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ค ำน ำ 
 

 การปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
จ าเป็นต้องมีข้ันตอนของการด าเนินงานในส่วนต่างๆ และส่วนที่ส าคัญคือการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมและเรียบเรียง
เนื้อหาสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคั บ 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 คู่มือการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ 
ผู้จัดท าได้ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ งานในหน้าที่    
ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรในด้านการให้บริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอขอบพระคุณส านักงานพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้คู่มือฉบับนี้ได้ส าเร็จสมบูรณ์เพ่ือให้เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานของผู้ที่ด าเนินงานด้านกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการให้กู้ยืมกองทุนเงิน    
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาคู่มือฉบับนี้เพื่ อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 
 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ .ศ. 
2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ .ศ. 2539 ให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะ         
เงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ .ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณา     
เห็นความส าคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุน   
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  
 ต่อมากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    พ.ศ.
2541 และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ื อการศึกษา พ .ศ.2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ .ศ.2491 มีการ
บริหารจัดการและการด าเนินการที่มีข้อจ ากัดและไม่สอดคล้องกับนโยบายผลิตก าลังคนและการพัฒนา
ประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการด าเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพ    
อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ .ศ.2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เมื่อ วันที่  27 มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยให้ โอนบรรดากิจการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงานและลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืม      
เพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ .ศ.2541 และกองทุนเงินให้กู้ยืม       
เพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ.2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ .ศ.2591 ที่มีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ไปเป็นของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในพระราชบัญญัตินี้   (พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม          
เพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560) 
 ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ .ศ.2549 ที่ออกตาม
พระราชบั ญญัติเงินคงคลัง พ .ศ.2491 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม         
เพ่ือการศึกษา พ .ศ.2560 ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติกองทุนเงิน   
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ .ศ . 2560 จนกว่าจะได้มีการออกกฎกร ะทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ                  
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 
 ซ่ึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยมีการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม    
เพ่ือการศึกษาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึ กษาขึ้น  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนักศึกษา
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เพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนนักศึกษากู้ยืมเงินมากอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ 
ดังนั้น จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้บริการ
นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้มีการมอบหมายภาระงาน  
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขึ้น  โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ (1) เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาส่วนกลาง สังกัด
งานสวัสดิการนักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน ส่วนที่ (2) 
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาประจ าคณะๆ ละ 1 คน จะเป็นส่วนที่รับผิดชอบนักศึกษา กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาเบื้องต้นภายในคณะซึ่งปฏิบัติงานประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ส่วนกลางส านักงานพัฒนานักศึกษา และมีคณะกรรมการ พิจารณาให้กู้ยืมเงินประจ ามหาวิทยาลัย  , 
คณะอนุกรรมการ พิจารณาให้กู้ยืมเงินประจ าคณะ  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกฝ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อมา ในปีการศึกษา 2551  กองทุนเงินให้กู้ยืม         
เพ่ือการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนระบบการกู้ยืมเงินแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบการกู้ยืมเงินแบบ e-studentloan    
ซ่ึงเป็นกระบวนการกู้ยืมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการสมัครขอกู้ยืม และการจัดท าสัญญา
ตลอดจนการโอนเงินให้นักศึกษา  ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ต่างๆ พร้อมทั้งการเข้าสู่ระบบ   
การด าเนิน งานเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งการเข้าสู่ระบบ          
e-studentloan ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดังนั้น  ผู้เขียน จึงได้จัดท าคู่มือการ ปฏิบัติงาน การกู้ยืม กองทุ นเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขึ้น เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และการเข้าสู่ระบบ  e-studentloan ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง อธิบาย ขั้นตอนการให้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา  ไว้อย่างละเอียด  ผู้เขียน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและผู้สนใจใช้เป็นคู่มือประกอบการด าเนินงาน
ด้านการให้กู้ยืมเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการถ่ายทอด
ขั้นตอนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 2) เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษ า และผู้สนใจจะได้เข้าใจเงื่อนไข 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน กระบวนการ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
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1.3 ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ผู้เขียนได้ก าหนดขอบเขตเฉพาะการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืม   
เพ่ือการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ข้ันตอน ด้านการจัดสรรวงเงิน กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  ด้านการอนุมัติประกาศรายชื่อในระบบ e-studentloan และด้านการอนุมัติสัญญากู้ยืมในระบบ   
e-studentloan ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ในการท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   ทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยว กับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หมายถึง กองทุนที่ส านักปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้น
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา      
ตอนปลายจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้ผู้ที่มีฐานะยากจนได้มีการศึกษาอย่างทัดเทียมกับผู้ที่มี
ฐานะดี  
 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา  หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายบริหาร , ด าเนินงาน , 
อนุกรรมการและพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ก ากับดูแลการด าเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 กยศ. หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 สถานศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการให้
กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาและการให้บริการให้กับผู้กู้ยืมเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา 
ก าหนด 
 คณะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ประจ าคณะที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการให้กู้ยืมแก่นักศึกษา 
 ผู้กู้ยืม  หมายถึง  นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา         
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ค่าเล่าเรียน  หมายถึง ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ   
 ค่าครองชีพ  หมายถึง  ค่า รายเดือนที่นักศึกษาใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน ที่ธนาคารโอนเข้าบัญชีของนักศึกษา 
 ธนาคาร  หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีหน้าที่    
ในการรับผิดชอบการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพให้กับนักศึกษากู้ยืมเงิน 
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 ระบบ e-studentloan หมายถึง ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ส าหรับให้นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเข้าใช้งาน    
ในระบบ 
 ผู้กู้ยืมรายเก่า  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม             
เพ่ือการศึกษามาแล้วระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา 
 ผู้กู้ยืมรายใหม่   หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม        
เพ่ือการศึกษา 
 การจัดสรรวงเงิน   หมายถึง การจัดสรรจ านวนวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณ    
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทั้งรายเก่า และรายใหม่ 
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บทที่ 2 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏบิตัิงาน 

 
2.1 กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง  การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
มีหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องดังน้ี 

2.1.1พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ. 2560 
 2.1.2.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 
 2.1.3ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
 2.1.4ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 2.1.5ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ( ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

2.1.6.ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2559 
 
2.1.1 พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 
หมวด 4 การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
มาตรา 37  ก่อนเริ่มปีการศึกษาแต่ละปี ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของ 

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมตลอดทั้งประเภทวิชา สถานศึกษา 
หรือระดับช้ันการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประกาศตามวรรคหน่ึงให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบทั่วไปโดย 

(๑) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงาน และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน 
(๒) ส่งให้สถานศึกษา และให้สถานศึกษาที่ได้รับประกาศดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

โดยทั่วไป โดยอย่างน้อยต้องปิดประกาศไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานศึกษา 
มาตรา ๓๘ สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้ย่ืนคําขอเข้าร่วมดําเนินงานต่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามวรรคหน่ึง ให้ทําบันทึก 
ข้อตกลงกับกองทุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในบันทึก 
หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน กองทุนอาจเพิกถอนการเข้า 
ร่วมดําเนินงานของสถานศึกษาแห่งน้ันก็ได้ 

มาตรา ๓๙ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ต้องศึกษาอยู่ใน 
สถานศึกษาที่ร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๓๘ และต้องมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไม่มี 
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๐ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะใด 
ให้ย่ืนคําขอต่อคณะกรรมการ ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๔๑ นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ต้องทําสัญญา 
กู้ยืมเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
ในการทําสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจะกําหนดให้มีผู้ค้ําประกันการชําระเงินคืน 
กองทุนด้วยก็ได้ 

มาตรา ๔๒ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ความยินยอมในขณะทําสัญญากู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
เพ่ือชําระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาคืนกองทุน 

(๒) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนทํางานด้วย 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพ่ือดําเนินการ 
ตามมาตรา ๕๑ 

(๓) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน รวมทั้ง 
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุน 

มาตรา ๔๓ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อกองทุน 
โดยการลงทะเบียนเรียน จํานวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
ต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ทั้งน้ี ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
ให้กองทุนจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษาตามจํานวนที่ได้รับแจ้ง 
ตามวรรคหน่ึง ให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ สําหรับค่าครองชีพให้กองทุนจ่ายเข้าบัญชีของ 
ผู้กู้ยืมเงินโดยตรง และให้ถือว่าเงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเงินกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินต้องชําระคืนกองทุน 
ให้ถือว่าจํานวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และค่าครองชีพตามที่ได้รับแจ้ง 
และกองทุนได้โอนให้แก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน เป็นจํานวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่และความรับผิด 
หน้า ๑๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน ทั้งน้ี หากมียอดเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว ให้กองทุน 
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย 

2.1.2ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าดัวยการดําเนินงาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2546 

หมวด 1การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืม 
ข้อ 6  ให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หน่ึง และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง พิจารณาจัดสรร

วงเงินให้ กู้ยืมที่ ได้รับให้นักเรียน นักศึกษา แต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

หมวด 6การทําสัญญากู้ยืมและการนําส่งสัญญากู้ยืม 
ข้อ 33 ให้สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ของผู้บริหารและจัด

การเงินให้กู้ยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) โดยใช้ช่ือว่า “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ 
(ระบุช่ือสถานศึกษา.........)” และแจ้งเลขที่บัญชีให้กองทุนทราบ 



คู่มือการปฏิบัติงาน...การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 7 
 

2.1.3ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าดัวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
 ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย 
การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 38 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตรวจสอบว่าผู้ กู้ยืมเงินลงทะเบียนหรือไม่ หากผู้ กู้ยืมเงินไม่
ลงทะเบียนเรียน ต้องแจ้งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ระงับการโอน
เงินให้ผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวไว้ก่อน” 

2.1.4ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ 3 ให้ตัดคําว่า “(ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน))” ที่ต่อท้ายคําว่า “ผู้บริหารและจัดการเงินให้
กู้ยืม” ที่ได้ระบุไว้ในข้อต่างๆ ทุกข้อแห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การ
ดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย การดําเนินงานหลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืม
เงินกองทุนให้กู้ยืมพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๓/๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่า
ด้วย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“ข้อ ๔๓/๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนมี
หน้าที่กวดขันและกํากับตรวจสอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน หรือผู้กู้ยืมเงินปฏิบัติตาม
หน้าที่ในข้อ ๑๐ โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจหรอกระทําการโดยประการ
ใดเพ่ือให้มีผู้หน่ึงผู้ใดดําเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนนักเรียน นักศึกษาท่ีประสงค์
จะขอกู้ยืมเงิน หรือผู้กู้ยืมเงินรายหน่ึงรายใด 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนมีหน้าที่ตรวจสอบ
ว่า เงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่ระบุไว้ในแบบยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา 
และ/หรือค่าครองชีพ ตรงกับจํานวนเงินที่ผู้กู้ยืมเงินยืนยันหรือไม่ หากจํานวนเงินไม่ตรงกัน กองทุนจะโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามจํานวนที่น้อยกว่า” 

ข้อ 7 ให้เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๔๓/๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ว่าด้วย การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 
“ข้อ ๔๓/๒ ก่อนสิ้นภาคการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานกองทุนมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเก่ียวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับ
การศึกษาที่สถานศึกษาได้รับจริงจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายซึ่งเป็นข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการเพ่ิม - ถอนรายวิชาแล้ว 
ผ่านระบบ e-audit ของกองทุนเพ่ือตรวจสอบ หากไม่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร กองทุนอาจ
พิจารณาระงับการโอนเงินให้แก่สถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนต้องส่งคืนเงินกู้ยืม
ของผู้ กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมให้แก่กองทุนก่อนสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคของ
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สถานศึกษานั้น หากมิได้ส่งคืนเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด” 

2.1.5ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย การ
ดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 43/2 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย

การดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืม
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ43/2 ก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบการดําเนินงานกองทุน มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเก่ียวกับยอดเงินค่าเล่าเรียน และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาที่สถานศึกษาได้รับจริงจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย ซึ่งเป็นข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการ
เพ่ิม-ถอนรายวิชาแล้ว ผ่านระบบ e-Audit ของกองทุนเพ่ือการตรวจสอบ 

ผู้บริหารสถานศึกษา และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนต้องส่งคืน
เงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมให้แก่กองทุนก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาค
การศึกษา แต่ละภาคของสถานศึกษานั้น หากมิได้ส่งคืนเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวกองทุนมีสิทธิคิด
ดอกเบ้ียในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด 

การไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินให้แก่
สถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได้” 

2.1.6ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2533 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่4/2549 เมื่อ วันที่16 
กันยายน 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่3) พ.ศ.2550 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2550 เป็นต้นไป 

ข้อ 3.ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2)  พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความน้ีแทน 

ข้อ 4.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยเก็บ 
 4.1ค่าธรรมเนียมเก็บครั้งเดียว 
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา     500 บาท 
 4.2ค่าธรรมเนียมนักศึกษาเรียกเก็บรายภาค 
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  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย     3,000บาท 
 4.3ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา 
  4.3.1ภาคบรรยาย ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ  200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 จากหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สามารถนํามาจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน “การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
 

ข้ันตอนการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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วิธีการปฏิบัติงานได้นําวงจร PDCA มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ” หรือ PDCA กล่าวคือ 
 P (Plan) คือ การวางแผนการดําเนินงาน 

D (Do) คือ การดําเนินการตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้ โดยการควบคุมเพ่ือให้ได้ผล
ตามตัวช้ีวัดคุณภาพ 

C (Check) คือ การติดตามตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงาน 

รับนโยบายการดําเนินงาน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานใหญ่

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําสถานศึกษา

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําสถานศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมฯ ประจําสถานศึกษา จัดสรรวงเงินกู้ยืม

แจ้งผลการจัดสรรวงเงินกู้ยืมฯ ไปยังทุกคณะ และทุกคณะดําเนินการ
ในระบบ e-studentloan

นโยบาย
แนวทาง

ปฏิทิน
คําส่ัง

นักศึกษายื่นแบบคําขอกู้ในระบบ นักศึกษาส่งเอกสาร กยศ.101-103 ที่คณะ คณะตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา อนุมัติประกาศ
รายช่ือนักศึกษาในระบบ

นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติประกาศรายช่ือจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย 
หรือธนาคารอิสลาม (สําหรับผู้ท่ียังไม่มีบัญชีธนาคาร)

นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือพร้อมบันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ , พิมพ์เอกสาร 2 ชุด , จัดหา
เอกสารประกอบสัญญา พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนจัดส่งให้สํานักงานพัฒนานักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา อนุมัติสัญญาในระบบ

นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนรายภาคการศึกษาและยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ

คณะตรวจสอบข้อมูลจํานวนเงินท่ีนักศึกษายืนยันค่าเล่าเรียนและบันทึกข้อมูลพร้อมจัดพิมพ์
จํานวน 2 แผ่น ให้นักศึกษาลงนาม

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้บริหารลงนาม และ
อนุมัติแบบยืนยัน   นักศึกษาในระบบ (อนุมัติเงินรายเดือน 2,200)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา จัดทําใบนําส่งเอกสารและจัดส่งเอกสารให้ธนาคาร

เงินเข้าบัญชีนักศึกษาและบัญชีสถานศึกษา

จบ

เอกสารไม่ถูกต้องได้รับ 
Automail แก้ไขเอกสาร   

จากธนาคาร
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A (Art)  คือ เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ให้ทําการปรับปรุง หรือถ้าดีอยู่แล้วพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

 
ซึ่งวิธีการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังน้ี 
 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. รับนโยบายการดําเนินงานจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานใหญ่ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3. จัดทํานโยบายการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
4. ผู้บริหาร , ผู้บังคับบัญชา , คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานร่วมจัดทําแนวทางการดําเนินงานไป

ในทิศทางเดียวกัน 
 

ขั้นที่ 2 การดําเนินงานการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1. ประชุม , สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอด ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการกู้ยืมกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. แจ้งผลการจัดสรรวงเงินกู้ยืมฯ ไปยังทุกคณะและให้ทุกคณะดําเนินการในระบบ e-studentloan 
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษาอนุมัติประกาศรายช่ือและอนุมัติสัญญาในระบบ  

e-studentloan 
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้บริหารลงนาม และ

อนุมัติแบบยืนยันนักศึกษาในระบบ e-studentloan 
 
ขั้นที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพเป็นกระบวนการหน่ึงของการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือติดตามประสิทธิภาพผลงานให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงานการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการ
หาทางปรับปรุงแก้ไข มีขั้นตอนดังน้ี 
1. สํานักงานพัฒนานักศึกษา จัดส่งกําหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้คณะ

ทราบ 
2. สํานักงานพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการกู้ยืมกองทุน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. สํานักงานพัฒนานักศึกษา ติดตามนักศึกษาที่เอกสารไม่สมบูรณ์มาแก้ไขให้ถูกต้อง 
4. สํานักงานพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

จากการประชุมสรุปงาน 
 

ขั้นที่ 4 นําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
เมือสํานักงานพัฒนานักศึกษารับข้อเสนอแนะจากการประชุมสรุปงานเรียบร้อยแล้ว นําข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุงและพัฒนา มีขั้นตอนดังน้ี 
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1. ผู้บริหาร , ผู้บังคับบัญชา , คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานร่วมประชุมสรุปงาน 
2. สรุปและรายงานผลการประชุมสรุปงานเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
3. พิจารณาผลการประชุมสรุปงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม ร่วมปรึกษาแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนาการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือการดําเนินงานในส่วน
ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึ้น และพัฒนาการดําเนินงานในส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

4. สํานักงานพัฒนานักศึกษาจัดทําแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาสําหรับปีถัดไป โดยนําผลการประชุมสรุปงานปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการจัดทํา
แผน 

5. ผู้บริหาร , ผู้บังคับบัญชา , คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานดําเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
2.3 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา รัฐบาลของแต่ละประเทศมีบทบาทท่ีสําคัญต่อการศึกษาของ
ประเทศไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดําเนินการจัดการศึกษาเอง หรือการจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ในระดับต่างๆ ผ่านระบบการเงินเพ่ือการศึกษา คําถามที่เกิดขึ้น คือ ทําไมรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องเข้าไป
แทรกแซงระบบการศึกษาของประเทศ และหากมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงแล้วรูปแบบหรือวิธีการ
ในการแทรกแซงที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นอย่างไร ส่วนน้ีจะอ้างถึงหลักทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือพยายาม
ตอบคําถามดังกล่าว 
 
 

1. เหตุผลที่รัฐจําเป็นต้องแทรกแซงตลาดการศึกษา 
เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาแบบการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human  

Capital) ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้ที่รับการศึกษาได้รับผลกระทบโดยตรง (Private Benefit) โดยที่การศึกษาทํา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความชํานาญที่จะนําประกอบอาชีพและได้รับรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคตแล้ว การศึกษายัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือประโยชน์ต่อส่วนรวม (Social Benefit) อีกด้วย กล่าวคือ การศึกษาของ
ประชากรส่งผลกระทบทางด้านบวกต่อประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งมีผลเก่ียวเน่ืองไปถึงความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  นอกจากน้ี การศึกษายังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ 
    เหตุผลที่ภาครัฐจําเป็นต้องเข้าแทรกแซงตลาดการศึกษาเก่ียวเน่ืองกับ
ประเด็นหลัก 2 ประการได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ประการแรก่ีเก่ียวเน่ืองกับด้าน
ประสิทธิภาพน้ัน รัฐเข้าแทรกแซงตลาดการศึกษาเน่ืองจากการศึกษาก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ผลกระทบภายนอก (Externality) โดยที่การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยรวม จากการท่ีประชาชนไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบภายนอกของการศึกษาในการตัดสินใจลงทุน
ทางการศึกษาทําให้นักเศรษฐศาสตร์เช่ือว่าการลงทุนทางการศึกษาของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับตํ่ากว่า
ระดับที่เหมาะสม (Optimum Level) ซึ่งทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันภาครัฐควร
เข้าแทรกแซงด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะการศึกษาที่ก่อให้เกิด
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ประโยชน์ต่อส่วนรวมในระดับสูง นอกจากน้ี การศึกษาในบางสาขาวิชาจําเป็นต้องใช้ต้นทุนสูงซึ่งทําให้ภา
เอกชนไม่สามารถจัดการศึกษาสาขาน้ันๆ ได้ หรือจัดการศึกษาได้แต่อยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอทําให้ภาครัฐ
จําเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงอาจโดยวิธีการจัดการศึกษาเองผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐหรือให้การอุดหนุน
ภาคเอกชนที่จัดการศึกษาสาขาวิชาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในระดับสูง 
    อีกประการหน่ึง รัฐเข้าแทรกแซงตลาดการศึกษาด้วยเหตุผลเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมในการได้รับโอกาสทางการศึกษาของประชาชน รัฐไม่สามารถปล่อยให้ภาคเอกชนจัดการทั้งหมด
ภายใต้กลไกตลาดได้เน่ืองจากอาจมีประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมในระบบการศึกษาได้เน่ืองจากฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี 
    สาเหตุที่รัฐไม่สามารถให้กลไกตลาดจัดการศึกษาได้โดยลําพังเกิดจาก
ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุน (Imperfection of Capital Market) ความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุนเกิด
จากลักษณะเฉพาะของการลงทุนด้านการศึกษาที่สําคัญ 2 ประการ ประการแรก การศึกษาเป็นการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงสูง นักศึกษาลงทุนจ่ายค่าเล่าเรียนไปโดยยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับอะไรจากการศึกษา และอาจไม่แน่ใจ
ว่าจะเรียนจบหรือไม่ หรือเมือจบการศึกษาแล้วจะหางานทําได้หรือไม่ จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับที่ลงทุนไป
หรือไม่ ประการที่สอง การลงทุนด้านการศึกษาไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน (Collateralization) 
ได้หากเกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวของการลงทุน เช่น กรณีที่นักศึกษาเรียนไม่จบก็ไม่สามารถนํา 
“นักศึกษา” ผู้น้ันแปลงไปเป็นสินทรัพย์อ่ืนได้ จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวทําให้ภาคเอกชนไม่สามารถปล่อยกู้
เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาได้หรือหากจะปล่อยกู้ก็ต้องคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากความไม่สมบูรณ์ของตลาด
ทุนดังกล่าวส่งผลให้เยาวชนจากครอบครัวรายได้ตํ่าอาจถูกตัดโอกาสทางการศึกษาเน่ืองจากไม่มีทุนทรัพย์มา
จ่ายค่าเล่าเรียนรัฐจึงจําเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ที่มาจากครัวเรือนรายได้น้อยไม่ถูกตัด
โอกาสทางการศึกษา เช่น การให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนแก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น เมื่อทําความเข้าใจถึงเหตุผลที่รัฐ
จําเป็นต้องแทรกแซงตลาดการศึกษาผ่านระบบการเงินเพ่ือการศึกษาแล้ว คําถามต่อไป คือ วิธีการใดเป็นวิธีที่
เหมาะสมท่ีสุดที่ควรใช้สําหรับจัดการศึกษา 
    แนวทางของระบบการเงินเพ่ือการศึกษาของภาครัฐแบ่งได้เป็นระบบ
การเงินด้านอุปทาน (Supply Side Financing) คือ การที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาไปยังสถาบัน 
การศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ผลิตและให้บริการทางการศึกษา และระบบการเงินด้านอุปสงค์ (Demand Side 
Financing) คือ การจัดสรรเงินอุดหนุนไปที่ตัวผู้เรียน1 (บุญเสริม วีสกุล 2548) ในทางปฏิบัติ รัฐไม่จําเป็นต้อง
มอบเงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนโดยตรง แต่เป็นการมอบอํานาจในการนําเงินอุดหนุนที่ได้จากรัฐไปใช้ซื้อบริการทาง
การศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
    2.แนวทางที่เหมาะสมในการจัดระบบการเงินเพ่ือการศึกษาของรัฐ 
    แนวทางของระบบการเงินเพ่ือการศึกษาแต่ละแบบมีความเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาแต่ละด้าน ในกรณีของปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมหรือ
ความเท่าเทียมกันทางโอกาสทางการศึกษาของประชาชนน้ัน รัฐควรมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ใช้
ในการลงทุนการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่มาจากครัวเรือนรายได้ตํ่า ในกรณีน้ีรัฐควรใช้ระบบ
การเงินด้านอุปสงค์เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการกระจายเงินอุดหนุนไปยังเป้าหมายคือผู้ที่มี
รายได้น้อย ระบบการเงินด้านอุปสงค์เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเงินด้าน
อุปทานที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณไปยังสถานศึกษา เน่ืองจากรัฐสามารถให้การช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสได้
ดีกว่าภายใต้งบประมาณท่ีเท่ากัน วิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ การให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่าย
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ระหว่างที่กําลังศึกษาแก่ผู้ที่มาจากครัวเรือนรายได้น้อยและนํามาชําระคืนในอนาคตเมื่อจบการศึกษาและมี
รายได้จากการทํางานแล้ว 
    อีกด้านหน่ึง ในกรณีที่รัฐต้องการอุดหนุนการศึกษาซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมน้ัน แนวทางของระบบการเงินเพ่ือการศึกษาควรต้ังอยู่บน
หลักการที่ว่ารัฐควรให้การอุดหนุนหรือสนับสนุนการศึกษาแต่ละสาขาวิชาตามระดับของผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมหรือผลกระทบภายนอกของการศึกษานั้นๆ เช่น หากสาขาวิชา ก ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศมากกว่าสาขาวิชา ข รัฐก็ควรที่จะให้การอุดหนุนแก่สาขาวิชา ก ในระดับที่สูงกว่า เป็น
ต้น วิธีการหน่ึงที่ใช้ในระบบการเงินด้านอุปสงค์ คือ เมื่อมีสมัครเข้าเรียนและเข้าศึกษาจริงแล้วจึงคิดเงิน
อุดหนุนของทุกคนที่เข้าเรียนในสถาบันหน่ึงๆ และนํามารวมกันเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันศึกษานั้นๆ 
 งานวิจัยที่เก่ียวกับการให้ทุนการศึกษารวมถึงการกู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี 
 จรูญศรี มาดิลกโกวิท (2544) ได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์ผลของเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่มีต่อ ความ
เสมอภาคทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า หลังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในช่วง 
2539-2543 จํานวนนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นกว่ากรณีไม่มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แต่ในอัตรา
การเพ่ิมกลับลดลงจากร้อยละ 6.8 เป็น 5.1 ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ นักศึกษาใช้เงินกู้
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา หลังมีกองทุน ความเสมอ
ภาคทางการศึกษาในภาพรวมเมื่อพิจารณากลุ่มอาชีพผู้ปกครอง เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาในภาพรวมเมื่อพิจารณาภูมิลําเนาของนักศึกษา เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ความไม่เสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด เมื่อพิจารณาจากกลุ่มอาชีพ ผู้ปกครองลดลงมากที่สุด และพบว่าไม่มีความ
แตกต่างในโอกาสทางการศึกษาระหว่างเพศของนักศึกษา ข้อเสนอทางนโยบายที่ได้จากงานวิจัย คือ ควรมี
มาตรการในการสร้างความย่ังยืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
วิธีการให้นักศึกษานําเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปใช้ในเรื่องที่ เก่ียวกับการศึกษาให้มากที่สุด และปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาที่ยากจนได้มีโอกาส เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น และมีการให้
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษาเหล่าน้ัน 
 สุทิน แก้วพนา (2543) ได้ศึกษาการประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2541 จังหวัดพะเยา พบว่า การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2541 จังหวัดพะเยา ตามรูปแบบ CIPP Model 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อมผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
โครงการทราบนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก นโยบายที่มีการนําไปปฏิบัติใน
ระดับมากคือ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และ
พัฒนาคนเพ่ือรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ด้านปัจจัยนําเข้า การจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอาคารหรือห้องปฏิบัติงานโครงการมีเพียงพอและเหมาะสมใน ระดับน้อย 
การจัดบุคลากรดําเนินงานมีเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก ด้านกระบวนการมีการกําหนด ขั้นตอนและ
แนวทางในการดําเนินงานกองทุนเงินอย่างเหมาะสมในระดับมาก การดําเนินงานสามารถปฏิบัติตามแผนและ
ปฏิทินงานในระดับมาก ด้านผลผลิตค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้กู้มี ความเหมาะสมในระดับมากคือ ค่า
บํารุงการศึกษา มีความเหมาะสมในระดับน้อย คือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา เงินกู้จากกองทุนนําไปใช้
ด้านอ่ืนๆ มากท่ีสุดคือการซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ความคาดหวัง หลังการเรียนจบของนักเรียนนักศึกษา
มากที่สุดคือศึกษาต่อ หางานทํา 
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 ศุภชัย  คําต้ือ (2544) ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่ได้รับทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ตํ่า แหล่งรายได้ที่ไม่แน่นอน ภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีต่อการศกึษาของบุตรหลายคน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ก่อให้เกิดความต้องการเงิน จาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา นํามาใช้จ่ายกรณีที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนน้ัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา นอกจากน้ี จากวิจัยยังพบว่า ขั้นตอนการขอกู้
เงินยุ่งยาก รวมทั้งเงินกู้เข้าบัญชีไม่ตรงเวลาเป็นปัญหาใหญ่ที่นักเรียนเผชิญอยู่ 
 สุภาวดี ช่วงโชติ (2545) ศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดของนักศึกษากู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาโรงเรียนรัตนพณิชยการ พบว่า นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
มีพฤติกรรมการประหยัดอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะเร่ืองการไม่ซื้อสินค้าแบรนด์เนม นอกจากน้ีพบว่านักศึกษา
หญิงมีพฤติกรรมการประหยัดมากกว่านักเรียนชาย นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงจะประหยัดกว่านักศึกษาที่มีผล
การเรียนตํ่า นักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระดับตํ่ามีพฤติกรรมการประหยัดมากกว่านักศึกษาที่มีค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวสูง 
 บรรพต ศรีวิชัย (2541) ศึกษาถึงสภาพการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นักเรียนและเจ้าหน้าที่
ธนาคารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กําหนด แต่ต้องการ แนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติมากย่ิงขึ้น จากการดําเนินงานที่ผ่านมาทุกฝ่ายให้
ความเห็นว่าขั้นตอนการดําเนินงานมีมากเกินไป บางขั้นตอนใช้เวลาในการดําเนินการมาก เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีจํานวนน้อย การประสานงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การจัดทําสัญญากู้ยืมเงินไม่ถูกต้อง ต้องการให้
มีการประชุมช้ีแจง 
 ณรงค์ กุศลสร้าง (2543) ศึกษาถึงปัญหาการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบว่า มีปัญหาการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ในระดับปานกลาง ในเรื่องการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งผู้ดําเนินการไม่สามารถติดตามการใช้
จ่ายเงินของผู้กู้ทุกรายได้ และมีปัญหาน้อยในด้านการศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ด้านการจัดทําเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขอกู้ ด้านการให้กู้เงินและการชําระหน้ี ด้านหลักเกณฑ์
การพิจารณาเงินกู้ และด้านการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งสามารถดําเนินการได้
อย่างดีทุกด้าน สําหรับ ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาคือ การจัดทํา
เอกสารหลักฐานประชาสัมพันธ์ ให้ผู้กู้ทราบการจัดทําเอกสารหลักฐานของสัญญาเงินกู้ควรมีองค์กรท้องถิ่น
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ควรให้ผู้กู้ใช้เงินเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และสถานศึกษาควรมีผู้ดําเนินการตาม
อัตราส่วนผู้กู้ 1 : 25 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 
การปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีเทคนิคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลของการ

ดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่ต้ังไว้ และเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้องค์กรสามารถประสบผลสําเร็จ
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เทคนิคในการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีดังน้ี 
3.1 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

ด้านการปฏิบติัการ 
1 ) ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ

นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

2 ) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความ
ต้องการกําลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทําหลักสูตร  ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลกัสูตร การพัฒนาหนังสือ
หรือตําราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3 ) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง
และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4 ) ติดตาม ประเมิลผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

5 ) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทศัน์ การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คาํปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาทีม่าฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ

ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
ด้านการประสานงาน 



คู่มือการปฏิบัติงาน...การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 18 
 

1 ) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

2 ) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้นเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบ

ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  มีวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
2.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
3.ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชองของนางชิดชญา  กุจะพันธ์  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ    
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังน้ี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ด้านการปฏิบัติการ 
1.จัดทําและตรวจสอบฐานข้อมูลนักศึกษา กยศ. /กรอ. ในระบบ e-studentloan บริการการศึกษา (AVS) 
ระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษา (UBUSIS) 
2.จัดทําหนังสือเชิญประชุม/จัดประชุม/จดรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3. จัดทําข้อมูลการจัดสรรจํานวนผู้กู้และจํานวนเงินของสถานศึกษา 
4. จัดทําข้อมูลนักศึกษากู้ยืมเกินหลักสูตร 
5. การอนุมัติประกาศรายช่ือให้กู้ยืม  กยศ. / กรอ. ผ่านระบบ e-studentloan 
6. การอนุมัติสัญญากู้ยืม กยศ./กรอ. ในระบบ e-studentloan 
7. ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีหมวดเงินบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
รับสมุดเช็ค จัดทําทะเบียนคุมเงิน ออกเช็ค     ใบถอนเงิน   ใบนําฝาก จ่ายเช็ค จัดทําใบส่ังจ่าย รายงาน
แผนการใช้จ่ายเงินบริหารกองทุนฯ ให้ (กยศ.) ทราบตามปีงบประมาณ   
8. จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายหมวดเงินบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการตรวจสอบ 
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ด้านการวางแผน 
ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานการทํางานของหน่วยงาน  วางแผนการทํางานตามแผนงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
ด้านการประสานงาน 
ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน เช่นคณะ / สํานัก / กองบริการการศึกษา /กองแผนงาน /กองคลัง เป็น
ต้น และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สกอ. กยศ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)และธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 
ด้านการบริการ 
1. แนะนําให้คําปรึกษานักศึกษา กยศ. / กรอ. / เจ้าหน้าที่ / ผู้ปกครอง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
3. งานธุรการ โต้ – ตอบหนังสือทางราชการให้บริการจัดพิมพ์เอกสารด้าน กยศ. / กรอ. 
4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังน้ี 
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 ซึ่งสามารถอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ดังน้ี 
ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ

รับนโยบายการดําเนินงาน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานใหญ่

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําสถานศึกษา

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําสถานศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมฯ ประจําสถานศึกษา จัดสรรวงเงินกู้ยืม

แจ้งผลการจัดสรรวงเงินกู้ยืมฯ ไปยังทุกคณะ และทุกคณะดําเนินการ
ในระบบ e-studentloan

นโยบาย
แนวทาง

ปฏิทิน
คําสั่ง

นักศึกษายื่นแบบคําขอกู้ในระบบ นักศึกษาส่งเอกสาร กยศ.101-103 ท่ีคณะ คณะตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา อนุมัติประกาศ
รายชื่อนักศึกษาในระบบ

นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติประกาศรายชื่อจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย 
หรือธนาคารอิสลาม (สําหรับผู้ท่ียังไม่มีบัญชีธนาคาร)

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อพร้อมบันทึกข้อมูลสัญญาในระบบ , พิมพ์เอกสาร 2 ชุด , จัดหา
เอกสารประกอบสัญญา พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนจัดส่งให้สํานักงานพัฒนานักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา อนุมัติสัญญาในระบบ

นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนรายภาคการศึกษาและยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ

คณะตรวจสอบข้อมูลจํานวนเงินท่ีนักศึกษายืนยันค่าเล่าเรียนและบันทึกข้อมูลพร้อมจัดพิมพ์
จํานวน 2 แผ่น ให้นักศึกษาลงนาม

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษาตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้บริหารลงนาม และ
อนุมัติแบบยืนยัน   นักศึกษาในระบบ (อนุมัติเงินรายเดือน 2,200)

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา จัดทําใบนําส่งเอกสารและจัดส่งเอกสารให้ธนาคาร

เงินเข้าบัญชีนักศึกษาและบัญชีสถานศึกษา

จบ

เอกสารไม่ถูกต้องได้รับ 
Automail แก้ไขเอกสาร   

จากธนาคาร
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1 รั บ น โ ย บ า ย ก า ร
ดําเนินงาน จากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานใหญ่ 

-ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทุกๆ ปี 
-เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือรับนโยบายจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานใหญ่ 

นางชิดชญา     
กุจะพันธ์ , 
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาให้กู้ยืม กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจําสถานศึกษา 

-สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการให้กู้ยืมเงิน
ประจําสถานศึกษาจํานวน 2 ชุด 
ชุดที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําสถานศึกษา
จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นประธาน ผู้แทนองค์กรชุมชน จํานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ อาจารย์ หรือครูของสถานศึกษา
น้ัน จํานวนสองคนเป็นกรรมการ และให้ประธาน
แต่งต้ังบุคลากรของสถานศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการ จํานวนหน่ึงคน ผู้แทนองค์กร
ชุมชนให้หมายถึงบุคคลที่อยู่ในองค์กรชุมชนตาม
ความหมายที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษากําหนด  
ชุดที่  2  คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ กู้ ยืม 
กองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อการศึ กษา  ประจํ า
สถานศึกษาจํานวนไม่จํากัดเพราะซึ่งรายช่ือ
คณะอนุกรรมการจะได้มาจากทุกคณะที่ส่ ง
ราย ช่ื อ เพ่ื อ ให้ สํ า นั ก งาน พัฒ นานั กศึ กษ า
ดําเนินการแต่งต้ัง 
-เสนอคําสั่งแต่งต้ังให้อธิการบดีลงนาม  
-แจ้งเวียนคําสั่งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

นางชิดชญา     
กุจะพันธ์ , 
หั ว ห น้ า ง า น
ส วั ส ดิ ก า ร
นักศึกษา ,  
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาให้กู้ยืม กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจําสถานศึกษา 

-สํ า นั ก ง าน พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม กองทุนเงินให้
กู้ ยื ม เพ่ื อการศึ กษ า  เก่ี ยว กับน โยบายการ
ดําเนินงานประจําปีการศึกษา, งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรสําหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ 

นางชิดชญา     
กุ จ ะ พั น ธ์  , 
นางสาวชุตินัดดา 
เขียววงศรี 
 

ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
  ชุดที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาการให้ กู้ยืม

กอ งทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อก ารศึ กษ าป ระจํ า
สถานศึกษา โดยจะจัดการประชุมภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง หรือกรณีมีวาระเร่งด่วน  โดยจะ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน นโยบาย และ
แนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืม
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กองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อก ารศึ กษ าป ระจํ า
สถานศึกษา โดยจะจัดการประชุมภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง หรือกรณีมีวาระเร่งด่วน  โดยจะ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน การแก้ปัญหา 
การวางแผนร่วมกันและการปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกคณะและนํานโยบายจากการ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืม
กอ งทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อก ารศึ กษ าป ระจํ า
สถานศึกษา

4 คณะกรรมการพิจารณา
ใ ห้ กู้ ยื ม ฯ  ป ร ะ จํ า
สถานศึกษา จัดสรรวง
เงินกู้ยืม 

-รับหนังสือแจ้งผลการจัดสรรจํานวนรายและ
วงเงินผู้กู้ยืม จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
-เสนอหนังสือผู้บริหารและแจ้งเวียนหนังสือไปยัง
ทุกคณะ 
-จัดประชุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาให้
กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กําหนด
วันที่ให้นักศึกษายื่นกู้ยืมวันสุดท้ายในระบบ เพ่ือ
สรุปจํานวนนักศึกษาที่ ย่ืน กู้ ยืมในระบบ  มา
จัดสรรจํานวนรายและวงเงินผู้กู้ยืม   
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ กู้ ยืม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือจัดสรร
จํานวนรายและวงเงินผู้กู้ยืม ที่ได้สรุปจํานวนจาก
การย่ืนกู้ในมติการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้กู้ยืมฯ 
  

นางชิดชญา     
กุจะพันธ์ 

 

ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
  โดยจะนําจํานวนรายและวงเงินกู้ยืมมาหาร

เพ่ือให้ได้จํานวนเงินต่อหัวต่อปีการศึกษาให้
เท่ากันทุกคณะ

 

5 แจ้งผลการจัดสรรวงเงิน
กู้ยืมฯ ไปยังทุกคณะและ
ทุกคณะดําเนินการใน
ระบบ e-studentloan 

- แจ้งจํานวนการจัดสรรจํานวนรายและวงเงินผู้
กู้ยืมไปยังคณะ และทําหนังสือขอเพ่ิมวงเงินกู้ยืม
กับกองทุนเงินให้ กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา กรณีมี
นักศึกษากู้ยืมย่ืนกู้ในระบบมากกว่าจํานวนเงินที่
ได้รับจัดสรร 
-หากได้รับการอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา ดําเนินการ

นางชิดชญา     
กุจะพันธ์ 
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จัดสรรจํานวนรายและวงเงินผู้ กู้ยืมไปยังคณะ
รอบสอง 
-คณะดําเนินการในระบบตามหนังสือแจ้งจาก
สํานักงานพัฒนานักศึกษา 

6 นักศึกษายื่นแบบคําขอกู้
ในระบบ  
e-studentloan 

-นักศึกษาเข้าระบบ e-studentloan เพ่ือขอรหัส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านดําเนินการ โดยเข้าเว็บไซต์ 
www.studentloan.or.th ค ว ร ใ ช้ โป ร แ ก ร ม 
Internet explorer เวอ ร์ ช่ั น  8 ,1 0 ,11  และ 
Google Chrome เท่าน้ัน 
-นั กศึ กษ าที่ ไ ด้ ร หั สผ่ านแล้ ว เข้ าระบบ  e-
studentloan เ พ่ื อ ย่ื น แ บ บ คํ า ข อ กู้  โด ย มี
รายละเอียดที่สําคัญในการย่ืนกู้ให้นักศึกษาเลือก
จะกู้ยืมอะไรบ้าง เช่น ค่าครองชีพ , ค่าเล่าเรียน 
หรือทั้งสองค่า 
-พิมพ์แบบคําขอกู้ออกจากระบบ 

นักศึกษา 

7 นั ก ศึ ก ษ าส่ ง เอ ก ส าร  
กยศ.101-103 ที่คณะ 

-นักศึกษารับแบบฟอร์มจากคณะหรือดาวโหลด 
จ า ก เ ว็ บ ไ ซ น์ ง า น ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 
http://www.ubu.ac.th/web/student 
-กยศ.101 คือ แบบคําขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงานพัฒนา- 

นักศึกษา , คณะ 

 

ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
  นักศึกษา 

-กยศ.102 คือ หนังสือรับรองรายได้ของ
ครอบครัวผู้กู้ โดยการรับรองรายได้ของ
ครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ีรับรอง  
           1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
           2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
           3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงิน
ศึกษาอยู่ 
เอกสารแนบ ให้ใช้สําเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
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2542 / สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  / หัวหน้าสถานศึกษาทีผู่้ขอ
กู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
-กยศ.103 คือ หนังสือแสดงความคิดเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

8 ค ณ ะ ต ร ว จ ส อ บ
คุณสมบัติและสัมภาษณ์
นักศึกษา 

-คณะรวบรวมเอกสารท่ี นักศึกษาย่ืน กู้  โดย
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องและให้ทันตาม
กําหนดเวลาของคณะ 
-คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมฯ ประจํา
คณะสัมภาษณ์และตรวจเอกสารของนักศึกษา 
ตามระยะเวลาของแต่ละคณะ 
-คณะสรุปรายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ 

นักศึกษา , คณะ 

9 เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
นักศึกษา อนุมัติประกาศ
รายช่ือนักศึกษาในระบบ  

-ตรวจสอบความถูกต้องของนักศึกษารายบุคคล
ในระบบ e-studentloan หากมีการขอกู้ยืมไม่
ครบตามความต้องการของนักศึกษา เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา ติดต่อไปยัง 

น า ง ชิ ด ช ญ า  
กุจะพันธ์ 

ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
 e-studentloan คณะเพ่ือยืนยันความถูกต้องก่อนทําการอนุมัติ 

-อนุมัติประกาศรายช่ือตามรายช่ือที่คณะกรอก
ข้อมูลเข้าระบบ 

 

10 นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติ
ประกาศรายช่ือจะต้อง
เปิดบัญชีออมทรัพย์กับ
ธนาคารกรุงไทย  หรือ
ธนาคารอิสลาม (สําหรับ
ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคาร) 

-นักศึกษารับแบบฟอร์มการเปิดบัญชีโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมจากคณะหรือดาวโหลด จากเว็บ
ไ ซ น์ ง า น ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 
http://www.ubu.ac.th/web/student 
-สําหรับ นักศึกษาที่ มี บัญ ชีธนาคารแล้ว ไม่
จําเป็นต้องเปิดใหม่ แต่หากนักศึกษาต้องการเปิด
ใหม่ก็สามารถทําได้

นักศึกษา 

11 นั ก ศึ ก ษ าต ร ว จ ส อ บ
ราย ช่ื อ พ ร้ อ ม บั น ทึ ก
ข้อมูลสัญญาในระบบ , 
พิ ม พ์ เอกสาร  2  ชุ ด  , 
จัดหาเอกสารประกอบ
สัญญา พร้อมลงลายมือ
ช่ือให้ครบถ้วนจัดส่งให้
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
นักศึกษา 

-นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการอนุมัติในระบบ
ของนักศึกษา 
-นักศึกษากรอกข้อมูลการทําสัญญา ผู้ค้ําประกัน/ 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ระบบจะส่งข้อมูลไปตรวจ
กับกรมการปกครอง ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 
หากผู้ค้ําประกันหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็น
บิดาหรือมารดา สามารถทราบผลได้ทันที
เน่ืองจาก กองทุนได้รับข้อมูลบิดาหรือมารดา 
เมื่อตอนตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
-นักศึกษาพิมพ์สัญญาไปลงนามได้เมื่อข้อมูล

นักศึกษา , คณะ , 
เ จ้ า ห น้ า ที่
ป ฏิ บั ติ ง า น
สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 
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ถูกต้อง 
12 เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน

สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
นักศึกษา อนุมัติสัญญา
ในระบบ 

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา
อนุมัติยืนยันความถูกต้องของสัญญาและส่งข้อมูล 
ข้อพึงระวัง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องตรวจทาน
สัญญากู้ยืมเงินในระบบ กับเอกสารสัญญาและ
เอกสารประกอบสัญญาของนักศึกษาและผู้ค้ํา
ประกันให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกฉบับก่อนทําการ
ยืนยันความถูกต้อง

นางชิดชญา   
กุจะพันธ์ 

13 นักศึกษาตรวจสอบการ
ล งท ะ เบี ย น รายภ าค
การศึกษาและยืนยัน 

-นั กศึ กษ าตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในการ
ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
-นักศึกษากรอกข้อมูลจํานวนเงินที่ลงทะเบียน 

นักศึกษา 

 

ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 จํานวนเงินค่าเล่าเรียนใน

ระบบ 
เรียนตามจริงและข้อมูล เลขที่ ใบ เสร็จหรือ
หลักฐานอ้างอิงในระบบ e-studentloan 
-นักศึกษาพิมพ์เอกสารจัดส่งที่คณะ

 

14 คณะตรวจสอบข้อมูล
จํานวนเงินที่ นักศึกษา
ยืนยันค่าเล่าเรียนและ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล พ ร้ อ ม
จัดพิมพ์ จํานวน 2 แผ่น
ให้นักศึกษาลงนาม 

-คณะตรวจสอบ จํานวน เงินและเอกสารที่
นักศึกษาส่ง 
-คณะบันทึกยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน/แบบ
ยืนยันจํานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพใน
ระบบ e-studentloan 
-คณะจัดพิมพ์แบบยืนยันจํานวน  2 แผ่นให้
นักศึกษาลงนาม 
-คณะจัดส่ งเอกสารมายังสํ านักงานพัฒนา
นักศึกษา

คณะ , นักศึกษา 

15 เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
นั ก ศึ ก ษ าต ร ว จ ส อ บ
เอกสาร เสนอผู้บริหาร
ลงนาม และอนุมัติแบบ
ยืนยันนักศึกษาในระบบ 
(อ นุ มั ติ เ งิน ราย เดื อน 
2,200) 

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร 
-เสนอสัญญาและแบบยืนยันให้ผู้บริหารลงนาม 
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา
อ นุ มั ติ แ บ บ ยื น ยั น นั ก ศึ ก ษ า ใน ร ะ บ บ  
e-studentloan (อนุมัติเงินรายเดือน 2,200) 
 

นางธัญดา   
ศรี พิทั กษ์  , นาง
เสาวนิตย์  มีสวัสด์ิ 

16 เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
นักศึกษาจัดทําใบนําส่ง
เอ ก ส า ร แ ล ะ จั ด ส่ ง

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา
เสนอใบปะหน้าเพ่ือเตรียมการจัดส่ง 
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา 
จัดส่งเอกสารไปยังธนาคาร

นางธัญดา   
ศรีพิทักษ์ 
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เอกสารให้ธนาคาร  
17 เงิน เข้ าบัญ ชีนักศึกษา

และบัญชีสถานศึกษา 
-เงินรายเดือน 2,200 บาท จะเข้าบัญชีนักศึกษา 
-เงินค่าเล่าเรียนจะเข้าบัญชีสถานศึกษาทุกวันที่ 
10 และ 20 ของเดือน เมื่อธนาคารตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และตรง
กับข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e-studentloan 

นั ก ศึ ก ษ า  ,  
นางชิดชญา  
กุจะพันธ์ 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล่มน้ีได้

อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอนได้แก่ 1.การจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2.การ
อนุมัติประกาศรายช่ือในระบบ e-studentloan 3. การอนุมัติสัญญากู้ยืมในระบบ e-studentloan  ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานสามารถอธิบายการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนได้ดังน้ี 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีขั้นตอน (Flow chart) 
ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือการจัดสรรวงเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

เสนอหนังสือผู้บริหารและแจ้งเวียนไปยังทุกคณะ

ประชุมร่วมกับอนุกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
เพ่ือกําหนดวันยื่นกู้ในระบบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษาร่างการจัดสรรจํานวนเงินให้คณะ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษาแจ้งจํานวนการจัดสรรวงเงินไปยังคณะ

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พิจารณาการจัดสรรจํานวนเงิน

คณะดําเนินงานในระบบตามหนังสือแจ้งจากสํานักงานพัฒนานักศึกษา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนา

นักศึกษาทําหนังสือ
ขอเพ่ิมวงเงินไปยังกอง

ทุนฯ กยศ.
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คําอธิบายขั้นตอนการจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย

1 รับหนังสือการจัดสรรวงเงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

- สํานักงานพัฒนานักศึกษาได้รับหนังสือแจ้งผลการ 
จัดสรรจํานวนรายและวงเงินกู้ยืม จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานใหญ่ 

- ลงรับหนังสือตามระบบธุรการ 
2 เสนอหนังสือผู้บริหารและแจ้ง

เวียนไปยังทุกคณะ 
- เสนอหนังสือให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ทราบ และสั่งการ 
- แจ้งเวียนหนังสือไปยังทุกคณะ 

3 ป ระ ชุ ม ร่ วม กั บ อ นุ ก รรม ก าร
พิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาเพื่อกําหนดวันย่ืนกู้
ในระบบ 

- จัดประชุมร่วมกับอนุกรรมการพิจารณาให้กู้ยืม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือกําหนดวันย่ืนกู้ในระบบ 
e-studentloan ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- การกําหนดวันย่ืนกู้ในระบบ e-studentloan ของ 
นั กศึ กษ าต้องให้ สอดคล้ อ งกับป ฏิทิ นการศึ กษ าของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและปฏิทินการดําเนินงานของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

- หลังจากการประชุมกําหนดวันย่ืนกู้เสร็จสิ้น 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทุกคณะรวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนานักศึกษา ต้องแจ้งและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะกู้ยืมทราบกําหนดการโดยทั่ว
กัน เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ , เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , วิทยากรบรรยาย
ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะ เป็นต้น 

4 เจ้าหน้าที่ปฏิ บั ติงานสํานักงาน
พัฒนานักศึกษาร่างการจัดสรร
จํานวนเงินให้คณะ 

- หลังจากเสร็จสิ้นกําหนดวันย่ืนกู้ยืมของนักศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระบบ e-studentloan 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษานําตัวเลขที่
นักศึกษาย่ืนกู้ในระบบ มาทําร่างการจัดสรรจํานวนเงินทุก
คณะ ดังน้ี 

 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่ย่ืนกู้แต่ละคณะ  
คือ จํานวนนักศึกษาที่ย่ืนกู้ในระบบแต่ละคณะ คูณ 100 หาร 
จํานวนนักศึกษาที่ย่ืนกู้ทั้งหมด (ทุกคณะ) 
 

 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรแต่ละ 
คณะ คือ เปอร์เซ็นต์นักศึกษาที่ย่ืนกู้ในระบบแต่ละคณะ คูณ 
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ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 
จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจาก กยศ. หาร 100 

 จํานวนเงินจัดสรรเฉลี่ยต่อคนต่อปีการศึกษา 
คือ จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดจาก กยศ. หาร จํานวน
คนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดจาก กยศ.

5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพิจารณาการ
จัดสรรจํานวนเงิน 

- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเพ่ือ 
การศึกษาพิจารณาร่างการจัดสรรจํานวนเงินให้คณะ 

- หากมติที่ประชุมเห็นชอบก็แจ้งเวียนทุกคณะ หากไม่ 
เห็นชอบดําเนินการแก้ไขก่อนการแจ้งเวียนทุกคณะ 

- หากจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรจาก กยศ. ไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงาน
พัฒนานักศึกษาจัดทําหนังสือขอเพ่ิมวงเงินไปยังกองทุนฯ 
สํานักงานใหญ่เพ่ืออนุมัติ โดยแนบรายช่ือนักศึกษากู้ยืมฯ  
เป็นเอกสารประกอบ 

- หากได้รับการอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม สํานักงานพัฒนา 
นักศึกษาดําเนินการจัดสรรจํานวนรายและวงเงินผู้กู้ยืมรอบ
สอง 

6 เจ้าหน้าที่ปฏิ บั ติงานสํานักงาน
พัฒนานักศึกษาแจ้งจํานวนการ
จัดสรรวงเงินไปยังคณะ 

- ดําเนินการแจ้งจํานวนการจัดสรรจากมติที่ประชุม 
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ไปยังทุกคณะ 
พร้อมแจ้งรายละเอียดจํานวนเงินจํานวนคนให้คณะอย่าง
ละเอียด

7 คณะดําเนิน งาน ในระบบตาม
หนังสือแจ้งจากสํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

- คณะได้รับหนังสือการแจ้งจํานวนเงินจํานวนคนจาก 
สํานักงานพัฒนานักศึกษา แล้วดําเนินการขั้นต่อไปในระบบให้
ทันตามกําหนดเวลา 
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รูปภาพ 1 : ตัวอย่างการจัดสรรจาํนวนเงินผู้กู้รายเก่า 

 

 
รูปภาพ 2 : ตัวอย่างการจัดสรรจาํนวนเงินผู้กู้รายใหม่ 

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติประกาศรายชื่อในระบบ e-studentloan 
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1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา เข้าระบบ e-studentloan   
ที่ www.studentloan.or.th เลือกเมนูสถานศึกษา 

 
 

2. กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ระบบ โดยขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Y  ตามด้วยเลข 0 และ 
ตามด้วยรหัส สถานศึกษา 001857 ที่กองทุนเป็นผู้กําหนดให้ ซึ่งรหัสผู้ใช้ระบบรวมแล้วจะมีทั้งหมด 7 
หลัก ตัวอย่างเช่น รหัส สถานศึกษา Y001857  

3. กรอกรหัสผ่าน โดยจะต้องกรอกข้อมูลเป็น ตัวเลขทั้งหมด และไม่ต้องมี 
เครื่องหมาย – ตัวอย่างเช่น 1234567890 แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 
 

4. เลือกเมนูที่ 1.คัดเลือกผู้กู้ยืม แล้วเลือก 1.1บันทึกข้อมูล และเลือกประกาศรายช่ือผู้มี 
สิทธิกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

คลิกเลือกสถานศึกษา 

1. กรอกรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน 

2.คลิกเข้าส่ระบบ 
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5. ทําการระบุ ข้อมูลภาคเรียนในช่องปีการศึกษา  , เลือกประเภท ผู้กู้รายเก่าหรือผู้กู้ราย 

ใหม่ , เลือกระดับการศึกษา ปริญญาตรี , เลือกธนาคารที่นักศึกษายื่นกู้ , เลือกรายช่ือผู้กู้ที่ยังไม่ประกาศและ
ประเภทการเรียงลําดับของข้อมูล เช่น เรียงลําดับตามคณะเป็นต้น ที่สถานศึกษาต้องการตรวจสอบรายช่ือ 
และทําการกดปุ่มดูรายช่ือตามเง่ือนไข 

 
  6. ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาที่มีข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ในระบบ แล้วเลือกยืนยันข้อมูลเพ่ือ
อนุมัติประกาศรายช่ือ จากน้ันทําการพิมพ์ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ โดยกดที่ปุ่ม พิมพ์  

1.เลือกปีการศึกษา 2. เลือกประเภทผู้กู้ ราย
เก่า/รายใหม่ 3.เลือกระดับการศึกษาปริญญาตรี 
4.เลือกธนาคารท่ีนักศึกษายื่นกู้ 5. เลือกรายช่ือผู้
กู้ที่ยังไม่ประกาศ 6.เลือกประเภทการเรียงลําดับ 
เช่นแบบคณะ 7. กดปุ่มดูรายช่ือตามเง่ือนไข 
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7. ระบบจะทําการแสดง รายช่ือของผู้กู้ยืมที่ได้ทําการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิแล้ว   

 
 

 
 
 

 
ขั้นตอนท่ี 3 การอนุมัติสัญญากู้ยืมในระบบ e-studentloan  

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนานักศึกษา เข้าระบบ e-studentloan   
ที่ www.studentloan.or.th เลือกเมนูสถานศึกษา 

คลิกเลือกรายชื่อนักศึกษาท่ีจะ
อนุมัติประกาศรายชื่อท้ังหมด 

คลิกเลือกรายชื่อนักศึกษาท่ีจะ
อนุมัติประกาศรายชื่อรายบุคคล 



คู่มือการปฏิบัติงาน...การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 33 
 

 
 

2. กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ระบบ โดยขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Y  ตามด้วยเลข 0 และ 
ตามด้วยรหัส สถานศึกษา 001857 ที่กองทุนเป็นผู้กําหนดให้ ซึ่งรหัสผู้ใช้ระบบรวมแล้วจะมีทั้งหมด 7 
หลัก ตัวอย่างเช่น รหัส สถานศึกษา Y001857  

3. กรอกรหัสผ่าน โดยจะต้องกรอกข้อมูลเป็น ตัวเลขทั้งหมด และไม่ต้องมี 
เครื่องหมาย – ตัวอย่างเช่น 1234567890 แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 
4. เลือกเมนูที่ 2 สัญญา แล้วเลือก 2.1บันทึกข้อมูล และเลือกตรวจสอบสัญญาและเอกสาร 

แนบ  

คลิกเลือกสถานศกึษา 

1. กรอกรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน 

2.คลิกเข้าสู่ระบบ 
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5. ทําการระบุปีการศึกษา , เลือกระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนนักศึกษา ในกรณีที่ 
ต้องการตรวจสอบเฉพาะผู้กู้ยืมรายน้ัน , เลือกระดับการศึกษา , เลือกธนาคารที่นักศึกษาย่ืนกู้ , เลือก
สถานะยังไม่ตรวจสอบสัญญา และเลือกวิธีการเรียงลําดับข้อมูล กดปุ่มดูรายช่ือตามเง่ือนไขที่กําหนด  

 
 
 
6. เลือกคลิกที่      ในช่องสัญญาถูกต้องเอกสารแนบครบถ้วน ที่ต้องการตรวจสอบเอกสาร 

สัญญา ให้มีเครื่องหมาย      แล้วกดที่ปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
สัญญา  

1.เลือกปีการศึกษา 2. เลือกเลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน 3.เลือกระดับการศึกษาปริญญาตรี 4.
เลือกธนาคารที่นักศึกษาย่ืนกู้ 5. เลือกรายช่ือผูกู้้ที่

ยังไม่ตรวจสอบสัญญา 6.เลือกประเภทการ
เรียงลําดับ เช่นแบบคณะ 7. กดปุ่มดูรายช่ือตาม

เง่ือนไข เลื อ ก ร ะ บุ เล ข ที่ บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนนักศึกษาในกรณีที่ 
ต้องการตรวจสอบเฉพาะผู้กู้ยมืรายน้ัน 
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3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 1. ต้องปฏิบัติงานการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามประกาศกําหนดการกู้ยืมของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา อย่างเคร่งครัด 
 2. ต้องปฏิบัติงานด้านการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้
เคร่งครัด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3. การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ต้องพิจารณาจากกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเอกสารประกอบการกู้ยืม อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
 4. การใช้งานระบบ e-studentloan ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ควรใช้โปรแกรม Internet explore 
เวอร์ช่ัน 8,10,11 และ Google chrome เท่าน้ัน 
 4. พยายามควบคุมห้วงเวลาของการดําเนินงานในระบบ e-studentloan ให้อยู่ในระยะเวลาของ
กองทุนฯ กําหนด 
 
3.4 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาผู้เขียนได้ 
ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยําชํานาญ 

3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ 
5. บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง 

คลิกเลือกรายชื่อนักศึกษาท่ีจะ
อนุมัติสัญญารายบุคคล 
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ราชการอย่างเต็มที่ 
6. บุคลากรพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวัง 

มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทท่ี 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา และการพัฒนางาน 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เขียนได้
รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการปฏิบัติงานจริง และการ
ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
1.คอมพิวเตอร์ไม่รองรับระบบ e-studentloan -การใช้งานระบบ e-studentloan ให้มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ ควรใช้โปรแกรม Internet explore เวอร์
ชั่น 8,10,11 และ Google chrome เท่านั้น 

2.มหาวิทยาลัยไม่สามารถประกาศผลการอนุมัติให้
กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ในครั้งเดียว  

-แจ้งให้นักศึกษา ทราบแนวทางการประกาศ ผลการ
อนุมัติให้กู้ยืมของมหาลัย สาเหตุ ดังนี้ จ านวนผู้กู้ยืม
และวงเงินกู้ยืมท่ีสถานศึกษาได้รับจัดสรรจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นรอบๆ 

3.ทุกคณะประกาศผลการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยไม่พร้อมกันท าให้นักศึกษา
วิตก กังวล 

-ก าหนดวันเวลาประกาศผลการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาระดับคณะที่ชัดเจน 

4.การจัดสรรงบประมาณทั้งรายเก่ารายใหม่ไม่เพียง
กับจ านวนนักศึกษาท่ียื่นความประสงค์ขอกู้ยืม 

-สถานศึกษาต้องรวบรวมรายชื่อและจ านวนเพื่อขอ
วงเงินเพ่ิมรอบที่ 2 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

5.มีการปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาระดับคณะบ่อย ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับคณะไม่เข้าใจในระบบงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

-ผู้ปฏิบัติงาน ควรศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอน 
กระบวนงาน ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจในบริบทของ
ตนเอง และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

6.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีการปรับเปลี่ยน
การบริหารงาน ปรับเปลี่ยนแนวนโยบายค่อนข้างบ่อย 

-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และ
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
น าข้อมูลเสนอผู้บริหารและชี้แจงข้อมูลกับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าคณะเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนางานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันได้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแล้วน ามาพัฒนาแนวทางในการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่เป็น
ตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเครือข่ายเจ้าหน้าที่หรือเครือข่ายนักศึกษา 
  2.สถานที่ในการให้บริการนักศึกษา /หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกาองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาควรเป็นสถานที่กว้างขวางพร้อมในการให้บริการนักศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นสัดส่วนในการ
บริหารจัดการงานเนื่องจากงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีเอกสารเกี่ยวกับสัญญาการให้กู้ยืมเป็น
จ านวนมาก อนึ่ง ที่จัดเก็บเอกสารควรมีให้อย่างเพียงพอต่อการตรวจส อบได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นหลักฐาน
ส าคัญด้านการเงินของนักศึกษา 
  3.การด าเนินการขอกู้ยืม มีหลายขั้นตอนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาเข้าใจมากขึ้นควร
ท าข้ันตอนการกู้ยืม แบบกระชับ เข้าใจง่าย หรือฉบับพกพา 
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ภาคผนวก 
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ 

- พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ. 2560 
 -  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ .ศ. 2546 

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560  

- ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
แบบฟอร์มต่างๆ 
 - ตัวอย่างสัญญากู้ยืม ปีการศึกษา 2560 
 -  ตัวอย่างแบบยืนยัน  ปีการศึกษา 2560 

- แบบค าขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.101) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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