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นางจงกลนี ศรีจงกล 

นางสาววรรณพร ดิษฐาน 

 

 
 

หน่วยงาน งานบริการการศึกษา 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีหน้าที่ช่วยเหลือเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ได้มีโอกาสศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการกู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างเรียน ตามนโยบายของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะต่างๆดังนี้ 

1. กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2. เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของ

การผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

3. เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริม

เป็นพิเศษ 

4. เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ  

 
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 สามารถให้บริการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี 
1.2 สามารถจัดสรรให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินตามวงเงินที่กองทุนเงินให้กู้เพ่ือการศึกษาก าหนด 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 กระบวนการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาเป็นไปตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนด 

2.2 นักศึกษาได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนด 
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กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช     

พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 

กระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  

มีดังนี้ 

1. รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2. การลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน 

3. ตรวจสอบแบบค าขอกู้ยืมเงิน/คัดแยกประเภทผู้ยื่นค าขอกู้ยืม 

4. สัมภาษณ์ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา พิจารณาผู้ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ 

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติ 

6. รับใบลงทะเบียนเรียน 

7. บันทึกกรอบค่าเงินล่าเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e-studentloan 

8. ตรวจสอบเอกสารสัญญาและเอกสารแนบ 

9. ยืนยันการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบที่สมบูรณ์ผ่านระบบ 

10. บันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน 

11. ยืนยันการตรวจสอบใบลงทะเบียน 

12. ลงนามสัญญา/แบบลงทะเบียนและใบน าส่งเอกสารสัญญา 

13. น าส่งเอกสารสัญญา/แบบลงทะเบียน นักศึกษารอรับเงิน 

กระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี) มีดังนี้ 

1. รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2. ตรวจสอบแบบค าขอกู้ยืมเงิน/คัดแยกประเภทผู้ยื่นค าขอกู้ยืม 

3. สัมภาษณ์ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา พิจารณาผู้ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนฯ 

4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติ 

5. รับใบลงทะเบียนเรียน 

6. บันทึกกรอบค่าเงินล่าเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e-studentloan 

7. บันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน 

8. ยืนยันการตรวจสอบใบลงทะเบียนเรียน 

9. ลงนามในแบบลงทะเบียนและใบน าส่งเอกสารสัญญา 

10. น าส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน นักศึกษารอรับเงิน 
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กระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   

1. ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์งานบริการ
การศึกษา 
2. ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของทางคณะ 
3. ประชาสัมพันธ์ทาง
facebook มทร.ศรีวิชัย ทุ่ง
ใหญ ่
4.คู่มือการให้บริการ 
 

 
30 นาที 

 
นักศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

  1.ด าเนินให้ผู้กู้รายใหม่
ด าเนินการลงทะเบียนขอ
รหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-
register) (ส าหรับผู้กู้รายเก่า
ไม่ต้องด าเนินการข้ันตอนนี้) 

  1 วัน นักศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

2.  
                                    

 
 
 
 
 
 
  

 
1. ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ความประสงค์ขอการกู้ 
2.  คัดแยกประเภทผู้ยื่นค าขอ
กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ราย
เก่าสถานศึกษา และรายใหม่ 
3. รวบรวมรายชื่อผู้ยื่นค าขอกู้
รายใหม่และรายเก่าย้าย
สถานศึกษาจัดส่งให้ทางคณะ 

 
3 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

3.  
 
 
 

 
1. สัมภาษณ์ผู้ยื่นค าขอกู้ยืม
รายใหม่และรายเก่าย้าย
สถานศึกษาและพิจารณาผู้ได้

สิทธ์ิกู้ยืมเงินกองทุนฯ 

 
2 วัน 

 
คณะ/นักศึกษา 
 
 
 

การลงทะเบียนขอ

รหัสผ่านท 

 

รับสมคัรนักศึกษากู้ยมืเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

ตรวจสอบแบบค า
ขอกู้ยืมเงิน/คัด
แยกประเภทผู้ยื่น
ค าขอกู้ยืมเงิน 

สัมภาษณผ์ู้ยื่นค าขอกู้ยืมรายใหมแ่ละ

รายเก่ายา้ยสถานศึกษา พิจารณาผู้ได้

สิทธ์ิกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
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4.  
 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
อนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน
ตามล าดับความจ าเป็น 
 

 
45 นาที 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

5. 
 

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ในข้อมูล 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

6.  
 
 
 
 

 
1.บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่า
เรียนจากใบลงทะเบียนเรียน 
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
คัดเลือกผ่านระบบ e-
studentloan 
3. นักศึกษารับหนังสือถึงนาย
ทะเบียนท้องที่ของผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
เพ่ือความอนุเคราะห์ลงนาม
รับรองลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน
ของนักศึกษา 

 
2 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ/
นักศึกษา 

7.  
 
 
 
 

 
1.ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารสัญญาและเอกสาร
แนบให้สมบูรณ์ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
 
 
 
 

 
2 วัน 

 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

8.   
1.ยืนยันการตรวจสอบสัญญา
เอกสารและเอกสารที่ถูกต้อง
ผ่านระบบ e-studentloan 
โดยการตรวจสอบเป็นรายๆ
ไป 
 

 
2 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

ประกาศรายช่ือผูท้ี่ไดร้บัการอนมุตัิ 

รับใบลงทะเบียนเรียน

ยนของผูกู้ ้

 รับ บ งทะ บียน รียนของผู้กู้  

บันทึกกรอบค่าเล่าเรียนตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่าน
ระบบ e-studentloan 

ตรวจสอบเอกสาร

สัญญาและเอกสาร

แนบ 

ยืนยันการตรวจสอบสัญญาและ

เอกสารแนบที่ถูกต้องสมบูรณ์ผ่าน

ระบบ 
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8.  
 

 
1.บันทึกค่าเล่าเรียนภาคเรียน
นั้นๆตามที่ผู้กู้เงินขอกู้จริงแต่
ไม่เกินจ านวนที่บันทึกกรอบไว้
2.พิมพ์ใบลงทะเบียนให้ผู้กู้ยืม
เงินตรวจสอบความถูกต้อง
และลงนามในเอกสาร 
 
 

 
3 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ/
นักศึกษา 

9.  
 

 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบลงทะเบียนเรียนและยืนยัน
การตรวจสอบใบลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบ e-
studentloan 
 
 
 

 
1 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

10.  
 

1.รวบรวมสัญญา/แบบ
ลงทะเบียนและใบน าส่ง
เอกสารสัญญาเสนอผู้บริหาร
เพ่ือลงนาม 
 
 
 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

11.  
 
 
 

 
1.จัดเรียงตามล าดับเอกสาร
สัญญากู้ยืมเงินและแบบ
ลงทะเบียนเรียนส่งให้
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคาร
อิสลาม 
 
 
 

 
1 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

บันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน 

ยืนยันการตรวจสอบใบลงทะเบียน 

ลงนามสัญญา/แบบลงทะเบียนและ
ใบน าส่งเอกสารสัญญา 

เอกสารสัญญา 

น าส่งเอกสารสญัญา/แบบลงทะเบยีนเรียน 

นักศึกษารอรับเงิน 
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กระบวนการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี) 

 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   

1. ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์งานบริการ
การศึกษา 
2. ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของทางคณะ 
3. ประชาสัมพันธ์ทาง
facebook มทร.ศรีวิชัย ทุ่ง
ใหญ ่
4.คู่มือการให้บริการ 
 
 

 
30 นาที 

 
นักศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

2.  
                                    

 
 
 
 
 
 
  

 
1. ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ความประสงค์ขอการกู้ 
2.  คัดแยกผู้ยื่นค าขอกู้ยืมราย
เก่าเลื่อนชั้นปี แยกตามคณะ 
3. รวบรวมรายชื่อผู้ยื่นค าขอกู้
สถานศึกษาจัดส่งให้ทางคณะ 

 
3 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

3.  
 
 
 

 
1. สัมภาษณ์ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมราย
เก่าเลื่อนชั้นปีและพิจารณาผู้ได้

สิทธ์ิกู้ยืมเงินกองทุนฯ 

 

 
2 วัน 

 
คณะ/นักศึกษา 
 
 
 
 

 

รับสมัครนักศึกษากู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา 
 

ตรวจสอบแบบค า
ขอกู้ยืมเงิน/คัด
แยกประเภทผู้ยื่น
ค าขอ 

สัมภาษณผ์ู้ยื่นค าขอกู้ยืมรายเกา่เลื่อนช้ัน

ปี พิจารณาผู้ได้สิทธ์ิกู้ยมืเงินกองทุนฯ 
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นางจงกลนี ศรีจงกล 

นางสาววรรณพร ดิษฐาน 

 

4.  
 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
อนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน
ตามล าดับความจ าเป็น 

45 นาที ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 
 
 

5. 
 

 1. ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ในข้อมูล 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

6.  
 
 
 
 

 
1.บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่า
เรียนจากใบลงทะเบียนเรียน 2. 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
ผ่านระบบ e-studentloan 

 
2 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ/
นักศึกษา 

7.  
 

 
1.บันทึกค่าเล่าเรียนภาคเรียน
นั้นๆตามที่ผู้กู้เงินขอกู้จริงแต่ไม่
เกินจ านวนที่บันทึกกรอบไว้ 
2.พิมพ์ใบลงทะเบียนให้ผู้กู้ยืม
เงินตรวจสอบความถูกต้องและ
ลงนามในเอกสาร 

 
3 วัน 

 
 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ/
นักศึกษา 

8.  
 

 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบ
ลงทะเบียนเรียนและยืนยันการ
ตรวจสอบใบลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบ e-studentloan 

 
1 วัน 

 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

9.  1.รวบรวม/แบบลงทะเบียนและ
ใบน าส่งเอกสารใบลงทะเบียน
เสนอผู้บริหารเพ่ือลงนาม 
 
 

1 วัน ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 
 

10.  
 

1.จัดเรียงตามล าดับเอกสาร
สัญญากู้ยืมเงินและแบบ
ลงทะเบียนเรียนส่งให้
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคาร
อิสลาม 

 ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

 

ประกาศรายช่ือผูท้ี่ไดร้บัการอนมุตัิ 

รับใบลงทะเบียนเรียน

ยนของผูกู้ ้

 รับ บ งทะ บียน รียนของผู้กู้  

บันทึกกรอบค่าเล่าเรียนตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่าน
ระบบ e-studentloan 

บันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน 

ยืนยันการตรวจสอบใบลงทะเบียน 

ลงนามแบบลงทะเบียนและใบน าส่ง
เอกสารใบลงทะเบียน 

เอกสารสัญญา 

น าส่งเอกสารสญัญา/แบบลงทะเบยีนเรียน 

นักศึกษารอรับเงิน 

 




