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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 

      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ถือเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนและคุ้มค่ามากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าในหลายๆ ปี ที่ผ่านมาประเทศของเรานั้นจะต้องเผชิญปัญหากับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในสังคมไทยของเราเป็นอย่างมาก  
ส าหรับการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาก็เช่นเดียวกัน  ก็จะต้องมีการพัฒนาให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพ  มี
ความสามารถเต็มศักยภาพ โดยจะต้องมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ ปัญญา ร่างกายและสังคม นอกจากนี้การที่
จะพัฒนาคุณภาพของประชากรให้ดีนั้น จะต้องมีการพัฒนาด้านวิชาการการเรียนรู้และคุณภาพการด ารงชีวิต 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
ข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีรายได้น้อยและกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ก็ยังมีสภาพความขัดสนทาง
เศรษฐกิจโดยถ้วนหน้า ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ไม่สมดุลกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันของบุตรหลานคนเหล่านี้
จึงได้รับผลกระทบให้เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาไปโดยปริยาย โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนถึงระดับปริญญาตรี 
      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.
2538 และได้เริ่มด าเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2539  ด้วยงบประมาณประจ าปีจ านวนกว่า 3,652 
ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็นรายปีตามความจ าเป็น โดยมีหลักการพ้ืนฐานว่า “เพ่ือให้
เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา  ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย  ส าหรับศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ)  จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ  
ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร และประเภทที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยนักเรียน 
นักศึกษาจะต้องช าระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ าเมื่อจบการศึกษาแล้ว”  ต้ังแต่ปี 2539 เป็นต้นมา กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ก าหนดให้นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  โดยให้นักศึกษาสามารถ
ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กับทางมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาแต่ละคนสังกัดอยู่  ซึ่งการกรอกข้อมูล ประวัติ
ส่วนตัว  ข้อมูลบิดา มารดา  ผู้ปกครอง  ผู้รับรองรายได้  เอกสารที่แนบส่ง ฯลฯ ในการกรอกข้อมูลและ
เอกสารที่จะน าส่งมหาวิทยาลัยฯ แต่ละครั้งนั้นนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลและส่งเอกสารแนบโดยใช้กระดาษ
ทีละครั้งมาก ๆ คนละประมาณ 15 - 20  แผ่น ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร และจะต้องเสียเวลาในการ
ด าเนินการในเรื่องของการท าสัญญา  การส่งเอกสาร ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าเอกสารจะครบถ้วน  
เอกสารมีจ านวนมาก มีหลายขั้นตอนซับซ้อน ได้รับเงินล่าช้า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ได้มีการพัฒนา
ถึงการลดขั้นตอนของเอกสารและพัฒนาโปรแกรมที่จะใช้  โดยจัดท าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th เพ่ือ
ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ไปยังผู้กู้และประชาชนทั่วไป  ในปี 
พ.ศ. 2551 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้เริ่มใช้ระบบ e-Studentloan เป็นครั้งแรกเพ่ือให้บริการกู้ยืม
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยระบบได้เชื่อมโยงด าเนินงานร่วมกันระหว่างกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และบริษัทมหาชนจ ากัดธนาคารกรุงไทย ท าให้
กระบวนการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการกู้ยืม การท างานของระบบ e-Studentloan  ได้มีการ
เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน  13 หลัก  ในการตรวจสอบยืนยันข้อมูล
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ทะเบียนราษฎร์ของนักเรียน นักศึกษาผู้ขอกู้ยืม  ก่อนอนุญาตให้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมแบบออนไลน์  ผู้มี
สิทธิ์กู้ยืมสามารถติดตามประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ภายหลังจากที่สถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์  รวมถึง
ด าเนินการท าสัญญากู้ยืมด้วยระบบ  e-Contract ระบบ e-Studentloan ยังสามารถตรวจสอบยอดหนี้
ออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกในการค านวณเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดรวมถึงการคิดเบี้ยปรับกรณีผิด
นัดช าระหนี้ให้โดยอัตโนมัติ   
      การที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือใช้ติดต่อกับผู้กู้ยืมด้วยระบบ    
e-Studentloan แล้ว  จึงท าให้การด าเนินงานต่างๆ สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงนับว่าเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพด้านการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (12 ปี กยศ. สานฝันเยาวชนไทยเข้มแข็ง , 
น. 31-45) จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการใช้ระบบ e-Studentloan ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
 2)  เพ่ือให้กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 3)  เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
  
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
 2)  มีกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 3)  เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
  
1.4  ขอบเขตคู่มือ 
       เป็นคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ได้ทราบโดยครอบคลุมถึงขั้นตอนและกระบวนการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและ
การใช้ระบบ e-Studentloan ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบที่
ต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
 
1.5  ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
      ขั้นตอน  หมายถึง  กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีล าดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน 
 
      การกู้ยืมเงิน หมายถึง การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้กู้” 
มีความต้องการจะใช้เงิน แต่ตนเองมีเงินไม่พอ หรือไม่มีเงินไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ให้กู้” 
และผู้กู้ตกลงจะใช้คืนภายในก าหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง การกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่ยืม
ให้แก่ผู้ที่ให้ยืมในการกู้ยืมนี้ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ 
      ระบบ หมายถึง  กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการ
เหล่านั้นและเชื่อมต่อกันเพ่ือท างานใดงานหนึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ 
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      e-Studentloan หมายถึง การให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือช่วยลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการท างานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสร้างฐานข้อมูลส าหรับการ
ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาและธนาคารกรุงไทย ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ www.studentloan.or.th 
 
      นักศึกษา  หมายถึ ง ผู้ มี ความรู้สอบไล่ ได้ ไม่ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ า ซึ่ งเข้ ารับการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 
      คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและปฏิบัตินโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
      กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
      เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  หมายถึง  เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
       คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีรากฐานมาจากการจัด
การศึกษาในแผนกวิชาการโฆษณาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ที่วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร (เดิม) โดยได้ผลิตบุคลากรนักปฏิบัติการเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนในสาขาต่างๆ    
จนมาถึงในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสังคม จึงได้ขยายการจัดการศึกษา จากระดับ 
ปวส. เป็นระดับปริญญาตรี และจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” ตามกฎกระทรวงเมื่อปี พ.ศ.2549 
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนที่มีจุดเน้นคือ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
      จากรากฐานที่เข้มแข็งและมีความเป็นมายาวนาน ประกอบกับคณาจารย์มีประสบการทางวิชาชีพและ   
มีความช านาญในการสอน จึงท าให้บัณฑิต มหาบัณฑิต จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นที่ยอมรับใน
วงการสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
 2.1.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
  

     วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ผลิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ 
 

      ปรัชญา  ผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชน เพ่ือพัฒนาสังคม 
 

      พันธกิจ 
     1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
     2. ผลิตงานวิจัยทางสื่อสารมวลชน เพ่ือพัฒนาความรู้และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
     3. ให้บริการวิชาการด้านการศึกษาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีแก่สังคม 
     4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
     5. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์  และบุคลากรในด้านวิช าการเพ่ือการเป็นคณะด้าน

สื่อสารมวลชน   ที่ได้รับการยอมรับในสังคม 
 

     วัตถุประสงค์ 
     1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการตาม

มาตรฐานการศึกษาสากล เป็นที่ยอมรับของสังคม 
     2. เป็นคณะที่มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ดี เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงวิชาการที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรม 
และตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

     3. ผลิตงานวิจัยประยุกต์โดยเป็นการวิจัยในวิชาชีพสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 

     4. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและระดับประเทศ 
     5. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารงานในรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยการกระจายอ านาจ

ความรับผิดชอบให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและจัดให้มีการบริหารงานในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ดี 
 

 



 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนและพัฒนา งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ งานกิจการนักศึกษา 
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โครงสร้างงาน (Organization Chart) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้างงาน (Organization Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบดีทุกฝ่าย 

หัวหน้างานบรหิารทั่วไป หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงโครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สารบรรณ 
- บริหารงานบุคคล 
- การเงิน 
- การบัญช ี
- พัสด ุ
- บริหารทรัพย์สินและ 
   จัดหารายได้ 
- สื่อสารองค์กร 
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
- เอกสารสื่อสิ่งพิมพ ์

 

 

 

- แผนยุทธศาสตร์ 
- แผนงานและงบประมาณ 
- บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
- ติดตามและประเมินผล 
- บริหารความเส่ียง 

 

 

 

- หลักสูตร 
- ทะเบียน 
- สหกิจศึกษา 
- บัณฑิตศึกษา 
- ประกนัคุณภาพการศกึษา 
- เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การศกึษา 
- บริการห้องปฏิบัติการ 
- วิเทศสมัพันธ ์
- เครือข่ายความรว่มมอืทางวิชาการ 
- การจดัการความรู้ (KM) 
- วิจัยและพัฒนา 
- บริการวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

 

 

- สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- ทุนการศึกษา 
- พัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
- กีฬา 
- แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- สวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
- ทรานสคริปต์กิจรรม 
- วิชาทหาร 
- ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ ์

 

 

 

 



 

นายอรรถการ  สัตยพาณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

นางนุจรี  บุรีรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นางประทปี  เมืองเผือก 
หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 

นางสาวธนิยา  กติติรณกรกุล
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา 

นางสุรีย์   เนียมสกุล 
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ 

นางรัชดาพร  กติติรตันาโชติ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 

 
 
 
 
 

 -   นางประทีป  เมืองเผือก 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 -  นางสาวขนิษฐา  บวรสุวรรณ 
     พนักงานธุรการ ระดับ 4 
 -  นางสาววิไลพัน  สว่าง 
     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 -  นายวีระวัฒน์  อ้นฟัก 
     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 -  นางสาวกนกวรรณ  แสงพรชัยเจริญ 
     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
-  นางสาวจิราพร  เล็กประทุม 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
-  นายสุรสิทธิ์  เลขมาศ 
     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  
 

 

 

 

 

-  นางสาวธนิยา  กิตตริณกรกุล 
   นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 
-  นางสาวนฤมล   ธาราพร 
   นกัวิชาการ 

 

 

 

 

 

- นางสรุีย์  เนียมสกุล 
  นกัวิชาการศกึษาปฏิบัติการ  
- นางกชพรรณ  กระตุฤกษ์ 
  นกัวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
- นายวินัย  ค าสขุา 
  นกัวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
- นางภัคประวีร์  กลิน่มาลัย 
   นกัวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
- นายปิยะศักดิ์  รุจิโกไศย 
   นกัวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
-  นายนภดล  ตุลาพทิักษ์ธรรม 
   นกัวิชาการศกึษา 
-  นางสาวนภาพร  ภู่เพช็ร ์
   นกัวิชาการศกึษา 

 

 

 

- นางรชัดาพร  กิตติรัตนาโชติ* 
   นกัวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
- นางสาววรวฒันา  ศุกรสุคนธ ์
   นกัวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
- นายจิระพงษ์  เริกเขียว 
   นกัวิชาการศกึษา 
-  นายธนพล  ผลจันทร ์
   นกัวิชาการศกึษา 
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 2.1.2  ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
    ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ได้อนุมัติแบ่ง
ส่วนงานภายในของงานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดังนี้  

1. งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 
2. งานศิลปวัฒนธรรม 
3. งานทุนการศึกษา 
4. งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
5. งานกีฬา 
6. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
7. งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
8. งานทรานสคริปต์กิจกรรม 
9. งานวิชาทหาร 
10.งานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 

 
โดยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 
1.1 จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการไหว้ครู 
1.2 น านักศึกษาเข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
1.3 การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
1.4 สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
1.5 พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร 
1.6 จัดท าแผนและโครงการกิจกรรมประจ าปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.7 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
1.8 ควบคุม ดูแล และประสานงานการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
1.9 ควบคุม ดูแล และประสานงานการจัดตั้ง และด าเนินงานของชมรมต่างๆ ในสโมสร

นักศึกษา 
2. งานศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 

2.1 การจัดท าเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรมตามผลผลิตด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.2  ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดท าโครงการ/   
      กิจกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/ด าเนินโครงการ/  
      กิจกรรมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
2.3  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

    3. งานทุนการศึกษา  มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 
   3.1 ทุนภายใน 
    - ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไขการให้และการรับทุนการศึกษา 
    - รับทราบนโยบายปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    - ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาทุกประเภท 
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    - ตรวจสอบข้อมูลการขอทุนการศึกษาทุกประเภทของคณะ เพื่อเสนอคณะกรรมการ     
       ทุนการศึกษาพิจารณา 

    - ติดตามผลการรับทุนของนักศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
   3.2  ทุนภายนอก 
     3.2.1  ทุน กยศ. 
              - ด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา 
              - ติดต่อประสานงานกับธนาคารกรุงไทยและกองทุน กยศ. 
     3.2.2  ทุนอื่นๆ 
              - ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา 
              - ด าเนินการเสนอชื่อผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่ให้ 
                    ทุนการศึกษา 
              - ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนของนักศึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน 
                    ผู้ให้ทุนการศึกษา 
4.  งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 

4.1  จัดโครงการจัดป้ายนิเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ “โรคเอดส์ และสารเสพติด” 
4.2  จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
4.3  งานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 
4.4  โครงการอบรมผู้น านักศึกษาเพ่ือการป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
4.5  ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
4.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตาม 

 ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี 
4.7  ด าเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระท าความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและ 

 เกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 
4.8  ก าหนดมาตรการป้องกันการก่อความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4.9  ปฏิบัติงานร่วมกับสารวัตรนักเรียน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.10 ด าเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาโทษนักศึกษาที่เก่ียวกับการกระท าผิด 

  ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 
4.11  เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัย 

 ของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ และสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.12  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ” 
4.13  น านักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
4.14  จัดโครงการวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน “วันรพี” 
4.15  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” 
4.16  โครงการบริจาคโลหิต 
4.17  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
4.18  รับผิดชอบงานส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
4.19  จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
4.20 ด าเนินการเชิดชูเกียรตินักศึกษาและผู้มีพฤติกรรมดีเด่น 
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4.21 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอัน 
       ดีงามของชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

5. งานกีฬา มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 
5.1   จัดท าแผนโครงการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกร่วมกับ 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2   จัดหา ควบคุม ดูแลการใช้และการบ ารุงรักษาวัสดุเกี่ยวกับการกีฬาและสนามกีฬา 
5.3   ควบคุม ดูแลการฝึกซ้อม และการอบรมนักกีฬา ให้มีระเบียบวินัยและมีน้ าใจเป็น   
       นักกีฬา 
5.4  แนะน า ส่งเสริม เผยแพร่ การเล่นดนตรีไทย และสากล 

6. งานแนะแนว  มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 
6.1 ให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษาในปัญหาส่วนตัว สังคม การเรียนและปัญหางานอาชีพ     
     รวมทั้งบริการทดสอบเชิงจิตวิทยา 
6.2 ให้บริการข่าวสารข้อสนเทศทางการศึกษางานอาชีพสังคมการปรับตัวและการพัฒนา         
     บุคลิกภาพ 
6.3 จัดฝึกอบรมให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนชีวิต และอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง 
     ประสงค์ก่อนเข้าสู่งาน 
6.4 ให้บริการจัดหางานทั้งงานพิเศษและงานประจ าให้แก่นักศึกษา 
6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการให้บริการค าปรึกษาและการพัฒนา 
     นักศึกษา 
6.6 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
6.7 จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
6.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
6.9 ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6.10 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนางานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพ 

  7. งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 
7.1 จัดและควบคุมดูแลการให้บริการเก่ียวกับสวัสดิการด้านต่างๆ แก่นักศึกษาด าเนินการ 
     เกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมถึงค าร้องขอยกเว้น ค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่ประสบภัยวิบัติ 
     ทางด้านต่างๆ 
7.2 ด าเนินการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการรับส่งไปรษณียภัณฑ์ และการบริการโทรศัพท์ 
     สาธารณะแก่นักศึกษา  
7.3 ด าเนินการเกี่ยวกับบริการด้านยานพาหนะในการเดินทางและการขอลดค่าโดยสาร 
     พาหนะ 
7.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการหอพัก 
7.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการรับของที่หายคืน 
7.6 ด าเนินการตรวจโรคให้กับนักศึกษาใหม่ 
7.7  ให้บริการปฐมพยาบาลและบริการสุขภาพแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง 

 8. งานทรานสคริปต์กิจกรรม  มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 
8.1 ลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัยฯ 
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8.2 ประสานงานกับงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม 
8.3 ท าเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทรานสคริปต์กิจกรรม โดยด าเนินการขออนุมัติรหัสและ  
     ชัว่โมงกิจกรรม และส่งแผนกิจกรรมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย 
8.4 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์การรับชั่วโมงกิจกรรม 
8.5 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมเข้าระบบสารสนเทศทรานสคริปต์กิจกรรม 
     นักศึกษา  
8.6 ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงและกิจกรรมให้นักศึกษา 

9. งานวิชาทหาร  มีหน้าที่และภารกิจหลักดังนี้ 
9.1 ด าเนินการขอผ่อนผันทหารในการเรียกเข้ากองประจ าการในคราวที่มีคนพอ 
9.2 ด าเนินการขอผ่อนผันทหารในการเรียกพล เพ่ือตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เพ่ือทดสอบ 
     ความพรั่งพร้อมหรือการระดมพล 
9.3 ด าเนินการถอนผ่อนผันทหารให้กับนักศึกษา 
9.4 ด าเนินการขอผ่อนผันทหารให้กับข้าราชการครู 
9.5 ด าเนินการขอผ่อนผันทหารเข้ากองประจ าการเพ่ือลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษา 
9.6 ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร 

10. งานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 
10.1  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยและคณะ 
10.2  ติดตาม ดูแล ปรับปรุง และจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน 

          10.3 การเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า และทิศทางการพัฒนาคณะให้ 
                 ศิษย์เก่าทราบการประสานงานความร่วมมือกับศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
                 เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาสถาบัน 

10.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2.2.1  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
       ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานนักวิชาการศึกษา ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิชาการศึกษา ดังนี้ 
 

    หน้าที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะและ
ประสบการณ์สูงในงานด้านกิจการนักศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนมาก  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ  ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน  จัดท าเอกสาร คู่มือ
เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา  ตลอดจนก ากับตรวจสอบ คอยควบคุมดูแลก ากับการท างานของงานแต่ละงาน
และงานที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านปฏิบัติการ 
      (1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การจัดกิจกรรม/โครงการ/ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ หรือจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ กับหน่วยงาน
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ภายนอก เมื่อมีโครงการฯ จัดขึ้น และคอยควบคุม ดูแล ก ากับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
      (2)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานในการจัดกิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/การ
เข้าร่วมประชุม/อบรม โดยก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน เช่น ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
สถานที่ งบประมาณ ฯลฯ เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
โครงการได ้
      (3)  ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือการแนะแนว
การศึกษาต่อ คู่มืองานพัฒนาวินัย  คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ คู่มือเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา  และให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา การเบิก
เงินค่าประกันอุบัติเหตุ   คอยตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาและหาข้อมูลที่
ถูกต้องอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
      (4)  ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการ MCT Funny 
Day โครงการ  MCT พระนคร  รักษ์วัฒนธรรม ฯลฯ  โดยจัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจและ
ความต้องการของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความต้องการ/
ความพึงพอใจของนักศึกษา  และน าผลที่ได้มาสรุปผล เพ่ือน ามาปรับปรุงและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก/
ความต้องการ/ความพึงพอใจ ของนักศึกษาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
      (5)  จัดท าบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรมและเน้นการพัฒนากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนและสามารถเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก  เมื่อนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม และยังสามารถน า ข้อมูลและหลักฐานสามารถน ามาบันทึกลงในระบบทรานสคริปต์
กิจกรรมได ้

(6)  ให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา โดยคอยควบคุมดูแลการฝึกซ้อมและสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  การเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุโดยจัดท าในเรื่องของ
เอกสารส าหรับเบิกเงิน  เมื่อนักศึกษาร้องขอ การให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ เมื่อ
มีนักศึกษามาขอค าแนะน า  การจัดหางานระหว่างเรียนและปิดภาคเรียน ฯลฯ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้การ
สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    (7)  นอกจากปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1-6 แล้ว ยังจะต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานกิจการนักศึกษา คอยควบคุมและ
ชี้แนะ สอนงาน คอยกระตุ้นให้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยัง
สามารถน าความรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับเพ่ือน ามาพัฒนางานที่ตนเองได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน
ในหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ด้านการวางแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน วางแผนการปฏิบัติงานของงานกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด โดยมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านเฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และมุ่งส่งเสริมให้มีกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา มีรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
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ด้านการประสานงาน 
      (1)  ประสานการท างานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  เช่น ขอค าแนะน าในเรื่องของการจัดการแข่งขัน
กีฬาทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  การขอผ่อนผันและขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่นักศึกษาวิชา
ทหาร การจัดท าเอกสารเบิกเงินประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ฯลฯ  ตลอดจนประสานอ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ โดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
      (2)  ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในเบื้องต้นกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ในงานกิจการนักศึกษา  
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
จดหมาย วาจา ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือไขข้อข้องใจและ
ปัญหาต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา ท าให้เกิดความร่วมมือและได้ผลตามท่ีก าหนดไว้ 
 

ด้านการบริการ 
      (1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุมดูแล และประสานงานด้านทุนการศึกษา ทุนให้เปล่า ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต  ด้านสวัสดิการ เช่น การท าประกันอุบัติเหตุ  การเบิกกระเป๋ายา  เบิกยาสามัญประจ าบ้าน  การขอ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร บริการให้ค าปรึกษาทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม จัดหางานพิเศษ จัด
โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น  ด้านบ าเพ็ญประโยชน์  
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ ฯลฯ  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้มีส่วนร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย   
     (2)  จัดท าเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ทุนการศึกษาให้เปล่า  และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการ  การเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา สื่อเผยแพร่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ฯลฯ เพ่ือนักศึกษาจะได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของงานกิจการนักศึกษาในการ
ขอรับบริการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ 

      

  2.2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งของตนตามที่ได้รับมอบหมาย 
    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางรัชดาพร  กิตติรัตนาโชติ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
1)  ด าเนินการยกเว้นนักศึกษาที่พ้นสภาพและด าเนินการขอผ่อนผันการเรียกระดมพลเพ่ือทดสอบ

ความพรั่งพร้อมในคราวที่มีคนพอ และด าเนินการขอผ่อนผันทหารในการเข้ากองประจ าการ เพ่ือไม่ต้องเข้ารับ
ราชการทหาร 

2)  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีความประพฤติดี  และการกระท าความดี
ของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัย 

3)  ก าหนดมาตรการป้องกันการก่อความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4)  ด าเนินการสืบสวน สอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษาที่เกี่ยวกับการกระท าผิดระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
5)  เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัยของ

นักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน 
6)  จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
7)  น านักศึกษาเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 



 14 

8)  ด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา จัดท าทะเบียนประวัติของนักศึกษาผู้กู้ยืมและ
จัดท าใบน าส่งเอกสาร  

9)  ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในเรื่องของการจัดส่ง
เอกสารและการโอนเงินของนักศึกษาผู้กู้ 

10)  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก สัมภาษณ์ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืม 
11)  ให้บริการค าปรึกษาแก่นักศึกษาในปัญหาส่วนตัว สังคม การเรียน และปัญหางานอาชีพ 

รวมทั้งบริการทดสอบเชิงจิตวิทยา 
12)  ให้บริการข่าวสาร ข้อสนเทศทางการศึกษา งานอาชีพ สังคม การปรับตัว และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
13)  จัดฝึกอบรมให้นักศึกษารู้จักการวางแผนชีวิต อาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อน

เข้าสู่งาน 
14)  ให้บริการจัดหางานทั้งพิเศษและงานประจ าให้กับนักศึกษา 
15)  จัดปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษา 
16)  ประชาสัมพันธ์งานและแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
17)  ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนางานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพ 
18)  ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมถึงค าร้องขอยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่ประสบ

ภัยพบิัติต่างๆ 
19)  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับของที่หายคืน 
20)  ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
21)  จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
22)  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
23)  จัดกิจกรรม/โครงการ ให้กับนักศึกษาเม่ือมีโครงการ/กิจกรรม เกิดข้ึน 
24)  ส ารวจความต้องการของนักศึกษาในด้านกิจกรรมต่างๆ หรือด้านอื่นๆ เช่น การจัดหาสถานที่

ส าหรับการฝึกซ้อมกีฬา หรือท ากิจกรรมต่างๆ 
25)  ควบคุม ดูแลการฝึกซ้อม แนะน า ส่งเสริม เผยแพร่และวิธีการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวให้กับศิษย์เก่าได้ทราบ 
 

    จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ไม่มีคุณสมบัติ/ 
แก้ไขเอกสาร 
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การกู้ยืมเงิน กยศ.ผ่านระบบ e-Studentloan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การกู้ยืมเงิน กยศ.ผ่านระบบ e-Studentloan 
 

เร่ิมต้น 

ผู้กู้ยืมรายใหม่ ท าการ Register เพื่อรับรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan 

ผู้กู้ยืมรายเกา่และรายใหม่ ท าการยื่นแบบค าขอกูย้ืม/แบบยืนยันการกู้ยืมในระบบ e-Studentloan 
ภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด พร้อมพิมพ์แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.101-103 และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส่งให้สถานศึกษาเพื่อพิจารณาคุณสมบตัิ 

สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม 

สถานศึกษาท าการบันทกึกรอบวงเงินกู้ทั้งปี (ทุกภาคการศึกษา) ในระบบ e-Studentloan 

ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินโอนค่าครองชีพโดยเร็วหากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาส่งสัญญา
และ/หรือแบบลงทะเบียนฯ ให้กับธนาคารตามระยะเวลาที่กองทุนก าหนด 

สถานศกึษายืนยันการตรวจสอบความถกูต้องของสัญญา ในระบบ e-Studentloan 

ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับ/เปลีย่นสถานศึกษา บันทึกและพิมพ์สัญญากูย้ืมเงินในระบบ e-Studentloan         
และน าส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบสัญญาที่ได้ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

สถานศึกษา รวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบการกู้ยืมและแบบลงทะเบียนฯ น าส่งธนาคาร 

สถานศึกษาประกาศรายชือ่ผู้ได้รับสิทธกิารกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan 

ผู้กู้ยืม บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงในระบบ  
e-Studentloan 

(กรณีกู้ค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

สถานศึกษา ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพในระบบ e-Studentloan 

(กรณีกู้ค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

สถานศึกษา ลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan พร้อมกับพิมพแ์บบลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและให้ผู้ที่เกีย่วข้องลงนาม 

(กรณีกู้ค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

สถานศึกษาจะได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องทุกวันที่ 10 
และ 20 ของเดือน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ

เอกสาร และตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e-Studentloan 
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วิธีการเข้าใช้ระบบ e-Studentloan และการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน ส าหรับนักศึกษา 
     ข้อแนะน าในการใช้ระบบ e-Studentloan 

1. ใช้โปรแกรม Internet Explorer ในการเข้าสู่ระบบ (การตั้งค่าเพ่ิม Internet Explorer) 
2. ต้องมี E-mail ที่เป็นของตนเองเพ่ือใช้ส าหรับรหัสการยืนยันตัวตน OTP ในขั้นตอนลงทะเบียนขอ

รหัสผ่านและข้ันตอนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 
3. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับส านักงานทะเบียนราษฎร์ หากไม่ตรงกันจะไม่สามารถยื่นค าขอกู้

ผ่านระบบได้ 
การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 
1. เปิดเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ด้วยโปรแกรม Internet explorer V.8-10 และ Chrome 
2. คลิกท่ีหัวข้อระบบ e-Studentloan ตรงแถบสีน้ าเงินแล้วเลือกนักเรียน/นักศึกษา 
3. คลิกปุ่มลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 

-   กรอกเลขประจ าตัวประชาชน ใส่แค่เพียงตัวเลขโดยไม่ต้องใส่ขีด 
-   กรอกชื่อตามทะเบียนบ้านไม่ต้องใส่ค าน าหน้าและนามสกุล 
-   กรอกนามสกุล ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องใส่ชื่อ 
-   กรอกวันเดือนปีเกิด ให้กรอกเป็นตัวเลขทั้งหมด เช่น 1 มีนาคม 2542 ให้ใส่เป็น 01032542 
-   กรอกอีเมล  (ระบบป้องกันข้อมูลใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) 
-   ยืนยันอีเมลอีกครั้ง (ให้กรอกอีเมลซ้ าลงไป) 
-   กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ  

     4.   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน 
     5.   เปิดโทรศัพท์ หรืออีเมลของนักศึกษา เพ่ือน ารหัส OPT มากรอกในช่อง จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันข้อมูล 
     6.   การตั้งรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานและการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 

ระบุรหัสผ่าน : เป็นภาษาอังกฤษตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ไม่เกิน 8 ตัว 
     ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านซ้ าลงไป 
     ค าถามกันลืม : เลือกตามใจชอบ 
     ค าตอบ : ตอบตามความเป็นจริง 
     7.   การตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มยืนยัน  
     8.   ขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน  
 ปีการศึกษา  :  ระบบจะบังคับเองอัตโนมัติ 
 ระดับการศึกษาทีต่้องการยื่นกู้ : อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
 ชั้นปีที่จะยื่นกู้ : เลือกตามชั้นปี  จากนั้นคลิกปุ่มลงทะเบียน 
     9.   ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบกับส านักงานทะเบียนราษฎร์ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถเข้าใช้งานใน
ระบบได้อีกครั้ง จากนั้นให้คลิกท่ีปุ่มออกจากระบบ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นจากการลงทะเบียน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ 

ประเภทผู้กู้ยืม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เดือนที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

รายเก่า 

 

ภาคเรียนที่ 1 
1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Studentloan ก.พ. - มิ.ย. รัชดาพร 
2.สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อ ก.ค. รัชดาพร 
3.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ส.ค. รัชดาพร 
4.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและ 
จัดการเงินให้กู้ยืม 

ก.ย. รัชดาพร 

ภาคเรียนที่ 2  
1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Studentloan ก.ย. – พ.ย. รัชดาพร 
2.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ธ.ค. รัชดาพร 
3.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและ 
จัดการเงินให้กู้ยืม 

ธ.ค. รัชดาพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายใหม่ 

ภาคเรียนที่ 1 
1.ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า   
(Pre-register)โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา (ส าหรับผู้กู้
รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยน สถานศึกษา
ไม่ต้องด าเนินขั้นตอนนี้) 

ก.พ. - มิ.ย. รัชดาพร 

2.ผู้ขอกู้ยืมที่ได้สถานศึกษาแล้วยื่นแบบค าขอกู้ เม.ย. – ก.ค. รัชดาพร 
3.สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
สิทธิ์กู้ยืม 

ก.ค. รัชดาพร 

4.สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียน
กู้ยืม 

ส.ค. รัชดาพร 

5.สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

ก.ย. รัชดาพร 

ภาคเรียนที่ 2 

1 .ผู้ กู้ ยื ม ยื น ยั น ก ารล งท ะ เบี ย น เรี ย น ผ่ าน ระบ บ              
e-Studentloan 

ก.ย. – พ.ย. รัชดาพร 

2.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ธ.ค. รัชดาพร 
3.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและ  
จัดการเงินให้กู้ยืม 

ธ.ค. รัชดาพร 

 
 

 



 

บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
3.1  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
       ในการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการใช้ระบบ             
e-Studentloan ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ 
ทั้งในวิธีการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ 
และประกาศที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
       -  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
       -  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
       -  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 
       -  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
   

1) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18 (7) และมาตรา  44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงขอ
ประกาศก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา 
ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1.  นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 
2541 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินและเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี)  ทั้งภาคปกติ 
ภาคพิเศษ รวมทัง้การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 
 ข้อ 2.  การให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2560  ให้กู้ยืมได้ ไม่เกินขอบเขตของแต่ละรายการที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 3.  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 3.1  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีที่สถานศึกษาเปิดไว้ในชื่อ “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ระบุชื่อสถานศึกษา......)”  ได้แก่  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดังนี้  
 3.1.1 ค่าเล่าเรียน หมายความรวมถึง  ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ 
 3.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามท่ีต้น
สังกัดหรือสภาสถาบันอนุมัติให้เรียกเก็บได้นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 
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 3.2  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ได้แก่ ค่าครองชีพ ซึ่งหมายถึง ค่าที่
พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา  โดยเป็นการให้กู้ยืมเต็มตามวงเงินที่ก าหนดไว้ให้ในแต่ละราย
ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา 
 ข้อ 4.  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ ยืมเงิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยการด าเนินงาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 5.  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินให้ด าเนินการ ดังนี้  
 5.1 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจ านวนคน
และจ านวนเงินที่ ได้รับจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้กู้ยืมที่ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ            
e-Studentloan ภายในก าหนดเวลาเท่านั้น 
 5.2  นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจ านวนคน
และจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้กู้ยืมที่ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินหรือยื่นค ายืนยัน
การขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ภายในก าหนดเวลาเท่านั้น ตามล าดับดังนี้ 
      5.2.1  ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับการศึกษาเดิมหรือเปลี่ยนระดับ
การศึกษา 
      5.2.2  ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาไม่เกินสองปี (ยังไม่ครบก าหนด
ช าระหนี้) แต่ได้กลับเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาเดิม 
      5.2.3  ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาเกินกว่าสองปีขึ้นไป (ครบก าหนด
ช าระหนี้แล้ว) ให้พิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย 
      “ศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนเรียนทุกปี
การศึกษา 
 ข้อ 6. การกู้ยืมค่าเล่าเรียนตามข้อ 3.1.1 ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
กู้ยืมได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
         6.1  ผู้กู้ยืมเงินที่สถานศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน เว้นแต่
เป็นค่าเล่าเรียนที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เรียกเก็บ 
         6.2  ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชน ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนเฉพาะในส่วนที่รัฐ
ไม่ได้อุดหนุนทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
         6.3  ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลจากรัฐ อนุมัติให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ตาม
ความเป็นจริง โดยเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้วต้องไม่เกินขอบเขตท่ีก าหนด 
    
 (คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 
หน้า 37-39) 
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 2)  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยที่เป็นการ
สมควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าท่ีไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้ยืมรายเก่า
ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา รวมถึงแนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัด
การเงินให้กู้ยืม คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 27 
ธันวาคม  2559 ได้ให้ความเห็นชอบก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560 กองทุนจึงแจ้งก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 
 ส าหรับสถานศึกษาทั่วไป 
 ตารางที่ 1 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยน
สถานศึกษา 
 

ขั้นตอน  

ก าหนดเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2560 
2. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมและประกาศรายชื่อ ไม่เกิน 31 ก.ค. 2560 
3. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ส.ค. 2560 
4. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2560 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 3*  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 เม.ย. 2561 
*ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 
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ตารางที่ 2 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ ยนระดับการศึกษา
หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 

 
ขั้นตอน  

ก าหนดเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดย
ยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา (ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา
หรือเปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องด าเนินการขั้นตอนนี้) 

1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2560 

2. ผู้ขอกู้ยืมที่ได้สถานศึกษาแล้วยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2560 
3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม ไม่เกิน 31 ก.ค. 2560 
4. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ส.ค. 2560 
5. สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัด
การเงินให้กู้ยืม 

ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2560 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 3*  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 เม.ย. 2561 
*ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 

(คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 
หน้า 43 - 44) 

 

 3)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์
และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 
 การด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 อาศั ย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (7) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการ
ด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารของสถานศึกษาที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “ส านักงานกองทุน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือ
โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่มีกฎหมายตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือโรงเรียน 
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 “ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการท าสัญญาจ้างให้ท าหน้าที่
บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 

 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
(คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 

หน้า 68 - 69) 
 
 4)  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 18 (7) และมาตรา 45 (2)(3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน
จากกองทุนฯ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
        1.1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี 
ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไปจะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาท
ต่อปี 
         1.2 รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
              ก. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ใน
กรณีท่ีบิดา มารดา เป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
              ข. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่
ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
     ค. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอ
กู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 
         1.3 ในการรับรองรายได้ของผู้ขอกู้ยืมเงินตามข้อ 1.1 ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
     ก. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า 
     ข. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
     ค. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 
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 ข้อ 2.  นอกจากคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามที่ก าหนดไว้ใน “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541” แล้ว นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 
2.3 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.4 ถึง 2.7 ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
  2.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่
เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยว
เตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
  2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดการควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
  2.4 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
  2.5 ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างศึกษา 
  2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ข้อ 3.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 

(คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 
หน้า 106 - 107) 
 
3.2  ข้อควรระวังการปฏิบัติงาน 
      1.  ในการปฏิบัติ งานตามคู่มือการปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับขั้นตอนการกู้ ยืม เงินและการใช้ ระบบ                 
e-Studentloan ของนักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องค านึงและพึงระวังเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ประกาศ และ
แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
     2.  การพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ให้กู้ยืม กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
     3.  เอกสารสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบการกู้ยืมทุกชนิด เมื่อธนาคารได้รับแล้วจะไม่มีการส่งกลับ
คืนไม่ว่าเอกสารจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม โดยธนาคารจะแจ้งทาง e-mail ให้กับสถานศึกษาทราบ ดังนั้น
สถานศึกษาจะต้องจัดท าเอกสารฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วส่งเอกสารนี้ไปพร้อมกับใบน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมระบบ    
e-Studentloan  
     4.  อายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี 
รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี 
     5.  การพิจารณาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี สถานศึกษาจะต้องพิจารณาคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ยืมรายใหม่  
     6.  การบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ต้องไม่เกินจ านวนที่สถานศึกษา
เรียกเก็บ  
     7.  ในกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยืมได้ขอกู้ยืมเพียงเทอมเดียว โดยจะถือว่าในปีนั้นเป็นการใช้สิทธิเต็มปีการศึกษา 
     8.  การใช้งานระบบ e-Studentloan ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ Internet Explorer Version 10 , 11 
เท่านั้น เพราะระบบอ่ืนไม่รองรับ 
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     9.  ในการส่งคืนเงินข้อมูลจ านวนเงินที่ส่งคืน เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ของผู้กู้ยืมในแบบ กยศ. 206   
มีความถูกต้อง 
     10. เมื่อส่งคืนเงินจะต้องส่งให้ถูกบัญชี ถูกประเภทกองทุน และถูกธนาคาร 
     11. ในการส่งคืนเงิน ใบน าฝากธนาคาร (ใบ Pay-in) จะต้องระบุชื่อสถานศึกษาและรหัสสถานศึกษา
เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
4.1  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีกิจกรรมและขั้นตอน ที่ผู้ปฏิบัติ งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องปฏิบัติงานตามก าหนดระยะเวลา ส าหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  ซึ่งมีแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ (ภาคเรียนที่ 1) 
 

 
กิจกรรม/ขัน้ตอน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค 

ภาคเรียนที่ 1 
1.ผู้กู้ยืมรายใหม่  ท าการ Pre-Register เพื่อรับ
รหัสผ่าน ในระบบ e-Studentloan 

            

2.ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ยื่นแบบค าขอกู้ยืม
เงิน/แบบค ายืนยันขอกู้ยืมเงินในระบบ e-
Studentloan ภายในระยะเวลาที่ กองทุน
ก าหนด พร้อมพิมพ์แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ.
101-103 และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ 

            

3. สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้กู้ยืม 

            

4. สถานศึกษา บันทึกกรอบวงเงินกู้ทั้งปี (ทุก
ภาคการศึกษา) ในระบบ e-Studentloan 

            

5. สถานศึกษา ประกาศรายช่ือผู้ได้รับสิทธิการ
กู้ยืม ในระบบ e-Studentloan 

            

6. ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับ/
เปลี่ยนสถานศึกษา บันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืม
เงินระบบ e-Studentloan และน าส่งสัญญา
พร้อมเอกสารประกอบสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว
ให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

            

7. สถานศึกษา ยืนยันการตรวจสอบความ
ถูกต้องของสัญญาในระบบ e-Studentloan 

            

8. ผู้กู้ยืมบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และ/
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
ส ถ าน ศึ ก ษ า เรี ย ก เก็ บ จ ริ ง ใน ร ะ บ บ  e-
Studentloan (กรณีกู้ค่าเล่าเรียน/และหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 
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กิจกรรม/ขัน้ตอน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค 

9 . ส ถ า น ศึ ก ษ า ล งท ะ เบี ย น ใน ร ะ บ บ             
e-Studentloan พ ร้ อ ม กั บ พิ ม พ์ แ บ บ
ลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและให้ที่
ผู้เกี่ยวข้องลงนาม 

            

10. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่า
ครองชีพในระบบ e-Studentloan 

            

11. สถานศึกษารวบรวมสัญญาและเอกสาร
ประกอบการกู้ยืมและแบบลงทะเบียนฯ น าส่ง
เอกสาร 

            

12. ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินโอนค่าครองชีพโดยเร็ว
หากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาส่งสัญญาและหรือ/
แบบลงทะเบียนฯ ให้กับธนาคารตามระยะเวลา
ที่กองทุนก าหนด 

            

13. สถานศึกษาจะได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน/
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องทุกวันที่ 10 และ 20 ของ
เดือน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร และตรงกับข้อมูลที่ได้รับ
จากระบบ e-Studentloan 

            

 
ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ (ภาคเรียนที่ 2) 

 

 
กิจกรรม/ขัน้ตอน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค 

ภาคเรียนที่ 2 
1.ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน ใน
ระบบ e-Studentloan 

            

2.ผู้กู้ยืมบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษาตามที่
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ รี ย ก เก็ บ จ ริ ง ใ น ร ะ บ บ                
e-Studentloan (กรณีกู้ค่าเล่าเรียน และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

            

3 . ส ถ า น ศึ ก ษ า ล งท ะ เบี ย น ใน ร ะ บ บ              
e-Studentloan พ ร้ อ ม กั บ พิ ม พ์ แ บ บ
ลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องลงนาม 
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กิจกรรม/ขัน้ตอน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
กพ มีค เม.ย พ

ค 
มิย ก

ค 
ส
ค 

ก
ย 

ต
ค 

พ
ย 

ธค ม
ค 

4. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบ
ลงทะเบียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่า
ครองชีพในระบบ e-Studentloan 

            

5. สถานศึกษารวบรวมแบบลงทะเบียนฯ น าส่ง
ธนาคาร 

            

6. ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินโอนค่าครองชีพโดยเร็ว
หากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาส่งสัญญาและหรือ/
แบบลงทะเบียนฯ ให้กับธนาคารตามระยะเวลา
ที่กองทุนก าหนด 

            

7. สถานศึกษาจะได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน/
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องทุกวันที่ 10 และ 20 ของ
เดือน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร และตรงกับข้อมูลที่ได้รับ
จากระบบ e-Studentloan 

            

 
4.2  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
      คู่มือการปฏิบัติงานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการใช้ระบบ e-Studentloan ของ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้อธิบายถึง (1) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา เรื่อง  ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (2) ประกาศกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560  (3) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 (4) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน รวมทั้งจัดท า
ตัวอย่างที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ดังนี้  
       1) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18 (7) และมาตรา  44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงขอ
ประกาศก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา 
ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1.  นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 
2541 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินและเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี)  ทั้งภาคปกติ 
ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 
 ข้อ 2.  การให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2560  ให้กู้ยืมได้ไม่เกินขอบเขตของแต่ละรายการที่ก าหนดไว้
ดังนี้ 

 
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  

บาท/ราย/ปี 

 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

1.มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 13,200 27,200 
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 26,400 47,400 
3.ปวท./ปวส. 
   3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
   3.2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
         3.2.1  สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิคระบบ
ขนส่งทางราง การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย และการ
เดินเรือ 
         3.2.1 สาขาอ่ืนๆ นอกจาก 3.2.1 

 
25,000 

 
 
 
 

60,000 
 
 

30,000 

 
26,400 

 
 
 
 

26,400 
 
 

26,400 

 
51,400 

 
 
 
 

86,400 
 
 

56,400 
4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
   4 .1   สั งคมศาสตร์  ศิ ลปศาสตร์  มนุ ษยศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
          4.1.1 สาขาที่ขาดแคลนและ/หรือเป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ 
สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 
คณิ ตศาสตร์  ค รุศ าสตร์ อุ ตส าหกรรม  โลจิ สติ กส์ 
อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน 
          4.1.2  สาขาอื่นๆ นอกจาก 4.1.1 
   4.2  ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   4.3  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   4.4  เกษตรศาสตร์ 
   4.5  สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
   4.6  แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
ศาสตร์ 

 
60,000 

 
 
 
 
 
 

50,000 
70,000 
70,000 
70,000 
90,000 
200,000 

 
26,400 

 
 
 
 
 
 

26,400 
26,400 
26,400 
26,400 
26,400 
26,400 

 
86,400 

 
 
 
 
 
 

76,400 
96,400 
96,400 
96,400 
116,400 
226,400 

  
ข้อ 3.  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 3.1  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีที่สถานศึกษาเปิดไว้ในชื่อ “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ระบุชื่อสถานศึกษา......)”  ได้แก่  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดังนี้  
 3.1.1 ค่าเล่าเรียน หมายความรวมถึง  ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ 



 29 

 3.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามท่ีต้น
สังกัดหรือสภาสถาบันอนุมัติให้เรียกเก็บได้นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 
 3.2  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ได้แก่ ค่าครองชีพ ซึ่งหมายถึง ค่าที่
พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการให้กู้ยืมเต็มตามวงเงินที่ ก าหนดไว้ให้ในแต่ละราย 
ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา 
 ข้อ 4.  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยการด าเนินงาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 5.  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินให้ด าเนินการ ดังนี้  
 5.1 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจ านวนคน
และจ านวนเงินที่ ได้รับจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้กู้ยืมที่ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ            
e-Studentloan ภายในก าหนดเวลาเท่านั้น 
 5.2  นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจ านวนคน
และจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้กู้ยืมที่ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินหรือยื่นค ายืนยัน
การขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ภายในก าหนดเวลาเท่านั้น ตามล าดับดังนี้ 
      5.2.1  ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับการศึกษาเดิมหรือเปลี่ยนระดับ
การศึกษา 
      5.2.2  ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาไม่เกินสองปี (ยังไม่ครบก าหนด
ช าระหนี้) แต่ได้กลับเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาเดิม 
      5.2.3  ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาเกินกว่าสองปีขึ้นไป (ครบก าหนด
ช าระหนี้แล้ว) ให้พิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย 
      “ศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเบียนเรียนทุกปี
การศึกษา 
 ข้อ 6. การกู้ยืมค่าเล่าเรียนตามข้อ 3.1.1 ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
กู้ยืมได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
         6.1  ผู้กู้ยืมเงินที่สถานศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน เว้นแต่
เป็นค่าเล่าเรียนที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เรียกเก็บ 
         6.2  ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชน ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนเฉพาะในส่วนที่รัฐ
ไม่ได้อุดหนุนทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
         6.3  ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลจากรัฐ อนุมัติให้กู้ยืมค่า เล่าเรียนได้ตาม
ความเป็นจริง โดยเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้วต้องไม่เกินขอบเขตท่ีก าหนด 
    
 (คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 
หน้า 37-39) 
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ภาพที่ 4   แสดงตัวอย่างการขอกู้ยืมตามขอบเขตที่ก าหนด ที่ถูกต้อง 
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ภาพที่ 5   แสดงตัวอย่างการขอกู้ยืมตามขอบเขตที่ก าหนด ที่ไม่ถูกต้อง 
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 2)  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยที่เป็นการ
สมควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าท่ีไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้ยืมรายเก่า
ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา รวมถึงแนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัด
การเงินให้กู้ยืม คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 27 
ธันวาคม  2559 ได้ให้ความเป็นชอบก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560 กองทุนจึงแจ้งก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 
 ส าหรับสถานศึกษาทั่วไป 
 ตารางที่ 1 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยน
สถานศึกษา 
 

ขัน้ตอน  

ก าหนดเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2560 
2. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมและประกาศรายชื่อ ไม่เกิน 31 ก.ค. 2560 
3. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ส.ค. 2560 
4. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2560 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 3*  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไมเ่กิน 31 มี.ค. 2561 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 เม.ย. 2561 
*ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 
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ตารางที่ 2 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา
หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 

 
ขั้นตอน  

ก าหนดเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดย
ยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา (ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา
หรือเปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องด าเนินการขั้นตอนนี้) 

1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2560 

2. ผู้ขอกู้ยืมที่ได้สถานศึกษาแล้วยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2560 
3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม ไม่เกิน 31 ก.ค. 2560 
4. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ส.ค. 2560 
5. สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัด
การเงินให้กู้ยืม 

ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2560 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 3*  
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561 
2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไมเ่กิน 31 มี.ค. 2561 
3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 เม.ย. 2561 
*ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 
 
แนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 1. ใบน าส่งเอกสารสัญญาจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจพร้อมประทับตราของสถานศึกษา โดยใบน าส่ง
เอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 1 ชุด ต่อจ านวนเอกสารในข้อ 4 ไม่เกิน 50 ชุด 
 2. สัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบสัญญา โดยผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 2.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 
 2.2  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยของผู้กู้ (หน้าแรก) 
 2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน 
 2.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้แทน
โดยชอบธรรมไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ าประกัน) 
 3. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของแต่ละภาคเรียน ซึ่งลง
ลายมือชื่อแบบเดียวเหมือนกับสัญญากู้ยืมเงินฯ 
 4. น าเอกสารตามข้อ2 และ 3รวมเป็นชุดต่อหนึ่งคน โดยให้เรียงตามล าดับรายชื่อตามใบน าส่งในข้อ 1 
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 5. เมื่อสถานศึกษาด าเนินการจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จัดส่งเอกสารไปยังผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่ ดังนี้ 
 5.1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 
          เลขที่ 10  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
 5.2 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ 
          66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
          แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 6. ส าหรับการจัดส่งเอกสารในภาคการศึกษาต่อไป หรือปีการศึกษาต่อไปในกรณีที่ผู้กู้ไม่เปลี่ยนระดับ
การศึกษาหรือย้ายสถานศึกษานั้น ทางกองทุนฯ ก าหนดให้ผู้กู้ท าสัญญาฉบับเดียว จึงให้ปฏิบัติ 1 – 5 (ยกเว้น
เอกสารในข้อ 2) 
 **หมายเหตุ** กรณีสถานศึกษามีความจ าเป็นต้องส่งแบบลงทะเบียนหลายๆ ภาคการศึกษามาพร้อม
กัน (ส่งล่าช้า) ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และใช้ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ  e-Studentlaon    
แยกชุดกันมาส่งให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือด าเนินการต่อไป 

7. เอกสารสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบการกู้ยืมทุกชนิด เมื่อธนาคารได้รับแล้วจะไม่ มีการ
ส่งกลับคืนไม่ว่าเอกสารจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้งทาง      
e-mail ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจ าสถานศึกษาทราบ เช่น ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ไม่ได้ลงนาม
รับรองเอกสาร ขอให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารฉบับใหม่ขึ้นมาพร้อมกับให้ผู้กู้ลงนามรับรอง แล้วส่งเอกสารนี้ไป
พร้อมกับพิมพ์ในน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมระบบ e-Studentloan โดยกรอกข้อมูลของผู้กู้ตามช่องที่ก าหนดในราย
นั้นๆ แล้วรวบรวมส่งให้บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามท่ีอยู่ในข้อ 5 

8. หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา สามารถติดต่อได้ดังนี้ 
              8.1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8699 หรือส่วนงาน
ตรวจสอบสัญญา เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8630 หรือ 0 2208 8634-6 
              8.2 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 0 2650 6999 หรือ        
Call center 1302 
 

(คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 
หน้า 43 - 47) 
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ภาพที่ 6  แสดงการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามระยะเวลา ที่ถูกต้อง 
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ภาพที่ 7  แสดงการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามระยะเวลา ที่ไม่ถูกต้อง 
 
 3)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์
และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 
 การด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (7) แห่งพระราชบัญญัติกองทุ นเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการ
ด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารของสถานศึกษาที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “ส านักงานกองทุน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือ
โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่มีกฎหมายตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือโรงเรียน 
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 “ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการท าสัญญาจ้างให้ท าหน้าที่
บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 

 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 หมวด 4 คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษา ข้อ 17 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษา จ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นประธาน ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นกรรมการ อาจารย์หรือครูของสถานศึกษาจ านวนสามคน 
เป็นกรรมการและในจ านวนนี้ให้ประธานแต่งตั้งอาจารย์หรือครูเป็นกรรมการและเลขานุการจ านวนหนึ่งคน 

 ผู้แทนองค์กรชุมชนตามวรรคหนึ่ งให้หมายถึงบุคคลที่อยู่ ในองค์กรชุมชนตามความหมายที่
คณะกรรมการก าหนด 

 ข้อ 18 คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
นักเรียนนักศึกษาท่ีขอกู้ยืมเงินเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

(2) สัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมทั้งถ้ามีความจ าเป็นอาจสัมภาษณ์บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

(3) ตรวจสอบโดยเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงินในกรณีที่เห็นว่ามีความจ าเป็น 

(4) สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินตามที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง
หรือคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองมอบหมาย 

ข้อ 19 ในการด าเนินการตามข้อ 18 คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษาอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่แทนก็ได้ 

ข้อ 20  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษาต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่มาประชุมต้องมีผู้แทนองค์กรชุมชน
อย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 
หน้า 68-69 , 72-73) 
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ภาพที่ 8  แสดงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษา ที่ถูกต้อง 
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ภาพที่ 9  แสดงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษา ที่ไม่ถูกต้อง 
 
 
 4)  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน  
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 18 (7) และมาตรา 45 (2)(3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ ขอกู้ยืมเงิน
จากกองทุนฯ ดังต่อไปนี้ 
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 ข้อ 1 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  1.1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท    
ต่อปี ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไปจะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 
บาทต่อปี 
  1.2 รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       ก. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา    
ในกรณีที่บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
       ข. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่
ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
       ค. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอ
กู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว 
  1.3 ในการรับรองรายได้ของผู้ขอกู้ยืมเงินตามข้อ 1.1 ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
       ก. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า 
       ข. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
       ค. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 
 ข้อ 2.  นอกจากคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามที่ก าหนดไว้ใน “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541” แล้ว นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 
2.3 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.4 ถึง 2.7 ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
  2.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็น
ผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
  2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดการควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
  2.4 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
  2.5 ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างศึกษา 
  2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ข้อ 3.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป 
 

(คู่มือส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560, 
หน้า 106 - 107) 
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ภาพที่ 10  แสดงรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืม (บิดาและมารดา) ไม่เกิน 150,000.- บาท/ปี  ที่ถูกต้อง 
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ภาพที่ 11  แสดงรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืม (บิดาและมารดา) ไม่เกิน 150,000.- บาท/ปี  ที่ไม่ถูกต้อง 
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1. หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม 
    ข้อ 1.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
    ข้อ 2.  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้
ครอบครัวพิจารณาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ก. รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา (กรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ปกครอง) 
             ข. รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา) 
            ค. รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส (กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว) 
     ข้อ 3. นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้ 
     3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในสังกัด ควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    3.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
    3.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
    3.4 เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอ
กู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวน
ชั่วโมงท่ีก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
         3.4.1 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
         3.4.2 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
       การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความ
เสียสละและมีจิตสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง  
      3.5 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 (สอง) ปี และระยะเวลา
ผ่อนช าระอีก 15 (สิบห้า) ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) ปี 
      3.6 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
      3.7 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน
ลักษณะเต็มเวลา 
      3.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      3.9 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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2.  หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
     2.1  แบบค าขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบค าขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร 
(แบบ กยศ.101) และเอกสารประกอบดังนี้ 

2.1.1 เอกสารของผู้กู้ยืม 
       - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.1.2 เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืม 
        - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

     2.2 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้ 
2.2.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจ า ให้ใช้หนังสือรับรอง

เงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี 
2.2.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจ า 

ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม (แบบ กยศ.102) และส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของ  
ผู้รับรองรายได้ 
     2.3 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. 103) 
     2.4 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
     2.5 ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาทีผ่านมา 
     2.6 เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาใช้พิจารณาเพิ่มเติม 
     2.7 บันทึกกิจกรรมจิตอาสาที่ระบุการท ากิจกรรมและจ านวนชั่วโมงท่ีชัดเจน 
            
3.  คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ 
     กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน ไม่มีรายได้ประจ าให้ผู้ขอ
กู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้รับรองรายได้ 
     3.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  
     3.2 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
     3.3 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 
4.  ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน 
     เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม  2560  เรื่อง
ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
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5. ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน 
    5.1  กระบวนการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืม 
 5.1.1  กองทุนแจ้งประกาศก าหนดการให้กู้ยืมเงิน ประกาศก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ตลอดจนหลักเกณฑ์การกู้ยืมผ่านเว็บไซต์กองทุน และแจ้งให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ งและ
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง เพ่ือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดหรือในการก ากับดูแล ประกาศให้นักเรียน
นักศึกษาทราบต่อไป 
 5.1.2  สถานศึกษาปิดประกาศก าหนดการให้กู้ยืมเงิน ประกาศก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาตลอดจนหลักเกณฑ์การกู้ยืมให้นักเรียน นักศึกษาทราบ 
 5.1.3  นักเรียน นักศึกษา ยื่นแบบค าขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และยื่นแบบค าขอกู้ยืมที่เป็น
เอกสารพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานศึกษาที่ตนก าลังศึกษาอยู่หรือประสงค์จะเข้า
ศึกษาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด (เป็นไปตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560)   
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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 5.1.4  คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 หมวด 4 ข้อ 18 คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน
ประจ าสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินเพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ โดยด าเนินการดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
         (2) สัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมทั้งถ้ามีความจ าเป็นอาจสัมภาษณ์บุคคลอื่นที่เก่ียวข้องด้วย 
         (3) ตรวจสอบโดยเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงินในกรณีท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็น 
         (4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินตามที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่
หนึ่งหรือคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองมอบหมาย 
 5.1.5  ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการให้กู้ยืม สถานศึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้ 
                   5.1.5.1  บันทึกกรอบวงเงินจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวเนื่องกับการศึกษา        
ค่าครองชีพของทั้ งปี การศึกษา โดยจ าแนกเป็นภาคการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินแต่ละคนผ่านระบบ                 
e-Studentloan 
                   5.1.5.2  ประกาศรายชื่อผู้ ที่ ได้ รับอนุมัติ ให้ กู้ยืม เงินผ่ านระบบ e-Studentloan และ          
ปิดประกาศรายชื่อ ณ สถานศึกษา โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด 
 5.1.6  นักเรียน นักศึกษา บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาไม่เกิน
จ านวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan 
 5.1.7  ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่อนุมัติให้กู้ยืม ให้สถานศึกษาเก็บแบบค าขอกู้พร้อมหลักฐาน
ของผู้ขอกู้ยืมเงินไว้เพ่ือการตรวจสอบ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
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     5.2  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ในระบบ e-Studentloan มีดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่  1 Pre-Register (เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่) ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ลงทะเบียนเพื่อรับ 

รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ  
ขั้นตอนที่  2 ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน/แบบค ายืนยันขอกู้ยืมเงิน (ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ที่มี 

รหัสผ่านแล้ว) 
ขั้นตอนที่  3 สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม 
ขั้นตอนที่  4 สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน  
ขั้นตอนที่  5 สถานศึกษาประกาศรายชื่อ 
ขั้นตอนที่  6 ผู้กู้ยืมบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน (เฉพาะรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/ 

เปลี่ยนสถานศึกษา) 
ขั้นตอนที่  7 สถานศึกษายืนยันความถูกต้องของสัญญาและส่งข้อมูล 
ขั้นตอนที่  8 ผู้กู้ยืมบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน/และหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ไม่เกินจ านวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 
ขั้นตอนที่  9 สถานศึกษาลงทะเบียน 
ขั้นตอนที่ 10 สถานศึกษายืนยันความถูกต้องของใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 11 สถานศึกษารวบรวมเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบการกู้ยืมและแบบ 

ลงทะเบียนน าส่งธนาคาร 
 

ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
 
ขั้นตอนที่  1 ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
ขั้นตอนที่  2 ผู้กู้ยืมบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง 
ขั้นตอนที่  3 สถานศึกษาลงทะเบียน 
ขั้นตอนที่  4 สถานศึกษายืนยันความถูกต้องของใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล 
ขั้นตอนที่  5 สถานศึกษารวบรวมแบบลงทะเบียนน าส่งธนาคาร 
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     5.3  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
           แจ้งให้นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือรับเงินโอนค่าครองชีพรายเดือน ดังนี้ 
 

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 

1. นักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย โดยมีหลักฐานดังนี้ 
- หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

1. นักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
ณ สาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี
หลักฐานดังนี้ 
- หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ติดต่อท าใบค าขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทั้ง
แบบมีสมุดคู่ฝากหรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยอนุโลม
ให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทได้ กรณีเปิดแบบไม่มีสมุดคู่
ฝาก นักศึกษาจะได้ รายละเอียดของบัญชี เป็ น
หลักฐานการเปิดบัญชี 

2. ติดต่อท าใบค าขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบ
มีสมุดคู่ฝาก โดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาท 
 

3. กรณีที่ต้องการท าบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษา
แจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียม
รายปีเฉพาะบัตร ATM ประเภทบัตรธรรมดาใบที่ 1 
เท่านั้น และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบปี
โดยการหักเงินจากบัญชีโดยนักเรียน นักศึกษาจะต้อง
มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไมต่่ ากว่า 100 บาท 

3. กรณีที่ต้องการท าบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษา
แจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียม
รายปีเฉพาะบัตร ATM ใบที่ 1 เท่านั้นและจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบ 

4. กรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่
ฝาก นักเรียนนักศึกษาจะต้องท าบัตร ATM และต้อง
สมัครใช้บริการ KTB Online ด้วย โดยจะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับข้อ 3 

- 

5. กรณีที่นักเรียน นักศึกษาย้ายสถานศึกษาและขอ
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่ ธนาคารกรุงไทยจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมราย
ปี เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

- 
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     5.4 การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพ (สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาและค่าครองชีพ) 
          5.4.1 การท าสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และค่าครองชีพให้ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้ผู้กู้ยืมเงิน
หรือสถานศึกษาด าเนินการผ่านระบบ e-Studentloan ก่อนการจัดพิมพ์ 
          5.4.2  สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาและค่าครองชีพ จะต้องจัดพิมพ์จากระบบ e-Studentloan ของกองทุนอย่างละ 2 ฉบับ และต้องลง
ลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น โดยลายมือชื่อผู้ให้กู้/ผู้มีอ านาจลงนามของสถานศึกษาต้องเหมือนกับตัวอย่าง
ลายมือชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษาที่ส่งให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและผู้บริหารและจัด
การเงินให้กู้ยืม 
          5.4.3  ให้สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ และเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกฉบับก่อน
รวบรวมส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  
          5.4.4  เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้สถานศึกษาเข้าระบบ  e-Studentloan 
เพ่ือยืนยันความถูกต้องของสัญญาและแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาและค่าครองชีพ ก่อนน าส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
          5.4.5  ให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรี ยน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ และเอกสารประกอบที่ลงนามแล้ว (ดูรายละเอียดการส่ง
ตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสารข้อ 7) ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้
กู้ยืมแบบละ 1 ฉบับและคืนคู่ฉบับทุกแบบให้ผู้กู้ยืมเก็บไว้อย่างละ 1 ฉบับ 
          5.4.6  ห้ามมิให้สถานศึกษาเก็บสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงินไว้หากต้องการเก็บเป็นหลักฐานให้ถ่าย
เอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
 
     5.5  การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสาร 
  ให้สถานศึกษาส่งตัวอย่างลายมือชื่อเพ่ือใช้ในการตรวจสอบเอกสารสัญญากู้ยืมเงินฯ และแบบ
ลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
           5.5.1 สถานศึกษา Download แบบฟอร์ม “ลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนาม 
ในเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
(กรอ.)”  และให้ผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) อาทิ อธิการบดี ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา ครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบอ านาจ  
ลงนามตัวอย่างลายมือชื่อ 
          5.5.2  ให้สถานศึกษาส่งลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาฉบับนี้ ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 1 ชุด และส่งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลาม         
แห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด 



 57 

          5.5.3  ในกรณีสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา
จะต้องด าเนินการจัดท าตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษา พร้อมทั้งหนังสือมอบอ านาจให้บุคคล
ดังกล่าวกระท าการแทนสถานศึกษา โดยจัดส่งให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน 1 ชุด และส่งให้ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) 
แห่งละ 1 ชุด 
 
     5.6  การค้ าประกัน 
           5.6.1  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ดังนี้ 
          -  บิดา มารดา หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือ 
          -  บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจ า
สถานศึกษาก าหนดให้เป็นผู้ค้ าประกันได้ 
          5.6.2  แนวปฏิบัติเรื่องการค้ าประกัน 
                  5.6.2.1  กรณีนักเรียน นักศึกษา ไม่มีบิดา มารดา ให้ผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นผู้ให้การยินยอมใน
การท านิติกรรมสัญญาและเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ปกครอง” ได้แก่ ผู้ปกครองตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
132 กฎกระทรวงระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียน นักศึกษาไว้ในความปกครอง หรืออุปการะ  เลี้ยงดูหรือ
บุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่ 
                  5.6.2.2  กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันไม่ยินยอมให้ ลงนามให้ความยินยอมค้ าประกัน           
ให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
                  5.6.2.3  กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันมอบอ านาจให้ผู้ค้ าประกันลงลายมือชื่อฝ่ายเดียวแทน    
ให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
                  5.6.2.4  ผู้ค้ าประกันไม่สามารถเพิกถอนการค้ าประกันได้ ในระหว่างเวลาที่ผู้กู้ยืมเงินต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน 
                   5.6.2.5  ในการท าสัญญากู้ยืมเงินแต่ละครั้ง ผู้กู้ยืมเงินอาจเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันใหม่ได้ โดย
ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ค้ าประกันคนเดิม 
          5.6.3  แนวปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ าประกัน 
                  5.6.3.1 กรณีท่ีผู้กู้ยืมได้บันทึกรายละเอียดผู้ค้ าประกัน (ข้ันตอนที่ 4 ในระบบ e-Studentloan) 
แต่ยังมิได้ท าการสัญญาหากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ าประกัน เพราะผู้ค้ าประกันคนเดิมไม่ได้มี
สัญชาติไทยก็ดี หรือเพราะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้กองทุนเห็นว่าควรอนุญาตให้ผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้
ค้ าประกันในระบบ e-Studentloan ได ้
                  5.6.3.2 กรณีที่ผู้กู้ยืมได้มีการท าสัญญาแล้วแต่อยู่ในขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสัญญา (ข้ันตอนที่ 
5 ในระบบ e-Studentloan) และผู้บริหารสถานศึกษายังมิได้ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ าประกัน เพราะผู้ค้ าประกันคนเดิมไม่ได้มีสัญชาติไทยก็ดีหรือเพราะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ดี 
กรณีนี้กองทุนเห็นว่า ควรอนุญาตให้ผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ าประกัน โดยการท าสัญญาฉบับใหม่หรือใช้วิธี
ขีดฆ่าชื่อผู้ค้ าประกันและระบุชื่อผู้ค้ าประกันคนใหม่แล้วลงนามก ากับและให้ผู้ค้ าประกันคนใหม่ลงชื่อในฐานะ 
ผู้ค้ าประกันด้วย 
                  5.6.3.3  กรณีที่ผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกันและผู้ให้กู้ยืม (ผู้บริหารสถานศึกษา) ได้ลงนามในสัญญา   
ค้ าประกันแล้ว หากผู้กู้ยืมประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเพราะผู้ค้ าประกันคนเดิมไม่ได้มีสัญชาติ
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ไทย เพราะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้กองทุนขอให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงแนบท้าย
สัญญา เพ่ือให้ผู้กู้ยืมผู้ค้ าประกันใหม่และผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม ลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว
ส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ธนาคาร 
                  5.6.3.4  กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ  
ค้ าประกันได ้
   
     5.7  การจ่ายเงินกู้ยืม 
           5.7.1 ค่าครองชีพ  กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน หลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและ      
ค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการ เงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ                    
e-Studentloan จะจ่ายค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงินทุกเดือน ในวันที่เคยจ่ายเงินให้ผู้กู้ยืมครั้งแรก (ตามแบบ
ยืนยันที่ส่งแต่ละครั้ง) 
          5.7.2  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทีเกี่ยวเนื่องในกับการศึกษา  กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
หลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัด
การเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน 
          กรณีสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่า
ครองชีพไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Auto mail) เพ่ือให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้สถานศึกษาจัดท าใบน าส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมจากระบบ e-Studentloan แนบมาพร้อมกับเอกสารที่แก้ไขแล้วส่งให้ผู้บริหารและ  จัดการเงินให้
กู้ยืมด าเนินการต่อไป 
          ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจ านวนครั้งที่ โอนเงิน หากไม่ได้รับ  Auto mail ให้
สถานศึกษาติดต่อกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 กรณีผู้กู้ยืมเงิน/สถานศึกษาไม่ได้รับเงินให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 
     5.8  การยกเลิกสัญญา และ/หรือแบบยืนยันการลงทะเบียน 
  ในกรณีที่สถานศึกษาหรือผู้กู้ยืมเงินมีความต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบ
ยืนยันการลงทะเบียนเรียนที่ได้ท าการส่งข้อมูลให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้วสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้     
            5.8.1  ท าการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน ในระบบ             
e-Studentloan ตามที่กองทุนก าหนด และพิมพ์แบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันการ
ลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งแบบฟอร์มคืนเงิน (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้ว
นั้น)  
          5.8.2  ส่งแบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและ
จัดการเงินให้กู้ยืมทันทีที่ท าเสร็จ 
          5.8.3  น าแบบฟอร์มคืนเงินไปช าระเงินที่สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้วส่งเอกสาร 
(แบบฟอร์มและใบน าฝากหรือ PAY IN SLIP) มายังฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือฝ่าย
นโยบายรัฐธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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     5.9  การส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน 
  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 7 ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 43/2 
แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการด าเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 “ข้อ 43/2 ก่อนสิ้นภาคการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และ/
หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบด าเนินงานกองทุนมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียน 
และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาได้รับจริงจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายซึ่งเป็นข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้น
การเพ่ิม-ถอนรายวิชาแล้วผ่านระบบ e-Audit ของกองทุนเพ่ือตรวจสอบหากไม่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่มีเหตุ
อันควร กองทุนจะพิจารณาระงับการโอนเงินให้แก่สถานศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได ้
 ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนต้องส่งคืน
เงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมให้แก่กองทุนก่อนสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคของ
สถานศึกษานั้น หากมิได้ส่งคืนเงินภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด 
 หมายเหตุ  สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการระบบ e-Audit เป็นสถานศึกษาที่มีผู้กู้ยืมกู้ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาที่มีผู้กู้ยืมที่กู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องด าเนินการระบบ 
e-Audit 
          5.9.1  การจัดท าเอกสารประกอบการน าส่งเงินคืนกองทุน 
          5.9.1.1 กรณีสถานศึกษาด าเนินการระบบ e-Audit หากสถานศึกษามีเงินที่ต้องส่งเงินคืน
กองทุน สถานศึกษาจะต้องพิมพ์แบบฟอร์ม กยศ. 206 “รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเงินฯ” จากระบบ 
e-Audit และพิมพ์แบบฟอร์ม กยศ. 205 “ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” เพ่ือน าส่งเงินคืนใน
ระบบ Teller Payment 
           5.9.1.2  ให้สถานศึกษาน าเงินที่ต้องการคืนกองทุน พร้อมเอกสาร กยศ.205 และ กยศ.206 
จ านวน 3 ชุด เพ่ือให้สาขาผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมลงนามรับรองและเก็บไว้เป็นหลักฐานของ
สถานศึกษา 1 ชุด (รวมกับส าเนาใบน าฝากเงิน) ส าหรับสาขาผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 1 ชุด และน าส่ง
ส านักงานใหญ่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 1 ชุด 
  -  ส ถ าน ศึ กษ าที่ ได้ รั บ ก าร โอน เงิน ท าง  บ มจ .ธน าค ารก รุ ง ไท ย   ให้ คื น เงิน ที่                  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน ชื่อบัญชี : รับช าระหนี้ 2 เลขที่บัญชี : 
034-6-05402-8 
  -  สถานศึกษาที่ได้รับการโอนเงินทาง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้คืนเงินที่ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน ชื่อบัญชี : รับช าระหนี้ 2 เลขที่บัญชี : 
008-6-00294-5 
  5.9.1.3  เมื่อสาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตรวจสอบเอกสารและตรวจนับเงิน
เรียบร้อยแล้ว จะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสาขา รับเอกสารและคืนแบบฟอร์ม “รายละเอียดการคืนเงิน
ของผู้กู้ยืมเงิน” พร้อมทั้ง “ใบแจ้งคืนเงินกองทุน” (ฉบับส าหรับลูกค้า) ให้สถานศึกษา จ านวน 2 ชุด เพ่ือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานและส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตามท่ีอยู่ที่ระบุในข้อ 11.1.4 
  5.9.1.4  ให้สถานศึกษาส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้” และ “ใบแจ้งคืน
เงินกองทุน” ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามข้อ 11.1.3 ส่งไปยังผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตามท่ีอยู่ดังนี้ 
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  ธนาคารกรุงไทย จัดส่งเอกสารไปยัง 
  ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคาร
สุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดส่งเอกสารยัง 
  ฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
 5.9.2   ค่าธรรมเนียมของการส่งคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน 
  สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เนื่องจากการคืนเงินกองทุนดังกล่าว ผู้บริหารและ  
จัดการเงินให้กู้ยืมจะต้องน ายอดเงินของผู้กู้ยืมแต่ละรายไปลดยอดหนี้รายบุคคล เปรียบเสมือนการช าระหนี้
ก่อนก าหนด ดังนั้นผู้กู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับภาระดังกล่าว โดยธนาคารจะหักจากยอดเงินของผู้กู้ยืมที่ส่งคืน
เงินกองทุน รายการละ 10 บาท 
  กรณียอดเงินส่วนที่ส่งคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 บาท จะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 
     5.10   การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 
     5.10.1 กรณีเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้ 
     5.10.1.1  ส่งตัวอย่างลายมือชื่อของผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสาร 
     5.10.1.2  ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan ให้ 
                                     เป็นปัจจุบัน 
     5.10.2  กรณีเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
      5.10.2.1  สถานศึกษาต้องเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือรับโอนเงินค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษากับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ซึ่งได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/
หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือรับรองการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
     5.10.2.2 สถานศึกษาต้องท าหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาพร้อมแนบส าเนา
ใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือรับโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาที่เปลี่ยนชื่อให้เป็นปัจจุบันแล้ว ส่งมายังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
    5.10.3  กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อผู้ปฏิบัติงานกองทุนในระบบ e-Studentloan 
ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
     5.10.4  ข้อมูลอื่นของสถานศึกษา 
      ข้อมูลอ่ืน ได้แก่ที่อยู่สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร E-mail ต้องปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ e-Studentloan ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
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     5.11  การแจ้งสถานภาพและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน 
    5.11.1  หน้าที่ของสถานศึกษา 
     5.11.1.1  สถานศึกษามีหน้าที่รายงานผลการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่ก าลังศึกษาอยู่ให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ (ตามแบบ กยศ.110) ทุกสิ้นปีการศึกษา (มาตรา 51) 
     5.11.1.2  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด 
สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ (ตามแบบ กยศ.109) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
พ้นสภาพ (มาตรา 51) 
             5.11.2  หน้าที่ของผู้กู้ยืม 
     หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     5.11.2.1  ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง 
     5.11.2.2  ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง 
และต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุนไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้บุคคลอ่ืนด าเนิ นการ
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan แทนให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง 
     5.11.2.3  ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษาและจบการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนชื่อ ย้ ายที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา จบ
การศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
     5.11.2.4  ต้องแสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคละหนึ่งครั้ง 
     5.11.2.5  ต้องแจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ไปที่ผู้บริหารและจัดการ เงิน ให้
กู้ยืมหากยังมีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่แต่ไม่ได้กู้ยมเงินกองทุน 
     5.11.2.6  ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ท างานพร้อมจ านวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มท างาน 
     ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ท างาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมต้องแจ้งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายใน 30 วัน 
     5.11.3  หน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
      5.11.3.1  กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมระงับการโอน
เงินและส่งรายงานพร้อมหลักฐานการถึงแก่ความตายให้กองทุนทราบ 
      5.11.3.2  กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมส่ง
เรื่องให้กองทุน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 
     5.12 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
   สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติในการรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน จะต้องมีผลการ
ด าเนินงานให้กู้ยืม กยศ. ครบ 1 ปีการศึกษา กองทุนจึงจะจ่ายเงินให้ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในปีการศึกษา
ถัดไป เช่น สถานศึกษาเข้าร่วมด าเนินงานกองทุนและมีการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาจะได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนในปีการศึกษา 2558 
   5.12.1  การเปิดบัญชีเงินฝาก 
    สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยใช้
ชื่อบัญชีว่า “บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ.....(ระบุชื่อสถานศึกษา)” 
เพ่ือรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาตัวอย่าง “บัญชี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประเทศไทย” เป็นต้น 
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   5.12.2  การเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
    กรณีที่สถานศึกษาประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของ
สถานศึกษาให้ท าหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีพร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ 
    แจ้งมาท่ี 
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
   5.12.3  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 
    5.12.3.1  ให้ใช้งบประมาณนี้เฉพาะการด าเนินการเก่ียวกับกองทุนเท่านั้น 
    5.12.3.2  หากมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับงานกองทุนให้จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์
เป็นทรัพย์สินของสถานศึกษาและรายงานให้กองทุนทราบด้วย 
    5.12.3.3  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาหลักฐานการเบิกจ่ายเพื่อการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
   5.12.4  แนวปฏิบัติทางด้านบัญชี 
    5.12.4.1  กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานเอกชน ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานกองทุนในระบบบัญชีของหน่วยงาน และจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม กยศ.301 
    5.12.4.2  กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานกองทุนในระบบบัญชีของส่วนราชการ จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ตามแบบฟอร์ม กยศ.301 และจัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินบริหารและด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ตามแบบฟอร์ม กยศ.302 
 
6. การช าระหนี้ 
   6.1   การสร้างจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืมเงิน 

ก่อนการให้กู้ยืม 
 1) คดักรองผู้กู้ยืมต้องเน้นคุณสมบัติผู้กู้ยืมตามท่ีกองทุนก าหนด 
 2) การให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ใช้อ านาจปกครองและผู้กู้ยืมเก่ียวกับ 
     -  แหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม 
     -  คุณค่าของเงินกู้ยืม 
     -  หน้าที่และความรับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม 

    -  ผลของการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม 
 ระหว่างก าลังศึกษา 
 1) สร้างจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมโดย 
     - การใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คุณค่า 
     - ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
     - การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมท าประโยชน์ เช่น จิตอาสาในการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
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 เมื่อจบการศึกษา 
 1) ก่อนจบการศึกษาควรเน้นย้ าผู้กู้ยืมดังนี้ 
     - หน้าที่ของผู้กู้ยืมที่ต้องช าระคืนเงินกู้ยืม เมื่อจบการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี 
     - ความรับผิดชอบทางการเงินของผู้กู้ยืมในการช าระคืนเงินกู้ยืม เพ่ือส่งต่อโอกาสให้กับผู้กู้ ยืม    
กยศ. ในรุ่นต่อๆ ไป 
     - การวางแผนทางการเงินเพ่ือให้ผู้กู้ยืมวางแผนการใช้เงินและวางแผนการช าระหนี้ กยศ.ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

6.2  การติดตามผู้กู้ยืมเงินเม่ือส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 
 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าทะเบียน และส ารวจข้อมูลที่อยู่ของผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษา  เลิก
ศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด และ
ส าเนาส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการส ารวจ 
ติดตามและให้ข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินตามที่ส านักงานกองทุนร้องขอ 

6.3  การช าระหนี้ 
  6.3.1  ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
         - ผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่ส าเร็จการศึกษา
หรือเลิกการศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้) 
         - กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพการศึกษาให้ผู้บริหารและ
จัดการเงินให้กู้ยืมทราบจะถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้ และมีหน้าที่ต้องช าระหนี้คืนกองทุน 
         กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษาแต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพ
การศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้น าใบรับรองจากสถานศึกษาและเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 6.3.2 หลักเกณฑ์การช าระหนี้ 
        -  ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้
กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มช าระหนี้ 
        -  ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้โดย
ให้ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม 
        -  การช าระหนี้งวดต่อๆ ไปให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนช าระที่กองทุนก าหนด
พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ของทุกปี  
        -  หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิด
นัดช าระหนี้ตามอัตราที่กองทุนก าหนด 
        -  ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้หรือก่อน
ครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 
 6.3.3  วิธีการนับระยะเวลาการครบก าหนดช าระหนี้ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวอย่าง 
ผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินจะครบก าหนด

ช าระหนี้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 

   

 
6.3.4  อัตราการผ่อนช าระหนี้ 

          ผู้กู้ยืมเงินสามารถเลือกผ่อนช าระหนี้เป็นรายปีหรือรายเดือน โดยจ านวนเงินต้นที่ช าระเป็น
รายปีหรือรายเดือนรวมตลอดปีหรือต้องไม่ต่ ากว่าอัตราดังนี้ 
 
ปีท่ีช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม ปีท่ีช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม 

1 1.5 9 7 
2 2.5 10 8 
3 3.0 11 9 
4 3.5 12 10 
5 4 13 11 
6 4.5 14 12 
7 5 15 13 
8 6 รวม 100 

 
6.3.5  ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดและค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้   
         -  การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ครบก าหนดช าระหนี้ของเงินต้นที่เหลือ

หลังจากช าระงวดแรกแล้วโดยสามารถค านวณดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ได้ดังนี้   
 

ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด  =  เงินต้นคงค้างทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด x ระยะเวลา    

                  
 -  ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้  หากผู้กู้ยืมผิดนัดช าระหนี้ ผู้กู้ยืม

เงินต้องช าระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ตามที่กองทุนก าหนดดังนี้ 
            (1) กรณีผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือน หากค้างช าระตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 เดือน 

ช าระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ ร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างช าระ หาก
ค้างช าระเกิน 12 เดือน ช าระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของ
เงินต้นงวดที่ค้างช าระทั้งหมด 

 

ครบก าหนดช าระ 5 ก.ค.2560 ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 
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    (2)  กรณี ผ่อนช าระหนี้ เป็นรายปี  หากค้ างช าระไม่ เกิน  1 งวดช าระค่าปรับหรือ
ค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างช าระ กรณีผ่อนช าระหนี้เป็น
รายปี หากค้างช าระตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไปช าระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ร้อยละ 1.5 
ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างช าระทั้งหมด 
    โดยสามารถค านวณค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ได้ดังนี้ 
 
 

       ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการ  =  เงินต้นงวดที่ค้างช าระ x อัตราค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการ x  
          ระยะเวลาที่ค้างช าระของงวดน้ัน 

  
6.3.6  ค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้  ผู้กู้ยืมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ รายการละ 10 บาท ให้กับ

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
6.3.7  ช่องทางการช าระหนี้ 

    -  ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(IBANK) 
1.ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก 
     -บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้ายหรือ
บัญชีออมทรัพย์อ่ืนที่ผู้กู้ยืมประสงค์ให้หักบัญชีเพ่ือช าระหนี้ให้ถือ
ว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเป็นหลักฐาน
การช าระหนี้ 
 

1.ช าระโดยหักผ่านบญัชีเงินฝาก 
- บัญชีเดียวกับบัญชี ท่ีได้รับโอนเงินค่า
ครองชีพครั้งสุดท้ายหรือบัญชีออมทรัพย์
อื่นท่ีผู้กู้ยืมเงินประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อ
ช าระหนี้โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการใน
สมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเป็นหลักฐาน
การช าระหนี้ 

2. ช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
   - โดยให้ถือว่าใบรับเงินการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาเป็นหลักฐานการช าระหนี้ โดยระบุกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนเงินที่
ช าระและลงลายมือชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งให้ถือว่าใบรับ
เงินเพ่ือช าระหนี้เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 
 
 

2 . ช า ระผ่ าน หน้ า เค าน์ เต อร์ ข อ ง
ธนาคาร 
     - โดยให้ถือว่าใบรับเงินการช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็น
หลักฐานการช าระหนี้โดยระบุกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน จ านวนเงินที่ช าระ
และล งลายมื อ ชื่ อพ ร้ อม ห ม าย เล ข
โทรศัพท์ ซึ่งให้ถือว่าใบรับเงินเพ่ือช าระ
หนี้เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 
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ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(IBANK) 
3. ช าระหนี้ทางตู้ ATM 
   -  ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นรหัสท ารายการโดยให้ถือ
ว่าสลิป ATM เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

 
- 

4. ช าระหนี้ทาง Internet ผ่าน KTB ONLINE 
   -  ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละเอียดวิธีการช าระหนี้ได้ที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้งความ
ประสงค์ช าระหนี้เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

 
 
- 

5.  ช าระหนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
     - ผู้กู้ยืมเงินต้องสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM KTB และสาขา
ของธนาคารโดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้งความ
ประสงค์ช าระหนี้เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

 
- 

6. ช าระหนี้ผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank (1551) 
   - เป็นช่องทางที่ผู้กู้สามารถโทรศัพท์เข้ามาท ารายการหักบัญชี
เงินฝากช าระหนี้ได้ โดยสามารถช าระหนี้มากกว่าหรือเท่ากับหรือ
น้อยกว่าจ านวนเงินที่ต้องช าระก็ได้ ทั้งนี้ผู้กู้ต้องสมัครใช้บริการที่
สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชี 

 
 
- 

 
 -  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ผู้กู้ยืมจะต้องน าใบแจ้งหนี้ไปติดต่อบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
และสามารถช าระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น 
 -  บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด โดยผู้กู้ยืมจะต้องน าใบแจ้งหนี้ไปติดต่อ บริษัทเคาน์เตอร์
เซอร์วิส จ ากัด และสามารถช าระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยผู้กู้ยืมจะสามารถช าระผ่าน
สาขาที่ให้บริการรับช าระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) และสาขาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในร้านสะดวกซื้อ รวม 
9,300 สาขา  
 -  ช าระหนี้ด้วยรหัสการช าระเงิน (Barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย ธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง
ที่ ผู้ กู้ ยื ม ท าสั ญ ญ า โดย เข้ า เว็ บ ไซต์ ก อ งทุ น  www.studentloan.or.th เลื อ กต รวจสอบ ยอดห นี้ 
(ธนาคารกรุงไทย)  หรือ (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) พิมพ์รหัสการช าระหนี้ (Barcode) และน าไป   
ช าระหนี้ได้ที่จะช าระเงินดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดปีไม่จ ากัดจ านวนเงิน 
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 6.3.8  หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันช าระหนี้ 
 

หลักเกณฑ์ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 
1. เป็นผู้ไม่มีรายได้ 1.1 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน

ห รื อ ข้ า ร าช ก าร ระดั บ  5  ห รื อ
เทียบเท่าข้ึนไป 
1.2 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้รับรอง 

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน 
รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดย
ไม่เสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม
จัดการ 

2. เป็ นผู้ มี รายได้น้ อยต่ ากว่ า
เดือนละ 4,700 บาท 

2.1 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน
ห รื อ ข้ า ร าช ก าร ระดั บ  5  ห รื อ
เทียบเท่าข้ึนไป 
2 .2  หลั กฐานแสดงราย ได้ ห รื อ
เงินเดือนหรือมีหนังสือรับรองจาก
นายจ้าง 
2.3 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้รับรอง 

ผ่อนได้ ไม่ต่ ากว่า  300 บาทต่อ
เดือนหรือ 2,400 บาทต่อปี  แต่
ต้ อ งไม่ น้ อยกว่ าดอก เบี้ ยห รื อ
ประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดในงวดนั้นๆ 
และหากจ านวนที่ ครบก าหนด
ช าระต่ ากว่า 2,400 บาท ให้ช าระ
เต็มตามจ านวน 

3. เป็นผู้ ประสบภัยพิบัติจาก
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยหรือจาก
ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงภัยจาก
สงครามหรือจลาจล ซึ่งทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 

3.1 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน
ห รื อ ข้ า ร าช ก าร ระดั บ  5  ห รื อ
เทียบเท่าขึ้นไปหรือต ารวจยศ ร.ต.ต. 
ขึ้นไป 
3.2 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้รับรอง 

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน 
รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดย
ไม่เสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม
จัดการ 

 
 หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระหนี้ให้ติดต่อขอผ่อนผันจากผู้บริหารและ
จัดการเงินให้กู้ยืมโดยยื่นแบบ กยศ. 202/58 และ กยศ. 203/58 และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบ
ก าหนดช าระหนี้ แต่ละงวดหากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ช าระและพ้นวันที่ครบก าหนดช าระไปแล้ว (5 กรกฎาคม     
ของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมเงินค้างช าระหนี้จะต้องเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ตาม
อัตราที่กองทุนก าหนดและจะถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันช าระหนี้จึงระงับการติดตามและ   
ถือเป็นหนี้ปกติต่อไป 

6.3.9 การช าระหนี้คืนก่อนก าหนด  ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาช าระหนี้หรือก่อนครบก าหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี  สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
          6.3.10  การบอกเลิกสัญญาสิทธิในการบอกเลิกสัญญามี 2 กรณี คือ 
    1. กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจบอกเลิกสัญญา 
                      1.1 เมื่อผู้กู้ยืมเงินมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง ชื่อหรือนามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา 
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 1.2 เมื่อผู้กู้ยืมเงินมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงิน
เริ่มท างานและในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ท างานหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับ
เงินเดือนค่าจ้างทุก ๆ ครั้ง 
 1.3  เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
ในสาระส าคัญ 
    1.4  เมื่อผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ไว้กับกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  **การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 1.1-1.4 นั้น กองทุนมีสิทธิ์เรียกเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว
ทั้งหมดตามสัญญาคืนในทันที 
 1.5 เมื่อผู้กู้ยืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หือถูกสถานศึกษาให้ออกหรือไล่ออกในระหว่างปี
การศึกษา 
  การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 11.1.5  กองทุนมีสิทธิ์ เรียกเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว
ทั้งหมดตามสัญญาคืนในทันทีหรือภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนดไว้ 
 2.  กรณีผู้กู้ยืมเงินบอกเลิกสัญญา 
  ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยผู้กู้ยืมจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืมและสถานศึกษาทราบ และผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระหนี้เงินกู้ที่ได้รับไปแล้วและยังมิได้ช าระ
คืน รวมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารและจัดการ 
เงินให้กู้ยืมได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว 

6.3.11  ภาระความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุในแต่ละสัญญา 
6.3.12  การระงับแห่งหนี้ 

  -  ช าระหนี้ครบตามสัญญา 
  -  ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย 
     กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้    
ก่อนตาย) โดยต้องส่งส าเนาใบมรณะบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงินและส าเนาบัตรประชาชนของ
บุคคลที่น ามาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อญาติของผู้กู้ยืม
เงินให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ (ส าเนาใบมรณะบัตร  หมายถึง ใบมรณะบัตรที่รับรองโดย เขต/
อ าเภอที่ออกใบมรณะบัตรนั้น) 
  กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน      
เข้าบัญชีสถานศึกษาหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ให้สถานศึกษาน าเงินเฉพาะจ านวนเงินที่โอนหลังตาย
คืนกองทุน 
  กรณีที่มีการโอนเงินค่ าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงิน           
ถึงแก่ความตายให้ทายาทน าเงินคืนกองทุน 
 6.3.13  การระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 
 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ ให้ส่งส าเนาสมุดประจ าตัว      
คนพิการที่ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือเสนอกองทุน
พิจารณาอนุมัติระงับการเรียกให้ช าระหนี้ต่อไป 
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4.3   การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
       การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการประเมินความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้โดยจะต้องติดตามตั้งแต่ก่อนเริ่มการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงานที่ได้ผ่าน
การวางแผนการปฏิบัติงานตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนางานในปี
ต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น 
 
       แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
       1. ให้ยึดตามหลักข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ 1 จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ ข้อ 6, 7, 11, 13, 14 
ดังนี้ 

หมวดที่ 1 
จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ 

 ข้อ 6.  จรรยาบรรณที่ก าหนดตามข้อบังคับนี้ เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการ อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและ   
ยกย่องของบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 7. ข้าราชการพึงมีจรรยาบรรณต่อตนเองดังนี ้

(1) พึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและวางตน       
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

(2) พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและทักษะในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(3) พึงละเว้นจากการน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยมิชอบ 
     ข้อ 11 ข้าราชการพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานดังนี้ 
(1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในด้านการให้ความคิดเห็น

การช่วยท างานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
(2) พึงปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็น
การไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่ง
เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(3) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ ยอมรับฟัง
ความคิด เห็นของผู้ ใต้บั งคับบัญชา ปกครองผู้ ใต้บั งคับบัญชาด้วยหลักความยุติ ธรรม           
ความเมตตาธรรม และไม่กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา 

(4) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรง 
ร่วมใจกับบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อ 13 ข้าราชการที่เป็นอาจารย์นอกจากต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 ถึงข้อ 
12 แล้ว พึงมีจรรยาบรรณเพ่ิมเติมดังนี้ 

(1) พึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และวางตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้แก่
นักศึกษา 
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(2) พึงแจ้งให้นักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผล และพึงประเมินผลการสอนตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) พึงสอนนักศึกษาอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและ
เป็นธรรม ไม่ปิดก้ันความเจริญทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของนักศึกษา 

(4) พึงสอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือมิให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง 

(5) พึงละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
(6) พึงละเว้นการแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
(7) พึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาเพ่ือกระท าหรือ  

ไม่กระท าใด 
ข้อ 14 การประพฤติผิดจรรยาบรรณในข้อ 7 (1) (2) ข้อ 8 ข้อ 9 (1) (2) (3) (4) และ (5) ข้อ 10 ข้อ 

11 ข้อ 12 (1) (2) (3) และ (4) ข้อ 13 (1) (2) (3) ไม่เป็นความผิดวินัย 
 การประพฤติผิดจรรยาบรรณในข้อ 13 (4) เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 การประพฤติผิดจรรยาบรรณในข้อ 7 (3) ข้อ 9 (6) ข้อ 12 (5) ข้อ 13 (5) (6) และ (8) เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 

2. ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มก าลังและความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วและขยันหมั่นเพียร 
3. มีข้ันตอนและแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและชัดเจน 
4. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบงาน 
1. การเข้าสู่ระบบงาน 
    ท าการเข้าสู่หน้าจอการ Login ระบบ e-Studentloan ดังนี้ 

1.1 เข้าหน้า Website หลักของกองทุนฯ โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์กองทุนฯ โดยพิมพ์ค าว่า 
http://www.studentloan.or.th และจะปรากฏหน้า Website หลักของกองทุนฯ ให้คลิกที่ข้อความ “ระบบ 
e-Studentloan สถานศึกษา” และจะปรากฏหน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan ส าหรับ
สถานศึกษา  ดังภาพที่ 12  

 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบ 

คลิก 

Login เข้าสู่ระบบ 

พิมพ์ 

http://www.studentloan.or.th/
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 1.2  ให้กรอกข้อมูลรหัสสถานศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คือ D004855 และตามด้วยรหัสผ่าน 6823  หลังจากนั้นให้กดปุม่เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 13 
  

 
 

ภาพที่ 13  แสดงการเข้าสู่ระบบงาน 
 

   2. การเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ 
 ระบบ e-Studentloan ได้มีการแบ่งการด าเนินการของสถานศึกษาที่ใช้ในการด าเนินการ การ
ให้กู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

- ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
จะต้องด าเนินการเพ่ิมผู้ใช้ระบบงานตามข้ันตอนดังนี้ 

      2.1  การบันทึกข้อมูลสถานศึกษาระบบงาน 
 2.1.1  ท าการ Login รหัสสถานศึกษา คือ U004855 และ และตามด้วยรหัสผ่าน 6823 

ท าการเพิ่มข้อมูลสถานศึกษาระบบงาน โดยเข้าที่ เมนูเพิ่มผู้ใช้ในระบบงาน   บันทึกข้อมูล   เพิ่มผู้ใช้
ในระบบงาน ดังภาพที่ 14 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลสถานศึกษาระบบงาน  

 

 
ภาพที่ 14 แสดงการเพ่ิมข้อมูลสถานศึกษาระบบงาน 

 
    2.1.2  ท าการคลิก เพ่ือก าหนดรหัสสถานศึกษา โดยระบบจะแบ่งข้อมูลรหัสเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
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   1. ส่วนที่เป็นรหัสที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึง Z สามารถท าการเลือกได้ตามต้องการ
ว่าจะใช้อักษรตัวไหน (ไม่สามารถเลือกตัวอักษร U ได้เนื่องจากเป็นชื่อที่ระบบก าหนดเพ่ือใช้ในกรณีที่เพ่ิมหรือ
ยกเลิกรหัสสถานศึกษา) 
   2. ส่วนรหัสที่เป็นตัวเลข 0 ถึง 9 และค่าว่าง สามารถท าการเลือกได้ตามต้องการว่า
จะใช้ตัวเลขตัวไหนหรือจะเว้นว่างก็ได้ 
   3. ส่วนรหัสที่เป็นรหัสของสถานศึกษา ระบบแสดงรหัสสถานศึกษาให้อัตโนมัติ คือ 
004855 ดังภาพที่ 15 
 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงการก าหนดรหัสส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 
 2.1.3  เมื่อท าการเลือกรหัสตัวอักษร A-Z และรหัสที่เป็นตัวเลข 0-9 หรือจะเว้นว่างก็ได้ ซึ่ง 
2 ส่วนนี้จะเป็นรหัสน าหน้าของรหัสสถานศึกษาระบบ ให้รหัสเป็นตัวอักษร เป็น A และรหัสที่เป็นตัวเลขเป็น
ค่าว่าง ตามด้วยรหัสสถานศึกษา 004855 จากนั้นให้สถานศึกษาท าการคลิกที่ชื่อสถานศึกษาเพ่ือท าการระบุ
ข้อมูลชื่อสถานศึกษาจากนั้นเลือกระดับสถานศึกษาเป็นระดับปฏิบัติการหรือผู้บริหาร 
   ระดับผู้บริหาร  จะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ยืนยันข้อมูลของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ข้อมูลสัญญาผู้กู้ยืม
เงินและข้อมูลท าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องและได้รับ
การตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น 
   ระดับปฏิบัติการ  จะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ท าการบันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ เช่น กรอบ
วงเงินกู้ทั้งปีของนักเรียน/นักศึกษาหรือยอดเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ
ของนักเรียน/นักศกึษา ในทุกภาคการศึกษา เป็นต้น 
   ให้ท าการเลือกสถานะเป็นใช้งาน หรือยกเลิก กรณีต้องการให้บุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์ในการใช้
งานระบบ e-Studentloan แล้ว 
 2.1.4  เมื่อท าการระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือท า
การบันทึกข้อมูลการเพ่ิมสถานศึกษาระบบงานจากนั้นหน้าจอโปรแกรมจะแสดงข้อมูลสถานศึกษาระบบงานที่
มีการเพิ่มขึ้นพร้อมกับแสดงข้อมูล รหัสสถานศึกษา และรหัสผ่านดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16  แสดงการบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน 

 
 2.1.5  จากภาพที่  13 จะได้ข้อมูลรหัสสถานศึกษาระบบงาน 004855 ซึ่งเป็นระดับ

สถานศึกษาในระดับปฏิบัติการแต่จากเงื่อนไขที่ระบบ e-Studentloan นั้นทางสถานศึกษาจะต้องมีรหัส
สถานศึกษาที่เป็นระดับสถานศึกษาในระดับปฏิบัติการและระดับสถานศึกษาที่เป็นระดับผู้บริหาร อย่างน้อย
อย่างละ 1 User การใช้งานดังนั้นสถานศึกษาจะต้องท าการเพ่ิมสถานศึกษาที่ เป็นระดับผู้บริหาร โดยการ
บันทึกข้อมูลสถานศึกษาระบบงานใหม่ โดยเลือกระดับใช้งานเป็นผู้บริหาร ดังตัวอย่างภาพที่ 17 รหัส
สถานศึกษาระบบงาน E004855 ซึ่งเป็นระดับสถานศึกษาในระดับผู้บริหาร เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการ
ท างานในข้ันตอนต่อไป 

 

 

 
ภาพที่ 17 แสดงการบันทึกรหัสผู้บริหาร 
 

 



 75 

 2.2  การน ารหัสสถานศึกษาระบบที่ก าหนดไว้ไปด าเนินการ 
 จากรูปภาพที่ 18 ได้มีของการเพ่ิมรหัสสถานศึกษาระบบที่ผ่านมาจะพบว่ามีการสร้างรหัส
สถานศึกษาระบบงานไว้ดังนี้ 
 

 

 
ภาพที่ 18  แสดงรหัสผู้ใช้งาน 
 
  ในตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการน าข้อมูลรหัสสถานศึกษา D004855 มาด าเนินการเข้าสู่ระบบ
เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของการกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ตามข้ันตอนดังนี้ 
  2.2.1  ท าการเข้าหน้าจอ Login ระบบ e-Studentloan ส าหรับสถานศึกษาอีกครั้งโดยท า
การระบุรหัสสถานศึกษา และรหัสผ่านตามตัวอย่างท่ีกล่าวมา ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19  แสดงการ Login ระบบ e-Studentloan โดยใช้รหัสสถานศึกษา 
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  2.2.2  ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกของสถานศึกษา ระบบจะปรากฏหน้าจอเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่าน เพื่อให้สถานศึกษาท าการเปลี่ยนรหัสผ่านของสถานศึกษาใหม่ ดังภาพที่ 20 

 
 
ภาพที่ 20  แสดงการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 
 
วิธีการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 
รหัสผ่านผู้ใช้งาน     : D004855 
รหัสผ่านเดิม     : 6823 
รหัสผ่านใหม่     : ท าการก าหนดรหัสผ่านใหม่ที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป 
ยืนยันรหัสผ่านใหม่     : ให้ท าการกรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง โดยจะต้องกรอกให้ 

ตรงกับรหัสผ่านใหม่ 
 

  2.2.3  เมื่อท าการระบุรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง  ระบบจะท าการแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ดังภาพที่ 20 จากนั้นระบบจะให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง โดยจะต้อง
ท าการระบุรหัสผ่านใหม่ที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่แล้วนั้น จากนั้นระบบจะแสดงเมนูการท างาน
ของสถานศึกษาระบบงาน ดังภาพที่ 21 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงระบบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ 
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ภาพที่ 22 แสดงระบบแสดงเมนูการท างานของสถานศึกษา 
 

 จากภาพที่ 22 ระบบจะแสดงเมนูการท างานของสถานศึกษาแต่ละระดับ บนหัวมุมขวาบนของหน้าจอ
จะแสดงชื่อสถานศึกษาระบบ พร้อมทั้งสถานะของผู้ใช้งานเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาหรือผู้บริหารของ
สถานศึกษา ดังภาพที่ 23 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงสถานะของผู้ใช้งาน/ผู้ปฏิบัติงาน 
 

3. การตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืม 
 3.1  ให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้  D004855  จากนั้นให้ท าการคลิก
เลือกเมนูที่ 1.คัดเลือกผู้กู้  1.2 รายงานและสอบถาม   รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ ดังภาพที่ 24 เมื่อท า
การคลิกระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 25 
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ภาพที่ 24 แสดงการตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืม 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงการเข้าสู่ระบบการตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืม 
 

 3.2 ให้ท าการระบุปีการศึกษา เทอมที่ เลือกประเภทผู้กู้รายเก่า หรือผู้กู้รายใหม่ ระดับการศึกษา
และประเภทการเรียงล าดับของข้อมูล เช่น เรียงล าดับตามชั้นปี เป็นต้น จากนั้นให้ท าการคลิกปุ่ม ค้นหา 
ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ตามเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
ได้ก าหนดไว้ดังภาพที่ 26 

 

 

ภาพที่ 26  แสดงข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 
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 จากภาพที่ 26 ระบบจะท าการแสดงรายชื่อของผู้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม โดยจะแสดงข้อมูลเลข
ประจ าตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ระดับการศึกษา คณะหรือประเภทวิชา ชั้นปี ความประสงค์
ขอกู้ยืม เบอร์โทรศัพท์ วันที่ยื่นขอกู้ และประเภทผู้กู้ยืมที่เป็นศาสนาอิสลาม ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถท าการคลิกที่รายชื่อของผู้กู้ยืมได้โดยระบบจะท าการแสดงข้อมูลแบบค าขอกู้ยืมของ
นักเรียน นักศึกษา ขึ้นมา  
 3.3  ในการคัดเลือกผู้กู้ยืมสถานศึกษาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้กู้ยืมได้ท าการ
ระบุไว้ในแบบค าขอกู้ยืม/แบบค ายืนยันฯ เช่น ข้อมูลรายได้ครอบครัว ความประสงค์ขอกู้ ทั้งค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง และค่าครองชีพ ครบถ้วนหรือไม่ เป็นต้น ถ้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมผ่านระบบ       
e-Studentloan แล้ว ผู้กู้ยืมจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลการกู้ยืมดังกล่าวได้ 
 3.4  สถานศึกษาสามารถท าการพิมพ์รายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 
พิมพ์รายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม ดังภาพที่ 27 

 
 

 
 

ภาพที่ 27  แสดงรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม 
 

4. การบันทึกกรอบวงเงินค่าครองชีพ 
 4.1  การค้นหาข้อมูลกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพของผู้กู้ยืม 
  4.1.1  ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัส D004855 ให้ท า
การคลิกเลือกเมนูที่ 1.คัดเลือกผู้กู้    1.1 บันทึกข้อมูล   บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ 
ดังภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28  แสดงการบันทึกกรอบวงเงินค่าครองชีพ 
 
  4.1.2  การค้นหารายชื่อของผู้กู้ยืมทางระบบมีรูปแบบกรอกข้อมูล 2 วิธีดังนี้ 
  1.  กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืม ท าการเลือกประเภทผู้กู้รายเก่า/รายใหม่ 
ระดับการศึกษาที่ต้องการบันทึกกรอบวงเงินจากนั้นให้ท าการคลิกปุ่ม  เพิ่มรายชื่อที่คัดเลือก ดังภาพที่ 29 
จากนั้นให้กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลผู้กู้ยืมพร้อมให้ท าการบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 30 
 

 
 

ภาพที่ 29  แสดงการค้นหารายชื่อผู้กู้ยืมตามเลขบัตรประชาชน 
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ภาพที่ 30  แสดงการบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมจากรหัสประชาชน 
 

  2. กรณีที่ไม่ทราบเลขประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืม สามารถดูรายชื่อของผู้กู้ยืม 
โดยให้เลือกประเภทผู้กู้รายเก่า/รายใหม่ ที่ต้องการแสดงและท าการคลิกปุ่ม  ดูรายชื่อตามเงื่อนไข  ดังภาพที่ 
31 

 

 

 
ภาพที่ 31  แสดงการดูรายชื่อตามเงื่อนไข 
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 4.2  การบนัทึกข้อมูลกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ 
  4.2.1  จะต้องท าการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ และค่าครองชีพ 
โดยข้อมูลที่ต้องท าการระบุมีดังนี้ 
  ส่วนที่ 1   กรอกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน หลักสูตร สาขาวิชาเอก กลุ่มสาขาวิชา 
เพดานเงิน ดังภาพที่ 32 
 

 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงการกรอกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชาฯ กลุ่มสาขาฯ และหลักสูตร 
 

ส าหรับวิธีการระบุข้อมูลนั้นจะต้องค้นหาจากข้อมูลกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานโดยคลิกที่ปุ่ม ค้นหา ให้ท า
การเลือกกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม  ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลของกลุ่มสาขาวิชา
มาตรฐาน , หลักสูตร , สาขาวิชา ให้ท าการคลิกที่ข้อมูลที่ปรากฏมา  แล้วข้อมูลจะไปแสดงในช่องของกลุ่ม
สาขาวิชามาตรฐาน , หลักสูตร , สาขาวิชาเอก , กลุ่มสาขาวิชา ในหน้าจอบันทึกข้อมูลและระบบจะแสดง
เพดานเงินกู้ ซึ่งเป็นขอบเขตวงเงินการกู้ของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาต่อปีการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 การบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่าย 

 
 

ภาพที่ 33  แสดงการบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาฯ 
 

 จะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลตามรายการที่มีเครื่องหมาย  ซึ่งข้อมูลมาจากการเลือกความประสงค์
ขอกู้ของผู้กู้ยืมในแบบค าขอกู้ยืมเงิน ถ้าข้อมูลที่ไม่มีเครื่องหมาย  ดังกล่าวจะไม่สามารถกรอกข้อมูลได้  
 จากภาพที่ 33 ให้ท าการบันทึกกรอบวงเงิน ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทั้งปี 
โดยต้องระบุแยกตามภาคการศึกษาที่มีการกู้ยืมจริงของสถานศึกษา เช่น มีการเปิดสอน 2 ภาคการศึกษา 
จะต้องระบุข้อมูลทั้ง 2 ภาคเรียน ส่วนค่าครองชีพระบบจะแสดงขึ้นมาตามระดับการศึกษานั้น   
  
  ส่วนที่ 3  ส่วนของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรของสถานศึกษา 

 
 

ภาพที่ 34  แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรของสถานศึกษา 
 

 จากภาพที่ 34 ระบบจะแสดงยอดวงเงินการจัดสรรโดยแบ่งเป็น จ านวนผู้กู้ยืม ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพที่สถานศึกษาได้รับ เนื่องจากการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่า
เรียนค่าครองชีพของผู้กู้ยืม ระบบจะมีการลดยอดวงเงินโดยระบบจะมีการแจ้งในส่วนของยอดที่มีการคัดเลือก
และยอดคงเหลือ หากยอดคงเหลือในส่วนใดส่วนหนึ่งเหลือยอดเป็นศูนย์ จะไม่สามารถท าการบันทึกกรอบ
วงเงินผู้กู้เพ่ิมเติมได้ 
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 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 
 5.1 ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้บริหารสถานศึกษา 
คือ E004855  รหัสผ่าน  6823  และท าการเลือกเมนูที่ 1. คัดเลือกผู้กู้    1.1 บันทึกข้อมูล   
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์กู้ยืม  

 5.2 ให้ท าการระบุปีการศึกษาประเภทผู้กู้รายเก่า/รายใหม่ ระดับการศึกษา ส่วนในช่องรายชื่อผู้กู้
ให้ท าการเลือกรายชื่อ “ที่ยังไม่ประกาศ” และเลือกวิธีการเรียงล าดับข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการจากนั้นให้ท า
การคลิกปุ่ม ดูรายช่ือตามเงื่อนไข 

 5.3 ให้ท าการคลิกที่   ตามรายชื่อที่ต้องการประกาศรายชื่อให้มีเครื่องหมาย  แสดงขึ้นมา 
จากนั้นให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 
 5.4  สามารถท าการพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์รายงาน ระบบจะท าการ
แสดงรายชื่อผู้กู้ยืมที่ได้การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้ว ดังรูปภาพที่ 35 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 35  แสดงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 
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6. การตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 
 6.1  ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้ รหัสของผู้บริหารสถานศึกษา 
คือ E004855  รหัสผ่าน  6823  เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ท าการเลือกเมนูที่ 2.สัญญา   2.1 
บันทึกข้อมูล   ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ  

 6.2  ในการยืนยันข้อมูลการตรวจสอบสัญญาฯ ให้สถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษาเลข
ประจ าตัวประชาชนในกรณีที่ต้องการยืนยันเฉพาะผู้กู้ยืมรายนั้น หรือหากต้องการยืนยันหลาย ๆ รายการ  ไม่
ต้องท าการระบุเลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นเลือกระดับการศึกษาและท าการเลือก สถานะยังไม่ตรวจสอบ
สัญญา และเลือกวิธีการเรียงล าดับข้อมูลตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ดูรายช่ือตามเงื่อนไข  

 6.3 หากต้องการดูรายละเอียดสัญญาของผู้กู้ยืมให้ท าการคลิกท่ีเลขที่สัญญาของผู้กู้ยืมที่ต้องการดู
รายละเอียดสัญญา 
 6.4  ให้ท าการคลิกที่   ในช่องสัญญาถูกต้องเอกสารครบถ้วนตามรายชื่อที่ต้องการตรวจสอบ
เอกสารสัญญาให้มีเครื่องหมาย  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล 
 6.5 หากต้องการดูรายชื่อผู้กู้ที่ได้ท าการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบไปแล้ว ให้ท าการระบุ
เลขประจ าตัวประชาชนที่ต้องการดูรายชื่อเฉพาะผู้กู้ยืมรายนั้นๆ หรือหากต้องการดูรายชื่อหลายๆ ราย  ไม่
ต้องท าการระบุเลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นเลือกระดับการศึกษาและสถานะตรวจสอบสัญญาแล้ว และ
เลือกวิธีการเรียงล าดับข้อมูลตามต้องการ คลิกปุ่ม ดูรายชื่อตามเงื่อนไข ระบบจะท าการแสดงรายชื่อของผู้
กู้ยืมที่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้ว 
 6.6  หากต้องการดูรายชื่อผู้กู้ที่ได้ท าการตรวจสอบและยังไม่ท าการตรวจสอบสัญญาและเอกสาร
แนบแล้วให้ท าการระบุเลขประจ าตัวประชาชนที่ต้องการดูรายชื่อเฉพาะผู้กู้ยืมรายนั้นๆ หรือหากต้องการดู
รายชื่อหลายๆ รายการสถานศึกษาไม่ต้องท าการระบุเลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นเลือกระดับการศึกษา 
และดูท้ังหมดและเลือกวิธีการเรียงล าดับข้อมูลตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ดูรายช่ือตามเงื่อนไข    
 

 
 

 
ภาพที่ 36  แสดงการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 
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7. การลงทะเบียนผู้กู้ยืม 
 7.1  การค้นหาข้อมูลลงทะเบียนผู้กู้ยืม 

  7.1.1  ให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา คือ D004855 รหัสผ่าน 6823 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาท าการคลิกเลือกเมนูที่ 
3. ลงทะเบียน  3.1 บันทึกข้อมูล  ลงทะเบียนผู้กู้ยืม   

 7.1.2  หากต้องการค้นหาข้อมูลของผู้กู้ยืมทีละรายโดยใช้เลขบัตรประชาชนในการค้นหาให้
สถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที่ และกดท่ีปุ่ม เพิ่มรายชื่อที่คัดเลือก 

 7.1.3  ระบุเลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นกดปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ด จากนั้นระบบจะแสดง
ข้อมูลขึ้นมา ดังภาพที่ 37 
   

 

 
 

 
ภาพที่ 37 แสดงการเพ่ิมรายชื่อโดยการระบุเลขประจ าตัวประชาชน 
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 7.1.4  การค้นหาข้อมูลโดยแสดงข้อมูลผู้ขอกู้ยืม สถานศึกษากรอกปีการศึกษา, ภาคเรียนที่ , 
ผู้กู้รายเก่า/ผู้กู้รายใหม่ ระดับการศึกษา , ชั้นปี คณะและเลือกสถานะยังไม่ลงทะเบียน จากนั้นคลิกปุ่ม ดู
รายช่ือตามเงื่อนไข ดังภาพที่ 38 

 
 
ภาพที่ 38 แสดงการค้นหาข้อมูลโดยแสดงข้อมูลการดูรายชื่อตามเงื่อนไข 

  
7.2  การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้กู้ยืม 

 7.2.1  หลังจากท่ีท าการค้นหาข้อมูลผู้กู้ยืมที่ต้องการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้
กู้ยืม ดังภาพที่ 39 
 

 
 

ภาพที่ 39  แสดงการบันทกึข้อมูลการลงทะเบียนผู้กู้ยืม 
 

 7.2.2  ระบบจะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากผู้กู้ยืม (ข้อมูลในส่วนนี้แสดงมาจาก
การยืนยันยอดเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง) ความประสงค์ขอกู้ยืม
ว่าผู้กู้ยืมมีการระบุความประสงค์ขอกู้ยืมอะไรบ้าง กรอบวงเงินทั้งปีของผู้กู้ยืมมียอดเงินเท่าใด จากหน้าจอ
ระบบ  จะต้องท าการบันทึกค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ส่วนค่าครองชีพ ถ้าผู้กู้ยืมมีความประสงค์ขอ
กู้ยืมค่าครองชีพ ระบบจะแสดงข้อมูลค่าครองชีพขึ้นมาให้โดยแบ่งจ่ายตามภาคเรียน เช่น ข้อมูลกรอบวงเงินมี 
2 ภาคเรียน จะแบ่งจ่ายภาคละ 6 เดือน ข้อมูลกรอบวงเงินมี 3 ภาคเรียน จะแบ่งจ่ายภาคละ 4 เดือน  
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 7.2.3  เมื่อท าการระบุยอดเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของผู้กู้ยืมและจะมีข้อความ
แจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” และท าการพิมพ์เอกสารใบลงทะเบียนฯ ในล าดับต่อไป 
 7.2.4 เมื่อท าการระบุยอดเงินในส่วนของค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
มากกว่ายอดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากผู้กู้ยืม จะมีข้อความแจ้งว่า “จ านวนเงินที่ระบุเกินกว่าจ านวน
เงินที่ผู้กู้ยืมยืนยันไม่สามารถท ารายการต่อได้”  ดังภาพที่ 40 ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก่อน หาก
พบข้อผิดพลาดจากข้อมูลการยืนยันยอดค่าใช้จ่ายจากผู้กู้ยืมให้ท าการแจ้งให้ผู้กู้ยืมท าการตรวจสอบยอดการ
ยืนยันใหมอี่กครั้ง 

 
 

ภาพที่ 40  แสดงการบันทึกจ านวนเงินเกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้กู้ยืมยืนยัน 
 

7.3  การพิมพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรียน 
 7.3.1 หลังจากท่ีท าการค้นหาข้อมูลผู้กู้ยืมที่ท าการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดง
ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้กู้ยืม ให้คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบลงทะเบียน  

 7.3.2  เมื่อท าการพิมพ์เอกสารใบลงทะเบียนฯ แล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยเฉพาะจ านวนเงินที่ขอกู้ยืมว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะต้องท าการแก้ข้อมูลการลงทะเบียนฯ 
ใหม่อีกครั้ง หากพบว่าถูกต้องแล้ว จะต้องให้ผู้กู้ยืมและผู้มีอ านาจของสถานศึกษาท าการลงนามรับรองความ
ถูกต้องต่อไป ดังภาพที่ 41 
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ภาพที่ 41 แสดงการพิมพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรียน 
 

8. การตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล 
 8.1 ให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้บริหารสถานศึกษาให้ท า
การเลือกเมนูที่ 3. ลงทะเบียน  3.1 บันทึกข้อมูล  ตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล ดังภาพที่ 
42 
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ภาพที่ 42 แสดงการตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล 
 
 8.2  ให้ท าการคลิกที่   ในคอลัมน์ยืนยันการส่งข้อมูลตามรายชื่อที่ต้องการตรวจสอบแบบ

ลงทะเบียนฯ ของผู้กู้ยืมรายนั้น ๆ ให้ปรากฏเป็นเครื่องหมาย  เมื่อท าการเลือกข้อมูลที่ต้องการครบ
เรียบร้อยแล้วให้ท าการคลิกที่ปุ่ม  บันทึกข้อมูล ระบบจะท าการแสดงข้อความแจ้งให้ “ยืนยันการส่งข้อมูล
ลงทะเบียน” จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK   เพ่ือท าการยืนยันการส่งข้อมูลฯ ดังภาพที่ 43 
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ภาพที่ 43 แสดงการดูข้อมูลตามรายชื่อที่ต้องการตรวจสอบแบบลงทะเบียนผู้กู้ 
 

 8.3  หากต้องการดูรายชื่อของผู้กู้ที่ได้ท าการยืนยันฯ การตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯไปแล้ว 
จะต้องท าการระบุปีการศึกษา ภาคการศึกษา (ระบุข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ
เฉพาะผู้กู้ยืมรายนั้นๆ) จากนั้นเลือกระดับการศึกษาและเลือกสถานะ ยืนยันส่งข้อมูลแล้ว และเลือกวิธีการ
เรียงล าดับข้อมูลตามต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม ดูรายช่ือตามเงื่อนไข ดังภาพที่ 44 
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ภาพที่ 44 แสดงการดูรายชื่อตามเงื่อนไข 

 

9. การสอบถามข้อมูล 
     9.1  การตรวจสอบสถานะการด าเนินงานของผู้กู้ยืม 
 9.1.1 ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติงาน
สถานศึกษา จากนั้นให้ท าการคลิกเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการด าเนินงาน  ตรวจสอบสถานะ  
ตรวจสอบสถานะการด าเนินงานของผู้กู้ยืม ดังภาพที่ 45 
 

 
 

 
ภาพที่ 45  แสดงเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสถานะการด าเนินการ 
  9.1.2 ให้ท าการระบุข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน หากไม่ทราบเลขประจ าตัวประชาชน ให้
คลิกที่ปุ่ม ค้นหา จากหน้าจอ  และท าการค้นหาข้อมูลได้ตามชื่อ-นามสกุล ได้โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่
ใกล้เคียงจากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา  
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  9.1.3  คลิกข้อมูลผู้กู้ยืมจากผลการค้นหา ระบุการศึกษา ภาคเรียน ที่ต้องการตรวจสอบ
สถานะ กดปุ่ม ดูรายละเอียด ระบบจะแสดงสถานะการด าเนินงาน ณ ปัจจุบัน  
  9.1.4 ระบบจะแสดงสถานะการด าเนินการทั้งส่วนที่เป็นของผู้กู้ยืมและสถานศึกษาพร้อมทั้ง
วันที่ด าเนินการ ว่าสถานะข้อมูลของผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan มีการด าเนินการถึงขั้นตอนไหน ดัง
ภาพที่ 46 
 

 
 

 
 

    ภาพที่ 46  แสดงระบบแสดงการค้นหาข้อมูลจากเลขประจ าตัวประชาชนและสถานะข้อมูลมีการ 
                     ด าเนินการถึงข้ันตอนไหน 
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      9.2  การตรวจสอบสถานะการด าเนินงานในระบบ e-Studentloan ของสถานศึกษา (ภาพรวม) 
  สามารถตรวจสอบภาพรวมในการด าเนินงานของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan ได้
ว่าในปัจจุบันการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้มีการด าเนินงานในส่วนของผู้กู้ยืมอย่างไรบ้างแล้วและมีจ านวน
เท่าไร 
  9.2.1 ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยรหัสของผู้ปฏิบัติงาน
สถานศึกษา คลิกเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการด าเนินการ ตรวจสอบสถานะตรวจสอบ
สถานะการด าเนินงานของผู้กู้ยืม ดังภาพที่ 47 
 

 

 
 

ภาพที่ 47 แสดงระบบแสดงหน้าจอการตรวจสอบสถานะการด าเนินงานของสถานศึกษา (ภาพรวม) 
 

 9.2.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่ เมนูการท างานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอให้ท าการระบุปี
การศึกษา ภาคเรียนที่ ประเภทผู้กู้ และกดปุ่ม ดูรายละเอียดตามเงื่อนไข  
 

 
ภาพที่ 48 แสดงข้อมูลจ านวนผู้กู้ยืมที่มีการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
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      9.3 การตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมที่สถานศึกษายังไม่ประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืม 
 สามารถท าการตรวจสอบรายชื่อของผู้กู้ยืม ที่สถานศึกษาท าการบันทึกกรอบวงเงิน  ในระบบ        
e-Studentloan เรียบ ร้อยแล้ ว  แต่ ยั งไม่ ด า เนิ นการป ระกาศรายชื่ อผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ กู้ ยื ม เงิน ในระบบ                   
e-Studentloan 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 9.3.1 ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติงาน ให้
เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการด าเนินการตรวจสอบสถานะรายชื่อผู้กู้ที่สถานศึกษายังไม่ประกาศ
รายช่ือฯ  

 9.3.2 ให้ระบุปีการศึกษาเลือกประเภทผู้กู้ยืม ระดับการศึกษา คณะและวิธีการจัดเรียงข้อมูล
จากนั้นกดปุ่ม พิมพ์รายงาน ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลและแสดงรายชื่อผู้กู้ยืมที่สถานศึกษาได้ท าการบันทึก
กรอบวงเงินเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ดังภาพที่ 49 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 49  แสดงการตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมที่สถานศึกษายังไม่ประกาศรายชื่อ 
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      9.4  การตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมที่สถานศึกษายังไม่บันทึกแบบลงทะเบียนเรียน 
 9.4.1 ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติงาน เลือก
เมนูตรวจสอบสถานะการด าเนินการ ตรวจสอบสถานะ รายชื่อผู้กู้ที่สถานศึกษายังไม่บันทึกแบบ
ลงทะเบียน  
 9.4.2 ให้ระบุปีการศึกษาภาคเรียน เลือกประเภทผู้กู้ ระดับการศึกษา คณะ และวิธีการจัดเรีย ง
ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม  พิมพ์รายงาน ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลและแสดงรายชื่อผู้กู้ยืมที่ได้ท าการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินไปแล้ว แต่ยังไม่บันทึกแบบลงทะเบียนเรียนให้กับผู้กู้ยืมในระบบ                
e-Studentloan และในรายงานยังบอกสถานะรายการที่จะต้องด าเนินการในข้ันตอนต่อไปด้วย ดังภาพที่ 50 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 50  แสดงการตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ที่สถานศึกษายังไม่ได้บันทึกแบบลงทะเบียน 

 
     9.5 การตรวจสอบรายช่ือผู้กู้ยืมที่สถานศึกษายังไม่ยืนยันผลการตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน 
 9.5.1 ให้ด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติงาน เลือก
เมนูตรวจสอบสถานะการด าเนินการ ตรวจสอบสถานะ รายชื่อผู้กู้ที่สถานศึกษายังไม่ยืนยันแบบ
ลงทะเบียน 

 9.5.2 ให้ระบุปีการศึกษา ภาคเรียน เลือกประเภทผู้กู้ ระดับการศึกษา คณะและวิธีการจัดเรียง
ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม พิมพ์รายงาน ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลและแสดงรายชื่อของผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้
ยืนยันผลการตรวจสอบแบบลงทะเบียนให้กับผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan ดังภาพที่ 51 
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ภาพที่ 51  แสดงการตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ที่สถานศึกษายังไม่ยืนยันผลการตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน 
 

 10. รายงาน 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมการท างานให้อยู่ภายในขอบเขตและระยะเวลาการด าเนินการที่ทาง

กองทุนฯ ก าหนดไว้ซึ่งรายงาน ณ ปัจจุบันมีดังนี้ 
1. รายงานสถิติการจัดสรรวงเงิน 
2. รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ 
3. รายงานการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 
4. รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 
5. รายงานการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 
6. รายงานสถานการณ์ยืนยันค่าเล่าเรียน 
7. รายงานการลงทะเบียน 
8. รายงานการตรวจสอบใบลงทะเบียน 
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 10.1  รายงานสถิติการจัดสรรวงเงิน 
 10.1.1 เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่  1. คัดเลือกผู้กู้  

  1.2 รายงานและสอบถาม    รายงานสถิติการจัดสรรวงเงิน  
 10.1.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ โดยให้ระบุช่วงปี
การศึกษา เช่น  2559 – 2560 หากต้องการดูแค่ปีการศึกษาเดียว ให้ระบุปีการศึกษา 2560-2560 และเลือก
ระดับการศึกษา จากนั้นคลิกทีปุ่่ม พิมพ์รายงาน  
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 52 แสดงการรายงานสถิติการจัดสรรวงเงิน 
 

 10.2  รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ 
  10.2.1  เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่ 1. คัดเลือกผู้กู้  
  1.2 รายงานและสอบถาม รายงานผู้ประสงค์ขอกู้  
 10.2.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างานระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ท าการระบุปี
การศึกษา เทอมที่ ประเภทผู้กู้ยืม ระดับการศึกษา และเรียงข้อมูลตามที่ต้องการ  
 10.2.3 เมื่อท าการระบุข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ค้นหา และสามารถ พิมพ์รายงาน ได้ 
ดังภาพที่ 53 
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ภาพที่  53  แสดงการรายงานผู้ประสงค์ขอกู้ 

 
 10.3  รายงานการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 

 10.3.1  เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่ 1. คัดเลือกผู้กู้  
  1.2 รายงานและสอบถาม    รายงานบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ  
 10.3.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างาน ให้ท าการระบุปีการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืม 
ระดับการศึกษา ช่องประกาศ ณ วันที่ จนถึงวันที่ ให้กรอกข้อมูลช่วงวันที่มีการด าเนินการ เช่น หากต้องการดู
ช่วงวันที่ 6 มิ.ย. 2560 ถึง 21 ธ.ค. 2560  ให้กรอกข้อมูลเป็น 06/06/2560 ถึง 21/12/2560 และเรียงข้อมูล
ตามท่ีต้องการ (ระบุได้ว่าจะเรียกดูข้อมูลตามเลขที่บัตรประชาชน ชั้นปี หรือคณะ)  

 10.2.3  เมื่อท าการระบุเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  พิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอรายงาน
การบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ดังภาพที่ 54 



 100 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 54 แสดงการรายงานบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 

 
 10.4  รายงานการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 

 10.4.1  เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่ 1. คัดเลือกผู้กู้  
  1.2 รายงานและสอบถาม    รายงานการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์กู้ยืม  

 10.4.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างาน ให้ท าการระบุปีการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืม 
ระดับการศึกษา คณะ ช่องประกาศ ณ วันที่ จนถึงวันที่ ให้กรอกข้อมูลช่วงวันที่มีการด าเนินการ เช่น หาก
ต้องการดูช่วงวันที่ 6 มิ.ย. 2560 ถึง 21 ธ.ค. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 06/06/2560 ถึง 21/12/2560  
 10.4.3 เมื่อท าการระบุเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  พิมพ์รายงาน  จะปรากฏรายงานการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ดังภาพที่ 55 
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ภาพที่ 55  แสดงรายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 
 

 10.5  รายงานการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 
 10.5.1 เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่  2. สัญญา  
  2.3 รายงานและสอบถามข้อมูล   รายงานตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ  

 10.5.2 ท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างาน ให้ท าการระบุปีการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืม ระดับ
การศึกษา คณะ ช่องประกาศ ณ วันที่ จนถึงวันที่ ให้กรอกข้อมูลช่วงวันที่มีการด าเนินการ เช่น หากต้องการดู
ช่วงวันที่ 6 มิ.ย. 2560 ถึง 21 ธ.ค. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 06/06/2560  ถึง 21/12/2560 และเลือกเรียง
ข้อมูลตามต้องการ  
 10.5.3 เมื่อท าการระบุเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม พิมพ์รายงาน ระบบจะแสดงรายงานการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ดังภาพที่ 56 
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ภาพที่ 56 แสดงรายงานการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 

 
 10.6  รายงานสถานะการยืนยันค่าเล่าเรียน 

 10.6.1 เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่  3. ลงทะเบียน  
  3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานสถานะการยืนยันค่าเล่าเรียน  
 10.6.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างาน ให้ระบุปีการศึกษา ภาคเรียน ประเภทผู้กู้ยืม 
ระดับการศึกษา สถานะการยืนยันและเลือกเรียงข้อมูลตามต้องการ  

 10.6.3 เมื่อท าการระบุเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  พิมพ์รายงาน ระบบจะแสดงรายงาน
สถานการณ์ยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ตามเงื่อนไขที่ได้ท าการระบุไว้ ดังภาพที่ 57 
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ภาพที่ 57 แสดงรายงานสถานะการยืนยันค่าเล่าเรียน 
 

 10.7  รายงานการประกาศลงทะเบียน 
 10.7.1 เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่  3. ลงทะเบียน  
  3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการลงทะเบียนนักศึกษา   

 10.7.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างาน ให้ระบุปีการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืม ระดับ
การศึกษา คณะ ช่องประกาศ ณ วันที่จนถึงวันที่ ให้กรอกข้อมูลช่วงวันที่มีการด าเนินการ เช่น หากต้องการดู
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ช่วงวันที่ 6  มิ.ย. 2560 ถึง 12 ธ.ค. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 06/06/2560 ถึง 12/12/2560 และเลือกเรียง
ข้อมูลตามต้องการ   
 10.7.3 เมื่อท าการระบุเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  พิมพ์รายงาน ระบบจะแสดงรายงานการ
ลงทะเบียน ดังภาพที่ 58 
 

 

 
 
ภาพที่  58 แสดงรายงานการประกาศลงทะเบียน 

 
 10.8  รายงานการตรวจสอบลงทะเบียน 

 10.8.1 เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเลือกเมนูที่  3. ลงทะเบียน  
  3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการตรวจสอบใบลงทะเบียน   

 10.8.2 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างานแล้ว ให้ระบุปีการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืม ระดับ
การศึกษา คณะ ช่องประกาศ ณ วันที่ให้กรอกข้อมูลช่วงวันที่มีการด าเนินการ เช่น หากต้องการดูช่วงวันที่ 6 
มิ.ย. 2560 ถึง 12 ธ.ค. 2560 ให้กรอกข้อมูลเป็น 06/06/2560 ถึง 12/12/2560 และเลือกเรียงข้อมูลตาม
ต้องการ  
 10.8.3 เมื่อท าการระบุเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  พิมพ์รายงาน ระบบจะแสดงรายงานการ
ตรวจสอบลงทะเบียน ดังภาพที่ 59 
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ภาพที่ 59 แสดงรายงานการตรวจสอบลงทะเบียน 

 
 11. การแก้ไขข้อมูล 
 ในระบบ e-Studentloan นั้นสามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลได้ในบางส่วนงาน ซึ่งจะช่วยให้
สามารถด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ซึ่ง ณ ปัจจุบัน  สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ดังนี้ 

 11.1  การแก้ไขกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ 
  11.1.1  ให้ท าการ Login เข้าสู่ ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของ
สถานศึกษา จากนั้นให้ท าการคลิกเลือกเมนูที่  1. คัดเลือกผู้กู้ 1.3 แก้ไขข้อมูล แก้ไขกรอบวงเงินค่า
เล่าเรียน ค่าครองชีพ  

 11.1.2  ให้ท าการระบุเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
การบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลโดยแบ่ง
การแสดงข้อมูลเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1  แสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้ยืม ระดับการศึกษา และเพดานเงินกู้
รายปีของผู้กู้ยืม 

 ส่วนที่ 2  แสดงข้อมูลยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบันจากยอดวงเงินการจัดสรรวงเงินของ
สถานศึกษาตามระดับการศึกษาของผู้กู้ยืม 

 ส่วนที่ 3  แสดงข้อมูลความประสงค์ของผู้กู้ยืมเงินตามใบค าขอกู้ยืมเงินว่า ผู้กู้ยืมมี
ความประสงค์ขอกู้ยืมอะไรบ้างและแสดงข้อมูลการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ และ
ค่าครองชีพเดิมที่สถานศึกษาได้มีการบันทึกไว้ 

 ส่วนที่ 4  แสดงข้อมูลรายละเอียดค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ที่จะท าการ
แก้ไขกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ  
 11.1.3  ให้ท าการแก้ไขข้อมูลการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่อง (ตามความเป็นจริง) ในส่วนที่ 4  
      11.1.3.1  ยอดจ านวนเงินรวมของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
จะต้องไม่เกินเพดานเงินกู้ตลอดปีของผู้กู้ยืม 
      11.1.3.2 ยอดจ านวนเงินรวมของทั้ งหมดในส่วนของค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง และค่าครองชีพจะต้องไม่เกินจ านวนยอดวงเงินที่ได้รับการจัดสรรวงเงินของสถานศึกษา  
หลังจากท่ีสถานศึกษาท าการระบุยอดเงินที่ต้องการแก้ไขข้อมูลค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง เรียบร้อยแล้ว
ให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลการแก้ไขกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ดังภาพ
ที่ 60 
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ภาพที่ 60 แสดงการแก้ไขกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 

 
 11.2  แก้ไขข้อมูลสถานศึกษา 
 11.2.1  ให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติ
ของสถานศึกษา จากนั้นให้ท าการคลิกเลือกเมนู เพิ่มสถานศึกษาในระบบงาน บันทึกข้อมูล  พิมพ์และ
แก้ไขบันทึกข้อตกลง ดังภาพที่ 61 
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ภาพที่ 61 แสดงการเข้าสู่ระบบการแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา 
 

 เมื่อท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลสถานศึกษา โดยแบ่งการแสดง
ข้อมูลเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1  ระบบจะท าการแสดงรายชื่อสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย 

- ชื่อสถานศึกษา (ไทย)  - ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) 
- อยู่ในก ากับ   - กระทรวง 
- สังกัด   - รัฐ/เอกชน 
- ประเภท   - ระดับการศึกษา 
- เปิดสอนในระดับ  - เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนที่  2  ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดที่อยู่สถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย 
- เลขที่ -  อาคาร -  ชั้น 
- ห้อง  -  หมู่บ้าน -  หมู่ที ่
- ซอย -  ถนน  -  ต าบล/แขวง 
- อ าเภอ/เขต -  จังหวัด -  รหัสไปรษณีย์ 
- โทรศัพท์ -  โทรสาร -  E-mail 

ส่วนที่ 3  ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดของผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา ผู้ยืนยันความ
ถูกต้องและส่งข้อมูล , ผู้ปฏิบตัิงานสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

- ค าน าหน้าชื่อ  -  ชื่อ  -  สกุล 
- เลขประจ าตัวประชาชน -  ต าแหน่ง      - โทรศัพท์และมือถือ -  E-mail 
ดังภาพที่ 62 
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ภาพที่ 62 แสดงการแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา 
 

  11.2.2  สามารถท าการแก้ไขในแต่ละส่วนได้เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้ท าการคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล  
  11.2.3  ข้อมูลบางอย่างที่ ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ชื่อสถานศึกษาอยู่ในก ากับ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวสถานศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงต้องท าเอกสารแจ้งแก้ไขจาก
สถานศึกษามายังกองทุนฯ ท าการแก้ไข 
 

12.  การยกเลิกข้อมูล 
 12.1  การยกเลิกข้อมูลก่อนส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทย 
 12.1.1  การยกเลิกใบค าขอกู้ยืมเงิน 
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 12.1.1.1 ให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของ    
ผู้ปฏิบัติของสถานศึกษา ให้ท าการเลือกเมนูที่  2.สัญญา   บันทึกข้อมูล  ยกเลิกใบขอกู้ยืมเงิน   
 12.1.1.2 ให้ท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที่ และเลขประจ าตัวประชาชน 
จากนั้นกด Tab หรือ คลิก Mouse บนพ้ืนที่ว่าง ๆ ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดของผู้กู้ยืมขึ้นมา 
สถานศึกษาสามารถท าการดูรายละเอียดแบบค าขอกู้ยืมเงิน/ค ายืนยันได้โดยคลิกที่ปุ่ม รายละเอียดใบค าขอ
กู้ยืมเงิน/แบบยืนยัน   ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดแบบค าขอกู้ยืมเงิน/ค ายืนยัน และกดปุ่ม กลับสู่    
หน้าหลัก เพ่ือออกจากจอภาพแบบค าขอกู้ยืมเงิน 

 12.1.1.3 หากต้องยกเลิกแบบค าขอกู้ยืมเงิน/แบบค ายืนยัน ให้คลิกที่ปุ่มยกเลิก
ใบค าขอกู้ยืมเงิน/แบบยืนยัน  ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม OK  

 12.1.1.4 การยกเลิกจะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกได้หากแบบค าขอกู้ยืมเงิน/
ค ายืนยันนั้นมีการท ากระบวนการเกินกว่าที่ระบบจะสามารถท าการยกเลิกได้ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2558 ภาค
เรียนที่ 1 นาย ก. เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ สถานะข้อมูลปัจจุบันมีการท าสัญญาในระบบ  e-Studentloan แล้วจะ
ไม่สามารถท าการยกเลิกแบบค าขอกู้ยืมเงิน/แบบค ายืนยันได้ หากต้องการยกเลิกจะต้องด าเนินการยกเลิก
สัญญาในระบบ e-Studentloan ก่อนถึงจะสามารถด าเนินการยกเลิกแบบค าขอกู้ยืมเงินได้ ดังภาพที่ 63 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 63 แสดงการยกเลิกข้อมูลก่อนส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทย 
 
 12.1.2  การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
 12.1.2.1 ให้ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้บริหาร
ของสถานศึกษา ให้ท าการเลือกเมนูที่ 2.สัญญา  2.1 บันทึกข้อมูล   ยกเลิกสัญญา จากนั้นระบบจะ
แสดงหน้าจอยกเลิกสัญญาและให้ท าการระบุเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน และกดปุ่ม Tab  
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 12.1.2.2 หากต้องการดูรายละเอียดสัญญาของผู้กู้ยืมให้ท าการคลิกปุ่ ม
รายละเอียดสัญญา  

 12.1.2.3 หากต้องการยกเลิกสัญญาฯ ที่ผู้กู้ยืมได้ท าการบันทึกสัญญาไว้ในระบบ 
e-Studentloan ให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิกสัญญา ระบบจะแสดงข้อความ “ยืนยันการยกเลิกสัญญา” ให้คลิกปุ่ม 
OK เพ่ือยืนยันการยกเลิกสัญญาฯ จากนั้นระบบจะแสดงผลการยกเลิกสัญญา แล้วคลิกปุ่ม OK 
 12.1.2.4  การยกเลิกจะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกได้หากข้อมูลสัญญาของ    
ผู้กู้ยืมมีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลสัญญาในระบบ e-Studentloan ไปแล้ว 

 

 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 64 แสดงการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
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 12.1.3  การยกเลิกลงทะเบียน 

 12.1.3.1 ให้ Loginเข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ท าการเลือกเมนูที่ 3.ลงทะเบียน  3.1 บันทึกข้อมูล  ยกเลิกการลงทะเบียน  

 12.1.3.2 หากต้องการดูรายละเอียดสัญญาของผู้กู้ยืมให้ ท าการคลิกปุ่ ม
รายละเอียดการลงทะเบียน  
 12.1.3.3  หากต้องการยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนของผู้กู้ยืมฯให้คลิกปุ่มยกเลิก
การลงทะเบียน  ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันยกเลิกการลงทะเบียน” จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK 
 12.1.3.4 ยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ จะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกได้หากข้อมูล
การลงทะเบียนฯ มีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในระบบ e-Studentloan ไปแล้ว 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 65 แสดงการยกเลิกลงทะเบียน 
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 12.2   การยกเลิกข้อมูลหลังส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทย 
 12.2.1  การยกเลิกใบลงทะเบียน 
 12.2.1.1 ให้ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของ
สถานศึกษา จากนั้นคลิกเมนูที่ 4. ขอยกเลิกเอกสารหลังจากส่งธนาคาร  4.2 ขอยกเลิกแบบลงทะเบียน
เรียนฯ หลังจากส่งธนาคาร  ขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลังจากส่งธนาคาร จากนั้น ให้ท าการ
ระบุเลขประจ าตัวประชาชนและเลขที่แบบลงทะเบียนเรียนฯ กดปุ่ม ค้นหา  
 12.2.1.2 กดปุ่ม พิมพ์แบบขอยกเลิกแบบยืนยันลงทะเบียนเรียน จะปรากฏ
หน้าจอของเอกสารเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1. แบบขอยกเลิกเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ และส่วนที่ 2.ใบช าระ
คืนเงินตามแบบใบยืนยันฯ  
 12.2.1.3 ให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ เพ่ือท าการ
ยืนยันการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ ให้คลิกปุ่ม OK ดังภาพที่ 66 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 66 แสดงการยกเลิกข้อมูลหลังส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทย 
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13. การส่งเอกสารการกู้ยืม 

 เมื่อท าการยืนยันข้อมูลเอกสารการลงทะเบียนของแต่ละภาคเรียนแล้ว จะต้องด าเนินการส่งเอกสาร
สัญญากู้ยืมเงินพร้อมเอกสารแนบสัญญาและเอกสารแบบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพให้กับกองทุนฯ โดยส่งไปที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ส านักงานใหญ่) หรือธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศ (ส านักงานใหญ่) เพ่ือให้ทางธนาคารด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน
โอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 

  แนวปฏิบัติ ในการจัดส่ งเอกสารในระบบ e-Studentloan ให้กับ  บมจ.กรุงไทย 
(ส านักงานใหญ่) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (ส านักงานใหญ่) 
  1. ใบน าส่ งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan (ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจของ
สถานศึกษาพร้อมประทับตรา)  **หมายเหตุ** ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 1 ชุด ต่อ
จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 50 ชุด 
  2. สัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบสัญญาต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 
 2.2 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ (หน้าแรก) 
 2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน 
 2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม 
(กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ าประกัน) 

***หมายเหตุ*** ผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
  3. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของแต่ละภาค
เรียน ซึ่งลงลายมือชื่อแบบเดียวเหมือนกับสัญญากู้ยืมเงินฯ 
  4. น าเอกสารตามข้อ 2  และ 3 รวมเป็นชุดต่อหนึ่งคน โดยให้เรียงตามล าดับรายชื่อตาม   
ใบน าส่งในข้อ 1 
  5. เมื่อด าเนินการจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จัดส่งเอกสารไปยังผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่ดังนี้ 
 
   บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 
   เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย   

กรุงเทพมหานคร 10110 
 

หรือ 
 

   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายโครงการพิเศษฯ ชั้น 14) 
   เลขที่  66  อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก  ถนนสุขุมวิท (อโศก) 
   แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ  10110 
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  6. ส าหรับการจัดส่งเอกสารในภาคการศึกษาต่อไป หรือปีการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ผู้กู้      
ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือย้ายสถานศึกษานั้นทางกองทุนฯ ก าหนดให้ผู้กู้ท าสัญญาฉบับเดียว จึงให้ปฏิบัติ 
1-5 (ยกเว้นเอกสารในข้อ 2) 
  7. เอกสารสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบการกู้ยืมทุกชนิด เมื่อธนาคารได้รับแล้วจะ   
ไม่มีการส่งกลับคืนไม่ว่าเอกสารจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้ง
ทาง e-mail ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจ าสถานศึกษาทราบ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ไม่ได้ลง
นามรับรองเอกสาร ขอให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารฉบับใหม่ขึ้นมา พร้อมกับให้ผู้กู้ลงนามรับรอง แล้วส่ง
เอกสารนี้ไปพร้อมกับพิมพ์ใบน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมระบบ e-Studentloan โดยกรอกข้อมูลของผู้กู้ตามช่องที่
ก าหนดในรายนั้นๆ แล้วรวบรวมส่งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ใน
ข้อ 5 
  8. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา สามารถติดต่อได้ที่  

-  บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ส านักงานใหญ่) ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 
8699 หรือส่วนงานตรวจสัญญา เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8630 หรือ 02208 8634-6   

-  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0 2650 6999 
ต่อ 5154 , 5155 , 5156 , 5157 , 5158 , 5159 
     
วิธีจัดท าใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 
 1. สามารถท าการ Download ไฟล์ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloanในรูปแบบของ 
ExcelFile (.xls) จากในหน้าเว็บไซต์ของกองทุนฯ ที่ www.studentloan.or.th ตัวอย่างใบน าส่งเอกสาร
สัญญาระบบ e-Studentloan  ดังภาพที่ 67 

http://www.studentloan.or.th/
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ภาพที่ 67 แสดงใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 
 2. สามารถเข้าไปดึงรายชื่อของผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan เพ่ือน ามาจัดท าเอกสารใบน าส่ง
สัญญากู้ยืมเงิน โดยสามารถใช้รหัสสถานศึกษาระบบงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาและผู้บริหารงาน
สถานศึกษา ซึ่งมีวิธีการเข้าไปเรียกข้อมูลได้ดังนี้ 
 -  ให้เข้ารหัสสถานศึกษาระบบงานผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา  เลือกเมนูที่ 3. ลงทะเบียน   3.2 
รายงานและสอบถามข้อมูล  รายงานการตรวจสอบลงทะเบียนนักศึกษา  
 3. การกรอกข้อมูลในส่วนของปีการศึกษา , ภาคเรียนที่ , ประเภทผู้กู้ยืมและระดับการศึกษา (การ
กรอกข้อมูลระบบจะบังคับให้กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ก ากับไว้ และข้อมูลที่ไม่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวจะกรอกหรือไม่ก็ได้) และระบุช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ และเรียงข้อมูลตามแล้วคลิกที่ปุ่ม  พิมพ์
รายงาน  และระบบจะแสดงรายงานการตรวจสอบลงทะเบียน  
 4.  ให้ท าการ Copy ข้อมูลของผู้ กู้ และไปท าการ Paste ในใบน าส่ งเอกสารสัญญาระบบ              
e-Studentloan ที่ เป็ น  Excel File (.xls) แ ล ะท า ก า รจั ด รู ป แ บ บ ใบ น าส่ ง เอก ส ารสั ญ ญ าระบ บ                  
e-Studentloan ตามความเหมาะสมเพ่ือ Print และจัดเรียงเอกสารตามรายชื่อในใบน าส่งเอกสารสัญญา
ระบ บ  e-Studentloan ต าม แ น วป ฏิ บั ติ ก า รส่ ง เอ ส าร ใน ร ะบ บ  e-Studentloan โด ย ส่ ง ให้ กั บ                
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ส านักงานใหญ่) หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดังภาพที่ 68 
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ภาพที่ 68  แสดงการดึงรายชื่อของผู้กู้ยืมเพ่ือน ามาจัดท าเอกสารใบน าส่งสัญญากู้ยืมเงิน 

14. การพิมพ์สัญญาและแบบลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง 

 14.1  การพิมพ์สัญญาย้อนหลัง 
 ให้ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของสถานศึกษา ให้ท าการเลือก
เมนูที่ 2.สัญญา  2.1 บันทึกข้อมูล  ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ  ให้ท าการระบุปีการศึกษา   
เลขประจ าตัวประชาชนที่ต้องการดูรายชื่อเฉพาะผู้กู้ยืมรายนั้น ๆ หรือหากต้องการดูรายชื่อหลาย ๆ รายการ
ไม่ต้องท าการระบุเลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นเลือกระดับการศึกษาและเลือกเงื่อนไข “ตรวจสอบสัญญา
แล้ว” หรือ “ดูทั้งหมด” และเลือกวิธีการเรียงล าดับข้อมูลตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ดูรายช่ือตามเงื่อนไข 
ระบบจะท าการแสดงรายชื่อของผู้กู้ยืมตามเงื่อนไขที่ได้ท าการระบุไว้  และให้ท าการคลิกที่เลขที่สัญญาของ     
ผู้กู้ยืมที่ต้องการพิมพ์สัญญาย้อนหลัง เมื่อท าการคลิกระบบจะแสดงหน้าจอสัญญาของผู้กู้ และให้ด าเนินการ
พิมพ์สัญญา ดังภาพที่ 69 
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ภาพที่ 69 แสดงการพิมพ์สัญญาย้อนหลัง  
 

  
 14.2  การพิมพ์แบบลงทะเบียนย้อนหลัง 

 ให้ท าการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้บริหารสถานศึกษา ให้ท า
การเลือกเมนูที่ 3.ลงทะเบียน  3.1 บันทึกข้อมูล  ตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล ให้ระบุปี
การศึกษา ภาคเรียนที่ เลขประจ าตัวประชาชน เลือกระดับการศึกษาเลือกเงื่อนไข ยืนยันการส่งข้อมูลแล้ว 
หรือดูทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม ดูรายช่ือตามเงื่อนไข  จากนั้นให้ท าการคลิกที่ข้อมูลขอผู้กู้ยืม ดังภาพที่ 70 
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ภาพที่ 70 แสดงการพิมพ์แบบลงทะเบียนย้อนหลัง 
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บทที่  5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการใช้ระบบ e-Studentloan 
ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของคณะ ได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและควรท าอะไรหลัง ได้ทราบและ
เข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งท าให้คู่มือนั้นเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทาง
เดียวกัน  และเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ลดความล่าช้าใน
การให้บริการ อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้    
 
5.1  ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. คอมพิวเตอร์ไม่รองรับระบบ e-Studentloan 
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้  

- ให้ลงโปรแกรมที่ รองรับระบบ e-Studentloan 
โดยจะต้องเป็น Internet Explorer Version 10 
และ 11 เท่านั้น  

2. นักศึกษาลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ          
e-Studentloan 

- นักศึกษาจะต้องเข้าไป reset รหัสผ่านใหม่ 
- นักศึกษาควรจดจ ารหัส โดยการจดบันทึก 

3. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
ให้ข้อมูลรายได้ครอบครัวไม่ตรงกับความเป็นจริง 

- แจ้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากนักศึกษาให้
ข้อมูลที่เป็นเท็จ  เช่น อาจจะถูกยกเลิกในการขอ
กู้ยืมเงินฯ 

4. ในแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน นักศึกษาส่วน
ใหญ่จะค้นหาคณะไม่พบ 

- ให้นักศึกษาเข้าไปยกเลิกแบบ และท าการกรอก
ข้อมูลทั้งหมดและบันทึกแบบใหม่ 

5. นักศึกษาบางส่วน ยังไม่เข้าใจค าว่าค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ว่าเป็น
อย่างไร 

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจ 

6. ใบแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน  นักศึกษา
บางส่วนไม่อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนเลยท าให้
กรอกข้อมูลผิด 

- แจ้งให้นักศึกษาตรวจสอบการลงรายละเอียดก่อน
ท าการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง 

7. นักศึกษาไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารก าหนดการให้
กู้ยืมเงินกองทุนฯ จึงท าให้เกินระยะเวลาในการ
ยื่นแบบค าขอกู ้

- ติดประกาศให้ชัดเจน 
- ลงประกาศทางสื่อออนไลน์ 
- แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- แจ้งตัวแทนนักศึกษา 

8. การรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน  ส่วนใหญ่
รายงานไปแล้ว ไม่ได้รับการแก้ไขโดยทันที  เช่น 
รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ของผู้กู้ฯ  

- โทรแจ้งและประสานงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
โดยตรง  
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
9. นักศึกษาไม่ด าเนินการกู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่

กองทุนฯ ก าหนด เช่น ไม่ทราบว่าต้องต่อสัญญา
ทุกเทอม และช่วงไหน 

- แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าโดยการติดประกาศ
ให้ชัดเจนและลงสื่อออนไลน์ 

- แจ้งตัวแทนนักศึกษา 
10. ผู้ปฏิบัติงานบันทึกกรอบวงเงินผิดพลาด - หลังจากการบันทึกกรอบวงเงินให้ท าการตรวจสอบ

อย่างละเอียดอีกครั้ง 
11. นักศึกษาไม่เข้าไปยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนใน

ระบบ e-Studentloan 
- แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงผลกระทบ 
- ติดตามนักศึกษารายบุคคลให้มาลงทะเบียนที่งาน

กิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด 
12. ผู้ปฏิบัติงานกองทุน บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่า

เรียนของนักศึกษาเพียงเทอมเดียว 
- ก าชับอย่างเคร่งครัดและแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ 

ถ้ากรอกเพียงเทอมเดียว เทอมสอง นักศึกษาจะไม่
สามารถกู้ยืมได้ 

13. ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ มีหลายขั้นตอน 
บางครั้งท าให้ผู้ปฏิบัติงานหลงลืมในบางครั้ง 

- จดบันทึก/จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามข้ันตอน 

14. กองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อก ารศึ กษ า มี ก าร
ปรับเปลี่ยนนโยบายค่อนข้างบ่อย  

- ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

15. นักศึกษาเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้กู้   ไม่แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้งานกิจการนักศึกษาทราบ เช่น 
เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 

- แจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพ่ื อ ไม่ ให้ เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ที่
นักศึกษาจะได้รับ 

16. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เปิดระบบให้
นักศึกษายืนยันข้อมูลผู้กู้นานเกินไป บางครั้งท า
ให้นักศึกษาลืม 

- แจ้งให้กองทุนฯ ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
- ประกาศแจ้งเตือนให้นักศึกษาทราบในช่องทาง

ต่างๆ 
17. วงเงินค่าเล่าเรียนที่นักศึกษาได้รับ น้อยกว่า

จ านวนเงินที่นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียน 
- แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพ่ือที่จะได้แจ้งให้กับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อไป 
18. การจัดพิมพ์สัญญาในระบบ e-Studentloan 

เกิดข้อความล้นมาอีกหน้ากระดาษหนึ่ง บางครั้ง
ข้อความที่พิมพ์ออกมาตัวเล็กมาก 

- ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์สัญญา 

 
5.2   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุง 
       ข้อเสนอแนะได้จากการปฏิบัติงานจริงที่ได้พบเห็นและประสบปัญหา ตามระยะเวลา 10 ปี มีดังนี้ 
       1. การใช้ระบบ e-Studentloan ในการเข้าไปดูการรายงานข้อมูล บางครั้งไม่สามารถเข้าไปดูได้ ระบบ
จะแจ้งว่าไม่สามารถเข้าไปดูได้เนื่องจากเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
       2. การจัดสรรวงเงินของผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ซึ่งวงเงินค่าเล่าเรียนที่นักศึกษาได้รับน้อยกว่าจ านวนเงิน
ที่นักศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียน  ท าให้นักศึกษาต้องจ่ายส่วนต่างเองเพ่ิมเป็นจ านวนมาก 
       3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ควรจัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
ทราบความเคลื่อนไหว ข่าวสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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