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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon) ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 
18 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย วิทยา
เขตจำนวน 35 วิทยาเขต ทั่วประเทศ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 
2548 โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกมาเป็น 9 มหาวิทยาลัย  
 โด ยมห าวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี ร าชม งคลพ ระน คร  (Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon) มีวิสันทัศน์ (Vision) เป็นมหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนา
ทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม (A University that 
creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent technology and 
serves the country) มีวิทยาเขตเดิมจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  วิทยาเขตพระนครเหนือและในปัจจุบัน
ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นจำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เขตเทเวศร์ ศูนย์เขตโชติเวช ศูนย์พณิชยการ
พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon) โดยมีการจัดแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 9 คณะ ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญ 
คือ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคมด้าน
บริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (Bachelor of Technology (Industrial Product Design) สาขาวิชาออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ์  (Bachelor of Technology (Packaging Design and Printing) ใช้เวลาศึกษา 
4 ปี  และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  (Bachelor of Architecture (Architecture) 
หลักสูตร  5  ปี   โดยสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม

http://thewes.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
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และตลาดแรงงานได้อย่างดียิ่งในอนาคต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้มีการแบ่ง
การดำเนินงานภายในเป็น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่าย
วิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
งานกิจกรรมของนักศึกษา โดยส่งเสริมคุณลักษณะของผู้นำ การทำงานเป็นทีม การส่งเสริมระบบ
ประชาธิปไตย การบริหารจัดการ การให้บริการ และการมีส่วนร่วมต่อสังคมในรูปของสโมสรนักศึกษา 
ชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ งานเฉพาะกิจอ่ืนๆ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรม
นักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทั้งภายในและภายนอก และส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ 
อนามัย ความสามารถพิเศษ พัฒนาวินัย และบุคลิกภาพนักศึกษา ดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแล
เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสร ชมรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
งานแนะแนวการศึกษา งานวิชาทหาร และงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 โดยงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก ภายใน นักศึกษา  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การกู้ยืม
เงินของนักศึกษา ในระบบ  e-Studentloan เกิดข้อผิดพลาดเพราะเนื ่อ งจ ากนักศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจในระบบ  e-Studentloan รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่างๆ ในการ
กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่อง คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Studentloan) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 1.2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.2.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อไหร่ กับใคร 
 1.2.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนหรือหลัง 
 1.2.5 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 
 1.2.6 เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 
 1.2.7 เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 1.3.2 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อไหร่ กับใคร 
 1.3.4 เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 
 1.3.5 เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 
 1.3.6 ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ 
 
1.4 ขอบเขตคู่มือ 
 การปฏิบัติตามคู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Student 
loan) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานประกอบการดำเนินงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ปฏิบัติได้ถูกต้องและรวดเร็วในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 และ
ประจำปีการศึกษาที่ 2 โดยครอบคลุมถึงการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบงาน แบบคำขอ
กู้ยืมเงิน สัญญากู้ยืมเงิน จนถึงบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ แบบคำยืนยัน
ขอกู้ยืมเงิน การสอบถามข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการ  Reset ผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนี้ 
 
1.5 คำจำกัดความเบื้องต้น 
 ภาคการศึกษาที่ 1 หมายถึง   มิถุนายน   ถึง  ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 หมายถึง   พฤศจิกายน ถึง  มีนาคม 
 ผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง ผู้กู้ได้ไปขอกู้ เงินจำนวนหนึ่งกับผู้ ให้กู้  (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา) และมีการทำสัญญา กำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้อย่างแน่นอน โดยจะตกลงว่าจะผ่อน
ชำระเป็นงวดๆ หรือจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ได้ ซึ่งผู้ให้กู้จะสามารถคิดดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่ตกลงกัน 
 ผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือ
คู่สมรส หรือบุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำ
สถานศึกษากำหนดให้เป็นผู้ค้ำประกันได้ 
 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียน/ นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินมีลักษณะครบถ้วน
ตามท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากำหนด 
 คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ
บำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
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 เอกสารพิจารณากู้ยืมเงิน หมายถงึ   
  1. แบบคำขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.101) 
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 
  4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (แบบ กยศ.102) 
  5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.
103) 
  6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง 
  7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ  
  8. เอกสารอ่ืนๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม 
 การเปิดบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง สมุดบัญชีเงินฝากกรุงไทย (KTB) และธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 
 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน หมายถึง   
  1. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม 
  2. กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  3. แบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาและค่าครองชีพ (สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ)  
 การยกเลิกสัญญา และ/หรือแบบยืนยันการลงทะเบียน หมายถึง การยกเลิก แก้ไข/
เปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนที่ได้ทำการส่งข้อมูลให้ผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) แล้วให้ผู้กู้ยืมติดต่อ
สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการ  
 ค่าครองชีพ หมายถึง เงินที่ธนาคารกรุงไทยโอน/ จ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงินครั้งแรก 
 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา หมายถึง เงินที่ธนาคารกรุงไทยโอน
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียนให้กับผู้กู้ยืมในภาคเรียนนั้นๆ 
 การส่งเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่มิได้ใช้ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียน และ/
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่สถานศึกษาได้รับจริงจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย ซึ่งเป็นข้อมูล
หลังจากเสร็จสิ้นการเพ่ิม-ถอนรายวิชาแล้ว ผ่านระบบ e-Audit  
 

http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182820_6F62BE4D-C874-4B76-9123-BCA7983E6F32.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140109083841_E1199C97-8CB1-482A-B896-D0F10DFEF483.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182934_DDE90CA7-BDBE-4C1D-B8D6-EE0D60C162FE.doc
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182934_DDE90CA7-BDBE-4C1D-B8D6-EE0D60C162FE.doc
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 หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง 
  1. ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง 
  2. ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง และ
ต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุนไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้บุคคลอ่ืน
ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan แทนให้ ถือว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ดำเนินการ
ด้วยตนเอง 
  3. ต้องแจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษาหรือพ้น
สภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา จบ
การศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) (ตามแบบ กยศ.108) 
  4. ต้องแสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคละหนึ่งครั้ง 
  5. ต้องแจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาไปที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) หากยังมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา
อยู่ แต่ไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุน (ตามแบบ กยศ.204) 
  6. ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงาน พร้อมจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มทำงาน ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมต้องแจ้งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ทราบภายใน 30 วัน 

 
 
 
 
 

 

http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140419231427_2CB6BF53-159E-410D-859A-DFEAFA4079FD.doc
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140419232018_9D39FE28-757C-465D-A863-4BC61D0B726E.doc


บทที่ 2 
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 2.1.1  โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
 
   1) โครงสร้างของงาน (Organization chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
  ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของงาน (Organization chart) 
 
 

สำนักงานคณบดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

งานบริหาร 

 

งานวางแผน 

 

งานวิชาการและวจิัย งานกิจการนกัศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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   2) โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า 

สำนักงานคณบดี 

 

คณบดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

คณ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

- รองคณบดีฝ่ายแผน 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 

  งานวจิัย 

-รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 

 

 

หัวหน้า 
งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้า 
งานวางแผนและพัฒนา 

หัวหน้า 
วิชาการและงานวจิัย 

 
 

หัวหน้า 
กิจการนักศกึษา 

 
 



8 
 

   3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 
 

นายธานี สุคนธะชาต ิ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 

 

 

 

อาจารยช์เูกยีรต ิอนันต์เวทยานนท ์

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา 

 

 

นางกฤตยา แร่ทอง 

หวัหน้าส านกังาน 

 

 

    อาจารยศ์รณัย ูสวา่งเมฆ 

หวัหน้างานกจิการนกัศกึษาและ 
            งานวชิาทหาร 

 

 

 

ผศ.ดร.ชานนท ์ตนัประวตั ิ
                งานศลิปะวฒันธรรมและ 

งานศษิยเ์ก่าชุมชนสมัพนัธ ์

 

 

ผศ.ดร.เกยีรตพิงษ์ ศรจีนัทกึ 

งานแนะแนวศกึษาและอาชพี 

 
 

อาจารยน์พดล คลา้ยวเิศษ 

              งานกฬีาและนันทนา 

 

  นางสาวอาภรณ์ แกว้พรหมมาน 

  งานกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการ

การศกึษา 

  และงานพฒันาวนิยั 
 

 

 

    นายสรรเสรญิ สงัขดถิ ี
งานสวัสดิการและสุขอนามัย 

 

 

            นางสาวกนกนาท ทรพัยพ์าน ิ

             งานทรานสครติกจิกรรม 

 

นางสาวสุนสิา ขุนทอง 

งานแนะแนวการศกึษาและอาชพี 

งานทุนการศกึษาและ 
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 2.1.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
   อ้างอิงจากตารางแสดงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนงานภายในและ
การกำหนดตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปีงบประมาณ 2555 – 2558) 
สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (แนบท้ายหนังสือกองบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ. 0581.17/1218 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555)  และคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 40.1/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารคณะ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้มีการจัด
งานภายในดังนี้ 
   1) ด้านการปฏิบัติการ 
    ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
นักศึกษา ผู้มีสิทธิจัดสรรเงินทุนกู้ยืม โดยจัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้และจัดส่งข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนและลงทะเบียนของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินไปยังกองทุน ทำระเบียนประวัตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน
และจัดส่งสัญญาการกู ้ยืมเงินกองทุน และสัญญาการกู ้ยืมเงินค่าครองชีพ รวมทั้งให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักศึกษาให้
เหมาะสมกับสภาพ สถานการณ์ปัจจุบันและกำหนดมาตรการป้องกันการก่อความไม่สงบทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  
   2) ด้านการบริการ 
    ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆ
รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ประพฤติ และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศีลธรรมอันดี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 
   3) ด้านการประสานงาน 
    ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาในการกำหนดโควต้า เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา ติดต่อประสานงานกับธนาคารและ
กองทุนและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
   ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่กำหนดโดย 
ก.พ.อ เมื่อวันที่ 21 กันยาน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
   1) ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
    สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และงานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก หน่วยงานภายใน นักศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดและ
ควบคุมดูแลการให้บริการเกี่ยวสวัสดิการด้านต่างๆ ให้บริการทางสุขภาพ และให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง 
   2) ชื่อตำแหน่งงานในสายและระดับตำแหน่ง 
    ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่งดังนี้ คือ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 
ชื่อตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้     ความสามารถทางวิชาการ      
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนและการจัดการภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 1) ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา 
  (2) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิและจัดสรรเงินทุนกู้ยืม 
  (3) จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงินกู ้
  (4) จัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน 
  (5) จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน 
  (6) จัดทำและจัดส่งสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน 
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  (7) จัดทำและจัดส่งสัญญาการกู้ยืมเงินค่าครองชีพ 
  (8) ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางส่งเสริมสุขอนามัย 
  (9) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยด้านการป้องกันโรค และสารเสพติด 
  (10) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมถึงคำร้องขอยกเว้น ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา
ที่ประสบภัยวิบัติต่างๆ 
 2) ด้านการบริการ 
  (1) จัดและควบคุมการให้บริการเก่ียวกับสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา 
  (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการหอพัก 
  (3) ให้บริการปฐมพยาบาล และบริการทางสุขอนามัยแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ 
และลูกจ้าง 
  (4) ดำเนินการเกี่ยวกับบริการยานพาหนะในการเดินทางและขอลดค่าโดยสาร 
 3) ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาเรื่องการกำหนดโควต้า เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา 
  (2) ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 
  (3) ติดต่อประสานงานกับกองทุน 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 2) ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 3) ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด 
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 2.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวอาภรณ์ แก้วพรหมมาน ตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอก 
ภายใน เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา และข้ันตอนการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน 
   2) สวัสดิการและสุขภาพอนามัยดำเนินการควบคุมดูแลการให้บริการเกี ่ยวกับ
สวัสดิการในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
   จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มาเขียนเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีแผนภูม ิ(Flow Chart) ดังนี้ 
   ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน : การขออนุมัติกู้ย ืมเงินของผู ้กู ้ยืมเงินรายใหม่ รายเก่า           
ย้ายสถานศึกษา และ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า 

      
 
 
  
  
 
                                                                                              
        
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 

 

เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา      

สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศผลผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ 

บันทึกกรอบวงเงินในระบบ 

E-studentloan 
 

จัดทำสัญญาและตรวจสอบเอกสาร 

ส่งสัญญาไปยังธนาคาร 

การโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน
จากธนาคาร 

จัดทำเอกสารรายละเอียดค่าใชจ้่ายนำส่งการเงิน 

 
จัดทำรายละเอียดค่าใชจ้่ายในระบบทนุของมหาวิทยาลัย 

สิ้นสุด 



บทที่ 3 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ปฏิบัติงานให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  มี
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2562  
 3.2 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
 3.3 คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ 
 3.4 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 
 3.5 การเปิดบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน 
 3.6 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 
 3.7 การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการลงทะเบียน 
 3.8 การค้ำประกัน 
 3.9 การจ่ายเงินกู้ยืม 
 3.10 ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน 
 
3.1 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2562 
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามมาตรา 18 (7) และมาตรา 44 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541   คณะกรรมการกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงขอประกาศกำหนด
ขอบเขตการให้กู ้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา โรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 
ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. นักเรียน นักศึกษาที ่มีสิทธิกู ้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2541 จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพ่ือ
การศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน และเป็น
ผู ้ที ่ศ ึกษาอยู ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)  และนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปริญญาตรี)  ทั ้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั ้งการศึกษาอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 
 ข้อ 2. การให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา  2562     ให้กู้ยืมเงินไดไ้ม่เกินขอบเขตแต่ละรายการที่
กำหนดไว้ ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.1 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  

บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 14,400 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 
3. ปวท./ปวส. 
   3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรมและ 
        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
   3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม 
        สิ่งทอ เทคโนโลยีการสื่อสารและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
         3.2.1 สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิค ระบบขนส่งทาง 
               ราง การตรวจสอบโดยไม่ทำลายและการเดินเรือ 
        3.2.2 สาขาอื่นๆ นอกจาก 3.2.1 

 
 25,000 

 
 
 

 60,000 
 

 30,000 
4. อนุปริญญาและปริญญา 
   4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
        4.1.1 สาขาที่ขากแคลนและเป็นความต้องการของตลาด 
               แรงงาน ได้แก่ สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ  
               นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์  
               คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์  
               อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
               การบิน 
        4.1.2 สาขาอื่นๆ นอกจาก 4.1.1 
   4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมสาสตร์ 
   4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   4.4 เกษตรศาสตร์ 
   4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
   4.6 แพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ 

 
 60,000 

 
 
 
 
 
 

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

 
28,800 

ที่มา: https://www.studentloan.or.th/th/highlight 
 
 
 
 

https://www.studentloan.or.th/th/highlight
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 ข้อ 3.  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   3.1  เงินกู ้ที ่จ ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดังนี้  
    3.1.1 ค่าเล ่าเร ียน หมายความรวมถึง ค ่าเล ่าเร ียน ค่าหน่วยกิต และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีจ่ายตามภาคการศึกษาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ 
    3.1.2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งเป็นค่าท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บตามที่
ต้นสังกัด หรือสภาสถาบันอนุมัติให้เก็บได้ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 
   3.2  เงินกู้ท่ีจ่ายเข้าบัญชีนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน ได้แก่ ค่าครองชีพ ซึ่งหมายถึง 
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการให้กู้เต็มตามวงเงินที่กำหนดไว้ให้ใน
แต่ละราย และในแต่ระดับชั้นการศึกษา 
 ข้อ 4. การพิจารณาการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู ้มีสิทธิกู ้ยืมเงิน ให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วย 
การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 5. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้สิทธิกู้ยืมเงินได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   5.1 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตาม
จำนวนคน และจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้กู้ยืมที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืม
เงินผ่านระบบ e –Studentloan ภายในกำหนดเวลาเท่านั้น 
   5.2 นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตาม
จำนวนคนและจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน โดยคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
หรือยื่นคำยืนยันการกู้ยืมเงินในระบบ e–Studentloan ภายในกำหนดระยะเวลาเท่านั้น ตามลำดับ
ดังนี้ 
    5.2.1 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับการศึกษาเดิมหรือเปลี่ยน
การศึกษา 
    5.2.2 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาไม่เกินสองปี (ยังไม่
ครบกำหนดชำระหนี้แล้ว) ให้พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย 
    5.2.3 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาเกินกว่าสองปี ขึ้นไป 
(ครบกำหนดชำระหนี้แล้ว) ให้พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย 
   “ศึกษาต่อเนื่อง” หมายถึง นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินได้ลงทะเลียนเรียนทุกปี
การศึกษา 
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 ข้อ 6. การกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน 3.1.1 สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้กู้ยืมได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   6.1 ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐไม่อนุมัติให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน เว้น
แต่เป็นคา่เล่าเรียนที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด 
   6.2  ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชน ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนเฉพาะใน
ส่วนที่รัฐไม่ได้อุดหนุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   6.3  ผู้กู้ยืมเงินที่ศึกษาในสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานอื่นที่
ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาการ หากไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลของภาครัฐ อนุมัติให้
กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ตามความเป็นจริง      โดยเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้วต้อง
ไม่เกินชอบเขตที่กำหนด 
 

3.2 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
 3.2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 3.2.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 
   ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
ต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม   รวมกับรายได้ของบิดามารดา ใน
กรณีท่ีบิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง 
   2)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม     รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง 
ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
   3)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณี
ที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว 
 3.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 
   1) เป็นผู ้ที ่มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบัน 
การศึกษา 
   2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง 
หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็น
อาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
   3) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
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   4) ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
   5) ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา 
   6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะ 
เวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60ปี 
 กรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมรายใด เคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระ
หนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว 
ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว 
 
3.3 คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ 
 ในการรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับ 
รองในการรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับรอง 
บุคคลผู้รับรองรายได้  
 3.3.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า  
   1)  ข้าราชการการเมือง  
   2)  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
   3)  ข้าราชการครู  
   4)  ข้าราชการตำรวจ  
   5)  ข้าราชการทหาร  
   6)  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  
   7)  ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
   8)  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  
   9)  ข้าราชการพลเรือน  
   10)  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
   11)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
   12)  สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
   13)  ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   14)  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
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   15) แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   16) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน  
   17) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่น ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พระราชบัญญัตินี้ 
 3.3.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ "เจ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้รับบำเหน็จบำนาญ" 
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จ
บำนาญ  
 3.3.3 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 3.3.4 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 
3.4 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 
 3.4.1 แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืม
เงินที่เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101) 
 3.4.2 เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 
   1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ 
   2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 3.4.3 เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 
   1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ 
   2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 3.4.4 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้ 
   1) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้
หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี 
   2) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ไม่มีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนา
บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 
 3.4.5 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  (แบบ กยศ.
103) 
 3.4.6 แผนผังแสดงที่ตั ้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง 
 3.4.7 ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 3.4.8 เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม 

http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182820_6F62BE4D-C874-4B76-9123-BCA7983E6F32.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140109083841_E1199C97-8CB1-482A-B896-D0F10DFEF483.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182934_DDE90CA7-BDBE-4C1D-B8D6-EE0D60C162FE.doc
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140410182934_DDE90CA7-BDBE-4C1D-B8D6-EE0D60C162FE.doc
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 สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น 
 
3.5 การเปิดบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน 
 

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 
1. นักเรียน นักศึกษา เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  
    ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย โดยมีหลักฐาน ดังนี ้
   1.1 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติใหกู้้ยืมเงินจากกองทุน 
         เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  
         (ฉบับจริง) 
   1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

1. นักเรียน นักศึกษา เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  
    ณ สาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี 
    หลักฐาน ดังนี ้
    1.1 หนังสือแจ้งผลการอนมุัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
          เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  
          (ฉบับจริง) 
    1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2. ติดต่อทำใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทั้ง 
    แบบมีสมุดคู่ฝาก หรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดย 
    อนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทได้ กรณีที่เปิดแบบ 
    ไม่มีสมุดคู่ฝาก นักเรียน นักศึกษาจะได้ 
    รายละเอียดของบัญชีเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี 

2. ติดต่อทำใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมี 
    สมุดคู่ฝาก โดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาท 

3. กรณีที่ต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษา 
    แจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับ 
    การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียม 
    รายปี เฉพาะบัตร ATM ประเภทบัตรธรรมดาใบ 
    ที่ 1 เท่านั้น และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 
    เมื่อครบปี โดยการหักเงินจากบัญชีโดยนักเรียน  
    นักศึกษาจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชี 
    ไม่ต่ำกว่า 100 บาท 

3. กรณีที่ต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษา 
    แจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับ 
    การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียม 
    รายปี เฉพาะบัตร ATM ใบที่ 1 เท่านั้น และจะเรียก 
    เก็บค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบปี 

4. กรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด 
    คู่ฝาก นักเรียน นักศึกษาจะต้องทำบัตร ATM และ 
    ต้องสมัครใช้บริการ KTB Online ด้วย โดยจะ 
    ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับข้อ 3 

 

5. กรณีที่นักเรียน นักศึกษาย้ายสถานศึกษาและขอ 
    เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่ ธนาคารกรุงไทย 
    จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ 
    ค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 
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3.6 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 
 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 
 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพ (สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ)  
 1.  การทำสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพให้ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
การแก้ไขให้ผู้กู้ยืมเงินหรือสถานศึกษาดำเนินการผ่านระบบ e-Studentloan ก่อนการจัดพิมพ์ 
 2.  สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาและค่าครองชีพ จะต้องจัดพิมพ์จากระบบ e-Studentloan ของกองทุนอย่างละ 2 ฉบับ 
และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น โดยลายมือชื่อผู้ให้กู้/ผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษาต้ อง
เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษาที่ส่งให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ 
ศึกษา และผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 
 3.  ให้สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่า เล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทุกฉบับ ก่อนรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ตรวจดูชื่อ/นามสกุลผู้กู้ยืมเงิน ตรงกับลายมือชื่อจริง 
  3.2   ตรวจดูการลงรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง  เช่น  ชื่อ
ผู้กู้ยืมเงิน ชื่อผู้ค้ำประกัน ฯลฯ 
  3.3   ตรวจเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงินให้ครบถ้วน โดยให้ลายมือชื่อในสัญญากู้ยืม
เงิน แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครอง
ชีพ เป็นแบบเดียวกับท่ีลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบต่างๆ 
  3.4  ตรวจสอบให้ผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกันลงนามใน
สัญญากู้ยืมเงินให้ครบทุกช่อง พร้อมทั้งลายมือชื่อของพยาน หากผู้กู้ยืมเงินอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 
ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย  (ห้ามใช้
ตรายางประทับแทนการลงลายมือชื่อ) 
  3.5  หากผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
หรือผู ้บริหารสถานศึกษา ให้ตรวจดูว่ามีลายมือชื ่อเจ้าพนักงานทะเบียนท้องที ่หรือท้องถิ ่น ณ 
ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่ประกอบอาชีพของผู้ค้ำประกันรับรองมาหรือไม่ 
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 4.  เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบสัญญา และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพถูกต้อง และครบถ้วนแล้วให้สถานศึกษาเข้าระบบ 
e-Studentloan เพื่อยืนยันความถูกต้องของสัญญา และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ก่อนนำส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 
 5.  ให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และเอกสารประกอบที่ลงนามแล้ว  ให้ผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืมแบบละ 1 ฉบับ และคืนคู่ฉบับทุกแบบให้ผู้กู้ยืมเก็บไว้อย่างละ 1 ฉบับ 
 6.  ห้ามมิให้สถานศึกษาเก็บสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพของผู้กู ้ยืมเงินไว้ หากต้องการเก็บเป็น
หลักฐานให้ถ่ายเอกสารไว้เป็นหลักฐานแทน 
 
3.7 การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการลงทะเบียน 
 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีความต้องการยกเลิก แก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ
แบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนที่ได้ทำการส่งข้อมูลให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  (บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) แล้วให้ผู ้กู ้ยืมติดต่อสถานศึกษา เพื ่อให้สถานศึกษา
ดำเนินการ ดังนี้ 
 3.7.1 ทำการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน       และแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน   ในระบบ 
e-Studentloan ตามที่กองทุนกำหนด และพิมพ์แบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบ
ยืนยันการลงทะเบียนเรียนพร้อมทั้งแบบฟอร์มคืนเงิน (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามแบบยืนยันการลง  
ทะเบียนเรียนนั้นแล้ว) 
 3.7.2 ส่งแบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียนให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ทันทีที่ทำ
เสร็จ 
 3.7.3 นำแบบฟอร์มคืนเงินไปชำระเงินที่สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  (บมจ.
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) แล้วส่งเอกสาร (แบบฟอร์มและใบนำฝากหรือ 
PAY IN SLIP) มายังฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 
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3.8 การค้ำประกัน 
 3.8.1 ผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ดังนี้ 
   1) บิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือ 
   2) บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม
ประจำสถานศึกษากำหนดให้เป็นผู้ค้ำประกันได้ 
 3.8.2 แนวปฏิบัติเรื่องการค้ำประกัน 
   1) กรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษา ไม่มีบิดา มารดา ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้ให้การ
ยินยอมในการทำนิติกรรมสัญญาและเป็นผู้ค้ำประกัน “ผู้ปกครอง” ได้แก่ ผู้ปกครองตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที ่ 132 กฎกระทรวง ระเบียบที ่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั ้งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องผู ้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งหมายถึงบุคคลซึ ่งรับนักเรียนและ
นักศึกษาไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียนและนักศึกษาอาศัยอยู่ 
   2) กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมลงนามให้ความยินยอมค้ำประกัน ให้ผู้ค้ำ
ประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
   3)  กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันมอบอำนาจให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อฝ่ายเดียว
แทน ให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
   4) ผู้ค้ำประกันไม่สามารถเพิกถอนการค้ำประกันได้ ในระหว่างเวลาที่ผู้กู้ยืมเงินต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน 
   5) ในการทำสัญญากู้ยืมเงินแต่ละครั้ง ผู้กู้ยืมเงินอาจเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันใหม่
ได ้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ค้ำประกันคนเดิม 
 3.8.3 แนวปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ำประกัน 
   1) กรณีท่ีผู้กู้ยืมได้บันทึกรายละเอียดผู้ค้ำประกัน(ขั้นตอนที่ 4 ในระบบ e-Student 
loan) แต่ยังมิได้มีการทำสัญญา หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ำประกัน เพราะผู้ค้ำ
ประกันคนเดิมไม่ได้มีสัญชาติไทยก็ดี หรือเพราะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้กองทุน เห็นว่า คว ร
อนุญาตให้ผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ำประกันในระบบ e-Studentloan ได ้
   2) กรณีที่ผู้กู ้ยืมได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสัญญา 
(ขั้นตอนที่ 5 ในระบบ e-Studentloan) และผู้บริหารสถานศึกษายังมิได้ลงนามในฐานะผู้ให้กู ้ยืม 
หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ำประกัน เพราะผู้ค้ำประกันคนเดิมไม่ได้มีสัญชาติไทยก็ดี 
หรือเพราะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้กองทุนเห็นว่า ควรอนุญาตให้ผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ำ
ประกัน โดยการทำสัญญาฉบับใหม่ หรือใช้วิธีขีดฆ่าชื่อผู้ค้ำประกันเดิม และระบุชื่อผู้ค้ำประกันคนใหม่
แล้วลงนามกำกับ และให้ผู้ค้ำประกันคนใหม่ลงชื่อในฐานะผู้ค้ำประกันด้วย 



23 
 

   3) กรณีที่ผู ้กู ้ยืม ผู้ค้ำประกัน และผู้ให้กู ้ยืม (ผู้บริหารสถานศึกษา) ได้ลงนามใน
สัญญาค้ำประกันแล้ว หากผู้กู้ยืมประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเพราะผู้ค้ำประกันคนเดิม
ไม่ได้มีสัญชาติไทย เพราะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้กองทุนขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เพ่ือให้ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันคนใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง แล้วส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ธนาคาร 
   4) กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การค้ำประกันได ้
 
3.9 การจ่ายเงินกู้ยืม  
 3.9.1 ค่าครองชีพ 
   กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงินครั้งแรก เมื่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ตรวจสอบสัญญากู้ยืม แบบลงทะเบียน
เรียนและแบบยืนยันฯ และเอกสารประกอบว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงกับข้อมูลในระบบ  e-Student 
loan เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงินทุกเดือนในวันที่เคยจ่ายเงินให้ผู้กู้ยืมครั้ง
แรก 
 3.9.2 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
   กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา หลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู ้ยืม
ตรวจสอบสัญญา แบบลงทะเบียนเรียนและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ 
e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน 
   กรณีสัญญาแบบลงทะเบียนเรียนและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และค่าครองชีพไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Auto mail) เพื่อให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้น
แล้วให้สถานศึกษาจัดทำใบนำส่งเอกสารเพิ ่มเติมจากระบบ e-Studentloan แนบมาพร้อมกับ
เอกสารที่แก้ไขแล้วส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมดำเนินการต่อไป 
   ผู ้บริหารและจัดการเงินให้กู ้ย ืมจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจำนวนครั้งที่โอนเงิน หาก
ไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
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3.10 ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน 
 ขั้นตอนการให้กู ้ยืมเงินของนักเรียนและนักศึกษาผู้กู ้ยืมเงินรายเก่าที่ไม่เปลี ่ยนระดับ
การศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
 

 
1.                                                       นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ 
                                                          e-Studentloan (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม 
                                                          เพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด 
 
2.                                                       คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักเรียน/นักศึกษาสมัภาษณ์                 
                                                          และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม 
                                                          เงินกองทุน 
 
3.                                                       นักเรียน/ นักศึกษา ตรวจผลการพิจารณาอนุมัติจากการประกาศ                            
                                                          จากสถานศึกษาหรือตรวจผลการพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ 
                                                          e-Studentloan 
 
4.                                                       นักเรียน/นักศึกษา บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่าย 
                                                          เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยไม่เกินจำนวนนักศึกษาเรียกเก็บผ่าน 
                                                          ระบบ e-Studentloan 
 
 
5.                                                        สถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และ 
                                                          ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารแบบ 
                                                          ลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 
                                                          ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบ 
                                                          ความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
                                                          ทั้งผู้กู้ยืมและสถานศึกษา 
 
6.                                                        กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือนสำหรับ 
                                                          ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอน 
                                                          เข้าบัญชีของสถานศึกษา 

 
 
 

ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 

สัมภาษณ์และคัดเลือก 

ตรวจสอบผลการอนุมตั ิ

บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

ตรวจสอบผลและบันทึกจำนวนเงิน 

กู้ยืมในแบบลงทะเบียนเรียน/      

แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

 

การจ่ายเงินกู้ยมื   
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 ขั้นตอนการให้กู ้ยืมเงินของนักเรียนและนักศึกษาผู้กู ้ยืมเงินรายเก่าที่ไม่เปลี ่ยนระดับ
การศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
 

 
1.                                               นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ  
                                                         e-Studentloan (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืมเพื่อ 
                                                         แจ้งความประสงค์ยืนยันการขอกู้ยืมเงินภายในระยะเวลา 
                                                         ที่กองทุนกำหนด 
 
2.                                                      นักเรียน / นักศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
                                                         ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยไม่เกินจำนวนเงินท่ีสถานศึกษา 
                                                         เรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan 
 
 
3.                                                      สถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และ 
                                                         ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารแบบ 
                                                         ลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 
                                                         ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพให้ผู้กูยืมเงินตรวจสอบ 
                                                         ความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
                                                         ทั้งผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษา 
 
4.                                                      กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน สำหรับ 
                                                         ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอน 
                                                         เข้าบัญชีของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน 

บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและ   

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

ตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินกู้ยืม

ในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน

จำนวนเงินค่าเลา่เรยีน ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่า

ครองชีพ   

 

การจ่ายเงิน 
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 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา 
หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
 

 
1.                                                     นักเรียน / นักศึกษายืนแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ  
                                                         e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมและแนบเอกสาร 
                                                         ประกอบเพื่อนำส่งให้กับสถานศึกษาที่ตนเองจะเอาศึกษา  
                                                         (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำขอกู้เพื่อแจ้งความประสงค์ 
                                                         ขอกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด) 
 
2.                                                      คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักเรียน/นักศึกษาสัมภาษณ์                 
                                                         และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงิน 
                                                         กองทุน 
 
3.                                                      นักเรียน / นักศึกษา ตรวจผลการพิจารณาอนุมัติจากการประกาศ                            
                                                         จากสถานศึกษาหรือตรวจผลการพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ 
                                                         e-Studentloan 
 
4.                                                      นักเรียน / นักศึกษา เปิดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ณ สาขาของ 
                                                         ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ตนเอง 
                                                         ประสงค์จะใช้บริการ ถ้ามีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยหรือ 
                                                         ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่สามารถใช้งานอยู่และที่ประสงค์ 
                                                         จะใช้ก็ไม่ต้องเปิดบัญช ี
 
5.                                                      นักเรียน/นักศึกษาบันทึกข้อมูลในสัญญาผ่านระบบe-Studentloan 
                                                         และพิมพ์สัญญา 2 ชุด และจัดหาเอกสารประกอบสัญญา พร้อมลง  
                                                         ลายมือช่ือให้ครบถ้วนแล้วนำส่งสถานศึกษาที่ตนเองศึกษา 
 
6.                                                      นักเรียน/ นักศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
                                                         ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยไม่เกินจำนวนเงินท่ีสถานศึกษาเรียก 
                                                         เก็บผ่านระบบ e-Studentloan 

 
 
 

ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน 

สัมภาษณ์และคัดเลือก 

ตรวจสอบผลการอนุมตัิ  

นักเรียน/นักศึกษาเปิดบญัชีธนาคาร 

ทำสัญญากู้ยืม  

บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและ   

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 
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7.                                                      สถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และ  
                                                         ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารแบบ 
                                                         ลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 
                                                         ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้ผู้กูยืมเงินตรวจสอบ              
                                                         ความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานทั้ง 
                                                         ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษา 
 
 
8.                                                    กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน  
                                                         สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุน 
                                                         จะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินกู้ยืม

ในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน

จำนวนเงินค่าเลา่เรยีน ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่า          

ครองชีพ   

 

การจ่ายเงิน 
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 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน และนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา 
หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
 

 
1.                                              นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ  
                                                        e-Studentloan (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืมเพื่อแจ้ง 
                                                        ความประสงค์ยืนยันการขอกู้ยืมเงินภายในระยะเวลาที่กองทุน 
                                                        กำหนด 
 

2.                                               นักเรียน / นักศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
                                                         ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยไม่เกินจำนวนเงินท่ีสถานศึกษาเรียก 
                                                         เก็บผ่านระบบ e-Studentloan 
 
 
3.                                                      สถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และ  
                                                         ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารแบบ  
                                                         ลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 
                                                         ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบ              
                                                         ความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้ว ให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานทั้ง 
                                                         ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษา 

 
4.                                                      กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน สำหรับ 
                                                         ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้า 
                                                         บัญชีของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นแบบค ำยืนยนัขอกูย้ืมเงิน 

บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและ   

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

ตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงิน

กู้ยืมในแบบลงทะเบียนเรียน/         

แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

และค่าครองชีพ   

 

การจ่ายเงิน 
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 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่เคยเข้ามา
ทำการขอรหัสผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 1 
 

 
1.                                                      นักเรียน/นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมสามารถ 
                                                         ลงทะเบียน เพื่อขอรับรหัสผ่านของ e-Studentloan โดยกองทุน 
                                                         จะนำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นกับการปกครอง 
 
2.                                                      นักเรียน /นักศึกษา ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ 
                                                         นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ  
                                                         e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมและแนบเอกสาร 
                                                         เพื่อนำส่งสถานศึกษาท่ีตนเองจะเข้าศึกษา (นักเรียน/นักศึกษา 
                                                         ต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืมเพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันการขอกู้ยืมเงิน 
                                                         ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด 
                                                         นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านระบบ  
                                                         e-Studentloan (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืมเพื่อแจง้ 
                                                         ความประสงค์ยืนยันการขอกู้ยืมเงินภายในระยะเวลาที่กองทุน 
                                                         กำหนด 
 
3.                                                      คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักเรียน/นักศึกษาสัมภาษณ์                 
                                                         และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม 
                                                         เงินกองทุน 
 
4.                                                      นักเรียน/ นักศึกษา ตรวจผลการพิจารณาอนุมัติจากการประกาศ                            
                                                         จากสถานศึกษาหรือตรวจผลการพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ 
                                                         e-Studentloan 
 

 
 
 
 

Pre - Register 

ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน 

สัมภาษณ์และคัดเลือก 

ตรวจสอบผลการอนุมตัิ  



บทที่ 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับนี้ได้อธิบาย
ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ของการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำเอกสารแต่งตั้ง
ผู ้มีอำนาจลงนามอนุมัติ ไปจนถึงการรวบรวมเอกสารในการจัดส่งให้  บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดทำตัวอย่างการทำสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ. ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน   จึงจำเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิคในการ
จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กยศ. ได้อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและ
เทคนิคในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน  
 4.2 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
 4.3 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 
 4.4 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 
 4.5 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 4.6 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 
 4.7 การขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน หรือแบบลงทะเบียน 
 4.8 การค้ำประกัน 
 4.9 การจ่ายเงินกู้ยืม 
 4.10 ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน 
 4.11 การโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน 
 4.12 จัดทำเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำส่งการเงิน 
 4.13  จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในระบบทุนของมหาวิทยาลัย 
 
4.1 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน  
 ในการให้กู ้ยืมเงินในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถให้นักศึกษากู้ยืมเงินได้ ไม่เกินขอบเขตตามที่
กำหนดไว้ ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.1 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  
บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 14,400 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 
3. ปวท./ปวส. 
    3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรมและ 
          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง  
          อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีการสื่อสารและ 
          วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          3.2.1 สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิค ระบบขนส่ง 
                ทางราง การตรวจสอบโดยไม่ทำลายและการ
เดินเรือ 
          3.2.2 สาขาอ่ืนๆ นอกจาก 3.2.1 

 
25,000 

 
 
 
 

60,000 
 

30,000 

4. อนุปริญญาและปริญญา 
    4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
         4.1.1 สาขาท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาด 
                 แรงงาน ได้แก่ สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์  
                 สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  
                 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                 โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
                 และธุรกิจการบิน 
         4.1.2 สาขาอ่ืนๆ นอกจาก 4.1.1 
    4.2 ศิลปกรรมสาสตร์ สถาปัตยกรรมสาสตร์ 
    4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    4.4 เกษตรศาสตร์ 
    4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
    4.6 แพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ 

 
60,000 

 
 
 
 
 
 

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

 
28,800 

ที่มา: https://www.studentloan.or.th/th/highlight 
 

https://www.studentloan.or.th/th/highlight
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4.2 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
 4.2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 4.2.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 
  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
ต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม   รวมกับรายได้ของบิดามารดา ใน
กรณีท่ีบิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง 
  2)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม      รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง 
ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
  3)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณี
ที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว         
 4.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 
  1) เป ็นผ ู ้ท ี ่ ม ีผลการเร ียนด ีหร ือผ ่ านเกณฑ ์การว ัดและประเม ินผลของ
สถาบันการศึกษา 
  2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง 
หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็น
อาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
  3) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอ่ืนๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
  4) ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
  5) ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา 
  6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู ้ โดยเมื ่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
 4.2.4 กรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัด
ชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนิน คดี
มาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว 
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4.3 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน  
 4.3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 4.3.2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 
  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
ต่อปี รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1) รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา (กรณีที่บิดา มารดาเป็น
ผู้ปกครอง) 
  2) รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บดิา
มารดา) 
  3) รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส (กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการ
สมรสแล้ว) 
 4.3.3 ต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด 
ดังนี้ 
  1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในสังกัด ควบคุมหรือกำกับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  2) เป็นผู ้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือ
คะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอกู้ยืม ไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละ
กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
   2.1 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
   2.2 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา 
  3) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง 
หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็น
อาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
  4) เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปี
การศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตามจำนวนชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
   4.1 กรณีเปน็ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา 
ที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง 
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   4.2 กรณีเป็นผู้กู ้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 
ชั่วโมง การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความ
เสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่ง
จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
  5) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกันระยะเวลาปลอดหนี้ 2 (สอง) ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 (สิบห้า) ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) ปี 
  6) ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
  7) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนในลักษณะเต็มเวลา 
  8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระ
หนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และหรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว 
ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้ปิดบัญชีพร้อมทำหนังสือแจ้งให้
กองทุน โดยให้จัดส่งหนังสือพร้อมเอกสารการชำระหนี้ได้ทั้งทางโทรสาร 0-2016-4800 และส่งทาง
ไปรษณีย ์
 การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายเก่า สถานศึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินทุกครั้ง เมื่อได้ผู้กู้ยืมเงินมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณาจากความขาดแคลน
ทุนทรัพย์ สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการเรียนและความประพฤติของผู้กู้ยืม 
 การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กรณีเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่ จะให้กู้ยืมเงิน 
ให้พิจารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพย์ของผู้ขอกู้ยืมเงิน และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ในเขตของ
สถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงผู้ที่มีคุณสมบัติและเคยขอกู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมาของ
สถานศึกษานั้น แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
 
 
 
4.4 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 
 4.4.1 แบบคำขอกู้ยืมเงิน 
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  แบบคำขอกู้ยืมเงินที่นักศึกษาไปยื่นกู้ในระบบ e-Studentloan (www.student 
loan.or.th) และทำการปริ้นซ์ (Pint) ออกจากระบบ e-Studentloan เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้กู้ได้ทำ
การยืนกู้ในระบบ e-Studentloan เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อและนามสกุล ดังภาพที่ 
4.1 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 แบบคำขอกู้ยืมเงิน 
 
 
 
 

 4.4.2 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 101 

นักศึกษาลงลายมือช่ือและนามสกลุ 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.studentloan.or.th/
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  ผู้กู้ยืมเงินต้องกรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 จำนวน 4 หน้า  ให้ครบ 
ถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษาปัจจุบัน ขนาด 1-2 นิ้ว มุมบนด้านขวาในหน้าที่ 1 ดังภาพที่ 4.2-4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 การกรอกข้อมูล กยศ.101 หน้า 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดรูปถ่ายปัจจุบัน 

กรอกข้อมูลครบถ้วน 
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แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 101 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 การกรอกข้อมูล กยศ.101 หน้า 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรอกรายละเอียดของบิดาและมารดา 
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แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 101 
 

 
ภาพที่ 4.4 การกรอกข้อมูล กยศ.101 หน้า 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนพี่น้องที่ศึกษาอยู่ 
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แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 101 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.5 การกรอกข้อมูล กยศ.101 หน้า 4 
 
 
 
 
 

ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ปี 
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 4.4.3 สำเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้) 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลง
ลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้ำเงินและรับรองสำเนาถูกต้อง ดังภาพที ่4.6 

 
 

 
ภาพที่ 4.6 สำเนาบัตรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือช่ือและนามสกุล 
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 4.4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)  
  นักศึกษา (ผู้กู้) กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง
พร้อมลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้ำเงิน ดังภาพที่ 4.7 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 สำเนาทะเบียนบ้าน 
 
 
 

 
 
 

ลงลายมือช่ือและนามสกุล 
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 4.4.5 การรับรองรายได้ กยศ.102 
  ในการยื่นกู้ยืมเงินของรัฐบาลนั้น นักศึกษาจะต้องชี้แจงว่าครอบครัวมีรายได้จำนวน
เท่าไหร่ต่อปี เอกสารที่จะยืนยันรายได้นั้นแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) หนังสือรับรองเงินเดือน จะใช้กรณีที่บิดา – มารดา/ ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะประกอบ
อาชีพที่มีเงินเดือนประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ฯลฯ โดยนักศึกษาจะต้อง
ดำเนินการให้บิดา – มารดา/ ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ขอให้ต้นสังกัดนั้นๆ เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
เงินเดือนให้ (ไม่มีแบบฟอร์มกำหนดให้จากมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน พร้อมสลิป
เงินเดอืนฉบับล่าสุด) 
  2) หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้   จะใช้กรณีที่บิดา - มารดา/  ผู้ปกครอง  หรือ
ผู้อุปการะประกอบอาชีพที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน เช่น เกษตร พ่อค้า – แม่ค้า กรรมกร ฯลฯ และหากบิดา – 
มารดาไม่ประกอบอาชีพหรือไม่มีรายได้จะต้องรับรองว่าไม่มีรายได้ โดยนักศึกษาจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วให้บุคคลตามที่กองทุนกำหนดเป็นผู้รับรอง โดยผู้รับรองตามข้อ 2 จะต้องสำเนา
บัตรประจำตัวที่แสดงว่ามีสิทธิรับรอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้องแนบกับหนังสือรับรองรายได้ โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ ผู้รับรองรายได้ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนและเป็นที่รู้จักกับครอบครัวนักศึกษาและรับรู้รายได้ของครอบครัวนักศึกษาเป็นอย่างดี 
ไม่รับพิจารณาผู ้รับรองรายได้ที ่ม ีคุณสมบัติครบ แต่ไม่รู ้จ ักกับครอบครัวนักศึกษา เช่น อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่ไม่รู้จักกับครอบครัวของนักศึกษา 
  ในการรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้รับรองรายได้
ดังต่อไปนี้  
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันได้แก่ 
  1) ข้าราชการการเมือง  
  2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
  3) ข้าราชการครู 
  4) ข้าราชการตำรวจ 
  5) ข้าราชการทหาร 
  6) ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
  7) ข้าราชการรัฐสภา 
  8) ข้าราชการอัยการ 
  9) ข้าราชการพลเรือน 
  10) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
  11) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 



43 
 

  12) สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
  13) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  14) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  15) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐหรือองค์การมหาชน 
  16) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตำแหน่งโดยมีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ) 
  17) สมาชิกสภาเขต สมาชิกกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  18) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
  กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มี
รายได้ประจำ ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้รับรองรายได้ 
  1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
  2) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  3) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
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  1) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 
   ผู้รับรองรายได้กรอกรายละเอียดทั้งหมดด้วยลายมือของผู้รับรองรายได้พร้อม       
ลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาเอกสารด้วยปากกาสีน้ำเงิน ดังภาพที ่4.8-4.14 

 
 

ภาพที่ 4.8 หนังสือรับรองรายได้ 
 
 
 

 
 

 
 

ลงลายมือชื่อด้วยปากกาสนี้ำเงนิ 
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ตัวอย่างที่ 1 กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตร รับจ้างทั่วไป (ที่ไม่ได้ทำ
เป็นงานประจำ) 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 หนังสือรับรองรายได้ 
 
 

ลงวันท่ีรับรองให้เรียบร้อย 

หากเขียนผดิ 
ให้ผู้รับรองขีด
และเซ็นชื่อ
กำกับทุกจุด 
ที่เขียน 

ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองทั้งฉบับ 

ลงชื่อ..เซ็นต์ชือ่ให้เหมือนในบัตรข้าราชการ… 
(..........เขียนชือ่ – สกุลตัวบรรจง...........) 
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ตัวอย่างที่ 2 กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ มารดาเป็นแม่บ้านไม่มี
รายได้ 

 
 

ภาพที่ 4.10 หนังสือรับรองรายได้ 

ลงวันที่รับรอง
ให้เรียบร้อย 

หากเขียนผดิ ให้ผู้รับรองขีดและ
เซ็นตช่ื์อกำกับทุกจุดที่เขียน 

ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองทั้งฉบับ 

ลงชื่อ..เซ็นต์ชือ่ให้เหมือนในบัตรข้าราชการ 
(..........เขียนชือ่ – สกุลตัวบรรจง...............) 
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีมารดาอยู่ด้วยกัน บิดาหรือมารดารับราชการและทำงานบริษัทใช้หนังสือรับรอง
เงินเดือนและสลิปเงินเดือนจากหน่วยงาน ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างนี้รับรองบิดาหรือ
มารดาที่เป็น พ่อบ้าน/ แม่บ้าน ไม่มีรายได้ 

 
 

ภาพที่ 4.11 หนังสือรับรองรายได้ 
 

 
 

ลงวันทีร่ับรอง
ให้เรียบรอ้ย 

ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองทั้งฉบับ 

ลงชื่อ..เซ็นต์ชื่อให้เหมือนในบัตรข้าราชการ
... 

(..........เขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจง..............) 
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ตัวอย่างที่ 4 กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว  ค้าขาย 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.12 หนังสือรับรองรายได้ 

ลงวันที่รับรอง
ให้เรียบร้อย 

ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองทั้งฉบับ 

ลงชื่อ..เซ็นต์ชื่อให้เหมือนในบัตรข้าราชการ.... 
(..........เขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจง................) 

 

หากเขียนผดิ ให้ผู้รับรองขีดและ
เซ็นตช่ื์อกำกับทุกจุดที่เขียน 

บิดา/มารดาประกอบธรุกิจส่วนตัว ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ 
เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร รา้นขาย 

ของชำ ร้านอาหาร ร้านตัดผม (ถ้ามี) ร้านเสริมสวย (ถ้ามี) 
ต้องแนบใบเสร็จภาษีจากกรมสรรพากรด้วย 
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ตัวอย่างที ่ 5 กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรม แนบใบมรณะบัตรและรับรองรายได้ผู ้ปกครอง เช่น    
ผู้ปกครองประกอบอาชีพอิสระหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 หนังสือรับรองรายได้ 

ลงวันที่รับรอง
ให้เรียบร้อย 

ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองทั้งฉบับ 

ลงชื่อ..เซ็นต์ชื่อให้เหมือนในบัตรข้าราชการ. 
(..........เขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจง................) 
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ตัวอย่างที่ 6 กู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพ 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 หนังสือรับรองรายได้ 
 

ลงวันที่รับรอง
ให้เรียบร้อย 

หากเขียนผดิ ให้ผู้รับรองขีด
และเซ็นชื่อกำกับทุกจุดทีเ่ขียน 

ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองทั้งฉบับ 

ลงชื่อ..เซ็นต์ชื่อให้เหมือนในบัตรข้าราชการ 
(..........เขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจง................) 
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  2) สลิปเงินเดือนจากหน่วยงาน 
   ในกรณีผู้ปกครองทำงานเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือทำงานประจำ
สามารถนำสลิปเงินเดือน (Pay slip) มาประกอบการกู้ยืมเงิน ต้องมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  
กรณีท่ีผู้ปกครองมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่สามารถยื่นกู้ได ้

 
 

 
ภาพที่ 4.15 สลิปเงินเดือน 
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  3) สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อในสำบัตรและวัน เดือน ปี ด้วยหมึก
สีน้ำเงิน ผู้กู้ยืมเงินกองทุนไม่สามารถทำบัตรข้าราชการที่เซ็นต์แล้วนำไปถ่ายเอกสารและใช้ปากกา
เขียนทับอีกได ้โดยบัตรของผู้รับรองรายได้ต้องไม่หมดอายุ ดังภาพที ่4.16 
 
 

 

  
ภาพที่ 4.16 บัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ 

 
 
 
 
 

ตัวอยา่ง    บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

บัตรข้าราชการต้องไมห่มดอาย ุ

ลงช่ือ....เซ็นตช่ื์อให้เหมือนในหนังสือรับรองรายได ้
(......เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง.........) 
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 4.4.6 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา กยศ. 103 
  อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนวแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้กู้ยืม            
มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการกู้ยืมเงินกองทุน ดังภาพที่ 4.17 

 

 
ภาพที่ 4.17 หนังสือแสดงความคิดเห็น กยศ.103 

 
 
 
 
 
 

ลงวันท่ีรับรอง 

ลงช่ือ....เซ็นตช่ื์อในหนังสือความคดิเห็นของอาจารย์แนะแนว/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

(......เขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง.........) 
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 4.4.7 รายงานผลการเรียน 
  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องมี เกรดเฉลี่ย
สะสม GPA 2.00 ในกรณีที่เกรดเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ถึง ไม่สามารถกู้ได้ ดังภาพที่ 4.18 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 รายงานผลการศึกษา 
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รายงานผลการเรียน 
 

 
ภาพที่ 4.19 รายงานผลการศึกษา (ต่อ) 
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 4.4.8 แผนผังแสดงท่ีตั้ง 
  นักศึกษาวาดแผนที่อยู่อาศัยอย่างย่อ พร้อมอธิบายจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
 

 
 

ภาพที่ 4.20 แผนผัง
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 4.4.9 รูปถ่ายที่อยู่อาศัย 
  รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

 
 

 
ภาพที่ 4.21 รูปถ่าย 
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 4.4.10 บันทึกการเข้าร่วมโครงการมุ่งจิตอาสา 
  นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา และ 36 ชั่วโมงในสองภาคการศึกษา 
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาให้ครบจะไม่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนให้ก็ยืม
เพ่ือการศึกษาได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.22 บันทึกการเข้าร่วมโครงการมุ่งจิตอาสา 
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ภาพที่ 4.23 บันทึกการเข้าร่วมโครงการมุ่งจิตอาสา
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 4.4.11 ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการมุ่งจิตอาสา 
 

 
ภาพที่ 4.24 ภาพการเข้าร่วมโครงการมุ่งจิตอาสา 
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4.5 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 การเปิดบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) 
 1) นักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย โดยมี
หลักฐาน ดังนี้ 

1.1 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู ้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
 2) ติดต่อทำใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก  หรือแบบไม่มีสมุด
คู่ฝาก โดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทได้ กรณีท่ีเปิดแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก นักเรียน นักศึกษาจะได้
รายละเอียดของบัญชีเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี 
 3) กรณีท่ีต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM 
โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM ประเภทบัตร
ธรรมดา ใบที่ 1  เท่านั้น  และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบปี   โดยการหักเงินจากบัญชี
โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท 
 4) กรณีท่ีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก นักเรียน นักศึกษาจะต้องทำบัตร 
ATM และต้องสมัครใช้บริการ KTB Online ด้วย โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับข้อ 
3 
 5) กรณีที ่นักเรียน นักศึกษาย้ายสถานศึกษาและขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่
ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 
 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 
 1) นักเรียน นักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย โดยหลักฐาน ดังนี้ 
  1.1 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู ้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)  
 2) ติดต่อทำใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก โดยอนุโลมให้เปิดบัญชี
เป็นศูนย์บาท 
 3) กรณีท่ีต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM
โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM ใบที่ 1 เท่านั้น 
และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบปี 
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ท่ี         ศธ 581.002 /    14                                  ชื่อสถานศึกษา.มหาวิทยาลัย.. รหัสสถานศึกษา          0038843                                                                                                                                                              
            วันท่ี...............21  มีนาคม 2558.......... 
เรื่อง  แจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เรียน          ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย                                                 
 ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินฯ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษานั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิ จารณาคัดเลือกและ
อนุมัติให้ท่านกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จึงแจ้งผลการคัดเลือกมายังท่านเพื่อทราบ และดำเนินการ ดังน้ี 
 1. นำหนังสือแจ้งผลการอนุมัติฯ ฉบับน้ี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อที่               
    บมจ. ธนาคารกรุงไทย       ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
โดยไม่ต้องนำเงินเข้าฝาก (เปิดบัญชีเป็น 0) สำหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาจากกองทุน  
ตามสัญญาฯ เท่าน้ัน โดยในการขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารจะมอบบัญชีเงินฝากมาให้ท่าน 1 ฉบับ เพื่อนำไปยื่นท่ี
สถานศึกษาประกอบการทำสัญญากู้ฯ 
  ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะใช้บริการ เบิก – ถอน เงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้สำหรับบัตร ATM บัตรธรรมดา ใบท่ี 1 (ค่าทำบัตร ATM) สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการบัตร ATM ธนาคาร
จะเรียกเก็บ โดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านเมื่อใช้บริการ ATM ครบ 1 ปี 
 2.  นำหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก พร้อมบุคคลผู้ที่จะค้ำประกันการชำระคืนเงินกู้ยืมฯ (ให้นำหลักฐานของผู้ค้ำ
ประกันไปด้วย) และสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปติดต่อสถานศึกษาที่ท่านยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ ไว้ ภายใน  
วันท่ี 30 มีนาคม 2558       เวลา 16.30   น.   เพื่อทำสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  และหนังสือค้ำประกัน 
    
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                           ขอแสดงความนับถือ 

 
      (ลงชื่อ)  นายสีสัน  สดใส  ผู้ได้รับมอบอำนาจ 

                   (       นายสีสัน  สดใส          ) 
                ตำแหน่ง   คณบดี                                  

 
 
 
 
 
 
 

สำหรับสถานศึกษาลงนาม 

กยศ.104 
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4.6 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 
 การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา แบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพ (สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/  แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.6.1 การทำสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพให้ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
การแก้ไขให้ผู้กู้ยืมเงินหรือสถานศึกษาดำเนินการผ่านระบบ e-Studentloan ก่อนการจัดพิมพ์ 
 4.6.2 สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว 
เนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ จะต้องจัดพิมพ์จากระบบ e-Studentloan ของกองทุนอย่างละ 
2 ฉบับ และต้องลงลายมือชื ่อด้วยตนเองเท่านั ้น โดยลายมือชื ่อผู ้ให้กู ้/  ผู ้มีอำนาจลงนามของ
สถานศึกษาต้องเหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษาที่ส่งให้กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย) 
 4.6.3 ให้สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน 
ทุกฉบับก่อนรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยปฏิบัติดังนี้ 
  1) ตรวจดูชื่อ/ นามสกุลผู้กู้ยืมเงิน ตรงกับลายมือชื่อจริง 
  2) ตรวจดูการลงรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/  แบบ
ยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เช่น 
ชื่อผู้กู้ยืมเงิน ชื่อผู้ค้ำประกัน ฯลฯ 
  3) ตรวจเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงินให้ครบถ้วน โดยให้ลายมือชื่อในสัญญากู้ยืม
เงิน แบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ 
เป็นแบบเดียวกับท่ีลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบต่างๆ 
  4) ตรวจสอบให้ผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกันลงนามใน
สัญญากู้ยืมเงินให้ครบทุกช่อง พร้อมทั้งลายมือชื่อของพยาน หากผู้กู้ยืมเงินอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 
ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย (ห้าม ใช้
ตรายางประทับแทนการลงลายมือชื่อ) 
  5) หากผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่
หรือผู้บริหารสถานศึกษาให้ตรวจดูว่ามีลายมือชื่อเจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่หรือท้องถิ่น ณ ภูมิลำเนา
ตามทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่ประกอบอาชีพของผู้ค้ำประกันรับรองมาหรือไม่ 



64 
 

 4.6.4 เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบสัญญา และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพถูกต้องและครบถ้วน แล้วให้สถานศึกษาเข้าระบบ 
e-Studentloan เพื่อยืนยันความถูกต้องของสัญญา และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ก่อนนำส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 
 4.6.5 ให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่าเล่า
เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และเอกสารประกอบที่ลงนามแล้ว ให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแบบละ 1 ฉบับ และคืนคู่ฉบับทุกแบบให้ผู้กู้ยืมเก็บไว้อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.6.6 ห้ามมิให้สถานศึกษาเก็บสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินไว้ หากต้องการเก็บเป็น
หลักฐานให้ถ่ายเอกสารไว้เป็นหลักฐานแทน  
 การค้ำประกัน 
 ในการค้ำประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เช่น บิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง  หรือ
คู่สมรส หรือ บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำ
สถานศึกษากำหนดให้เป็นผู้ค้ำประกันได้ 
 แนวปฏิบัติเรื่องการค้ำประกัน มีดังนี้ 
 1) กรณีที่นักเรียน/ นักศึกษา ไม่มีบิดา มารดา ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นผู้ให้การยินยอม
ในการทำนิติกรรมสัญญาและเป็นผู้ค้ำประกัน “ผู้ปกครอง” ได้แก่ ผู้ปกครองตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 132 กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องผู้ปกครองนักเรียน/ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียน/ นักศึกษาไว้ในความปกครอง หรือ
อุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียน/ นักศึกษาอาศัยอยู่ 
 2) กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมลงนามให้ความยินยอมค้ำประกัน ให้ผู้ค้ำประกัน
ลงนามฝ่ายเดียวได้ 
 3) กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันมอบอำนาจให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อฝ่ายเดียวแทนให้           
ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
 4) ผู ้ค้ำประกันไม่สามารถเพิกถอนการค้ำประกันได้ในระหว่างเวลาที ่ผู ้กู ้ยืมเงิน ต้อง
รับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน 
 5) ในการทำสัญญากู้ยืมเงินแตล่ะครั้ง ผู้กู้ยืมเงินอาจเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันใหม่ได้ โดยไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้ค้ำประกันคนเดิม 
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 แนวปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ำประกัน มีดังนี้ 
 1) กรณีที่ผู ้กู ้ยืมได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสัญญา และ
ผู้บริหารสถานศึกษายังมิได้ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ำ
ประกันด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้ กองทุนอนุญาตให้ผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ำประกันได้ โดยการ
ทำสัญญาฉบับใหม่ หรือใช้วิธีขีดฆ่าชื่อผู้ค้ำประกันเดิม และระบุชื่อผู้ค้ำประกันคนใหม่แล้วลงนาม
กำกับ และให้ผู้ค้ำประกันคนใหม่ลงชื่อในฐานะผู้ค้ำประกันด้วย 
 2) กรณีที่ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน และผู้ให้กู้ยืม (ผู้บริหารสถานศึกษา) ได้ลงนามในสัญญาค้ำ
ประกันแล้ว หากผู้กู้ยืมประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ ค้ำประกันเพราะผู้ค้ำประกันคนเดิมไม่ได้มี
สัญชาติไทย เพราะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้กองทุน ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เพ่ือให้ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันคนใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง แล้วส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ธนาคาร 
 3) กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการค้ำ
ประกันได ้ดังภาพที่ 4.25-4.30 
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงิน 

 

 
ภาพที่ 4.25 ภาพสัญญา 

 
 
 

 

ด้านหน้า 
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงิน 

 

 
 

 
 
 
 
 

ด้านหลัง 

ผู้มีอำนาจลงนาม 
นักศึกษา (ผูกู้้)  
(ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 

ผู้ค้ำประกัน(ด้วยปากกาสีนำ้เงิน) 

พยาน (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) พยาน (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 

ผู้แทนโดยชอบธรรม (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 

ภาพที่ 4.26 ภาพสัญญา (ต่อ) 
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงิน 

 
 

 
ภาพที่ 4.27 ภาพสัญญา (ต่อ) 

 
 
 
 

ด้านหน้า 

ผู้ค้ำประกัน (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 
นักศึกษา (ผูกู้้) (ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) 
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงิน 
 

 
ภาพที่ 4.28 ภาพสัญญา (ต่อ) 

 
 
 
 

ด้านหลัง 

นักศึกษา (ผูกู้้) (ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) ผู้ค้ำประกัน (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงิน 

 

 
 

ภาพที่ 4.29 ภาพสัญญา (ต่อ)  
 
 
 
 

ด้านหน้า 

ผู้ค้ำประกัน (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 

ผู้แทนโดยชอบธรรม (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 
นักศึกษา (ผู้กู้) (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 
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ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงิน 

 

 
ภาพที่ 4.30 ภาพสัญญา (ต่อ) 

 
 
 
 
 

 

ด้านหลัง 

ผู้แทนโดยชอบธรรม  
(ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 

นักศึกษา (ผู้กู้) (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 

ผู้ค้ำประกัน (ด้วยปากกาสีน้ำ)

เงิน 
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ตัวอย่าง  แบบลงทะเบียนเรียนและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
 
 

 
ภาพที่ 4.31 แบบลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาน (ด้วยปากกาสีน้ำเงิน) 

พยาน(ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) 

นักศึกษา (ผูกู้้) (ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) 

คณบดีลงนาม (ด้วยปากกาสีนำ้เงิน) 
พร้อมประทับตราสถานศึกษา 
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4.7 การขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน หรือแบบลงทะเบียน 
 การขอยกเลิกสัญญา หรือแบบลงทะเบียนเรียนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan ในกรณีที่
สถานศึกษายืนยันการตรวจสอบเอกสารแล้ว ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้จัดทำเอกสารขอยกเลิกต่างๆ โดยให้คณบดีลงนามใน
หนังสือขอยกเลิกเอกสาร จากนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสาร กรณีที่นักเรียน นักศึกษาหรือ
สถานศึกษาได้รับการโอนเงินประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว นักเรียน นักศึกษา หรือสถานศึกษาจะต้อง
ทำการคืนเงินที่ได้รับให้กับกองทุนฯ ก่อน ข้อมูลการยกเลิกนั้นจึงจะสามารถดำเนินการได้โดยสมบูรณ์ 
 การยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนและแบบยืนยันฯ ในระบบงาน e-Studentloan 
 1) สถานศึกษาดำเนินการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ A004856 รหัสผ่าน 111111 สถานศึกษาทำการเลือก
เมนูที่     4. ขอยกเลิกเอกสารหลังจากส่งธนาคาร     4.2 ขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลัง จาก
ส่งธนาคาร โดยให้ทำการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขท่ีแบบลงทะเบียนเรียนฯ จาก นั้น
กดปุ่มค้นหา ดังภาพที่ 4.32 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.32 การยกเลิกแบบลงทะเบียน 

 
 



74 
 

 2) ให้ผู้ปฏิบัติงานกดปุ่ม โดยจะปรากฏหน้าจอของเอกสารในระบบ e-Studentloan เป็น 
2 ส่วน ประกอบด้วย แบบขอยกเลิกเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน และใบรับชำระคืนเงินตามแบบใบ
ยืนยัน 
  2.1 แบบขอยกเลิกเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์แบบขอยกเลิกและ
แบบยืนยันลงทะเบียนเรียน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.33 การยกเลิกแบบลงทะเบียน 
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  2.2 ใบรับชำระคืนเงินตามแบบใบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพ พิมพ์แบบใบรับชำระคืนเงินตามแบบใบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และนำเงินที่ได้รับการโอนจากกองทุนไปชำระคืนที่
ธนาคารกรุงไทย มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการส่งเงินคืน จำนวน 10 บาท และเก็บเอกสารการ
ชำระเงินคืนไว้เป็นหลักฐาน ดังภาพที่ 4.34 

 

 
 

ภาพที่ 4.34 ใบรับชำระคืนเงิน 
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 หลังจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานกดที่ปุ่มบันทึกข้อมูลยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ จะปรากฏ
ข้อความ ดังภาพ 
 

 
 

 ให้คลิกปุ่ม ตกลง (Ok) เพื่อทำการยืนยันการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ และจะปรากฏ
ข้อความ ดังภาพ 
 

 
 

 ให้คลิกปุ่มตกลง (Ok) ระบบ e-Studentloan จะดำเนินการยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ โดย
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบผลการยกเลิกแบบลงทะเบียนได้ ดังนี้ 
 ตรวจสอบผลการขอยกเลิกแบบลงทะเบียน  
 ผู ้ปฏิบัติงานกองทุนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำการตรวจสอบผลการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนโดยเข้าระบบ(Login) 
งาน e-Studentloan ใช้รหัสผู้บริหารของสถานศึกษา A004856 รหัสผ่าน 111111 ทำการเลือกเมนู
ที่ 4. ขอยกเลิกเอกสารหลังจากส่งธนาคาร เลือกข้อ 4.2 ขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลังจากส่ง
ธนาคาร เลือกตรวจสอบผลการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ ระบบจะแสดงดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 4.35 ตรวจสอบผลการยกเลิก 
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 หลังจากนั้นให้ทำการระบุ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ เลขประจำตัวประชาชน (ถ้าทำการระบุ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน จะเป็นการค้นหาข้อมูลตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ระบุไว้) และ
ทำการเลือกสถานะล่าสุดของแบบลงทะเบียนฯ หลังจากนั้นกดปุ่มค้นหา ดังภาพที่ 4.36 

 

 
 

ภาพที่ 4.36 ตรวจสอบผลการยกเลิก 
 
4.8 การค้ำประกัน 
 การค้ำประกันของนักศึกษา (ผู้กู้) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีแนวทาง
การปฏิบัติ โดยให้ผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา เป็นผู้ค้ำประกันให้กับนักศึกษา (ผู้กู้) เนื่องจากบิดา
และมารดามีความสามารถในการชำระเงินคืนให้กับกองทุนได้ตามที่กำหนด และลดปัญหาในการไม่
ชำระเงินคืนกองทุนตามระยะเวลา โดยผู้ค้ำประกันต้องลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญาให้ครบตามที่
กองทุนกำหนด ดังภาพที่ 4.37-4.42 
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ภาพที่ 4.37 การค้ำประกัน 
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 ตัวอย่าง การค้ำประกัน 
 

 
ภาพที่ 4.38 การค้ำประกัน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 
มารดาเป็นผู้แทน 

นักศึกษา (ผูกู้้) (ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) 

พยานลงนาม (ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) พยานลงนาม (ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) 

คณบดีลงนาม (ด้วยปากกาสีนำ้เงิน) 
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 ตัวอย่าง การค้ำประกัน 
 

 
ภาพที่ 4.39 การค้ำประกัน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 

คณบดีลงนาม (ด้วยปากกาสีนำ้เงิน) 
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 ตัวอย่าง การค้ำประกัน 
 

 
ภาพที่ 4.40 การค้ำประกัน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 

คณบดีลงนาม (ด้วยปากกาสีนำ้เงิน) 
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 ตัวอย่าง การค้ำประกัน 
 

 
 

ภาพที่ 4.41 การค้ำประกัน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน คณบดีลงนาม (ด้วยปากกาสีนำ้เงิน) 

มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 
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 ตัวอย่าง การค้ำประกัน 
 

 
 

ภาพที่ 4.42 การค้ำประกัน (ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 

มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 

มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 

นักศึกษา (ผูกู้้) (ดว้ยปากกาสีน้ำเงิน) 



84 
 

4.9 การจ่ายเงินกู้ยืม  
 4.9.1 ค่าครองชีพ 
  กองทุนจ่ายเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงินครั้งแรก เมื่อตรวจสอบสัญญากู้ยืม 
แบบลงทะเบียนเรียนและแบบยืนยันฯ และเอกสารถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลในระบบ  e-
Studentloan เรียบร้อยแล้ว โดยจะโอนเงินค่าครองชีพในครั้งแรกประมาณ 45 วัน หลังจากส่ง
เอกสารสัญญากู้ยืม แบบลงทะเบียนเรียนและแบบยืนยันฯ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา (ผู้กู้) ดัง
ภาพ  

  

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.43 การโอนเงินค่าเล่าเรียน 

การโอนเงินค่าครองชีพ 

สมุดบัญชีของผู้กู้ในการโอนเงินค่าครองชีพ 
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 4.9.2 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายหลังจากตรวจสอบสัญญาแบบลง 
ทะเบียนเรียน และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพว่า
ถูกต้องและครบถ้วน โดยการโอนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน และเงินบริหารกองทุน 
  1) ค่าเล่าเรียน 
   กองทุนเง ินให้ก ู ้ย ืมเพื ่อการศึกษาโอนเง ินตามจำนวนของผู ้ก ู ้ย ืมที ่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งสัญญาและ
แบบยืนยันฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื ่อกองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา (สถอ.) มทร.พระนคร 
หมายเลขบัญชี 059-0-07306-0 ดังภาพที่ 4.44 

 

 
 

ภาพที่ 4.44 การโอนเงินค่าเล่าเรียน 
 



86 
 

บัญชีชื่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (สถอ.) มทร.พระนคร หมายเลขบัญชี 059-0-
07306-0 ดังภาพที่ 4.45 

 

 
ภาพที่ 4.45 สมุดบัญชี 
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  2) เงินบริหารกองทุน  
   กองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา กยศ. โอนเงินบริหารกองทุนให้กับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนำมาใช้ใน
การดำเนินงานของกองทุน เช่น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษ และอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สถานศึกษาเปิดบัญชีชื่อ เงินบริหารกองทุนให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา 
(สถอ.) มทร.พระนคร หมายเลขบัญชี 059-0-07305-2 ดังภาพที่ 4.46 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินท่ีได้รับ 

ภาพที่ 4.46 เงินที่ได้รับ 
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บัญชีเงินบริหารกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สถอ.) มทร.พระนคร หมายเลขบัญชี 059-0-07305-2 
ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 4.47 สมุดบัญชีเงินบริหารกองทุน 

 
4.10 ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน  
 4.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ในเทอมที่1) 
   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2547 ให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมประจำสถานศึกษา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน ผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ อาจารย์หรือครู
ของสถานศึกษานั้นจำนวนสองคนเป็นกรรมการ และให้ประธานแต่งตั้งบุคคลากรของสถานศึกษาเป็น
กรรมการและเลขานุการ จำนวนหนึ่งคน (ราชกิจจานุเบกษา, 2555, หน้า 5) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลพระนครแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ
สัมภาษณ์นักศึกษา (ผู้กู้) ดังภาพที่ 4.48 
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ภาพที่ 4.48 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 4.10.2 การบันทึกกรอบวงเงินและค่าครองชีพ 
   ในปีการศึกษา 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน 
สำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)  สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบ 
e-Studentloan ได้ทันที เนื่องจากจะไม่มีการจัดสรรวงเงิน โดยการบันทึกกรอบต้องไม่เกินค่าเล่า
เรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงและไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www. 
studentloan.or.th/th/news/ 
   1) การเข้าระบบ e-Studentloan 
    ผู ้ปฏิบัติงานเข้าระบบ (Login) e-Studentloan ด้วยรหัสผู ้ปฏิบัติงาน คือ  
B9004856 และใส่รหัสผ่าน 123456 ดังภาพที่ 4.49 

 

https://www.studentloan.or.th/th/news/
https://www.studentloan.or.th/th/news/
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ภาพที่ 4.49 เข้าระบบ e-Studentloan 

 
   2) บันทึกกรอบวงเงินให้กับผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan  
    โดยการบันทึกกรอบวงเงินต้องทำการบันทึกทั้งปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) เลือกเมนูไปที่ 1. คัดเลือกผู้กู้ยืม 1.1 บันทึกข้อมูล บันทึกกรอบวงเงินค่า
เล่าเรียน  ค่าครองชีพ  ในการบันทึกกรอบวงเงินเลือกผู้กู้รายเก่าบันทึกกรอบวงเงินค่าเทอมที่ 1  และ
ที่ 2     และเมื่อใส่ค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกและกดจบการใช้งานในการกรอกค่าใช้จ่ายของ
แต่ละคน และทำต่อจนครบตามจำนวนวนของผู้กู้ ดังภาพที่ 4.50 
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ภาพที่ 4.50 บันทึกกรอบวงเงิน 

 
 3) การตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมที่ทำการบันทึกกรอบวงเงินไปแล้ว 
  ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ (Login) e-Studentloan เลือกเมนูที่ 1.2 รายงานและสอบถาม 
รายงานการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ดังภาพที ่4.51 

 
 

ภาพที่ 4.51 ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืม 
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 4.10.3 ประกาศรายช่ือผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan 
   ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ (Login) e-Studentloan ด้วยรหัสผู้บริหารสถานศึกษา 
A004856 รหัสผ่าน 11111 เลือกไปยังเมนูที่ 1 และหัวข้อที่ 1.1 ประกาศรายชื่อนักศึกษา (ผู้กู้) ดัง
ภาพที ่4.52 

 
 

ภาพที่ 4.52 เข้าระบบ 
 

 

 ผู้ปฏิบัติงานเลือกไปยังเมนูที่ 1 และหัวข้อที่ 1.1 ประกาศรายชื่อนักศึกษา (ผู้กู้) ดังภาพที่ 
4.53-4.54 

 
 

ภาพที่ 4.53 ประกาศรายชื่อผู้กู้ 
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รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม 
 

 
 

ภาพที่ 4.54 ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ต่อ) 
 
 4.10.4 ประกาศให้นักศึกษา (ผู้กู้) รายเก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก 
แบบ  
   เข้าไปดำเนินการในระบบ e – Studentloan เพื่อยืนยันค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่อง โดยใส่รายละเอียดตามข้อกำหนดของกองทุน ดังนี้ เลขที่ใบเสร็จ วัน เดือน ปี ให้นักศึกษา
ดูจากวันที่พิมพ์เอกสารใบลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา (ผู้กู้) ดูจากใบลงทะเบียน และใน
ส่วนของผู้กู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพ สามารถบันทึกกรอบวงเงินให้ได้เลย ไม่ต้องให้นักศึกษา (ผู้กู้) เข้าไป
ยืนยันอีก 
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ภาพที่ 4.55 ใบลงทะเบียน 
 

 

 4.10.5 ลงทะเบียนผู้กู้ 
   เมื่อนักศึกษาเข้าไปยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ (Login)  
e-Studentloan ด้วยรหัสผู ้ปฏิบัต ิงาน B9004856 รหัสผ่าน 123456 ไปเลือกที่หมายเลข 3  
ลงทะเบียน เลือกบันทึกข้อมูล เลือกลงทะเบียนผู้กู้ยืม กรอกรายละเอียดตามเงื่อนไข ชั้นปี 1,2,3,4 
เลือกสถานะ เลือกยังไม่ได้ลงทะเบียนบันทึกค่าเทอมของเทอมที่ 1 ให้บันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสาร

เลขท่ีใบเสร็จ วัน เดือน ป ี

จำนวนเงินที่ผู้กู้ยืนยัน 
อาจารย์ปรึกษาเซ็นต ์
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แบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นักศึกษาเซ็น        
ดังภาพที่ 4.56 

 
 

ภาพที่ 4.56 เข้าระบบ 
 

 
 ไปที่หมายเลข 3 ลงทะเบียน เลือกบันทึกข้อมูล เลือกลงทะเบียนผู้กู้ยืม กรอกรายละเอียด
ตามเงือ่นไข ชั้นปี 1,2,3,4 เลือกสถานะยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วบันทึกค่าเทอมของเทอมที่ 1 แล้วพิมพ์
เอกสารสัญญา ออกจากระบบ e – Studentloan ดังภาพที่ 4.57 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.57 ลงทะเบียน 
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 นำแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้
นักศึกษา (ผู้กู้) เซ็น ให้ครบถ้วน โดยให้พยานเซ็นต์ จำนวน 2 ท่าน นำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
(คณบดี) ลงนาม พร้อมประทับตราสถานศึกษา ดังภาพที่ 4.58 

 

 
ภาพที่ 4.58 แบบลงทะเบียนเรียน 

 
 4.10.6 ตรวจสอบใบลงทะเบียนและจัดทำใบนำส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
   ผู ้ปฏิบ ัต ิงานกองทุนเข ้าระบบ (Login) e-Studentloan ด้วยรหัสผู ้บร ิหาร 
A004856 รหัสผ่าน 11111 ไปเลือกที่หมายเลข 3 ลงทะเบียนเลือกตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่ง
ข้อมูลพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ตามข้อกำหนด ดังภาพที ่4.59       

ผู้บริหาร(คณบดี)ลงนาม 

ประทับดวงตราสถานศึกษา 

นักศึกษา(ผู้กู้)ลงนาม 

พยานลงนาม 

พยานลงนาม 
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ภาพที่ 4.59 การเข้าระบบผู้บริหาร e-Studentloan 
 
 

 
 การเลือกรายละเอียดตามขั้นตอน 

 

 
ภาพที่ 4.60 ขั้นตอน 
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 ใส่รหัสผ่าน   ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ     ได้กำหนดไว้ในระบบ 
e-Studentloan ได้แก่ 251899 ดังภาพ 

 

 
 

 
ภาพที่ 4.61 การใส ่Pin code 
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 เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องและครบถ้วนให้เลือกยืนยันข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าไปดำเนินการ
ในระบบได้ ดังภาพที่ 4.62 

 

 
ภาพที่ 4.62 ยืนยันการใส่ Pin code 
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 ใส่รายละเอียดตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน  แล้วเลือกดูรายชื่อตามเงื่อนไขให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อนักศึกษา (ผู้กู้) ทำเครื่องหมายถูกในช่องยืนยันการส่งข้อมูลทีละคนจนครบตาม
จำนวนให้กดบันทึก ดังภาพที่ 4.63 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.63 ตรวจสอบใบลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan 
 เมื่อทำการตรวจสอบใบลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan และบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้วให้สั่งพิมพ์ (Pint) ใบนำส่งเอกสารยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ.107 พร้อมนำส่งเอกสารให้ผู้บริหาร
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สถานศึกษาลงนาม และประทับดวงตราประจำสถานศึกษา และนำส่งธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 
ดังภาพที่ 4.64 

 

 
 

ภาพที่ 4.64 กยศ.107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร(คณบดี)ลงนาม 

ประทับดวงตราสถานศึกษา 
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 4.10.7 ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
   เมื่อนักศึกษายื่นเอกสารประกอบการกู้ยืมและสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้วให้
ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำใบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ.104 ในการ
เปิดสมุดบัญชีธนาคารให้กับนักศึกษา (ผู้กู ้) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการไปเปิดสมุดบัญชีธนาคาร 
สำหรับนักศึกษา (ผู้กู้) ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา สามารถใช้บัญชีธนาคารฉบับเดิมได้ ดังภาพที่ 4.65  

 

 
 

 
ภาพที่ 4.65 กยศ.104 

 
 
 
 

 

ผู้บริหาร(คณบดี)ลงนาม 
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 4.10.8 บันทึกกรอบวงเงินให้กับผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan  
   โดยการบันทึกกรอบวงเงินต้องทำการบันทึกท้ังปีการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) เลือกเมนูไปที่ 1. คัดเลือกผู้กู้ยืม 1.1 บันทึกข้อมูล บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่า
เรียน ค่าครองชีพ ในการบันทึกกรอบวงเงินเลือกผู้กู้รายเก่า บันทึกกรอบวงเงินค่าเทอมที่ 1 และที่ 2 
และเม่ือใส่ค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก และกดจบการใช้งานในการกรอกค่าใช้จ่ายของแต่ละคน
และทำต่อจนครบตามจำนวนวนของผู้กู้ ดังภาพที่ 4.66 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 4.66 บันทึกกรอบวงเงิน 
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 การตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืมที่ทำการบันทึกกรอบวงเงินไปแล้ว 
 ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ (Login) e-Studentloan เลือกเมนูที่ 1.2 รายงานและสอบถาม 
รายงานการบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ดังภาพที่ 4.67 
 

 
 

ภาพที่ 4.67 ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืม 
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 4.10.9 ประกาศรายช่ือผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan 
   ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ (Login) e-Studentloan ด้วยรหัสผู้บริหารสถานศึกษา 
A004856 รหัสผ่าน 11111  เลือกไปยังเมนูที่ 1 และหัวข้อที่ 1.1 ประกาศรายชื่อนักศึกษา (ผู้กู้) ดัง
ภาพที่ 4.68 

 
 

ภาพที่ 4.68 เข้าระบบ 
 

 ผู้ปฏิบัติงานเลือกไปยังเมนูที่ 1 และหัวข้อท่ี 1.1 ประกาศรายชื่อนักศึกษา (ผู้กู้)  
ดังภาพที่ 4.69 

 
 

ภาพที่ 4.69 ประกาศรายชื่อผู้กู้ 
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รายงานประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืม 

 

 
 

ภาพที่ 4.70 ประกาศรายชื่อผู้กู้ 
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 4.10.10 การพิมพ์สัญญาเงินในระบบ e – Studentloan 
   ผู ้ปฏิบัติงานให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการทำสัญญาการกู ้ย ืมเงินในระบบ          
e-Studentloan และพิมพ์เอกสารสัญญาออกมาจำนวน 2 ฉบับ ดังภาพที่ 4.71-4.76 

 

 
 

ภาพที่ 4.71 สัญญา 
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ภาพที่ 4.72 สัญญา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา(ผู้กู้)ลงนาม 

ผู้ปกครองลงนาม 

พยานลงนาม พยานลงนาม 

ผู้ค้ำประกันลงนาม 

ผู้บริหาร(คณบดี)ลงนาม 

ประทับดวงตราสถานศึกษา 
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ภาพที่ 4.73 สัญญา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ผู้ค้ำประกันลงนาม นักศึกษา(ผู้กู้)ลงนาม 
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ภาพที่ 4.74 สัญญา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ค้ำประกันลงนาม นักศึกษา(ผู้กู้)ลงนาม 
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ภาพที่ 4.75 สัญญา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา(ผู้กู้)ลงนาม ผู้ค้ำประกันลงนาม 

ผู้ค้ำประกันลงนาม 
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ภาพที่ 4.76 สัญญา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครองลงนาม 
นักศึกษา(ผู้กู้)ลงนาม 

ผู้ค้ำประกันลงนาม 
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 4.10.11 ดำเนินการในระบบ e – Studentloan  
   ประกาศให้นักศึกษา (ผู้กู้) เข้าไปดำเนินการในระบบ e – Studentloan เพ่ือ
ยืนยันค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง โดยใส่รายละเอียดตามข้อกำหนดของกองทุน  ดังนี้ เลขที่
ใบเสร็จ วัน เดือน ปี ให้นักศึกษาดูจากวันที่พิมพ์เอกสารใบลงทะเบียนเรียน   ค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา 
(ผู้กู้) ดูจากใบลงทะเบียน ดังภาพที่ 4.77 
 

 
 

ภาพที่ 4.77 ใบลงทะเบียน 

เลขท่ีใบเสร็จ วัน เดือน ป ี

จำนวนเงินท่ีผู้กู้ยืนยัน 
อาจารย์ปรึกษาเซ็นต ์
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 4.10.12 ลงทะเบียนผู้กู้ 
   เมื่อนักศึกษาเข้าไปยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าระบบ (Login)  
e-Studentloan ด้วยรหัสผู ้ปฏิบัต ิงาน B9004856 รหัสผ่าน 123456 ไปเลือกที่หมายเลข 3  
ลงทะเบียน เลือกบันทึกข้อมูลเลือกลงทะเบียนผู้กู้ยืม กรอกรายละเอียดตามเงื่ อนไข ชั้นปี 1,2,3,4 
เลือกสถานะ เลือกยังไม่ได้ลงทะเบียนบันทึกค่าเทอมของเทอมที่ 1 ให้บันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสาร
แบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้นักศึกษาเซ็น ดัง
ภาพที่ 4.78 
 

 
 

ภาพที่ 4.78 เข้าระบบ 
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 ไปที่หมายเลข 3  ลงทะเบียน เลือกบันทึกข้อมูลเลือกลงทะเบียนผู้กู้ยืม กรอกรายละเอียด
ตามเงือ่นไข ชั้นปี 1,2,3,4 เลือกสถานะยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วบันทึกค่าเทอมของเทอมที่ 1 แล้วพิมพ์
เอกสารสัญญาออกจากระบบ e – Studentloan ดังภาพที่ 4.79 
 

 
 

ภาพที่ 4.79 ลงทะเบียน 
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 นำแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้
นักศึกษา (ผู้กู้) เซ็น ให้ครบถ้วน โดยให้พยานเซ็นจำนวน 2 ท่าน นำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
(คณบดี) ลงนาม พร้อมประทับตราสถานศึกษา ดังภาพที่ 4.80 

 

 
ภาพที่ 4.80 แบบลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 

นักศึกษา (ผู้กู้)ลงนาม 

พยานลงนาม 

พยานลงนาม 
ผู้บริหาร(คณบดี) ลงนาม 

ประทับตราสถานศึกษา 



117 
 

 4.10.13 ตรวจสอบใบลงทะเบียนและจัดทำใบนำส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
   ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเข้าเข้าระบบ (Login)  e-Studentloan ด้วยรหัสผู้บริหาร 
A004856 รหัสผ่าน 11111 ไปเลือกที่หมายเลข 3 ลงทะเบียนเลือกตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่ง
ข้อมูลพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ตามข้อกำหนด ดังภาพที่ 4.81 

   
 

ภาพที่ 4.81 การเข้าระบบผู้บริหาร e-Studentloan 
 
 

 

 การเลือกรายละเอียดตามขั้นตอน 
 

 
 

ภาพที่ 4.82 ขั้นตอน 
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 ใส่รหัสผ่านที ่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้กำหนดไว้ในระบบ             
e-Studentloan ได้แก่ 251899 ดังภาพที ่4.83 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.83 การใส ่Pin code 
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 เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องและครบถ้วน ให้เลือกยืนยันข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าไปดำเนินการ
ในระบบได้ ดังภาพที่ 4.84 

 

 
 

ภาพที่ 4.84 ยืนยันการใส่ Pin code 
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 ใส่รายละเอียดตามข้อกำหนดให้ครบถ้วนแล้วเลือกดูรายชื่อตามเงื่ อนไข  ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อนักศึกษา (ผู้กู้) ทำเครื่องหมายถูกในช่องยืนยันการส่งข้อมูลทีละคนจนครบตาม
จำนวนให้กดบันทึก ดังภาพที่ 4.85 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.85 ตรวจสอบใบลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan 
 เมื่อทำการตรวจสอบใบลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan และบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้วให้สั่งพิมพ์ (Pint) ใบนำส่งเอกสารยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ.107 พร้อมนำส่งเอกสารให้ผู้บริหาร
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สถานศึกษาลงนาม และประทับดวงตราประจำสถานศึกษา และนำส่งธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ 
ดังภาพที่ 4.86 

 

 
 

ภาพที่ 4.86 กยศ.107 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร(คณบดี)ลงนาม 

ประทับดวงตราสถานศึกษา 
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 4.10.14 ส่งเอกสาร 
   ในการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.  ไปยัง
ธนาคารกรุงไทย จัดส่งเอกสารไปที่ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โดยให้ผู้ปฏิบัติงานของคณะจัดเรียกเอกสารการกู้ยืม ดังต่อไปนี้ 
   1) แบบยืนยันฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ  
   2) สัญญาการกู้ยืมเงิน กยศ.  จำนวน 1 ฉบับ 
   3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ผู้กู้) จำนวน 1 ฉบับ  
   4) สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (ผู้กู้)  จำนวน 1 ฉบับ 
   5) สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา (ผู้กู้)  จำนวน 1 ฉบับ 
   6) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน  จำนวน 1 ฉบับ 
   7) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ 

 
4.11 การโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจากธนาคาร 
 การโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมโดยกองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรก
ให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ 
e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดส่งเอกสารการ
กู้ยืมของนักศึกษา (ผู้กู้) ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนไปยังธนาคารกรุงไทยภายใน 30 วัน ถ้าไม่สามารถ
นำเอกสารการกู้ยืมส่งได้ทางกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของ
นักศึกษา(ผู้กู้) ยืมในเดือนที่ 2  
 ในการโอนเงินค่าเล่าเรียนทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะดำเนินการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้เปิดบัญชีธนาคารไว้ชื่อ
บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สถอ.) มทร.พระนคร หมายเลขบัญชี 059-0-07306-0 โดย
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบการโอนเงินค่าเล่าเรียนได้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)   
ดังภาพ 
 สมุดบัญชีธนาคารที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบดำเนินการเปิดเพื่อรองรับ
การโอนเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาภายหลังจากท่ีได้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร
สัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
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ภาพที่ 4.87 สมุดบัญชีธนาคารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ชื่อบัญชีธนาคาร 
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 รายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา (ผู้กู้) ยืม โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดทำรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่ างๆ ตามจำนวน
นักศึกษา (ผู้กู้) ยืม ที่เอกสารสัญญาถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งรายละเอียดการโอนเงิน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาช น ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่อง ค่าหอพัก เลขที่บัญชีของคณะฯ เลขประจำตัวนักศึกษา  เลขท่ีบัญชีของนักศึกษา ดังภาพ  

 
 
 

                            
 
 
 
 

ภาพที่ 4.88 การโอนเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
 
 

 
124 



125 
 

4.12 จัดทำเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำส่งการเงิน 
 เมื่อได้รับการโอเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายๆต่างจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษา (ผู้กู้) ยืมในแต่ละบุคคลเพื่อจัดส่งให้แผนกการเงินดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังภาพ  
 
 
 

                         
 
 
 

ภาพที่ 4.89 การจัดทำรายละเอียด
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4.13 จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในระบบทุนของมหาวิทยาลัย 
 เมื่อได้รับการโอนเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ต่างๆของนักศึกษา (ผู้กู้) ยืม ในแต่ละบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามาบันทึกข้อมูล
ทุนการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนครเพื่อให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายการเงิน
สามารถทราบรายละเอียดว่านักศึกษารายใดเป็นผู้กู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาและ
นักศึกษารายใดที่ยังไม่ชำระเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  
 โดยผูป้ฏบิตังิานเขา้มาทีล่งิคข์องระบบการเงนิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร  ให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกระบบการเงินนักศึกษา ดังภาพ 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.90 การเข้าระบบทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการเงินนักศึกษา 
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ผู้ปฏิบัติงานใส่ชื่อผู้เข้าใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเลือกตกลง (Ok) ดังภาพ 
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ภาพที่ 4.91 การลงชื่อเข้าระบบ 

 

 ผู ้ปฏิบัติงานเลือกข้อมูลทุนการศึกษาจากนั ้นเลือกข้อที ่ 3 บันทึกทุนการศึกษาตาม
ทุนการศึกษา (คณะ) ดังภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.92 การเลือกรายการ 
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 เมื่อผู้ปฎิบัติงานเลือรายการเรียบร้อยแล้วให้เลือกแสดงรายการทุนเลือกที่รหัสสถานศึกษา
ที่ 909: ทุน กยศ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.93 การเลือกประเภททุน 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกรหสัคณะ 
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 ผู้ปฏิบัติงานใส่รายละเอียดต่างๆเช่น ปีการศึกษา ภาคกการศึกษา รหัสนักศึกษา  จำกัด
วงเงิน จำนวนเงินได้รับแล้ว ทำจนครบตามจำนวนที่ได้รับการโอนเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  ดังภาพ 

 
 
 

  
 

 

ภาพที่ 4.94 รายละเอียด 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษา 

ปีการศึกษา 

รหัสนักศึกษา 

จำกัดวงเงิน 

จำนวนเงินที่ได้รับแล้ว 
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 ในการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 นั้นให้ผู้ปฏิบัติงานประกาศให้นักศึกษา 
(ผู้กู้) ยืมจัดเตรียมเอกสารในการกู้ยืมเงิน กยศ. ซึ่งประกอบด้วย 
  1. แบบยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. เป็นการยืนยันการยื่นกู้ยืมเงินของนักศึกษา (ผู้กู้) ยืม 
ในระบบ e-Studentloan และเป็นการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดของระบบด้วย 
  2.  ใบลงทะเบียนเรียน เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายต่างๆของนักศึกษาในการลงทะเบียน
เรียน 
  3.  ใบรายงานผลการศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการศึกษาของผู้กู้ยืมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกองทุน กยศ. 
  4. ใบชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 18 ชั่วโมง ให้นักศึกษา (ผู้กู้) ยืม เก็บชั่วโมงกิจกรรม 
จิตอาสาแบบแบ่งเป็นเทอมๆ ละ 18 ชั่วโมง เพ่ือเป็นการป้องกันให้นักศึกษาเก็บชั่วโมงกิจกรรม 
จิตอาสาครบถ้วนตามที่ระเบียบกองทุน กยศ. กำหนดไว้   
 

 

 

 

 

 



บทที่  5 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ปฏิบัติงานกองทุนได้จัดทำคู่มือ
ในการปฏิบัติงานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.  เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึง
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ 
และเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้    
 
5.1 ปัญหา อุปสรรค  
 ปัญหาอุปสรรค มีดังนี ้
 5.1.1 ผู้ปกครองและนักศึกษาไม่มีความรู้และความเข้าใจในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 
 5.1.2 นักศึกษาไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนระบบ e-Studentloan ได ้
 5.1.3 นักศึกษาลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ e-Studentloan 
 5.1.4 นักศึกษา (ผู้กู้) ให้ข้อมูลรายได้ของครอบครัวไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 5.1.5 นักศึกษา (ผู้กู้) เขียนข้อมูลลงในแบบยืนกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.101 ไม่ชัดเจน 
 5.1.6 ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการบันทึกกรอบวงเงิน 
 5.1.7 นักศึกษา (ผู้กู้) ส่งเอกสารในการยื่นกู้ล่าช้า 
 5.1.8 นักศึกษา (ผู้กู้) เกิดความล่าช้าในการไปยืนยันการลงทะเบียนและข้อมูลค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในระบบ e-Studentloan 
 5.1.9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
 5.1.10  การรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาไม่ได้รับการแก้ไขในทันที เช่น  
การเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักศึกษา (ผู้กู้) การเปลี่ยนอีเมล์ (Email) ของผู้ปฏิบัติงาน 
 5.1.11  นโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
 5.1.12  นักศึกษา (ผู้กู้) มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
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5.2 แนวทางแก้ไข 
 5.2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้จัดอบรมและให้ความรู ้แก่ผู ้ปกครอง นักศึกษา (ผู ้กู ้) ในวันปฐมนิเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ กฎระเบียบ ระยะเวลาและ
วิธีการชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษา (ผู้กู้) 
และผู้ค้ำประกัน บิดา มารดา ไม่ชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ 
 5.2.2 นักศึกษาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ที่รองรับระบบ e-Studentloan ของกองทุน
เงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. โดยต้องลงเป็น Internet Explorer Version 10 และ 11 เท่านั้น
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ 
 5.2.3 นักศึกษา (ผู้กู้) ต้องเข้าไปตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset) โดยให้นักศึกษาจดบันทึกรหัส 
ผ่านใหม่ใส่สมุด หรือใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ และให้คำแนะนำว่า ควรตั้งรหัสผ่านที่สามารถ
จดจำได้ง่าย เช่น วัน เดือน ปีเกิดของนักศึกษา (ผู ้กู ้) ไม่ควรตั ้งรหัสผ่านที ่นักศึกษา (ผู ้กู ้) เช่น 
R12B4O25 เป็นต้น 
 5.2.4 แจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา หากให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับหน่วยงานราชการ 
เช่น ถูกระงับการให้กู้ยืมเงิน ดำเนินคดีทางกฎหมาย 
 5.2.5 นักศึกษา (ผู้กู้) ให้เขียนข้อมูลลงในแบบยื่นกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.101 ใหม ่ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และแจ้งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเขียนข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เช่น ไม่ได้รับการพิจารณาให้
กู้ยืม 
 5.2.6 ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบอย่างละเอียดภายหลังการบันทึกกรอบวงเงิน 
 5.2.7 ผู้ปฏิบัติงานจัดทำป้ายประกาศที่ระบุวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ในการยืนยัน
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระบบ e-Studentloan และการส่งเอกสารในการยื่นกู้ที่
ชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษา (ผู้กู้)    ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น   เช่น   ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้  ระบบ 
e-Studentloan 
 5.2.8 ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา (ผู้กู้) ทราบถึงวัน เดือน ปี เวลาที่ชัดเจนใน
การยืนยันการลงทะเบียนและข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบ e-Studentloan ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดูข้อมูลที่ 
ทันสมัยได้ตลอดเวลา ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 5.2.9 ผู้ปฏิบัติงานจดบันทึกและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ. ตามลำดับขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบของกองทุนฯ 
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 5.2.10  ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานโทรประสานงานก ับกองท ุนเง ินให ้ก ู ้ย ืมเพ ื ่อการศ ึกษาและ
ธนาคารกรุงไทยโดยตรง 
 5.2.11  ผู้ปฏิบัติงานติดตามข้อมูลข่าวสารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านทาง  
เว็ปไวต์ https://www.studentloan.or.th อย่างสม่ำเสมอ 
 5.2.12  ผู้ปฏิบัติงานทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บริหารของสถานศึกษา (คณบดี) และผู้บริหาร
และผู้จัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บมจ.ธนาคารกรุงไทยและ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 
เพ่ือระงับการโอนเงินค่าครองชีพของนักศึกษา (ผู้กู้) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุง  
 5.3.1 การจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายเก่า รายใหม่ และ รายเก่าที่เปลี่ยน
สถานศึกษาไม่เพียงพอต่อค่าลงทะเบียน นักศึกษา (ผู้กู้) จ่ายส่วนต่างเพ่ิมเป็นจำนวนมาก 
 5.3.2 การขอจัดสรรวงเงินเพ่ิมให้กับนักศึกษา (ผู้กู้) กองทุนใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
นานมากกว่าจะรับการจัดสรรเพิ่ม 
 5.3.3 การใช้ระบบ e-Studentloan ในบางครั้งไม่สามารถเข้าไปดูได ้โดยทางระบบแจ้งว่า
เกินระยะเวลาที่กำหนด 
 5.3.4 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปด้วย        
ความยากลำบากมาก ควรมีการติดต่อที่หลากหลายช่องทางเพ่ิมมากข้ึน 

  

https://www.studentloan.or.thอย่างสม่ําเสมอ/
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเปิดบัญชีของผูกู้้ยืมเงิน 
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ภาคผนวก จ 
ใบรายงานผลการศึกษา 
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