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บทที่ 1 
บทนำ 

 

ความเปนมาและความสำคัญ 
 
 งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปน
หนวยงานที่ใหบริการดานการใหคำปรึกษา และใหความชวยเหลือแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก 
ดานการศึกษา ดานทุนการศึกษา ดานสวนตัว และดานอาชีพ เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอม 
ทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ และเปนหนวยงานรับผิดชอบภาระ
งานดานจัดหาทุนการศึกษาทั่วไปแกนักศึกษา และกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ตลอดจนมีหนาที่
สงเสริม และจัดหาอาชีพแกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน 
 

 งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนภาระงานที่มีการดำเนินงานเพ่ือสรางโอกาส 
ทางการศึกษาใหแกนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยแตเรียนดี มีกระบวนการขั้นตอน 
ที่คอนขางซับซอนจึงทำใหอาจเกิดขอผิดพลาด ซึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญไมนอยไปกวาขั้นตอนอ่ืนๆ 
คือ การกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาผานระบบ กยศ.มรย. เน่ืองจาก
ผูปฏิบัติงานมักพบปญหาระหวางการตรวจสอบใบสมัครขอกูยืมเงิน นักศึกษาบางรายใชภาษา 
ไมถูกตอง ทำใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และนักศึกษามักไมเขาใจการกรอกขอมูลในแตละสวน 
เน่ืองจากมีหลายสวนที่ตองกรอกขอมูล ตลอดจนผูปฏิบัติงานตองทำหนาที่ถายทอดการใชงานระบบ
ใหกับนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนดูแลระบบใหสามารถใชงานไดตามปกติอยูตลอดเวลา 
ซึ่งจะเปนหนทางที่ชวยลดความยุงยากในการปฏิบัติงาน  
 

 จากปญหาดังกลาว ผูปฏิบัติงานจึงจัดทำคูมือน้ีขึ้นมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ใหเกิดความถูกตอง และเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเดียวกันสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดถูกตอง
ตามกระบวนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาผานระบบ กยศ.มรย. 
 

วัตถุประสงค 
 
 1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเรื่องการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ผานระบบ กยศ.มรย.สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามกระบวนการขั้นตอน 
 2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเรื่องการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ผานระบบ กยศ.มรย.ปฏิบัติงานไดถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 3. เพ่ือใหผูที่ปฏิบัติงานเรื่องการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ผานระบบ กยศ.มรย.ปฏิบัติหนาที่แทน สามารถปฏิบัติหนาที่แทนไดถูกตอง  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเรื่องการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษาผานระบบ กยศ.มรย.ไดถูกตองตามกระบวนการขั้นตอน 
 2. ผูปฏิบัติงานเรื่องการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาผานระบบ 
กยศ.มรย.ปฏิบัติงานไดถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ผูที่ปฏิบั ติงานหนาที่แทนเรื่องการกรอกใบสมัครขอกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาผานระบบ กยศ.มรย. สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง  
 

ขอบเขตของคูมือ 
 
 ขอบเขตหลักของการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง ขั้นตอนการกรอก 
ใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาผานระบบ กยศ.มรย. มีดังน้ี  
 1. การจัดทำ Work Flow ของกระบวนการ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.1 รายละเอียดวิธีการทำงานของแตละขั้นตอนยอย 
 2.2 เอกสาร/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ใชประกอบการดำเนินงาน  
 2.3 แบบฟอรม 
 2.4 ผูรับผิดชอบ 
 3. มาตรฐานงาน คือ ขอกำหนดในการปฏิบัติงาน 
 3.1 มาตรฐานระยะเวลา 

  3.2 มาตรฐานในเชิงคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล ความผิดพลาด ความ
คุมคาของงาน เปนตน 
 4. ระบบการติดตามประมวลผล 
 4.1 เพ่ือใชติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด 
 4.2 กำหนดรปูแบบ ระยะเวลาในการติดตาม  

 

คำจำกัดความเบื้องตน 
 
 1. การกูยืมลักษณะที่ 1  หมายถึง กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 2. การกูยืมลักษณะที่ 2 หมายถึง กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต 
(กรอ.) 
 3. ผูกูยืมรายเกา มรย. หมายถึง  นักศึกษาประเภทกูยืมเกินหลักสูตร หรือ นักศึกษาช้ันป 
ที่ 2-5  หรือ นักศึกษาที่เรียนช้ันป 1 ใหม ที่เคยไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน และเคยไดรับการโอนเงิน 
กยศ. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามากอน  
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 4. ผูกูรายเกา จากสถาบันอ่ืน หมายถึง นักศึกษาที่เคยมีประวัติการกูยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. 
มาจากโรงเรียนในระดับมัธยม หรือระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนมากอน (นักศึกษาเคยไดรับเงิน
กูยืม) และประสงคจะขอกูยืมเงินตอกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5. ผูกูรายใหม หมายถึง  นักศึกษาทุกช้ันปที่ไมเคยกูยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ. กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา หรือจากสถาบันใดๆ มากอน หรือ เคยขอกูยืมเงิน แตไมไดรับการอนุมัติใหกูยืม และ 
ไมเคยไดรับเงินกูยืมจาก กยศ. หรือ กรอ. 
 6. กยศ.101 หมายถึง แบบคำขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
 7. รายไดครอบครัวตอป หมายถึง รายไดรวมของผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดามารดา 
ในกรณีที่ บิดามารดาเปนผูใชอำนาจปกครอง หรือรายไดรวมของผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายได 
ของผูปกครอง ในกรณีที่ผูใชอำนาจปกครอง มิใชบิดามารดา หรือรายไดรวมของผูขอกูยืมเงิน รวมกับ
รายไดของคูสมรส ในกรณีที่ผูขอกูยืมเงินไดทำการสมรสแลว 
 8. พ่ีนองรวมบิดามารดา หมายถึง พ่ีนองที่เกิดจากบิดามารดาคนเดียวกัน  
 9. ผูปกครอง หมายถึง ผูที่ไมใชบิดามารดาที่มีอำนาจปกครองนักศึกษา 
 10. ผูรับรอง หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  10.1 เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการการเมือง, ขาราชการกรุงเทพมหานคร, ขาราชการ
ครู, ขาราชการตำรวจ, ขาราชการทหาร,ขาราชการฝายตุลาการ, ขาราชการฝายรัฐสภา, ขาราชการฝาย
อัยการ, ขาราชการพลเรือน, ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย, ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น, ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองทองถิ่น, กำนัน ผูใหญบาน แพทยประจำ
ตำบล สารวัตรกำนัน ผูชวยผูใหญบาน, เจาหนาที่หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ หรือองคการ
มหาชน, ขาราชการ พนักงาน หรือเจาหนาที่ อ่ืนซึ่ งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให เปนเจาหนาที่  
ของรัฐตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือ 
  10.2 เจาหนาที่ของรัฐผูรับบำเหน็จบำนาญ หรือ  
  10.3 หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู 
 11. หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผูขอกูยืมเงิน หมายถึง หนังสือที่ใชรับรองขอมูล 
การไมอุปการะเลี้ยงดูนักศึกษา 
 12. กยศ.มรย.06 หมายถึง หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผูขอกูยืมในกรณีที่บิดา
มารดาของผูกูยืมเงินหายสาบสูญ ทุพพลภาพ ไมมีสัญชาติไทย หรือขาดการติดตอกับนักศึกษา 
 13. คาเลาเรียน หมายถึง คาธรรมเนียมการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
 14. คาครองชีพ หมายถึง คาใชจายสวนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากคาเลาเรียน 
 15. รายไดประจำ หมายถึง รายไดที่ไดมาจากแหลงงานที่มีความมั่นคงและแนนอน 
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บทที่ 2 
โครงสราง และหนาที่ความรับผิดชอบ 

 
 กองพัฒนานักศึกษา จัด ต้ังขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การจัดโครงสราง 
การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549 มีโครงสราง
ประกอบดวย 4 งาน ดังน้ี 
 1.  งานบริหารทั่วไป            
 2.  งานพัฒนานักศึกษา 
 3.  งานสวัสดิการนักศึกษา    
 4.  งานแนะแนว  
 กองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ดำเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนจัดใหมี
บริการและสวัสดิการแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา 
เลาเรียน และเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณในทุกดาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่ดีในการนำ
ความรูที่สั่งสมไปใชประโยชนแกวิชาชีพไดอยางเต็มที่ และเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม 
 

 ปจจุบันบุคลากรในกองพัฒนานักศึกษา มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 15 คน ประกอบดวย
ขาราชการพลเรือน จำนวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน พนักงานราชการ  
จำนวน 2 คน และพนักงานจางเหมา จำนวน 2 คน  
 

โครงสรางการบริหารจัดการ (Organization chart) 
 

โครงสรางการบริหารจัดการของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย งาน 4 งาน ซึ่งอยูภายใต
การกำกับและดูแลของสำนักงานอธิการบดี แสดงดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.1   โครงสรางของการบริหารจัดการ (Organization chart) 
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 1. โครงสรางการบริหารหนวยงาน (Administration chart) 
 โครงสรางการบริหารหนวยงานของกองพัฒนานักศึกษา อยูภายใตการบังคับบัญชาโดย 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
และหัวหนางานตามลำดับช้ัน แสดงดังภาพที่ 2.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2   โครงสรางการบริหารหนวยงาน (Administration chart) 
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 2. โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
 โครงสรางการปฏิบัติงานของงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา อยูภายใตการกำกับและ
ดูแลโดยผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหนางานตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3   โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
 
 

* ผูปฏิบัติงาน 

ผูชวยศาสตราจารยวาสนา พิทักษธรรม 
ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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 3. ภาระหนาที่ของหนวยงาน 
 งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ดำเนินการเก่ียวกับการใหบริการในการ 
ใหคำปรึกษาและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก ดานการศึกษา ดานทุนการศึกษา 
ดานสวนตัว ดานอาชีพ โดยสรุปภาระงานที่รับผิดชอบดังน้ี  
 3.1 งานทุนการศึกษาทั่วไป โดยทำหนาที่ชวยเหลือและสงเสริม พรอมสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย โดยดำเนินการติดตอประสาน
หนวยงานจากภายใน และภายนอกที่มีความประสงคจะมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา  
 3.2 งานกองทุน เงิน ให กู ยืม เพ่ื อการศึ กษา (กยศ . และ กรอ .) โดยทำหน าที่  
จัดใหนักศึกษากูยืมเงินกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กองทุน กยศ. และ กรอ. โดยดำเนินการ
เปดรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษา ตลอดจนการดำเนินงานขั้นตอนตางๆ ที่เก่ียวของไดสำเร็จ 
ตามแผนการดำเนินงานประจำปที่วางไว เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย สามารถเลาเรียนไดตามหลักสูตร 
 3.3 งานดานใหคำปรึกษา โดยทำหนาที่ใหบริการใหคำปรึกษา และแนะแนวทางดานตางๆ 
ซึ่งครอบคลุมในสวน ปญหาดานการศึกษา ปญหาดานทุนการศึกษา ปญหาสวนตัว และใหคำปรึกษาดาน
อาชีพ 
 3.4 งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนง 
 
 1. หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงงาน 
 ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงสายงานนักวิชาการศึกษา ระบุบทบาทหนาที่  
ความรับผิดชอบของสายงานนักวิชาการศึกษา ดังน้ี 
 1.1 ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานน้ีครอบคลุมถึงตำแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือจัดทำนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา  
การสงเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เปนตน และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 1.2 ช่ือตำแหนงในสายงานและระดับตำแหนง 
  ตำแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตำแหนงดังน้ี คือ 
 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา ระดับเช่ียวชาญ 
นักวิชาการศึกษา ระดับทรงคุณวุฒิ 

  

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/006-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/006-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/006-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/006-c6.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/006-c7.html


8 
 

 2. หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย 
 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของนางสาวสุไรนี  มูซอ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา  
ระดับปฏิบัติการ 

 

 3. หนาที่และความรับผิดชอบ 

 3.1 งานทุนการศึกษาทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ี 
 (1) จัดทำประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ือขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา และประชาสัมพันธ 
รับสมัครทุนใหนักศึกษาทราบ 
 (2) จัดทำใบสมัครทุนการศึกษา 
 (3) จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานทุน 
 (4) จัดทำบันทึกขอความ และนำสงใบสมัครไปยังคณะ และประสานใหคณะแตงต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือก 
 (5) จัดทำประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก และประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
ผาน เว็บไซตหนวยงาน 
 (6) เบิกจายเงินทุนการศึกษา 
 (7) รับรายงานตัวพรอมการปฐมนิเทศนักศึกษาผูผานการคัดเลือก 
 (8) สงใบเสร็จรับเงินใหแกหนวยงานที่จัดสรรทุน 

 (9) สงใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุนใหกับหนวยงานที่จัดสรรทุน 
 3.2 งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)  
 (1) จัดทำแผนและปฏิทินการดำเนินงานแตละภาคเรียน 
 (2) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ประสงคจะกูยืมเงินในแตละปการศึกษา  
 (3) ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผูมีสิทธ์ิกูยืมเงิน 
 (4) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิกูยืมเงิน ผานระบบ e-studentloan และจัดทำประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธ์ิกูยืมเงินใหนักศึกษาทราบ ผานชองทางตางๆ  
 (5) จัดใหผูมีสิทธ์ิกูยืมและผูค้ำประกันลงนามในสัญญา 
 (6) ตรวจสอบสัญญาและหลักฐานประกอบการทำสัญญาของผูกูแตละราย และ
บันทึกขอมูลผูกูที่สัญญาถูกตอง เขาระบบ e-studentloan 
 (7) ลงทะเบียนแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพใหผูกู ผานระบบ e-studentloan 
 (8) จัดใหผูกูลงนามในแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพและตรวจสอบ 
ความถูกตองของแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพของผูกูที่ลงนามแลว และยืนยันความถูกตอง
ของเอกสารในระบบ e-studentloan 
 (9) จัดทำใบนำสงสัญญาและแบบยืนยันคาเลาเรียนและคาครองชีพ ผานระบบ
จัดการเงินกู มรย.  
 (10) จัดทำหนังสือราชการออก และจัดสงสัญญาและแบบยืนยันคาเลาเรียนและ 
คาครองชีพ ใหกับธนาคารเพ่ือโอนเงิน 
 (11)  รับไฟลรายช่ือที่ ไดรับการโอนเงินคาเลาเรียนจากธนาคาร (Auto-mail)  
ผานทาง e-mail ของหนวยงาน 
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 (12)  สรุปขอมูลรายช่ือที่ไดรับการโอนเงินทุกสิ้นเดือน และจัดเตรียมขอมูลรายช่ือ
ในรูปแบบไฟล excel 
 (13)  นำไฟลขอมูลเขาระบบจัดการเงินกู มรย. เพ่ือประมวลผลรายงานประกอบ 
การโอนเงิน จำนวน 4 รายงาน 
 (14)  จัดทำหนังสือราชการออก และเสนอผูบังคับบัญชาลงนามใบเบิกเงิน 
 (15) สงขอมูลการโอนเงินใหกองบริการการศึกษาทราบ เพ่ือออกเลขที่ใบเสร็จแก
นักศึกษาที่ไดรับการชำระคาบำรุงการศึกษา 
 (16)  สรุปและจัดเตรียมไฟลขอมูลการใหกูยืมเงินประจำภาคเรียน และรายงานขอมูล
เขาระบบ e-audit เพ่ือให กยศ.ประมวลผลจำนวนเงินที่ตองคืนกลับ 
 (17)  จัดพิมพรายงานการคืนเงิน กยศ. 205 (ใบแจงการคืนเงิน) และ กยศ. 206 
(เอกสารรายละเอียดแจงการคืนเงิน) จากระบบ e-audit 
 (18)  คืนเงินที่นักศึกษากูยืมเกิน ตามรายงานการคืนเงิน กยศ.205 (ใบแจงการคืน
เงิน) และ กยศ.206 (เอกสารรายละเอียดแจงการคืนเงิน) ผานธนาคาร 

 3.3 งานดานใหคำปรึกษา 
 (1) ใหคำปรึกษากลุม 
 (2) ใหคำปรึกษารายบุคคล 
 (3) ประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ 
 (4) ใหบริการศูนยเพ่ือนใจวัยรุน (Friend Corner for Youth) 

 3.4 งานบริการนักศึกษาพิการ 
 (1) รวบรวมขอมูลนักศึกษาที่มีความบกพรองทางรางกายในแตละปการศึกษา 
 (2) จัดทำบัญชีรายช่ือนักศึกษาทุนพิการ 
 (3) ใหขอมูลการใหบริการ/แจงเรื่องเงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ/
สอบถามความตองการในการขอรับความชวยเหลือของนักศึกษาพิการ 
 (4) ประสานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการสงหลักฐานแสดง 
ความจำนงเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
 (5) เบิกจายเงินอุดหนุนแกนักศึกษาพิการ 
 (6) ใหบริการยืม-คืนอุปกรณตางๆ ที่ชวยอำนวยความสะดวกระหวางการเรียน 
แกนักศึกษาพิการ 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 จากภาระหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผู เขียนไดเลือกเอาภาระงานดาน 
งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ขอ 3.2 การกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษาผานระบบ กยศ.มรย. มาเขียนคูมือการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(Flow Chart) ดังภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  Flow Chart ขัน้ตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 ผานระบบ กยศ.มรย. 
 

1 2 
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ภาพที่ 2.4  Flow Chart ขัน้ตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 ผานระบบ กยศ.มรย. (ตอ) 
 

3 

1 

กรอกขอมูลผูรบัรองรายได/ 
รับรองผูอุปการะ/รับรองที่อยูอาศัย 
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ภาพที่ 2.4  Flow Chart ขัน้ตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 ผานระบบ กยศ.มรย. (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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 บทที่ 3 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 
 
 ในการปฏิบัติงานตามคูมือน้ี เรื่องขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษาผานระบบ กยศ.มรย. ผูปฏิบัติงานไดรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นจากการกรอกใบสมัคร 
ขอกูยืมเงิน แลวนำมาพัฒนาเปนระบบสำหรับการกรอกใบสมัคร โดยยึดหลักเกณฑการจัดทำและ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังน้ี 
  

 1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
  หมวด 4 การใหกูยืมเงิน 
   มาตรา 37  
   กอนเร่ิมปการศึกษาแตละปใหคณะกรรมการประกาศกำหนดลักษณะของเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษาขอบเขตการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษารวมตลอดทั้งประเภทวิชาสถานศึกษาหรือ
ระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรที่จะใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาประกาศตามวรรคหน่ึงใหเผยแพร 
ใหประชาชนทราบทั่วไปโดย 
   1) ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สำนักงานและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ของสำนักงาน  
   2) สงใหสถานศึกษา และใหสถานศึกษาที่ไดรับประกาศดังกลาว เผยแพร 
ใหประชาชนทราบ โดยทั่วไปโดยอยางนอยตองปดประกาศไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณ
สถานศึกษา 
   มาตรา 38  
   สถานศึกษาที่ประสงคจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ีใหย่ืน
คำขอเขารวมดำเนินงานตอกองทุนตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกำหนดสถานศึกษา
ที่ไดรับความเห็นชอบใหเขารวมดำเนินงานกับกองทุนตามวรรคหน่ึงใหทำบันทึกขอตกลงกับกองทุน  
ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดและตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดไวในบันทึกขอตกลงโดยเครงครัด 
หากสถานศึกษาใดไมปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองครบถวนกองทุนอาจเพิกถอนการเขารวมดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาแหงน้ันก็ได 
   มาตรา 39 นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดจะขอกูยืมเงินกู ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตองศึกษาอยูในสถานศึกษาที่รวมดำเนินงานกับกองทุนตามมาตรา 38 และตองมีสัญชาติไทย 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการกำหนด 
   มาตรา 40 นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดจะขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะ
ใดใหย่ืนคำขอตอคณะกรรมการทั้งน้ีตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
   มาตรา 41 นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา
ตองทำสัญญากูยืมเงินตามแบบหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกำหนดในการทำ
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สัญญากูยืมเงินตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจะกำหนดใหมีผูค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุนดวยก็
ได 
   มาตรา 42 ผูกูยืมเงินมีหนาที่ ตองปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงินโดยเครงครัด 
เพ่ือประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุนผูกูยืมเงินมีหนาที่  
ดังตอไปน้ี 
   (1) ใหความยินยอมในขณะทำสัญญากูยืมเงินเพ่ือใหผูมีหนาที่จายเงินได 
พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากรหักเงินไดพึงประเมินของตนตามจำนวนที่กองทุน
แจงใหทราบเพ่ือชำระเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาคืนกองทุน 
   (2) แจงสถานะการเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตน
ทำงานดวย ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานและยินยอมใหหักเงินไดพึงประเมินของตน 
เพ่ือดำเนินการตามมาตรา 41 
   (3) ยินยอมใหกองทุนเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนที่อยูในครอบครอง 
ของบุคคลอ่ืนรวมทั้ง ยินยอมใหกองทุนเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุน 
   มาตรา 43 ในแตละภาคการศึกษาใหผู กู ยืม เงินแจ งขอเบิกเงินกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาตอกองทุนโดยการลงทะเบียนเรียน จำนวนเงินคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเน่ือง 
กับการศึกษา และคาครองชีพตองไดรับการรับรองจากสถานศึกษา ทั้งน้ี ตามแบบที่คณะกรรมการ
กำหนดใหกองทุนจายคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาตามจำนวนที่ไดรับแจง 
ตามวรรคหน่ึง ใหแกสถานศึกษาที่ผูกูยืมเงินศึกษาอยู สำหรับคาครองชีพใหกองทุนจายเขาบัญชี 
ของผูกูยืมเงินโดยตรง และใหถือวาเงินที่จายใหแกสถานศึกษาหรือผูกูยืมเงิน ดังกลาวเปนสวนหน่ึง
ของเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกูยืมเงินตองชำระคืนกองทุนใหถือวาจำนวนคาเลาเรียน คาใชจาย 
ที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพตามที่ไดรับแจงและกองทุนไดโอนใหแกสถานศึกษาและ 
ผูกูยืมเงิน เปนจำนวนอันถูกตองที่ผูกูยืมเงินมีหนาที่และความรับผิดตองชดใชเงินคืนใหแกกองทุน 
ทั้งน้ี หากมียอดเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลว ใหกองทุนแจงใหผูกูยืมเงินทราบดวย 
 

 2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาวาดวย การดำเนินงาน 
หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 
  หมวด 2 ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
   ขอ 8 ผูกูยืมเงินกองทุน มี 2 ประเภท ไดแก 
    (1) ผูกูยืมเงินรายใหม  หมายถึง นักเรียน นักศึกษาผูที่ ไม เคยกู ยืม
เงินกองทุนมากอน หรือเปนผูที่เคยกูยืมเงินมากอน และไดชำระหน้ีคืนเสร็จสิ้นแลว 
    (2) ผูกูยืมเงินรายเกา หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่อยูในระหวางการศึกษา
และเคยกูยืมเงินกองทุนมากอนไมวาจะเคยกูยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืน หรือสถานศึกษาปจจุบันก็ตาม 
   ขอ 9 ผูกูยืมเงินตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 ดังน้ี 
    (1) เปนผูมีสัญชาติไทย 
    (2) เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนด 
    (3) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนด 
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   ขอ 10 ผูกูยืมเงินมีหนาที่ดังน้ี 
    (1) ใหขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมตรงกับความเปนจริง 
    (2) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการกูยืม 
    (3) แจงการเปลี่ยนช่ือ ยายที่อยู หรือยายสถานศึกษา และจบการศึกษาหรือพน
สภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา ภายในสิบหาวันนับแตวันเปลี่ยนช่ือ ยายที่อยู  ยายสถานศึกษา  
จบการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา ตอผูบริหาร และจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน)) 
    (4) แสดงตนตออาจารยที่ปรึกษา ตามขอ 36 (3) อยางนอยภาคละหน่ึงครั้ง 
    (5) ใหความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดในหมวด 8 
    (6) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
   ขอ 11 นักเรียน นักศึกษาที่ขอกูยืมเงินกองทุนตองศึกษาอยูในสถานศึกษาที่มี
สถานภาพตามขอ 15 และขอ 16 แลว เทาน้ัน 
   ขอ 12 นักเรียน นักศึกษาผูใดประสงคจะกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ใหย่ืนคำขอ
ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด ตอผูซึ่งไดรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ณ สถานศึกษาที่ตน
กำลังศึกษาอยูหรือที่ประสงคจะเขาศึกษา แลวแตกรณีการย่ืนคำขอตามวรรคหน่ึงใหยื่นไดทุกวัน  
ในเวลาทำการของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
  หมวด 4 คณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจำสถานศึกษา 
   ขอ 17 ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน
ประจำสถานศึกษา จำนวนเจ็ดคน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา เปนประธาน ผูแทนองคกร
ชุมชน จำนวนสามคน เปนกรรมการ อาจารยหรือครูของสถานศึกษาน้ัน จำนวนสามคน  
เปนกรรมการ และในจำนวนน้ีใหประธานแตงต้ังอาจารยหรือครูเปนกรรมการและเลขานุการ จำนวน
หน่ึงคน ผูแทนองคกรชุมชนตามวรรคหน่ึงใหหมายถึงบุคคลที่อยูในองคกรชุมชนตามความหมาย 
ที่คณะกรรมการกำหนด 
   ขอ 18 คณะกรรมการพิจารณาใหกูยืมเงินประจำสถานศึกษา มีอำนาจหนาที่
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่ขอกูยืมเงินเพ่ือเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
โดยดำเนินการดังน้ี 
    (1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 
    (2) สัมภาษณผูขอกูยืมเงิน รวมทั้งถามีความจำเปนอาจสัมภาษณบุคคลอ่ืน 
ที่เกี่ยวของดวย 
    (3) ตรวจสอบโดยเย่ียมเยียนครอบครัวของผูขอกูยืมเงินในกรณีที่เห็นวา 
มีความจำเปน 
    (4) สรุปขอมูลการกูยืมเงินของผูขอกูยืมเงิน 
    (5) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่ เกี่ยวของกับการคัดเลือกผูขอกู ยืมเงินตามที่
คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หน่ึง หรือคณะอนุกรรมการบัญชีที่สองมอบหมาย 
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   ขอ 19 ในการดำเนินการตามขอ 18 คณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน
ประจำสถานศึกษาอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือทำหนาที่แทนก็ได 
   ขอ 20 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจำสถานศึกษา 
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่มาประชุม
ตองมีผูแทนองคกรชุมชนอยางนอยหน่ึงคนเขารวมประชุมดวย จึงถือวาเปนองคประชุม การวินิจฉัย 
ช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  หมวด 5 การเตรียมการและการคัดเลือกผูกูยืมเงิน 
   ขอ 21 ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ที่ดำเนินงานกองทุนตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ 
และวิธีการของคณะกรรมการอยางเครงครัดและตองจัดใหมีสถานที่บุคลากรใหเหมาะสมและเพียงพอ
ในการดำเนินงานกองทุนผูบริหารสถานศึกษานอกจากมีหนาที่ตามวรรคหน่ึงแลว ใหมีหนาที่ตามที่
คณะกรรมการมอบหมายดวย 
   ขอ 22 ผูบริหารสถานศึกษาตองปดประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
หลักเกณฑ และวิธีการดำเนินงานกองทุนไวในที่ที่เห็นไดทั่วไปใหนักเรียน นักศึกษาทราบโดยเปดเผย 
ณ สถานศึกษา 
   ขอ 23 ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีการดำเนินการเพ่ือเตรียมการและ
คัด เลือกผู กู ยืม เงินตามหลัก เกณ ฑ และวิ ธีการที่ คณ ะอนุกรรมการบัญ ชีจ ายที่ ห น่ึ ง และ
คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองกำหนด ซึ่งอยางนอยตองดำเนินการดังน้ี 
    (1) ประชาสัมพันธเรื่องกองทุน 
    (2) แนะนำใหคำปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 
    (3) รับแบบคำขอ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑของผูกูยืมเงิน 
    (4) เตรียมเอกสารขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 
    (5)  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจำ
สถานศึกษา 
    (6)  จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน
ประจำสถานศึกษา 
    (7)  จัดทำประกาศผูไดรับการคัดเลือกใหกูยืมเงิน 
    (8)  จัดเก็บเอกสารตาง ๆ ไวเพ่ือการตรวจสอบ 
   ขอ 24 การคัดเลือกผูกูยืมเงินจะกระทำไดตอเมื่อมีคุณสมบัติตามขอ 9 และ
เปนผูมีสถานภาพเปนนักเรียน นักศึกษา โดยไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 
ที่คัดเลือกน้ันแลว 
   ขอ 25 การพิจารณาคัดเลือกผูกูยืมเงินรายใหม กรณีเงินที่ไดรับจัดสรรไมเพียง
พอที่จะใหกูยืมเงิน ใหพิจารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพยของผูขอกูยืมเงินและเปนผูที่มีภูมิลำเนา
ที่อยูในเขตของสถานศึกษาโดยใหคำนึงถึงผูที่มีคุณสมบัติและเคยขอกูยืมเงินกองทุนในปการศึกษา 
ที่ผานมาของสถานศึกษาน้ันแตไมไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน 
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   ขอ 26 การพิจารณาการคัดเลือกผูกูยืมเงินรายเกา สถานศึกษาตองดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณผูกูยืมเงินทุกครั้ง เมื่อไดผูกูยืมเงินมีคุณสมบัติครบถวนแลว 
ใหพิจารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพย สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการเรียน และความประพฤติ 
ของผูกูยืม 
   ขอ 27 เมื่อผูบริหารสถานศึกษาไดอนุมัติการกูยืมเงินแกนักเรียน นักศึกษาแลว 
ใหผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการดังน้ี 
    (1 ) ประกาศรายช่ือผูขอกู ยืมเงินที่ ไดรับอนุมั ติ โดยเปดเผย ณ 
สถานศึกษา 
    (2) รายงานผลการคัดเลือกใหสำนักงานกองทุน และผูบริหารและ 
จัดการเงินใหกูยืม(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) สาขาที่เปดบัญชีทราบตามแบบที่สำนักงาน
กองทุนกำหนด 
 

 3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ 
การเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
  3.1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืม (ฉบับที่ 2)” 
  3.2 ให กำหนดคุณ สมบั ติ อ่ืนของผู กู ยืม เงิน เพ่ิ ม เติม เปนขอ  2.8 ของประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพย
และคุณสมบัติของผูกูยืมเงินดังน้ี 
  “2.8 ตองมีอายุในขณะที่ขอกู โดยเมื่อนับรวมกับระยะปลอดหน้ี 2 (สอง) ป
และระยะเวลาผอนชำระอีก 15 (สิบหา) ป รวมกันแลวตองไมเกิน 60 (หกสิบ) ป” 
 4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการ
เปน ผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  
  4.1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 3)” 
  4.2  ใหยกเลิกความในขอ 1 . ของประกาศคณะกรรมการกองทุน เงินให กู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงินและ
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
   “ขอ 1. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย 
    1.1 ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความตอไปน้ี 
   ก. ผูขอกูยืมรายเกาต้ังแตปการศึกษา 2541 ยอนหลังไป ที่มีรายได
ตอครอบครัวไมเกิน 300,000 บาท ตอป 
   ข. ผูขอกูยืมรายเกาต้ังแตปการศึกษา 2541 จนถึงปการศึกษา 
2550 ที่มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน150,000 บาท ตอป 
   ค. ผูขอกูยืมต้ังแตปการศึกษา 2551 จนถึงปการศึกษา 2550 เปน
ตนไปที่มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 200,000 บาท ตอป 
    1.2 รายไดตอครอบครัว พิจารณาหลักเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
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   ก. รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมรวมกับรายไดของบิดา
มารดา ในกรณีที่ บิดา มารดา เปนผูใชอำนาจปกครอง 
   ข. รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายได 
ของผูปกครองในกรณีที่ผูใชอำนาจปกครองมิใชบิดามารดา 
   ค. รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรส
ในกรณีที่ผูขอกูยืมไดทำการสมรสแลว 
    1.3 ในการรับรองรายไดของผูขอกูยืมเงินตามขอ 1.1 ใหผูขอกูยืมจัดหาบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงดังตอไปน้ีเปนผูรับรอง 
   ก. ขาราชการผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ 5 หรือเทียบเทา 
   ข. หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู 
   ค. ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป” 
 

 5. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ 
การเปน ผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2556 
  5.1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2556” 
  5.2 ใหยกเลิกความในขอ 1.3 ของประกาศคณะกรรมการกองทุน เงินให กู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
การเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของ ผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 3) และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   “1.3 ในการรับรองรายไดของผูขอกูยืมตาม 1.1 ใหผูขอกูยืมจัดหาบุคคลใดบุคคล
หน่ึงดังตอไปน้ี เปนผูรับรอง” 
   ก. เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
   ข. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
   ค. หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู” 
 

 6. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ 
การเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
  6.1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2559” 
  6.2 ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน พ.ศ. 2544  
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
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การเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติของผูกูยืมเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และใหใชขอความ
ตอไปน้ีแทน 
  “ขอ 2 นอกจากคุณสมบัติเปนผูมีสัญชาติไทยตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 แลว นักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินจะตองมี
คุณสมบัติอ่ืน ดังตอไปน้ี 
    2.1 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ที่อยูในสังกัด ควบคุมหรือ
กำกับดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    2.2 เปนผูมีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) 
หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหน่ึงปการศึกษากอนหนาปที่จะขอกูยืมไมต่ำกวา 2.00 สำหรับผูขอกูยืมเงิน
แตละกลุม ดังตอไปน้ี 
   2.2.1 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม หรือเปนผูกูยืมเงินรายเกา เปลี่ยน
ระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
   2.2.2 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนช้ันปทุกระดับการศึกษา 
   2.3 เปนผูมีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้น
รายแรง หรือไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ด่ืม
สุราเปนอาจิณหรือเที่ยวเตร ในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
    2.4 เปนผูที่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษา
กอนหนา ปการศึกษาที่จะขอกูยืม โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม
หรือสาธารณะที่นาเช่ือถือ ตามจำนวนช่ัวโมงที่กำหนดสำหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปน้ี 
   2.4.1 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม หรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยน
ระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไมกำหนดช่ัวโมง 
   2.4.2 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนช้ันปทุกระดับการศึกษา ไม
นอยกวา 36 ช่ัวโมง  
   การทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอชุมชนสังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความ
เมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพ่ือชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะ
การจาง 
    2.5 ตองมีอายุในขณะที่ขอกู โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี 2 
(สอง)ป และระยะเวลาผอนชำระอีก 15 (สิบหา)ป รวมกันแลวตองไมเกิน 60 (หกสิบ)ป 
    2.6 ไมเคยเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน 
    2.7 ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจำในหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา 
    2.8 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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    2.9 ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ” 
  6.3 ในกรณีจำเปนซึ่งเห็นสมควรใหคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามี
อำนาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามประกาศน้ี 
  6.4 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษามีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยช้ีขาด แลวรายงานผลใหคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาทราบ 
  6.5 ประกาศน้ีใหใชบังคับการดำเนินงานกองทุนต้ังแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

 

 7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูกูยืมเงิน ประจำปการศึกษา 2562 
 7.1 การพิจารณาคัดเลือกผูกูยืมเงินนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป ดังน้ี 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) ศึกษาหรือไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาที่รวมดำเนินงาน
กับกองทุน 
 (3) เปนผูขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเขาศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแหงเดียว
ในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน 
 (4) มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 (5) มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง
หรือไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ด่ืมสุรา 
เปนอาจิณหรือเที่ยวเตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
 ข. ลักษณะตองหาม ดังน้ี 
  (1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหน่ึงมากอน เวนแต
จะไดกำหนดเปนอยางอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหน่ึง
ลักษณะใด 
  (2) เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจำในหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ในลักษณะเต็มเวลาเวนแตจะไดกำหนดเปนอยางอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาลักษณะหน่ึงลักษณะใด 
  (3) เปนบุคคลลมละลาย 
  (4) เปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) เปนหรือเคยเปนผูที่ผิดนัดชำระหน้ีกับกองทุน เวนแตไดชำระหน้ีดังกลาว
ครบถวนแลวนอกจากที่กำหนดในขอ ก. และ ข. นักเรียนหรือนักศึกษาผูจะขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามเฉพาะอ่ืนตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนดสำหรับการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะน้ัน ๆ ดวย 
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 8. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 
 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 ใหการ
สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่แคลนทุนทรัพย นักเรียนหรือนักศึกษาผูจะ
ขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ในลักษณะที่ 1 นอกจากจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 7 วรรคหน่ึง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน 
พ.ศ. 2561 แลว จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังตอไปน้ี 
 (1) เปนผูที่มีรายไดตอครอบครัว ไมเกินสองแสนบาทตอป ทั้งน้ี รายไดตอครอบครัวให
พิจารณาจากหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
  (ก) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดามารดา 
ในกรณีที่บิดามารดาเปนผูใชอำนาจปกครอง 
  (ข) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของผูปกครอง ใน
กรณีที่ผูใชอำนาจปกครอง มิใชบิดามารดา 
  (ค) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของคูสมรส ใน
กรณีผูขอกูยืมเงินไดทำการสมรสแลวใหนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุป
ยอดเงินเดือนที่ไดรับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตครอบครัวที่ไมมี
รายไดประจำหรือไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหจัดหาเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐผูรับบำเหน็จ
บำนาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนา
สถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู เปนผูรับรองรายไดเพ่ือใหกองทุนใช
ประกอบการพิจารณารายไดตอครอบครัวดังกลาวดวย 
 (2) เปนผูที่มีอายุในขณะที่ขอกูยืมเงินกองทุน โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ีสอง
ปและระยะเวลาผอนชำระอีกสิบหาป รวมกันแลวตองไมเกินหกสิบป 
 (3) เปนผูที่ เขาศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับ
อาชีวศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อนุปริญญา/ปริญญาตรี) หรือระดับอุดมศึกษา 
(อนุปริญญา/ปริญญาตรี) 
 (4) เปนผูที่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาป
การศึกษาที่จะขอกูยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือ
สาธารณะที่นาเช่ือถือตามจำนวนช่ัวโมงที่กำหนดสำหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปน้ี 
  (ก) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม หรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่
ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไมกำหนดจำนวนช่ัวโมง 
  (ข) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนช้ันปทุกระดับการศึกษา ไมนอยกวาสามสิบหก
ช่ัวโมง การทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหน่ึง หมายถึง การบำเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความ
เมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพ่ือชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะ
การจาง 
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 9. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2  
 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 ใหการ
สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา ที่เปนความตองการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศนักเรียนหรือนักศึกษา
ผูจะขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 2 นอกจากจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 7 วรรคหน่ึง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน 
พ.ศ. 2561 แลว จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังตอไปน้ี 
 (1) เปนผูที่ศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา วาดวยสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเปนตอการพัฒนาประเทศ 
 (2) เปนผูที่มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในปการศึกษาที่ย่ืนคำขอกูยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
 (3) เปนผูที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังน้ี 
  (ก) ระดับการศึกษาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด 
 (4) เปนผูที่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาป
การศึกษาที่จะขอกูยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือ
สาธารณะที่นาเช่ือถือตามจำนวนช่ัวโมงที่กำหนดสำหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปน้ี 
  (ก) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม หรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา 
ที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไมกำหนดจำนวนช่ัวโมง 
  (ข) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนช้ันปทุกระดับการศึกษา ไมนอยกวาสามสิบหก
ช่ัวโมงการทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหน่ึง หมายถึง การบำเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความ
เมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพ่ือชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะ
การจาง 
 (5) นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ (1) – (4) หากประสงคจะกูยืมเงินคา
ครองชีพจะตองเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัวไมเกินสองแสนบาทตอป ทั้งน้ี รายไดตอครอบครัว ให
พิจารณาจากหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
 (ก) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดา
มารดา ในกรณีที่บิดามารดาเปนผูใชอำนาจปกครอง 
 (ข) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของผูปกครอง 
ในกรณีที่ผูใชอำนาจปกครองมิใชบิดามารดา 
 (ค) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของคูสมรส 
ในกรณีผูขอกูยืมเงินไดทำการสมรสแลวใหนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุป
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ยอดเงินเดือนที่ไดรับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตครอบครัวที่ไมมี
รายไดประจำหรือไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหจัดหาเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐผูรับบำเหน็จ
บำนาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนา
สถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู เปนผูรับรองรายได เพ่ือใหกองทุนใช
ประกอบการพิจารณารายไดตอครอบครัวดังกลาวดวย 
 กรณีที่ผูขอกูยืมรายใดเคยกูยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแลวแตผิดนัดชำระหน้ี 
และไดทำสัญญาประนีประนอมยอมความกอนฟองคดี และ/หรือเคยถูกฟองรองดำเนินคดีมาแลว  
ผูขอกูยืมรายน้ันสามารถกูยืมเงินกองทุนตอไป หากไดชำระหน้ีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
หรือชำระหน้ีตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแลว โดยผูกูยืมตองชำระหน้ีปดบัญชีพรอมทำหนังสือแจงให
กองทุนทราบ โดยใหจัดสงหนังสือพรอมเอกสารการชำระหน้ีไดทั้งทางโทรสาร 0-2016-4800 และ
สงทางไปรษณีย ทั้งน้ี การจะไดรับหรือไมไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน ผูขอกูยืมเงินและสถานศึกษา
จะตองดำเนินการใหอยูภายใตกรอบกำหนดเวลาการใหกูยืมประจำปดวย 
 

 10. ประเภทของผูกูยืมเงิน 
 (1) ผูกูยืมเงินรายเกา หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษา และเคย
กูยืมเงินกองทุนมากอน ไมวาจะเคยกูยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาปจจุบันก็ตาม และให
หมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษาและเคยกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารกองทุน 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 (2) ผูกูยืมเงินรายใหม หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูที่ไมเคยกูยืมเงินกองทุน หรือ
เปนผูที่เคยกูยืมเงินกองทุนมากอนและไดชำระหน้ีคืนครบถวนแลว 
 

 11. เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาผูกูยืมเงิน 
 11.1 แบบคำขอกูยืมเงินที่จัดพิมพออกจากระบบ e-Studentloan 
 11.2 แบบคำขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101) พรอมเอกสาร
ประกอบ ดังน้ี 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูย่ืนคำขอกูยืมเงิน 
 (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผูปกครอง 
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคูสมรสของผูย่ืนคำขอกูยืมเงิน (ถามี) 
 (4) สำเนาทะเบียนบานของผูย่ืนคำขอกูยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผูปกครอง  
คูสมรส (ถามี) 
 (5) เอกสารประกอบการรับรองรายได 
   (ก) มีรายไดประจำ 
   (ข) ไมมีรายไดประจำ (กยศ.102) 
 (6) แผนผังแสดงที่ต้ังของที่อยูอาศัย พรอมรูปถายที่อยูอาศัยของบิดา มารดา 
หรือผูปกครอง 
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 (7) ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 
 (8) บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
 (9) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนวหรืออาจารยที่ปรึกษา (กยศ.103) 
 (10) อ่ืนๆ (ถามี) 
 

 หมายเหตุ : (ก) กรณีผูขอกู บิดา มารดา ผูปกครอง และ/หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงิน มีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ใหแนบสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 (ข) กรณีบิดา มารดา ของผูขอกูเสียชีวิต ใหแนบสำเนาใบมรณบัตร หรือสำเนา
ทะเบียนบานที่ประทับคำวา “ตาย” ประกอบการพิจารณา 
 (ค) กรณีบิดา มารดา ของผูขอกูยืมเงิน หยาราง (กรณีจดทะเบียนสมรส) ใหแนบ
สำเนาใบหยารางประกอบการพิจารณา 
 (ง) สำเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือช่ือ โดยเจาของเอกสาร เชน สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาตองเปนผูรับรองสำเนาถูกตอง เปนตน 
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ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาที่ประสงคจะกูยืมทราบขาวสารและประกาศตางๆ  
ที่เกี่ยวของในการกูยืมเงิน ผานชองทางดังน้ี  
 1.1 เว็บไซต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 1.2 เว็บไซต กยศ. ม.ราชภัฏยะลา  
 1.3 Facebook : เครือขายนักศึกษาเงินกู กยศ.มรย. 
 2. ใหจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ ในการกรอกใบสมัครผานระบบ  
กยศ.มรย. 
 3. ควรมีการแสดงตัวอยางการกรอกขอมูลผานระบบใหนักศึกษาไดศึกษาเปนตัวอยาง 
 4. ตองมีการกำชับกับนักศึกษาอยูเสมอถึงการเลือกประเภทผูกูยืมของตนเองเน่ืองจากจะ
สงผลโดยตรงตอเอกสารแบบฟอรมใบสมัคร 
 5. ตองมีการอธิบายใหนักศึกษาทราบถึงเง่ือนไขของผูรับรองรายไดที่สามารถรับรองได 
 6. ผูปฏิบัติงานตองหมั่นตรวจสอบความพรอมของระบบอยูเสมอๆ 
 7. การพิจารณาใบสมัครขอกูยืมเงินที่ไดจากระบบ หากมีขอสงสัยควรสอบถามจากนักศึกษา
เพ่ือประกอบการพิจารณาการตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูล 
 8. นักศึกษามักไมเขาใจความหมายของคำวา “รายไดประจำและไมประจำ” โดยรายได 
แตละประเภทจะมีการตรวจสอบรายไดแตกตางกัน โดยรายไดประจำ ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบจาก
หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกใหโดยหนวยงานตนสังกัดของผูมีอำนาจปกครองนักศึกษา สวนรายได 
ไมประจำ ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบจากหนังสือรับรองรายได กยศ.102 แทน หากนักศึกษากรอก
ขอมูลสวนน้ีไมถูกตอง จะสงผลโดยตรงกับเอกสารที่ตองตรวจสอบรายได 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 การปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ผานระบบ กยศ.มรย. ผูปฏิบัติงาน ตองมีการศึกษา และรวบรวมขอมูลจากระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับของกองทุนฯ ที่เปนปจจุบัน เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
การสมัครขอกูยืมเงิน ตลอดจนพัฒนาระบบใหเปนปจจุบันตามที่กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
กำหนดหลักเกณฑในแตละปการศึกษา ผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองมีวิธีหรือเทคนิคในการใชงานระบบ 
เพ่ือใหเกิดเครื่องมือและนวัตกรรมในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมีแผนและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังน้ี  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาผาน
ระบบ กยศ.มรย. ผูเขียนไดดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม เวลาดำเนนิการ 
1. ศึกษา รวบรวม และจัดทำขอมูลการกูยืมเงิน กยศ.ที่เปนปจจุบัน เดือนมีนาคม 
2. ประชุมหารือและสรุปปญหาการใชงานระบบในปที่ผานมา เดือนมีนาคม 
3. ปรับปรุงและทดลองใชงานระบบ เดือนเมษายน 
4. ประกาศรับสมัครผูประสงคขอกูยืมเงิน เดือนเมษายน 
6. เปดใชงานระบบ เดือนเมษายน-มิถุนายน 
7. ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่คุณสมบัติผานการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม 

 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 
 ขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ผานระบบ กยศ.
มรย. ผูปฏิบัติงานตองอาศัยกฎหมาย ระเบียบ และประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ที่เกี่ยวของ เพ่ือใชอางอิงในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ และใชในการคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ทางกองทุนฯ กำหนดใหทันทวงทีและมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถอธิบายรายละเอียดตางๆ ในการใชงานระบบสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงคจะกูยืมเงิน 
โดยมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
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 1. การกรอกขอมูลเพื่อสมัคร  
  1.1 ใหเขาอินเตอรเน็ตดวยเว็บบราวเซอร google Chrome และพิมพ URL สำหรับ
เขาสูระบบ คือ e-studentloan.yru.ac.th แลวระบบจะแสดงผลหนาจอดังภาพที่ 4.1 โดยในชอง 
username ใหพิมพรหัสนักศึกษาของผูขอกู และชอง password ใหพิมพรหัสผานตัวเดียวกันกับ
รหัสผานที่เขาใชงานระบบบริการการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  หนาจอสำหรับเขาสูระบบ กยศ.มรย. 
 
  1.2 เมื่อเขาสูระบบแลวหนาจอจะแสดงผลดังภาพที่ 4.2 เมนูทางดานซายมือ ใหเลือก
เมนูสมัคร กยศ. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2  หนาจอเมนูระบบ กยศ.มรย. 



28 
 

 1.3 ใหเลือกเมนู “สมัคร กยศ.” เมื่อกดเลือกเมนูดังกลาวแลว ระบบจะแสดงเมนูยอย
สำหรับกรอกขอมูลทั้งหมด 5 สวน ดังภาพที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3  หนาจอเมนูในการกรอกขอมูล 
 
 1.4 ใหเริ่มกรอกขอมูลสวนที่ 1 คือ ขอมูลนักศึกษา ดังภาพที่ 4.4 โดยบางสวนจะมี
ขอมูลแลวจากฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูกูตองเลือกและกรอกขอมูลที่ยังไมปรากฏ ดังน้ี 
 (1) รายการที่ประสงคขอกูยืมเงิน 
 (2) กองทุนที่ประสงคขอกูยืม  
 (3) ประเภทผูกู 
 (4) รหัสบัตรประชาชน 
 (5) เบอรโทรศัพท 
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ภาพที่ 4.4  หนาจอสำหรับกรอกขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 
 1.5 กรอกขอมูลประวัติการศึกษาและประวัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
ระบบจะใหผูใชงานกรอกขอมูล ดังภาพที่ 4.5 ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล ดังน้ี 
 (1) ระดับการศึกษาที่จบ 
 (2) ช่ือสถานศึกษาที่จบ 
 (3) ปการศึกษาที่จบ 
 (4) ประวัติการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5  หนาจอสำหรับกรอกขอมูลประวัติการศึกษา 
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 1.6 กรอกขอมูลที่อยูอาศัย โดยระบบจะใหผูใชงานกรอกขอมูล ดังภาพที่ 4.6 ซึ่งตอง
กรอกทั้งที่อยูตามทะเบียนบานและที่อยูปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  หนาจอสำหรับกรอกที่อยูอาศัย 
 
 1.7 กรอกขอมูลครอบครัว โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลของแตละบุคคลในครอบครัว 
ดังภาพที่ 4.7 ซึ่งประกอบไปดวย บิดา มารดา ผูปกครองที่ใชอำนาจในการปกครอง และคูสมรส  
(ถามี) โดยในแตละประเภทบุคคล ผูสมัครตองกรอกขอมูลรายละเอียดดังน้ี 
 (1) สถานะการมีชีวิตอยู 
 (2) เลขที่บัตรประชาชน 
 (3) ช่ือ-สกุล 
 (4) สถานศึกษาที่จบ 
 (5) การศึกษาระดับสูงสุด 
 (6) อาชีพ 
 (7) รายไดตอเดือน 
 (8) สถานะการสงเสียผูกู 
 (9) เบอรโทรศัพท 
 (10) ประเภทของรายได 
 (11) การถือครองบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
 (12) ที่อยูอาศัย 
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ภาพที่ 4.7  ตัวอยางหนาจอสำหรับกรอกขอมูลบุคคลในครอบครัว  
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 1.8 กรอกขอมูลสถานภาพการสมรสของบิดามารดา และขอมูลพ่ีนองของผูสมัคร  
โดยระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.8 เพ่ือใหกรอกขอมูลตอไปน้ี 
 (1) ลำดับพ่ีนองของผูสมัคร 
 (2) จำนวนพ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลว 
 (3) จำนวนพ่ีนองรวมบิดามารดา 
 (4) จำนวนพ่ีนองเพศหญิง 
 (5) จำนวนพ่ีนองเพศชาย 
 (6) จำนวนพ่ีนองที่กำลังศึกษาอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8  หนาจอสำหรับกรอกขอมูลสถานภาพการสมรสของบิดา มารดา และขอมลูพ่ีนอง 
 ของผูสมัคร 
 
 1.9 กรอกขอมูลของผูรับรองรายได/รับรองผูอุปการะ/รับรองที่อยูอาศัย ซึ่งผูที่สามารถ
รับรองขอมูลดังกลาวไดน้ัน ตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจาหนาที่ 
ของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ทั้งน้ีผูสมัครตองเตรียมขอมูลของผูที่ยินยอมรับรองให กอนที่จะกรอก
ขอมูล โดยระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.9 เพ่ือใหกรอกขอมูลตอไปน้ี 
 (1) ช่ือ-สกุล 
 (2) ตำแหนง 
 (3) สถานที่ทำงาน 
 (4) เบอรโทรศพัท 
 (5) ที่อยูที่ทำงาน 
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ภาพที่ 4.9  หนาจอสำหรับกรอกขอมูลของผูรับรองรายได/รับรองผูอุปการะ/รับรองที่อยูอาศัย 
 
 1.10 กรอกขอมูลสวนอ่ืนๆ โดยระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.10 เพ่ือใหกรอก
ขอมูลตอไปน้ี  
  (1) การสงเสียเลี้ยงดูตนเอง สำหรับกรณีที่ผูสมัครไมไดรับคาใชจายจาก 
ผูมีอำนาจปกครอง  
 (2) กรอกเลือกธนาคารที่ประสงคขอกูยืมเงิน 
 (3) ขอมูลคาใชจายที่ไดรับตอวันจากผูมีอำนาจปกครอง 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10  หนาจอสำหรบักรอกขอมูลสวนอ่ืนๆ  
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 1.11 นำเขารูปถายที่อยูอาศัย  
 ผูสมัครตองนำเขารูปถายที่ เปนสกุลไฟล ชนิด JPG ทั้งหมดจำนวน 2 สวน
ดวยกัน คือ รูปถายหนาบาน และรูปถายภายในบาน ดังภาพที่ 4.11 ซึ่งทั้ง 2 รูปน้ันตองมีผูขอกูยืม
ปรากฏอยูดวย ดังภาพ เมื่อดำเนินการเสร็จแลวใหกดปุม “บันทึก” แลวระบบจะปรากฏหนาจอ 
ใหกรอกขอมูลสวนถัดไปคือ แผนที่ทางไปบาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.11  หนาจอสำหรับนำเขารูปถายที่อยูอาศัย 

 
 1.12 บันทึกแผนที่ทางไปบาน 
 ผูสมัครตองทำการบันทึกแผนที่ทางไปบานผาน google map ดังภาพที่ 4.12
โดยลากหมุดแดงไปแสดง ณ ตำแหนงบานของตนเองบนแผนที่โลก แลวกดเพ่ือทำการบันทึกขอมูล
สวนน้ี จากน้ันระบบจะปรากฏหนาจอใหกรอกขอมูลสวนถัดไปคือ ประวัติการกูยืมเงิน 
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ภาพที่ 4.12  หนาจอสำหรบับันทึกแผนทีท่างไปบาน 
 
 1.13 กรอกขอมูลประวัติการกูยืมเงิน 
 ผูสมัครที่เคยมีประวัติกูยืม กรอกขอมูลการกูยืมเงินทุกระดับการศึกษาที่เคยกูยืม 
โดยระบบจะใหผูสมัครกรอกขอมูล ปการศึกษา ระดับการศึกษา ช้ันป สถานศึกษา และจำนวนเงินที่กูยืม 
ดังภาพที่ 4.13 แลวกดปุม “บันทึกขอมูล”เพ่ือทำการบันทึกขอมูล จากน้ันระบบจะปรากฏหนาจอให
กรอกขอมูลสวนถัดไปคือ ประวัติการรับทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13  หนาจอสำหรบักรอกขอมูลประวัติการกูยืมเงิน 
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 1.14 กรอกขอมูลประวัติการรับทุนการศึกษา 
 ผูสมัครที่เคยไดรับทุนการศึกษา ใหกรอกขอมูลประเภททุนการศึกษา ช่ือทุน 
และจำนวนเงินที่ไดรับ ดังภาพที่ 4.14 แลวกดปุม “บันทึกขอมูล”เพ่ือทำการบันทึกขอมูล จากน้ัน
ระบบจะปรากฏหนาจอใหกรอกขอมูลสวนถัดไปคือ ขอมูลพ่ีนองที่กำลังศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.14  หนาจอสำหรบักรอกขอมูลประวัติการรับทุนการศึกษา 

 
 1.15 กรอกขอมูลพ่ีนองที่กำลังศึกษา 
 ผูสมัครตองทำการกรอกขอมูลพ่ีนองรวมบิดามารดาที่กำลังศึกษาอยู ดังภาพที่ 
4.15 โดยนับรวมถึงตนเองดวย ระบบสามารถใหผูสมัครกรอกขอมูลไดสูงสุดจำนวน 7 ชองรายการ 
หากผูสมัครมีจำนวนพ่ีนองที่กำลังศึกษาอยูมากกวาจำนวนชองที่มีใหกรอก ใหกรอกขอมูลเทาจำนวน
ชองที่มี เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นใหกดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือทำการบันทึกขอมูล จากน้ันระบบจะ
ปรากฏหนาจอใหกรอกขอมูลสวนถัดไปคือ ขอมูลพ่ีนองที่ทำงานแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.15  หนาจอสำหรับการกรอกขอมูลพ่ีนองที่กำลังศึกษา 
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 1.16 กรอกขอมูลพ่ีนองที่ทำงานแลว  
 ระบบจะมีชองใหกรอกขอมูลไดสูงสุด จำนวน 7 ชองรายการ ดังภาพที่ 4.16
โดยผูสมัครตองทำการบันทึกขอมูลเฉพาะพ่ีนองที่ประกอบอาชีพแลว สวนพ่ีนองที่ไมไดศึกษาและ
ไมไดประกอบอาชีพ ไมตองกรอกขอมูลในสวนน้ี เมื่อดำเนินการเสร็จแลวใหกดปุม “บันทึกขอมูล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16  หนาจอสำหรับกรอกขอมูลพ่ีนองที่ทำงานแลว 
 
 2. พิมพใบสมัครขอกูยืมเงิน 
 เมื่อผูสมัครทำการบันทึกขอมูลดังกลาวขางตนในขอ 1 ครบทุกสวนแลว จึงจะสามารถ
พิมพเอกสารใบสมัครขอกูยืมเงินสวนตางๆ ได โดยใหเขาเมนู “รายงาน” ระบบจะปรากฏเมนูใหเลือก
ดังภาพที่ 4.17 ซึ่งเอกสารที่ผูกูตองพิมพออกจากระบบน้ัน ในแตละคนจะมีความแตกตางกัน โดย
ขึ้นอยูกับประเภทของกองทุนที่กูยืม ประเภทของผูกูยืม และขอมูลทั่วไปที่ผูกูยืมไดทำการบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.17  หนาจอสำหรับพิมพเอกสารใบสมัครขอกูยืมเงิน 
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 2.1 การพิมพเอกสาร กยศ.101 ใหเลือกเมนู “รายงาน” แลวกดเลือก “กยศ.101” 
จากน้ันระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.18 ใหกดที่รูปภาพเครื่องพิมพเอกสารสีเขียวที่ปรากฎขึ้น  
เพ่ือทำการพิมพเอกสารแบบคำขอกูยืมเงิน กยศ.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.18  หนาจอสำหรับพิมพเอกสาร กยศ.101 
 
 2.2 การพิมพเอกสาร กยศ.102 ใหเลือกเมนู “รายงาน” แลวกดเลือก “กยศ.102” 
จากน้ันระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.19 ใหกดที่รูปภาพเครื่องพิมพเอกสารสีเขียวที่ปรากฎขึ้น  
เพ่ือทำการพิมพเอกสารหนังสือรับรองรายไดครอบครัว กยศ.102  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.19  หนาจอสำหรับพิมพเอกสาร กยศ.102  
 
 2.3 การพิมพเอกสาร กยศ.103 ใหเลือกเมนู “รายงาน” แลวกดเลือก “กยศ.103” 
จากน้ันระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.20 ซึ่งมีใหเลือกได 2 แบบ คือ  
 (1) กรณีใหอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแสดงความคิดเห็น   
 (2) กรณีใหอาจารยที่ปรึกษาสถานศึกษาเดิมเปนผูแสดงความคิดเห็น  
 

ใหผูสมัครเลือกอยางใดอยางหน่ึงไดตามความสะดวก 
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ภาพที่ 4.20 หนาจอสำหรับการพิมพเอกสาร กยศ.103 
 
 2.4 การพิมพเอกสาร กยศ.มรย.02 ใหเลือกเมนู “รายงาน” แลวกดเลือก “กยศ.มรย.
02” จากน้ันระบบจะแสดงหนาจอดังภาพที่ 4.21 ซึ่งในสวนของเอกสารรายงานน้ี คือเอกสาร
แบบฟอรมตรวจสอบหลักฐานขอกูยืมเงิน โดยจะมีความแตกตางกันในผูกูแตละประเภท ดังน้ี 
 (1) ผูกูรายเกาจากสถาบันอ่ืนและผูกูรายใหม ระบบจะปรากฏเอกสาร กยศ.มรย.01 
 (2) ผูกูรายเกา มรย. ระบบจะปรากฏเอกสาร กยศ.มรย.02 
 (3) ผูกูเกินหลักสูตร ระบบจะปรากฏเอกสาร กยศ.มรย.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.21 หนาจอสำหรับพิมพแบบฟอรมตรวจสอบหลักฐานขอกูยืมเงิน 
 
 
 
 



40 
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 หลังจากที่ไดทำการเปดรับสมัครผูประสงคขอกูยืมเงิน ผูปฏิบัติงานจะมีการติดตามผลจาก
ระบบในสวนของเจาหนาที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวนของนักศึกษาที่กรอกใบสมัครแลว ตลอดจน
ตรวจสอบถึงความถูกตองของการกรอกใบสมัครวามีก่ีรายที่ยังบันทึกใบสมัครไมสมบูรณ โดยผูปฏิบัติ
จะนำขอมูลสวนน้ีที่ไดจากระบบ แจงใหนักศึกษาทราบสถานะเอกสารของตนเอง และผูปฏิบัติงานจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากจำนวนการสงใบสมัครขอกูยืมเงิน และหากใบสมัครที่ขอกูยืมไมถูกตอง 
จะใหคำแนะนำในการแกไขเอกสารแลวนัดหมายใหมาสงเอกสารใบสมัครใหมอีกครั้งหลังไดรับการ
แกไขเรียบรอย  
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บทที่ 5 
ปญหาและขอเสนอแนะ 

 
 การกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ผานระบบ กยศ.มรย. 
เปนงานที่มีขั้นตอนไมยุงยากในการใชงาน แตผูปฏิบัติงานตองมีความรอบรูและเขาใจถึงหลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการจัดทำระบบ โดยตองศึกษาระเบียบและขอกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใชในการพัฒนา
และปรับปรุงเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและตัดสินใจตอการพิจารณาผูสมัครขอกูยืมเงิน 
ในแตละปการศึกษา ผูปฏิบัติงานจึงสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการดำเนินงาน ดังน้ี 
 

ปญหาและอุปสรรค 
 
 ในระหวางการดำเนินงานเรื่อง การกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ผานระบบ กยศ.มรย. ผูเขียนไดสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางเพ่ือแกไข ดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1 ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข 
 

ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1.การ login  เขาสูระบบ 1.1 หากนักศึกษาเขาใชงานระบบ

บริการการศึกษาไมได จะไมสามารถ
เขาใชงานระบบน้ีเชนกัน  
 

1 .2  ตองเข าใช งานระบบผ าน 
Web browser : Chrome เทาน้ัน 
การกรอกขอมูลจึงจะสมบูรณ 
 

1.1 นักศึ กษาต องรีบติดต องาน
ทะเบียนเพ่ือปลดล็อครหัสเขาใชงาน
ระบบ 
 

1.2 ในการพัฒนาระบบครั้งถัดไป 
ควรให มี ก ารใช งานผ าน  Web 
browser อ่ืนๆ เพ่ือเปนทางเลือก
ใหกับนักศึกษา 

2 . การกรอกข อมู ล
ทั่วไปของผูขอกูยืม 

2 .1  การเลื อกประ เภทผู กู ยื ม 
นักศึกษามักไมเลือก ทำใหรายงาน
ส วนของแบบฟอรมตรวจสอบ
หลักฐานไมตรงกับประเภทผูกูของ
นักศึกษา 

2.1 ควรมีการปรับปรุงระบบให
นักศึกษากดยืนยันประเภทผูกูของ
ตนเองเมื่อบันทึกขอมูล 
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ตารางที่ 5.1 ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข (ตอ) 
 

ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 
2 . การกรอกข อมู ล
ทั่วไปของผูขอกูยืม 

2.2 ขอมูลที่ ระบบแสดงขึ้นมา
อัตโนมัติบางสวน ไมตรงกับความ
เปนจริง  

2 .2  ให นั กศึ กษ าแก ไขข อมู ล
บางสวนดวยตนเองหากพบวาไม
ถูกตอง เน่ืองจากขอมูลดังกลาวเปน
ข อมู ลที่ ได จากฐานข อมู ลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจไมถูกตอง หรือ
ปจจุบันนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลไปจากเดิม เชน ที่ อยูตาม
ทะเบียนบาน ช่ือ-สกุล หรือาจารยที่
ปรึกษา เปนตน 

3 .ก า รก รอ ก ข อ มู ล
ประวัติการศึกษา 

นักศึกษามักกรอกปการศึกษาที่จบ
ไมถูกตองเน่ืองจากยังมีความสับสน
ร ะ ห ว า ง ป ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ป
พุทธศักราช 

ในการปรับปรุงระบบครั้งถัดไป 
ค ว ร มี ก า ร เขี ย น อ ธิ บ า ย ให
รายละเอียดเกี่ยวกับปการศึกษา
และปพุทธศักราช หรือแนะนำให
นักศึกษาดูจากเอกสารใบรายงาน
ผลการเรียนในระดับน้ันๆ แทน 

4. การกรอกขอมูลที่
อยูอาศัย 

นักศึกษามักจะกรอกขอมูลที่อยู
ตามทะเบียนบานและที่อยูปจจุบัน
ไมแตกตางกัน ทั้ งๆ ที่ เปนที่อยู
อาศัยคนละสถานที่  

ให ก ำ ชั บ ใน ตอน ป ฐม นิ เท ศผู
ประสงคขอกูยืมเงิน ถึงการกรอก
ข อ มู ล ที่ อ ยู อ า ศั ย  อ า ทิ เช น 
นักศึกษาที่มาจากตางจังหวัด แลว
มาพักอาศัย ณ หอพักในจังหวัด
ยะลา แนะนำใหนักศึกษาสอบถาม
ที่อยูจากเจาของหอพัก 

5 . ก ารกรอกข อมู ล
บุคคลในครอบครัว 

5.1 บิดา มารดา หรือผูปกครอง
ของนักศึกษาบางรายไมมีเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน เน่ืองจากไมมี
สัญชาติไทย 
 

5.2 นักศึกษาไมเขาใจขอแตกตาง
ระหวางรายไดประจำและรายไดไม
ประจำ ซึ่ งจะส งผลโดยตรงตอ
เอกสารที่ตองใชในการตรวจสอบ
รายไดครอบครัว 

5.1 ใหนักศึกษากรอกขอมูลเลข
บัตรประจำตัวประชาชนเปนเลข
ศูนย จำนวน 13 ตัว 
 

 
5.2 ควรมีการยกตัวอยางประเภท
ของรายไดให นักศึกษาทราบใน
หนาระบบที่เขาใชงาน และอธิบาย
ใหรายละเอียดในการปฐมนิเทศผู
ประสงคขอกูยืมเงินในแตละครั้งอีก
ทางหน่ึง 
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ตารางที่ 5.1 ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข (ตอ) 
 

ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 
5 . ก ารกรอกข อมู ล
บุคคลในครอบครัว 

5.3 นักศึกษามักจะกรอกขอมูล
รายไดตอเดือนของบิดา มารดา 
หรือผูปกครองนอยกวาความเปน
จริง เน่ืองจากคิดวาถารายไดนอย 
จะไดรับสิทธ์ิกูยืมมากกวา 

5 .3  ใน ก รณี ที่ เห็ น ว า ร าย ไม
นาเช่ือถือ ดูนอยกวาความเปนจริง 
ใหสอบถามเพ่ิมเติมจากนักศึกษา
เพ่ือตรวจสอบโดยละเอียด และ
หากตรวจสอบแลวพบวากรอก
ขอมูลรายไดนอยเกินความความ
จริง 
 

5.4 ควรมีการแสดงตัวอยางการ
คำนวณรายไดใหนักศึกษาทราบ 
พรอมตักเตือนหากนักศึกษาจงใจ
ปกปดรายได 

6. การกรอกขอมูลของ
ผูรับรอง 

บัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐของ
ผูรับรองหมดอายุ อยูระหวางการ
ออกบัตรใหม โดยหนวยงานตน
สังกัด 

ใหนักศึกษาเปลี่ยนผูรับรองเปน
ทานอ่ืนแทน 

7. การแนบรูปภาพที่อยู
อาศัย 

การถายรูปหนาบานของนักศึกษา
มักจะมุ งเนน ให เห็ นบ าน เลขที่
มากกวาเห็นตัวบาน  

กำหนดใหนักศึกษาถายภาพใหยืน
ออกหางจากตัวบานและถายเห็น
สวนของบานทั้งหมด 

8 . การบันทึ กขอมู ล
สวนที่ 1 

ระบบตองใช เวลาในการบันทึก
ขอมูลระยะหน่ึง ทำใหนักศึกษาที่
ไมทราบรายละเอียดเขาใจวาไดทำ
การบันทึกขอมูลเสร็จแลว  

แจงใหนักศึกษาทราบกระบวนการ
บันทึกขอมูลทั้งหมดวามีกี่สวน 

9 . การบันทึ กขอมู ล
แผนที่ทางไปบาน 

นักศึกษาบางราย เมื่อบันทึกขอมูล
แลว ไม เห็นสถานที่สำคัญตางๆ 
เน่ืองจากอยูในพ้ืนที่หางไกลชุมชน 
ไมมีสถานที่สำคัญๆ อยูใกลเคียง
บริเวณบาน 

เมื่อนักศึกษาพิมพแผนที่ออกจาก
ระบบ อนุโลมใหนักศึกษากรอก
รายละเอียดเพ่ิมเติมสถานที่ตางๆ 
ดวยตนเอง 

10. การบันทึกขอมูล
ประวัติการกูยืม 

นักศึกษาที่มีประวัติการกูยืมเงิน
จำนวนมาก แลวแยกบันทึกขอมูล
เปนภาคการศึกษา จะบันทึกขอมูล
ไดไมครบเน่ืองจากระบบมีชองให
จำนวนจำกัด 

กำหนดใหนักศึกษากรอกขอมูล
เปนรายปการศึกษา 
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ตารางที่ 5.1 ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข (ตอ) 
 

ขั้นตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 
11. การบันทึกขอมูล
สวนอ่ืนๆ ซึ่งประกอบ
ไปดวย ประวัติการรับ
ทุน พ่ีนองที่กำลังศึกษา 
และพ่ีนองที่ประกอบ
อาชีพแลว 

นักศึกษาบางรายไมมีขอมูลสวนน้ี 
จึงไมบันทึกขอมูล ทำใหหนารายงาน
เอกสารแบบคำขอกูยืมเงิน มีขอมูล
เคลื่ อนไปจากปกติ เน่ืองจากไม
ปรากฎตารางขอมูลที่นักศึกษาไมได
ทำการบันทึก 

แจงใหนักศึกษาทราบกระบวนการ
บันทึกขอมูลทั้งหมดวามีกี่สวน 

12. การพิมพเอกสาร
ใบสมัครขอกูยืมเงิน 

นักศึกษาพิมพรายการเอกสารไม
ครบถวนตามที่ระบบปรากฎให 

ใหนักศึกษาตรวจสอบและจัดเรียง
เอกสารตามแบบฟอรมตรวจสอบ
หลั กฐานตามประเภทผู กู ของ
ตนเอง 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
 

 จากการจัดทำคูมือเรื่อง การกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ผานระบบ กยศ.มรย. ทำใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของปญหาดังกลาว และไดรับทราบถึง
จุดบกพรองตางๆ ในการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ผานระบบ กยศ.
มรย. ผูจัดทำจึงสรุปแนวทางแกไขปญหาดานขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา ผาระบบ กยศ.มรย. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ดังน้ี  
 1. ควรมีการรวบรวมปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินงานหลังจากที่ไดปฏิบัติงาน
แลว จัดทำเปนเอกสารแนวปฏิบัติขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษา ผานระบบ กยศ.มรย.ใหนักศึกษาและผูปฏิบัติงานภายในหนวยงานเดียวกันทราบ 
 2. ควรมีการปฐมนิเทศผูประสงคขอกูยืมเงินในแตละปการศึกษาและจัดทำประกาศช้ีแจง
รายละเอียดและขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงิน ผานระบบ กยศ.มรย. 
 3. ควรจัดบริการใหคำปรึกษา หรือแนะนำปญหาที่เกิดขึ้นผานทางขอมูลสารสนเทศ เชน 
เว็บไซต และ Facebook เน่ืองจากเปนชองทางที่นักศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย และชวยลดขั้นตอน
การมาติดตอดวยตนเอง ณ สำนักงาน ซึ่งเปนอีกชองทางหน่ึงที่ทำใหนักศึกษาเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 
ไมคลาดเคลื่อน 
 4. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจรายละเอียดไดงายที่สุด ควรมีการจัดทำตัวอยางหรือยกตัวอยาง 
เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาขอมูลจากตัวอยาง และสามารถปฏิบัติดวยตนเองไดอยางถูกตอง ซึ่งชวยลด
ภาระในการตอบคำถามซ้ำๆ 
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 อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศึกษา  
ผานระบบ กยศ.มรย. อาจมีแนวทางแกไขปญหาดวยวิธีการอ่ืนๆ ที่ผูจัดยังมิไดกลาวถึง สำหรับการ 
ที่จะเลือกวิธีใดเพ่ือนำมาแกไขปญหาน้ีน้ัน ผลลัพธที่ได คือการมีวิธีการที่ดีที่สุดในขั้นตอนการกรอก 
ใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ผานระบบ กยศ.มรย. ใหถูกตอง  
 ผลจากการจัดทำคูมือขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ผานระบบ กยศ.มรย. ฉบับน้ี จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจำจากงานดาน
ตางๆ  ที่ยังมีอีกมากมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวาง
ความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติหนาที่ ผูจัดทำมีความยินดีย่ิงหากคูมือฉบับน้ีจะ
สามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ได หรือเปนแนวทางในการจัดทำคูมือ
เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
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