
การใหกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 4 ลักษณะ  (รายละเอียดเพ่ิมเติม : https://cmu.to/STLNEW1) 

ระดับปริญญาตรี 

         ลักษณะท่ี 1 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย (รายไดครอบครัว ตองไมเกิน 360,000 บาทตอป)

         ลักษณะท่ี 2 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิต

กําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  (รายไดครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ป กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีรายไดไมเกิน 360,000 บาท/ป)

         ลักษณะท่ี 3 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (รายไดครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ป 

กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีรายไดไมเกิน 360,000 บาท/ป)

**กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนผูกําหนดลักษณะการกูยืม โดยแบงตามสาขาวิชา ท้ังน้ี นักศึกษาไมสามารถเลือกลักษณะการกูยืมไดดวยตนเอง

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท

         ลักษณะท่ี 4 :ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ        

กลุ่มประเภทและคุณสมบัตผิูกู้ยื้มฯ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ�มเตมิได้ที�เพจ      กยศ. มช.

การกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา ป�การศึกษา2564
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายใหมร่ะดับประกาศนียบัตร

บัณฑติและปรญิญาโท

รายเกา่ มช. 

กูเ้กนิหลักสูตร

รายเก่ามช.

เลื�อนชั�นป� 

รายใหม/่
เลื�อนระดับการศึกษา/

ย้ายมหาวทิยาลัย/
น.ศ.ที�ย้ายคณะหรอืสาขาวชิาในป�

การศึกษา 2564  

1.นักศึกษามีขอมูลการลงทะเบียนเรียน 1/2564

2.ตองมีกิจกรรมจิตอาสา 36 ชม.

ในปการศึกษา2563 ในระบบ CMU SIS)

3.ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) จนถึง    

2/2563 ไมนอยกวา 1.75

คุณสมบัติ

-นักศึกษาท่ีเคยกูยืมท่ี มช.และปการศึกษา

2564 ไมไดยายคณะหรือสาขาวิชา)

-กูยืมฯ ลักษณะท่ี 1 (กยศ.เดิม) 

และ ลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) 

หมายถึง หมายถึง
-นักศึกษาท่ีเคยกูยืมท่ี มช.แลว 

และปการศึกษา 2564 ยังไมจบการ

ศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

-กูยืมฯ ลักษณะท่ี 1 (กยศ.เดิม) และ

ลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) 

หมายถึง
-นักศึกษาท่ีไมเคยกูยืมฯ

-นักศึกษาท่ีเคยกูมัธยมศึกษาแตยังไมเคยกูยืมใน มช.

-นักศึกษาท่ีเคยกูยืมฯแลวยายมหาวิทยาลัย

-นักศึกษาท่ีเคยกูยืมใน มช.แลว และปการศึกษา 2564

ยายคณะ/สาขาวิชา

-ลักษณะท่ี 1 (กยศ.เดิม),ลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) 

และ ลักษณะท่ี 3 (มุงสงเสริมพิเศษฯ) 

-ศึกษาอยูในสาขาวิชาท่ีกูยืมไดตามท่ีกองทุนฯกําหนด 

(ดูรายละเอียดไดท่ี https://cmu.to/DSLCOURSE1)

หมายถึง
-นักศึกษาท่ีเรียนระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต และปริญญาโท

-ศึกษาอยูในสาขาวิชาท่ีกูยืมฯ

ตามท่ีกองทุนฯ กําหนดและ

มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ  

(ดูรายละเอียดไดท่ีเพจ กยศ.มช.)

1.ตองศึกษาในคณะ/สาขาวิชาเดิมในสถานศึกษาเดิม   

ตลอดหลักสูตร และตองศึกษาตอเน่ืองโดยไมลาออก

และสมัครใหม

2.ตองสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปการศึกษา โดยจะ

ตองเปนปการศึกษาแรกท่ีเกินหลักสูตรเทาน้ัน เชน

หลักสูตร 4 ป จะพิจารณาใหในปท่ี 5 

3.ตองมีเกรดเฉล่ียไมต่ํากวา 2.00 และมีหนวยกิต

คงเหลือไมเกิน 36 หนวยกิต

4.ตองมีกิจกรรมจิตอาสาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมงในป

การศึกษา 2563

5.ผูกูยืมรายเกา มช.

คุณสมบัติ คุณสมบัติ
1.นักศึกษามีขอมูลการลงทะเบียนเรียน 1/2564

2.กิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรมไมจํากัดจํานวนช่ัวโมง

ในป2563 ถึง วันสงสัญญากูยืมเงิน

3.เกณฑรายไดครอบครัว

      3.1 ศึกษาในสาขาวิชาฯ ตามลักษณะท่ี 1 

รายไดครอบครัว ตองไมเกิน 360,000 บาทตอป

สามารถกูยืมไดท้ังคาเลาเรียนและ/หรือคาครองชีพ

      3.2 ศึกษาในสาขาวิชาฯ ตามลักษณะท่ี 2 

และลักษณะท่ี 3 รายไดครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ป 

กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีราย

ไดไมเกิน 360,000 บาท/ป

1.อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันทําสัญญา

2.กิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรมไมจํากัดจํานวนช่ัวโมงใน

ป2563 ถึง วันสงสัญญากูยืมเงิน

3.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบ

เทา โดยมีเกรดเฉล่ียในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ไมต่ํากวา 3.00

4.เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา

ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลาหรือ

ไมก็ได

5. รายไดครอบครัวเกิน 360,000 บาท/ป 

กูไดเฉพาะคาเลาเรียน หากจะกูคาครองชีพตองมีรายได

ไมเกิน 360,000 บาท/ป

คุณสมบัติ

เอกสารที�ตอ้งเตรยีม เอกสารที�ตอ้งเตรยีม
ข้ันตอนท่ี 1 การย่ืนกูยืมฯ

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

ข้ันตอนท่ี 6 สงสัญญาและลงนามใบเบิกเงิน
1.เอกสารฉบับจริง ข้ันตอนท่ี 1 ท้ังหมด

2.สัญญากูยืมเงินท่ีเซ็นแลว 

3.แบบยืนยันใบเบิกเงินท่ีเซ็นแลว

4.มชท 50 

5.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมีคาสวนเกินวงเงินกูยืมฯ)

6.หลักฐานกิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม

ข้ันตอนท่ี 4 ลงนามใบเบิกเงิน

1.แบบยืนยันใบเบิกเงิน (รับท่ีโรงยิม)

2.มชท. 50 

3.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมีคาสวนเกินวงเงินกูยืมฯ)

4.หนังสือใหความยินยอมรับเง่ือนไขการกูยืมฯของ

นักศึกษา/ผูแทนโดยชอบธรรม กรณีท่ีอายุไมถึง 20 ป

(รับท่ีโรงยิม)

5.สําหรับนักศึกษา ลักษณะท่ี 2 (กรอ.) ท่ีในปการ

ศึกษาท่ีผานมารายไดครอบครัวเกิน 360,000 

บาท/ป จึงทําใหไมสามารถกูยืมเงินคาครองชีพได 

แตในปการศึกษา 2564 มีรายไดครอบครัวถดถอย

ไมเกิน 360,000 บาท/ป และประสงคจะกูคาครองชีพ

ในป2564 ใหสงเอกสารรับรองรายไดครอบครัว 

ณ วันลงนามใบเบิกเงิน (ณ โรงยิมกลาง)

ดูรายละเอียดไดท่ี เพจ กยศ.มช.

เอกสารที�ต้องเตรยีม

ข้ันตอนท่ี 4 ลงนามใบเบิกเงิน

1.แบบยืนยันใบเบิกเงิน (รับท่ีกองพัฒนานักศึกษา)

2.มชท. 50 

3.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมีคาสวนเกิน

วงเงินกูยืมฯ)

4.หนังสือใหความยินยอมรับเง่ือนไขการกูยืมฯของ

นักศึกษา (รับท่ีโรงยิม)

เอกสารที�ตอ้งเตรยีม

กยศ.มช.

ข้ันตอนท่ี 1 การย่ืนกูยืมฯ
อัพโหลดผานระบบ DSL
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของน.ศ.,บิดา มารดา/
ผูปกครอง,คูสมรส (ถามี) เจาของบัตรลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกตองดวยเจาของบัตรเทาน้ัน
2.เอกสารรับรองรายไดครอบครัว ดูรายละเอียดไดหนาเพจ
กยศ.มช.
3.หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลของน.ศ.,บิดา มารดา/
ผูปกครอง,คูสมรส (ถามี)  
ดูรายละเอียดไดหนาเพจ กยศ.มช.

ข้ันตอนท่ี 6 สงสัญญาและลงนามใบเบิกเงิน
1.เอกสารฉบับจริง ข้ันตอนท่ี 1 ท้ังหมด

2.สัญญากูยืมเงินท่ีเซ็นแลว 

3.แบบยืนยันใบเบิกเงินท่ีเซ็นแลว

4.มชท 50 

5.สําเนาใบชําระคาสวนเกิน(กรณีมีคาสวนเกินวงเงินกูยืมฯ)

6.หลักฐานกิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม

https://cmu.to/STLNEW1
https://cmu.to/DSLCOURSE1


กาํหนดการตามกลุ่มประเภทผูกู้ยื้มฯ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

แจ้งความประสงค์

กูยื้มฯ
ผา่นระบบ CMU SIS

25 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2564

รายเกา่ มช. 

กูเ้กนิหลักสูตร

รายใหม่ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑติ

และปรญิญาโท

รายเกา่มช.
เลื�อนชั�นป� 

  ผา่นระบบ CMU SIS และ
แจง้ความประสงค์กูยื้ม

เกนิหลักสูตร
ผา่น Microsoft Form :
https://cmu.to/DSL1

25 พ.ค. - 23 ม.ิย. 2564

 ผา่นระบบ DSL
1 - 23 ม.ิย. 2564

 

ประกาศ

รายชื�ออนมุตัิ

ผา่นระบบ 

CMU SIS

30 ม.ิย. 2564

 

30 ม.ิย. 2564

 

กองทนุฯส่วนกลาง
เป�นผูพิ้จารณา
หากทราบผลจะ

แจง้ให้ทราบภายหลัง

ขั�นตอน

ปฐมนิเทศนักศึกษา -

 ผา่นระบบ DSL

1 - 23 ม.ิย. 2564

 

รายใหม/่
เลื�อนระดับการศึกษา/

ย้ายมหาวทิยาลัย/
น.ศ.ที�ย้ายคณะหรอืสาขา
วชิาในป�การศึกษา 2564  

30 ม.ิย. 2564

 

กาํหนดการ
จะแจง้ให้ทราบภายหลัง

กาํหนดการ
จะแจง้ให้ทราบภายหลัง

-

ยืนยัน

ใบเบิกเงนิกูยื้ม

(กรอกค่าเทอม)
 ผา่นระบบ DSL

8 - 12 ก.ค. 2564
 

 ผา่นระบบ DSL
จะแจง้วนัให้ทราบภายหลัง

 ผา่นระบบ DSL
12 - 14 ก.ค. 2564

 

 ผา่นระบบ DSL
12 - 14 ก.ค. 2564

 

ลงนามแบบยืนยัน

ใบเบิกเงนิ
กาํหนดการ

จะแจง้ให้ทราบภายหลัง

กาํหนดการ

จะแจง้ให้ทราบภายหลัง

- -

พิมพ์สัญญากูยื้มเงนิ
 ผา่นระบบ DSL

20 - 23 ก.ค. 2564
 

 ผา่นระบบ DSL
20 - 23 ก.ค. 2564

 

- -

ส่งสัญญาและลงนาม

ใบเบิกเงนิ ณ กองพัฒนานักศึกษา
14 - 15 ส.ค. 2564

 

ณ อาคารพลศึกษา
9-11 ส.ค. 2564

 

รบัคู่ฉบับ โหลดผา่นระบบ CMU SIS
กาํหนดการจะแจ้งให้

ทราบภายหลัง

ณ กองพัฒนานักศึกษา
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 2564

 

ณ กองพัฒนานักศึกษา
4 - 5 ก.ย. 2564

 

- -

โหลดผา่นระบบ CMU SIS
กาํหนดการจะแจง้ให้

ทราบภายหลัง

เนื�องด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19  
กาํหนดการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงและปรบัรูปแบบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ให้นักศึกษาตติตามทางเพจเฟชบุ๊ค กยศ.มช.เป�นหลัก กยศ.มช.

https://cmu.to/DSL1

