับรองรายไดครอบครัว
ณ วันลงนามใบเบิกเงิน (ณ โรงยิมกลาง)
ดูรายละเอียดไดที่ เพจ กยศ.มช.

1.ตองศึกษาในคณะ/สาขาวิชาเดิมในสถานศึกษาเดิม
ตลอดหลักสูตร และตองศึกษาตอเนื่องโดยไมลาออก
และสมัครใหม
2.ตองสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปการศึกษา โดยจะ
ตองเปนปการศึกษาแรกที่เกินหลักสูตรเทานั้น เชน
หลักสูตร 4 ป จะพิจารณาใหในปที่ 5
3.ตองมีเกรดเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 และมีหนวยกิต
คงเหลือไมเกิน 36 หนวยกิต
4.ตองมีกิจกรรมจิตอาสาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงในป
การศึกษา 2563
5.ผูกูยืมรายเกา มช.
เอกสารทีต้องเตรียม

ขั้นตอนที่ 4 ลงนามใบเบิกเงิน

1.แบบยืนยันใบเบิกเงิน (รับที่กองพัฒนานักศึกษา)
2.มชท. 50
3.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมีคาสวนเกิน
วงเงินกูยืมฯ)
4.หนังสือใหความยินยอมรับเงื่อนไขการกูยืมฯของ
นักศึกษา (รับที่โรงยิม)

หมายถึง

-นักศึกษาที่ไมเคยกูยืมฯ
-นักศึกษาที่เคยกูมัธยมศึกษาแตยังไมเคยกูยืมใน มช.
-นักศึกษาที่เคยกูยืมฯแลวยายมหาวิทยาลัย
-นักศึกษาที่เคยกูยืมใน มช.แลว และปการศึกษา 2564
ยายคณะ/สาขาวิชา
-ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม),ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
และ ลักษณะที่ 3 (มุงสงเสริมพิเศษฯ)
-ศึกษาอยูในสาขาวิชาที่กูยืมไดตามที่กองทุนฯกําหนด
(ดูรายละเอียดไดที่ https://cmu.to/DSLCOURSE1)
คุณสมบัติ

หมายถึง

-นักศึกษาที่เรียนระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต และปริญญาโท
-ศึกษาอยูในสาขาวิชาที่กูยืมฯ
ตามที่กองทุนฯ กําหนดและ
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ
(ดูรายละเอียดไดที่เพจ กยศ.มช.)
คุณสมบัติ

1.นักศึกษามีขอมูลการลงทะเบียนเรียน 1/2564
2.กิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรมไมจํากัดจํานวนชั่วโมง
ในป2563 ถึง วันสงสัญญากูยืมเงิน
3.เกณฑรายไดครอบครัว
3.1 ศึกษาในสาขาวิชาฯ ตามลักษณะที่ 1
รายไดครอบครัว ตองไมเกิน 360,000 บาทตอป
สามารถกูยืมไดทั้งคาเลาเรียนและ/หรือคาครองชีพ
3.2 ศึกษาในสาขาวิชาฯ ตามลักษณะที่ 2
และลักษณะที่ 3 รายไดค รอบครัวเกนิ 360,000 บาท/ป
กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีราย
ไดไมเกิน 360,000 บาท/ป

1.อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันทําสัญญา
2.กิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรมไมจํากัดจํานวนชั่วโมงใน
ป2563 ถึง วันสงสัญญากูยืมเงิน
3.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบ
เทา โดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ไมตํ่ากวา 3.00
4.เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา
ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลาหรือ
ไมก็ได
5. รายไดค รอบครัวเกนิ 360,000 บาท/ป
กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีรายได
ไมเกิน 360,000 บาท/ป

เอกสารทีต้องเตรียม

เอกสารทีต้องเตรียม
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อัพโหลดผานระบบ DSL

ขั้นตอนที่ 1 การยื่นกูยืมฯ

อัพโหลดผานระบบ DSL
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของน.ศ.,บิดา มารดา/
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของน.ศ.,บิดา มารดา/
ผูปกครอง,คูสมรส (ถามี) เจาของบัตรลงลายมือชื่อรับรอง ผูปกครอง,คูสมรส (ถามี) เจาของบัตรลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองดวยเจาของบัตรเทานั้น
สําเนาถูกตองดวยเจาของบัตรเทานั้น
2.เอกสารรับรองรายไดครอบครัว ดูรายละเอียดไดหนาเพจ 2.เอกสารรับรองรายไดครอบครัว ดูรายละเอียดไดหนาเพจ
กยศ.มช.
กยศ.มช.
3.หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลของน.ศ.,บิดา มารดา/ 3.หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลของน.ศ.,บิดา มารดา/
ผูปกครอง,คูสมรส (ถามี)
ผูปกครอง,คูสมรส (ถามี)
ดูรายละเอียดไดหนาเพจ กยศ.มช.
ดูรายละเอียดไดหนาเพจ กยศ.มช.

ขั้นตอนที่ 6 สงสัญญาและลงนามใบเบิกเงิน

1.เอกสารฉบับจริง ขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมด
2.สัญญากูยืมเงินที่เซ็นแลว
3.แบบยืนยันใบเบิกเงินที่เซ็นแลว
4.มชท 50
5.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมีคาสวนเกินวงเงินกูยืมฯ)
6.หลักฐานกิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 6 สงสัญญาและลงนามใบเบิกเงิน

1.เอกสารฉบับจริง ขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมด
2.สัญญากูยืมเงินที่เซ็นแลว
3.แบบยืนยันใบเบิกเงินที่เซ็นแลว
4.มชท 50
5.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมีคาสวนเกินวงเงินกูยืมฯ)
6.หลักฐานกิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม
กยศ.มช.
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กูย

25 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2564
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้ ความประสงค์กย
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่ นระบบ DSL
ผา

่ นระบบ DSL
ผา
1 - 23 มิ.ย. 2564

1 - 23 มิ.ย. 2564

ผ่าน Microsoft Form :
https://cmu.to/DSL1
25 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2564
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CMU SIS

ปฐมนิ เทศนั กศึกษา

-

กองทุนฯส่ วนกลาง
้ ิจารณา
เปนผูพ
หากทราบผลจะ
้ ให้ทราบภายหลัง
แจง

-

30 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564
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จะแจง

กําหนดการ
้ ให้ทราบภายหลัง
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่ นระบบ DSL
ผา
12 - 14 ก.ค. 2564

ยืนยัน
ิ กูย
้ ืม
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(กรอกค่าเทอม)

่ นระบบ DSL
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8 - 12 ก.ค. 2564

่ นระบบ DSL
ผา
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12 - 14 ก.ค. 2564

กําหนดการ
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20 - 23 ก.ค. 2564

ณ อาคารพลศึ กษา

ณ กองพัฒนานั กศึ กษา

9-11 ส.ค. 2564

14 - 15 ส.ค. 2564

ลงนามแบบยืนยัน
ิ
ใบเบิกเงน

ิ
้ ืมเงน
พิมพ์สัญญากูย

ส่งสัญญาและลงนาม
ิ
ใบเบิกเงน

รับคู่ฉบับ

-

-

-

-

โหลดผ่านระบบ CMU SIS โหลดผ่านระบบ CMU SIS
้ ให้
้ ให้
กําหนดการจะแจง
กําหนดการจะแจง
ทราบภายหลัง
ทราบภายหลัง

ณ กองพัฒนานั กศึ กษา

ณ กองพัฒนานั กศึ กษา

30 ส.ค.- 3 ก.ย. 2564

4 - 5 ก.ย. 2564

เนื องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
กําหนดการอาจมีการเปลียนแปลงและปรับรู ปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ให้นักศึกษาติตตามทางเพจเฟชบุ๊ค กยศ.มช.เปนหลัก

กยศ.มช.

