
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ 

 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุน

หมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็น

ความส าคัญของกองทุน เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  

โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยมีการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษาภายใต้การควบคุมของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี

หน้าที่ในการปฏิบัติงานบริการ ให้ค าแนะน า ปรึกษา เกี่ยวกับการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ระเบียบ

หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน การท าสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงิน การบันทึก

สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ผ่านระบบ และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น บริการข้อมูลข่าวสาร 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึก สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ผ่านระบบของกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา (ระบบ e-Studentloan) ที่ถูกต้อง จัดท าตัวอย่างขั้นตอนวิธีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและ

การเตรียมเอกสารประกอบ สัญญากู้ยืมเงินให้ครบถ้วน บริการตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ตรวจ

เอกสารประกอบ สัญญากู้ยืมเงินให้แก่นักศึกษา ด้านการอนุมัติประกาศรายชื่อในระบบ e-studentloan และ

ด้านการอนุมัติสัญญากู้ยืมในระบบ e-studentloan จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการ มีการติดตามผลการตรวจ

เอกสาร ผ่านระบบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา บันทึก จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับ

เอกสารที่ต้องแก้ไขตามที่ระบบ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแจ้งหลังจากการตรวจสอบเอกสารแล้ว 

เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา ประกอบการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในล าดับต่อไป  

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการถ่ายทอด  

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2. เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ การปฏิบัติงานมี ความ

ถูกต้อง เ พ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษาให้ มี

ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และผู้สนใจจะได้เข้าใจเงื่อนไข 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน กระบวนการ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1  สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบ ให้มีความสะดวก ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1.2  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1  เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

2.2  เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

2.3  การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ การปฏิบัติงานมีความ 

ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการปฏิบัติงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 

5 นำที รับหนังสือจำกงำนสำรบรรณ งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

2.  5 นำที ลงทะเบียนรับหนังสือ งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

3.  10 นำที เพ่ือพิจำรณำลงนำม งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

4.  1 วัน เพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ งำน
เลขำนุกำร 

5.  10 นำที แจ้งสำขำเพ่ือให้ นศ.ส่งเอกสำร กย
ศ. 

งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

6.  20 นำที ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำและสัมภำษณ์ 

งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

7.  10 นำที เพ่ือพิจำรณำ งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

8.  1 วัน เพ่ือพิจำรณำลงนำม งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

9.  2 วัน รวบรวมเอกสำรเพื่อใช้ส ำหรับกำร
สัมภำษณ์ 

งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

10.  1 วัน คณะกรรมกำรพิจำรณำและ
สัมภำษณ์นักศึกษำที่ประสงค์กู้ กยศ. 

งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

11.  1 วัน รวบรวมคะแนนจำกคณะกรรมสอบ
สัมภำษณ์ 

งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

12.  10 นำที เพ่ือส่งคะแนนสอบสัมภำษณ์ งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

13.  10 นำที เพ่ือพิจำรณำและตรวจสอบควำม
ถูกต้อง 
 
 

งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

รับหนังสือ 

เสนอคณบดีเพ่ือลงนำม 

เสนอคณบดีเพ่ือลงนำม 

 

พิมพ์บันทึกข้อควำมถึงสำขำ 

พิมพ์บันทึกข้อควำม 

เสนอรองคณบด ี

ลงเลขรับ 

เสนอรอง
คณบดีฯ Yes 

No 

แต่งตั้งกรรมกำรสมัภำษณ ์

รวมคะแนน 

เสนอรอง
คณบดีฯ 

เสนอคณบดีเพื่อลงนำม 

 

Yes 

No 

รวบรวมเอกสำร 

พิจำรณำสัมภำษณ ์



ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
14.  

 
1 วัน เพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำม งำน

เลขำนุกำร 

15.  5 นำที งำนสำรบรรณออกเลขหนังสือ งำนสำร
บรรณ 

16.  10 นำที ส่งหนังสือไปยังกองพัฒนำนักศึกษำ งำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

- พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

- ระบบ e-Studentloan ส าหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. 

- แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101) 
- แบบรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (กยศ.102) 
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)  
- แบบฟอร์มแผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา-มารดา-ผู้อุปการะ  
- แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ยื่นค าขอกู้ 
- แบบฟอร์มรายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาแบบค าขอกู้ยืม 
- แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

 

ปรับปรุงเมื่อ 9 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ส่งหนังสือ 

ออกเลขหนังสือ 

เสนอคณบดีเพื่อลงนำม 

 


