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คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ เป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยกู้ ยื ม กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
โดยจั ด ท าขึ้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2560
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการบูรณาการกองทุน กยศ. เดิม และ กองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดของกองทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กองทุน ด้านการให้กู้ยืมและด้านการติดตามหนี้
ฝ่ า ยกู้ ยื ม มี ภ ารกิ จ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแผนงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ การให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ
การศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการให้กู้ยืมเงิน และการดาเนินการให้กู้ยืมเงินให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่กาหนด นอกจากนี้ ฝ่ายกู้ยืมยัง มีหน้าที่กากับดูแลให้ การกู้ยืมเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และเงื่อนไข
ขั้นตอนต่างๆ ปฏิบัติภารกิจที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การปฏิบัติการและการควบคุม
เพื่อให้การให้กู้ยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของระบบงานการ
ให้กู้ยืม เสนอแนะและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานการให้กู้ยืม
ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาระบบงานให้แก่ผู้กู้ยืม สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
การกู้ยืมและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อไป

ฝ่ายกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2565

สารบัญ
คานา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กระบวนการจัดทา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง แบบฟอร์มที่ใช้ ช่องทางการติดต่อ
กลุ่มงานกากับสถานศึกษา
1. กระบวนการขอเข้าร่วมการดาเนินงานกับกองทุน
กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ
1. กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. กระบวนการจั ดทามาตรการ หลั กเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ กู้ยืม และหลั กเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษา
3. กระบวนการจัดทารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา 4 ลักษณะ
กลุ่มงานให้กู้ยืม
1. กระบวนการให้กู้ยืม
2. กระบวนการจ่ายค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา
3. กระบวนการคืนเงิน ผ่านระบบ DSL
กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา
1. กระบวนการติดตามกระบวนการให้กู้ยืมในระบบ DSL
2. กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
3. กระบวนการติดตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2551-2557
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ฝ่ายกู้ยืม
1. วัตถุประสงค์
ฝ่ายกู้ยืมมีภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
รวมทั้งการรายงานผลการให้กู้ยืมเงิน และการดาเนินการให้กู้ยืมเงินให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนด
นอกจากนี้ ฝ่ายกู้ยืมยังกากับ ดูแลให้การกู้ยืมเป็นไปตามระเบีย บ ข้อกฎหมาย และเงื่อนไขขั้นตอนต่างๆ ปฏิบัติ
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การปฏิบัติการและการควบคุมเพื่อให้การให้กู้ยืมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของระบบงานการให้กู้ยืม เสนอแนะและ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานการให้กู้ยืม ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา
ระบบงานให้แก่ผู้กู้ยืม สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การกู้ยืมและการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
2. ขอบเขต
ฝ่ายกู้ยืมมีขอบเขตของการจัดทากระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้
กลุ่มงานกากับสถานศึกษา
1. กระบวนการขอเข้าร่วมการดาเนินงานกับกองทุน
กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ
1. กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. กระบวนการจัดทามาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษา
3. กระบวนการจัดทารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา 4 ลักษณะ
กลุ่มงานให้กู้ยืม
1. กระบวนการให้กู้ยืม
2. กระบวนการจ่ายค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา
3. กระบวนการคืนเงิน ผ่านระบบ DSL
กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา
1. กระบวนการติดตามกระบวนการให้กู้ยืมในระบบ DSL
2. กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
3. กระบวนการติดตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2551-2557

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กลุ่มงานกากับสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการขอเข้าร่วมดาเนินงาน
กับกองทุนของสถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คาปรึกษา
2. กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาประมาณการเป้าหมาย
การให้ กู้ ยื ม ประจ าปี ง บประมาณ จั ด ท าเอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เพื่ อ จั ด ท าค าของบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
3. กลุ่ มงานให้ กู้ยื ม มีห น้ าที่ จั ดทางบประมาณการกรอบการให้ กู้ยืม วิเคราะห์ กระบวนการให้ กู้ ยื ม
บริหารจัดการกระบวนการให้กู้ยืม จัดทารายงานผลการให้กู้ยืม แนะนาวิธีการใช้งานในระบบ DSL กระบวนการ
คืนเงิน และติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการส่งข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
4. กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้กับสถานศึกษา ให้คาแนะนา กากับติดตามสถานศึกษาให้ ดาเนินการกู้ยืมในระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
จนผู้กู้ยืมได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ
4. กระบวนการจัดทา
ฝ่ายกู้ยืมมีกระบวนการจัดทาตั้งแต่กระบวนการขอเข้าร่วมการดาเนินงานกับกองทุน กระบวนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี กระบวนการจัดทามาตรการ หลั กเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ กู้ยืม และหลั กเกณฑ์
ที่เกี่ย วกับ สถานศึก ษา กระบวนการจั ดทารายละเอีย ดหลั กสู ตร สาขาวิช า 4 ลั กษณะ กระบวนการให้ กู้ ยื ม
กระบวนการจ่ ายค่าใช้จ่ ายบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา กระบวนการคืนเงิน ผ่านระบบ DSL กระบวนการ
ติดตามกระบวนการให้ กู้ยื มในระบบ DSL กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ดาเนินงานกับกองทุน กระบวนการติดตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2551-2557

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ
กระบวนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานกากับสถานศึกษา
1
กระบวนการขอเข้าร่วมการดาเนินงานกับกองทุน
กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ
1
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2
กระบวนการจัดทามาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
3
กระบวนการจัดทารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา 4 ลักษณะ
กลุ่มงานให้กู้ยืม
1
กระบวนการให้กู้ยืม
2
กระบวนการจ่ายค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา
3
กระบวนการคืนเงิน ผ่านระบบ DSL
กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา
1
กระบวนการติดตามกระบวนการให้กู้ยืมในระบบ DSL
2
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
3
กระบวนการติดตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2551-2557
6. ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายกู้ยืม 02-0162600 ต่อ 150-165
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กลุ่มงานกากับสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน
การขอเข้าร่วมการดาเนินงานกับกองทุน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาให้สถานศึกษาเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ขอบเขต
กระบวนการขอเข้า ร่ ว มการด าเนิ น งานกับ กองทุ น มีกระบวนการและขอบเขตตั้ งแต่ การตรวจสอบ
คาขอเข้าร่ ว มดาเนิ น งานกั บ กองทุน พร้ อมทั้งเอกสารหรื อหลั กฐานของสถานศึ กษาที่ ขอเข้ าร่ว มด าเนิ น งาน
กั บ กองทุ น โดยสถานศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่จะเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560
3. ความหมายและคาจากัดความ
คาขอเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หมายถึง คาขอเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการที่จะเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานกากับ สถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืม มีหน้าที่และความรับผิ ดชอบในการตรวจสอบการขอเข้ าร่ว ม
ดาเนินงานกับกองทุนของสถานศึกษา ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
กระบวนการการขอเข้าร่วมการดาเนินงาน โดยสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมดาเนินงานกับ
กองทุนต้องจัดทาแบบคาขอเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุนของสถานศึกษาที่เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรในแต่ละวิชาจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่สถานศึกษานั้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์การ
คัดกรองสถานศึกษาที่กองทุนกาหนด จนกระทั่งกองทุนรวบรวมสรุปรายชื่อสถานศึกษาเพื่อเตรียมจัด อบรม
สถานศึกษาใหม่ที่จะดาเนินการกู้ยืมในปีการศึกษาต่อไป
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมตรวจสอบแบบคาขอเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุนของสถานศึกษาที่เปิดดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละวิชาจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่สถานศึกษานั้นสังกัด
ตามหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาที่กองทุนกาหนด
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายกู้ยืมตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของสถานศึกษาว่าคาขอเข้าร่วมดาเนินงานกับ
กองทุนฯที่ส่งมาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายกู้ยืมส่งหนังสือตอบรับการดาเนินงานให้สถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 กรณีเอกสารที่สถานศึกษาส่งมาถูกต้องครบถ้วน ระบบจะแจ้งผลการอนุมัติแบบคาขอเข้า
ร่วมการดาเนินงานให้สถานศึกษาทราบ
ขั้นตอนที่ 5 สถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร MOU 2 ฉบับและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามใน MOU

ขั้นตอนที่ 6 สถานศึกษานาส่ง MOU และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 7 ฝ่ายกู้ยืมตรวจสอบเอกสารที่สถานศึกษานาส่ง
ขั้นตอนที่ 8 หากครบถ้วนและถูกต้องฝ่ายกู้ยืมรวบรวมและนาเสนอผู้จัดการพิจารณาลงนามใน MOU
ขั้ น ตอนที่ 9 ผู้ จั ด การลงนามใน MOU ระบบแจ้ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาพร้ อ มออกรหั ส สถานศึ ก ษา
ให้สถานศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการให้กู้ยืมในระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 10 ฝ่ายกู้ยืมสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบ และจัดส่ง MOU ให้สถานศึกษาทางไปรษณีย์
ขั้นตอนที่ 11 ฝ่ายกู้ยืมรวบรวมรายชื่อสถานศึกษา และแจ้งรายชื่อสถานศึกษาให้ กลุ่ มงานสนับสนุน
สถานศึกษา เพื่อจัดอบรมสถานศึกษาใหม่
7. เอกสารอ้างอิง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่
จะเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560
8. แบบฟอร์มที่ใช้
คาขอเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่จะเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
พ.ศ. 2560
9. ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ ลิลดา กลิ่นพยอม 020162663 และ จันทพิมพ์ แก้วสกุล 020162664

กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. วัตถุประสงค์
กระบวนการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ท าประมาณการเป้ า หมาย
การให้กู้ยืมประจาปีงบประมาณ เพื่อจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ
2. ขอบเขต
กระบวนการจั ด ท างบประมาณประจ าปี เป็ น กระบวนการตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท าเป้ า หมายการให้ กู้ ยื ม
จนถึงขั้นตอนรัฐสภาให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. ความหมายและคาจากัดความ
1. เอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจาปี (เอกสารคาดแดง (ร่าง พรบ.)/คาดม่ว ง) หมายถึง เอกสาร
ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ/และคณะอนุกรรมาธิการ ในวาระที่ 1-3
2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมายถึง การประมาณการเป้าหมายการให้กู้ยืมประจาปี
งบประมาณ
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่ มงานนโยบายและงบประมาณ มีห น้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาประมาณการเป้าหมาย
การให้ กู้ ยื ม ประจ าปี ง บประมาณ จั ด ท าเอกสารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เพื่ อ จั ด ท าค าของบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
กองทุนมีกระบวนการจัดทางบประมาณประจาปี โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อจัดทาประมาณการ
เป้ า หมายการให้ กู้ ยื ม ประจ าปี ง บประมาณ รวบรวมค าขอและจั ด ท ารายละเอี ย ดเสนอคณะรั ฐ มนตรี
จนถึ งกระบวนการที่ รั ฐสภาพิ จารณางบประมาณประจ าปี และให้ ความเห็ นชอบ เพื่ อให้ ในหลวงทรงลงพระปรมาภิ ไธย
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และนางบประมาณมาใช้ในการให้กู้ยืม
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาประมาณการเป้าหมายการให้กู้ยืมประจาปีงบประมาณ เพื่อส่งให้ ฝบช.
ประมาณการงบกระแสเงินสด เพื่อให้ได้คาของบประมาณประจาปี
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี (MTEF)
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายกู้ยืมส่งรายละเอียดการคานวณและข้อมูลสนับสนุนอื่นให้เจ้าหน้าที่สานักงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน กยศ. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 5 ฝ่ายกู้ยืมบันทึกรายละเอียดการจัดทาคาของบประมาณประจาปีในระบบ e-Budgeting และ
พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อจัดทาเล่มเอกสารคาของบประมาณ

ขั้น ตอนที่ 6 ฝ่ ายกู้ยื มเสนอเอกสารคาของบประมาณให้ ผู้ จัด การลงนามถึงปลั ด กระทรวงการคลั ง
และส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามถึงผู้อานวยการสานักงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 7 สานักงบประมาณรวบรวมคาขอและจัดทารายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรี
ขั้ น ตอนที่ 8 คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ ปรับปรุง แก้ไข และอนุมัติ
ขั้ น ตอนที่ 9 คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ
ขั้นตอนที่ 10 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาเอกสารคาดแดง (ร่าง พรบ.)/คาดม่ว งและเอกสารประกอบการชี้แ จง
ต่อคณะกรรมาธิการ/และคณะอนุกรรมาธิการ ในวาระที่ 1-3
ขั้นตอนที่ 11 สานักงบประมาณพิมพ์ร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเสนอรัฐสภา
ขั้นตอนที่ 12 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และเอกสารประกอบงบประมาณเสนอรัฐสภา
ขั้ น ตอนที่ 13 รั ฐ สภาพิ จ ารณางบประมาณประจ าปี แ ละให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ ให้ ใ นหลวงทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขั้นตอนที่ 14 ฝ่ายกู้ยืมประมาณการเพื่อจัดทาแผนการเบิกจ่าย 4 ไตรมาสและบันทึกในระบบ BB-Evmis
และพิมพ์แบบฟอร์มส่งกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 15 สานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติแผนการเบิกจ่าย 4 ไตรมาส และแจ้งผลให้กองทุนทราบ
ขั้นตอนที่ 16 ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมบัญชีกลางในไตรมาสที่ 1-4
7. เอกสารอ้างอิง
1. ประมาณการเป้าหมายการให้กู้ยืม
2. เอกสารคาดแดง (ร่าง พรบ.)
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. ช่องทางการติดต่อ
กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 02-0162600 ต่อ 158 161

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทามาตรการหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาร่างหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานศึกษา
2. ขอบเขต
กระบวนการจั ด ทามาตรการหลั ก เกณฑ์ เงื่อนไขการให้ กู้ยื ม และหลั กเกณฑ์ ที่เ กี่ ยวกับสถานศึ ก ษา
จนถึงฝ่ายกฎหมายเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้กู้ยืม
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
3. ความหมายและคาจากัดความ
มาตรการหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา หมายถึง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ใช้ในการกู้ยืมเงิน
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาร่างหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการให้
กู้ยืม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานศึกษา เพื่อส่งฝ่ายกฎหมายเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป ใช้
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
กองทุนมีการออกมาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง ได้ แ ก่ ร่ า งประกาศคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ร่ า งระเบี ย บ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาร่างหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการให้กู้ยืม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายกู้ยืมส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายจัดทาร่างประกาศ
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายกฎหมายนาเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ และ
ประกาศต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. ช่องทางการติดต่อ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา 4 ลักษณะ
1. วัตถุประสงค์
กระบวนการจัดทารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา 4 ลักษณะมี วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาบัญชีแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใช้ในการกาหนดรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาที่จะ
ให้กู้ยืมเงินในแต่ละปี ทั้ง 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
2. ขอบเขต
กระบวนการจัดทารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา 4 ลักษณะ เป็นกระบวนการตั้งแต่การได้รับข้อมูล
หลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าจากส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) และส านั ก งานปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จนถึงเป็นประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา โดยมีแนบท้ายประกาศเป็นหลักสูตร สาขาวิชาที่ให้กู้ยืมในแต่ละลักษณะ
3. ความหมายและคาจากัดความ
หลักสูตร สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม หมายถึง ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชาที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ในระดับปวช. ปวท./ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท เพื่อใช้ในการให้กู้ยืมแต่ละลักษณะ
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาบัญชีหลักสูตร สาขาวิชา
ในบัญชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยื มเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสู ตร
ที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา …. เพื่อใช้ในการให้กู้ยืมแต่ละลักษณะ ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
สาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
กองทุนมีกระบวนการจัดทารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาที่จะให้กู้ยืมในแต่ละลักษณะ โดยได้รับข้อมูล
จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และนามาจัดทารายละเอียดหลั กสูตร สาขาวิชาในแต่ละลักษณะ โดยคานึงถึง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการให้กู้ยืมแต่ละลักษณะเป็นสาคั ญ ทั้งนี้ หลักสูตร สาขาวิชาจะนาเสนอคณะทางานยกร่าง
หลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าฯ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดสาขาวิช าที่ เ ป็น ความต้ อ งการหลั ก สาขาวิ ช า
ขาดแคลนหรื อสาขาวิช าที่กองทุน มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และคณะกรรมการกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อกองทุนจะได้ดาเนินการประกาศ และให้กู้ยืมต่อไป

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้ น ตอนที่ 1 ฝ่ ายกู้ยื มประสานกับ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา (สอศ.) และส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อให้ได้หลักสูตร สาขาวิชาในระดับ
ปวช. ปวท./ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายกู้ยืมดาเนินการจัดกลุ่มหลักสูตร สาขาวิชาแยกตาม 4 ลักษณะ
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายกู้ยืมเสนอคณะทางานเพื่อยกร่างหลักสูตร สาขาวิชาเพื่อพิจารณาหลักสูตร ในแต่ละ
ลักษณะ
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากาหนด
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 5 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนให้ฝ่ายกฎหมายนาเข้าคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 6 ฝ่ายกฎหมายเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างประกาศ
ขั้นตอนที่ 7 ฝ่ายกฎหมายเสนอร่างประกาศต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 8 คณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบและกองทุนดาเนินการประกาศต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ….
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. ช่องทางการติดต่อ
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กลุ่มงานให้กู้ยืม

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการให้กู้ยืม
1. วัตถุประสงค์
จั ด ท างบประมาณการกรอบการให้ กู้ ยื ม ประจ าปี วิ เ คราะห์ ก ระบวนการให้ กู้ ยื ม บริ ห ารจั ด การ
กระบวนการให้กู้ยืมให้สามารถดาเนินการได้ไม่ติดขัด
2. ขอบเขต
มีงบประมาณให้ กู้ยื มเพีย งพอสาหรับความต้องการกู้ยืมประจาปี และเป็นไปตามกาหนดการให้ กู้ยื ม
ประจาปีการศึกษา
3. ความหมายและคาจากัดความ
การให้กู้ยืม หมายถึง การดาเนินการให้กู้ยืมกับผู้กู้ยืมเงิน โดยมีสถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกองทุน
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ กองทุ น โดยกองทุ น จะจั ด ท างบประมาณการให้ กู้ ยื ม ในภาพรวมและ
ควบคุมดูแลสถานศึกษาให้ดาเนินการผ่านระบบ DSL ตามขั้นตอนและกาหนดการประจาปีการศึกษา โดยกองทุน
จะจ่ า ยค่ า เล่ า เรี ย นและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษาตามจ านวนที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ในระบบ DSL เข้ า บั ญ ชี
สถานศึกษา และจ่ายเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมโดยตรง
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานให้กู้ยืม จัดทางบประมาณการกรอบการให้กู้ยืมประจาปี วิเคราะห์กระบวนการให้กู้ยืม บริหาร
จั ด การกระบวนการให้ กู้ ยื ม ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ ไ ม่ ติ ด ขั ด จั ด ท ารายงานผลการให้ กู้ ยื ม ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ
การปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
ขอข้อมูลผลการให้กู้ยืมย้อนหลัง 3 ปี แยกรายชั้นปี รายระดับการศึกษา รายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทา
ประมาณการกรอบการให้กู้ยืมประจาปี นาเสนอคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติกรอบการให้ กู้ยื มประจ าปี และเสนอกาหนดการให้ กู้ยืมประจาปีการศึกษาเพื่อโปรดให้ ความเห็ นชอบ
เมื่อคณะกรรมการกองทุน มีมติเห็นชอบแล้วต้องเตรียมความพร้อมในการกู้ยืม โดยการบันทึกกรอบการให้กู้ยืม
และกาหนดการให้กู้ยืมประจาปีตามที่คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นชอบ ในระบบ DSL พร้อมทั้งแจ้งฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ต้นสังกัดของสถานศึกษา สถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน และผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในการให้กู้ยืมประจาปี การศึกษา จากนั้นดาเนินการ
รวบรวมผลการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. เพื่อจัดทาข้อมูล
สถานศึกษาว่าสถานศึกษาใดที่มีผลการประเมินเป็นไปตามตารางแนบท้ายข้อ (1) (ค) แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดาเนินงาน
กับกองทุน กรณีสถานศึกษามีผลประเมินต่ากว่าระดับดีหรือไม่มีผลการประเมินสถานศึกษาจะสามารถดาเนินการ
ให้กู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น เมื่อเริ่มการให้กู้ยืมจะต้องวิเคราะห์การดาเนินงานให้กู้ยืม และหากมี
ข้อติดขัดจะต้องรีบแก้ไขปัญหาและคลี่คลายโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบกับระยะเวลาการดาเนินการในระบบ DSL
และจัดทารายงานผลการให้กู้ยืมประจาสัปดาห์ และประจาเดือน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมรวบรวมข้อมูลผลการกู้ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา จาก ฝทส. และจัดทางบประมาณการ
กรอบการให้กู้ยืมประจาปีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาประมาณการกรอบการให้กู้ยืม และจัดทาระเบียบวาระเสนอคณะกรรมการ
กองทุน พิจารณากรอบจานวนคนและจานวนเงินและกาหนดการให้กู้ยืม เพื่อเห็นชอบให้ดาเนินการให้กู้ยืม
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบกรอบจานวนคนและจานวนเงิน กาหนดขอบเขต
การให้กู้ยืม และกาหนดการให้กู้ยืมเพื่อดาเนินการให้กู้ยืมประจาปีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายกู้ยืมบันทึกกรอบการให้กู้ยืมในระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 5 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาร่างประกาศกาหนดการให้ผู้จัดการกองทุนลงนาม
ขั้นตอนที่ 6 ฝ่ายกู้ยืมแจ้งกาหนดการให้กู้ยืมประจาปีการศึกษาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
- สถานศึกษาและต้นสังกัดรับทราบ และดาเนินการให้กู้ยืม
- ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม รับทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website กองทุน
ขั้นตอนที่ 7 ฝ่ายกู้ยืมบันทึกข้อมูลกาหนดการในแต่ละขั้นตอนในระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 8 สถานศึกษาและต้นสังกัดดาเนินการให้กู้ยืมให้เป็นไปตามกาหนดการให้กู้ยืมประจาปีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 9 ฝ่ายกู้ยืมทาหนังสือขอข้อมูลผล สมศ. จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา/และข้อมูล สป.อว. จัดทาข้อมูล สมศ./สป.อว. รายสถานศึกษา เพื่อนาเข้าระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 10 ฝ่ายกู้ยืมตรวจสอบผลการประเมินภายใน/ภายนอกและแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่มี
ผลการประเมินให้ต้นสังกัดตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 11 ฝ่ายกู้ยืมตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรไม่ผ่านกากับมาตรฐานจาก สป.อว.
ขั้นตอนที่ 12 สมศ. แจ้งข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินผลรอบล่าสุด
.
ขั้นตอนที่ 13 สป.อว. แจ้งข้อมูลสถานศึกษาใน/นอกสังกัดที่ได้รับการประเมินผลภายใน
ขั้ น ตอนที่ 14 ต้ น สั ง กั ด /สป.อว.ตรวจสอบผลประเมิ น ภายในของ สถานศึ ก ษาที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล การ
ประเมินผล และแจ้งผลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 15 รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่ต้นสังกัดส่งเพิ่มเติม เข้าระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 16 ทาหนังสือแจ้งฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานศึกษา
ที่สามารถดาเนินการให้กู้ยืมแทนกองทุน ประจาปีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 17 สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองสมศ. สป.อว. และต้นสังกัด สถานศึกษาดาเนินการในระบบ
DSL ได้ ส่วนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองสามารถให้กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
ขั้นตอนที่ 18 ฝ่ายกู้ยืมทาหนังสือถึงต้นสังกัดเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่ยังไม่มีผลการประเมิน
ขั้นตอนที่ 19 ต้นสังกัดแจ้งข้อมูลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติมมา
ขั้นตอนที่ 20 ฝ่ายกู้ยืมบันทึกผลการประเมินในระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 21 สถานศึกษาดาเนินการในระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 22 ตรวจสอบสถานการณ์ให้กู้ยืม เพื่อดูความเพียงพอของจานวนคนและจานวนเงินในระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 23 หากจานวนคนและจานวนเงินของระดับใดไม่เพียงพอทาหนังสือขออนุมัติผู้จัดการปรับปรุง
กรอบการให้กู้ยืม
ขั้นตอนที่ 24 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาอนุมัติปรับปรุงกรอบการให้กู้ยืม

ขั้นตอนที่ 25 ฝ่ายกู้ยืมบันทึกข้อมูลจานวนคนและจานวนเงินกู้ยืมในระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 26 สถานศึกษาได้รับเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และนักเรียน/
นักศึกษาได้รับเงินค่าครองชีพ
7. เอกสารอ้างอิง
ระเบียบวาระคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และประกาศคณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดการให้กู้ยืมประจาปีการศึกษา
8. แบบฟอร์มที่ใช้
- บันทึกข้อความสาหรับขอข้อมูล หรือส่งข้อมูลกับหน่วยงานภายใน
- หนังสือเพื่อแจ้งข้อมูล หรือขอข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
9. ช่องทางการติดต่อ
1. โทรศัพท์
2. E-mail

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจ่ายค่าใช้จ่ายบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
จัดทาค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2. ขอบเขต
จัดทาแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้สถานศึกษาตอบแบบยืนยัน และนาผล
คะแนนที่ประมวลผลจากระบบมาคานวณเงิน และโอนเงินให้สถานศึกษา
3. ความหมายและคาจากัดความ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา หมายถึง เงินที่กองทุนจ่ายให้สถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืม
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา.....(ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา) ส าหรั บ ใช้ เ ฉพาะการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม
เพื่ อ การศึ ก ษาเท่ า นั้ น โดยสถานศึ ก ษาจะต้ อ งตอบแบบยื น ยั น และรั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษา
เพื่อน าผลประเมิ น มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจ่า ยเงิน ค่ า ใช้จ่ ายในการบริห ารงานกองทุนเป็น รายสถานศึ ก ษา
และจัดทาการโอนเงินให้กับสถานศึกษา
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานให้กู้ยืมจัดทาประกาศให้สถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ในปีที่ผ่านมาตอบแบบยืนยัน
และรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและแจ้งให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ใช้เป็น
คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
จั ด ท าประมาณการเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานกองทุ น ของสถานศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ
เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ ฝ่ า ย ฝยส. จากนั้ น จั ด ท าแบบยื น ยั น และรั บ รองการปฏิ บั ติง านของสถานศึ ก ษา และท าบั น ทึ ก
ถึงฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษา จัดทาประกาศ
ให้สถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืมกองทุน ในปีที่ผ่านมาตอบแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและ
แจ้งให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และให้สถานศึกษาดาเนินการตอบแบบยืนยันและรับรอง
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดาเนินงานกองทุน นาผลคะแนนที่ประมวลผลจากระบบมาคานวณเงิน
ในการบริหารงานกองทุนให้กับสถานศึกษาทาหนังสือแจ้งผลการโอนเงินให้สถานศึกษาทราบ กรณีโอนเงินไม่ผ่าน
เนื่องจากบัญชีถูกปิดฝ่ายกู้ยืมแจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งสาเนาสมุดบัญชีใหม่มายังกองทุน กรณีโอนเงินผ่านแจ้ง
ให้สถานศึกษาตรวจสอบยอดเงินจากบัญชีของสถานศึกษาตามที่กองทุนมีหนังสือแจ้ง

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาประมาณการเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงนาเสนอคณะกรรมการกองทุน
ขั้ น ตอนที่ 2 ฝ่ า ยกู้ ยื ม จั ด ท าแบบยื น ยั น และรั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษา และท าบั น ทึ ก
ถึงฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษา พร้อมทดสอบ
ระบบแล้วเมื่อระบบพร้อมให้สถานศึกษาดาเนินการ ฝทส. แจ้ง link มาให้ ฝกย. ทราบ
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายกู้ยืมจัดทาประกาศให้สถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ในปีที่ผ่านมาตอบแบบ
ยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและแจ้งให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี
สาหรับรับเงิน คชจ. ในการบริหารงานกองทุน และทาบันทึกแจ้ง ฝสค. ประกาศผ่านเว็บไซต์กองทุน
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์นาประกาศและแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาขึ้นเว็บไซต์กองทุน เพื่อให้สถานศึกษาตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และตรวจสอบ
เลขที่บัญชีสาหรับรับเงินค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 5-6 สถานศึกษาดาเนินการตอบแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการ
ดาเนินงานกองทุน เมื่อครบกาหนดเวลาในการตอบแบบยืนยันฯ ฝกย.นาผลคะแนนที่ประมวลผลจากระบบมา
คานวณเงิน ในการบริหารงานกองทุนให้กับสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 7 ฝ่ายกู้ยืมทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน
ขั้นตอนที่ 8 ฝ่ายกู้ยืมทาบันทึกแจ้งให้ฝ่ายการเงินโอนเงินให้กับสถานศึกษา และ ฝกง. แจ้งผลการโอน
เงินกลับมา ฝกย.
ขั้นตอนที่ 9-10 ฝ่ายกู้ยืมทาหนังสือแจ้งผลการโอนเงินให้สถานศึกษาทราบ กรณีโอนเงินไม่ผ่าน เนื่องจาก
บัญชีถูกปิดฝ่ายกู้ยืมแจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งสาเนาสมุดบัญชีใหม่มายังกองทุน กรณีโอนเงินผ่านแจ้งให้สถานศึกษา
ตรวจสอบยอดเงินจากบัญชีของสถานศึกษาตามที่กองทุนมีหนังสือแจ้ง
7. เอกสารอ้างอิง
- แบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
8. แบบฟอร์มที่ใช้
- บันทึกข้อความสาหรับขอข้อมูล หรือส่งข้อมูลกับหน่วยงานภายใน
- แบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
9. ช่องทางการติดต่อ
1. โทรศัพท์
2. E-mail

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการคืนเงิน ผ่านระบบ DSL
1. วัตถุประสงค์
กระบวนการคื น เงิ น ผ่ า นระบบ DSL มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย น
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา รายงานผลการใช้เงินที่ได้รับตามที่เรียกเก็บจริง จากผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย
ซึ่งเป็นข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการเพิ่ม – ถอนรายวิชา เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษามีเงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน
ที่ต้องส่งคืนให้กับกองทุนหรือไม่
2. ขอบเขต
1.สถานศึกษาต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึก ษา
ที่ ส ถานศึ ก ษาได้ รั บ จริ ง จากผู้ กู้ ยื ม เงิ น แต่ ล ะรายซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล หลั ง เสร็ จ สิ้ น การเพิ่ ม – ถอนรายวิ ช าแล้ ว
ผ่ า นกระบวนการคื น เงิ น ในระบบ DSL ของกองทุน ก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา
2.สถานศึกษาต้ องส่ ง คืน เงิน กู้ยื มของผู้ กู้ยื มเงิ นที่ มิ ได้ ใช้ต ามที่ กาหนดไว้ใ นสั ญ ญากู้ยื มให้ แ ก่ ก องทุ น
ก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคของสถานศึกษานั้น
หากสถานศึกษามิได้ส่งข้อมูล และ/หรือ มิได้ส่งคืนเงินภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนมีสิทธิ
ที่จะพิจารณาระงับ การโอนเงิน ให้ แก่ส ถานศึกษาส าหรับภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบี้ย
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด (ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ)
3. ความหมายและคาจากัดความ
1. กระบวนการคืนเงินผ่าน ระบบ DSL หมายถึง ระบบที่ให้สถานศึกษารายงานผลการใช้เงินที่ได้รับ
ตามที่เรียกเก็บจริงจากผู้กู้ยืม
2. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
3. เงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน หมายถึง จานวนเงินค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงน้อยกว่า
ที่ได้รับโอนเงิน
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานให้กู้ยืม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คาปรึกษา แนะนาวิธีการใช้งาน
กระบวนการคืนเงินผ่านระบบ DSL ติดตามให้สถานศึกษาดาเนินการรายงานการคืนเงิน และส่งคืนเงินในระบบ
ให้ครบถ้วน ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
5.1 กองทุน มี การจั ดทารายชื่อสถานศึกษาที่มีการกู้ยืมค่าเล่ าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อ ง
กับการศึกษา และจัดทาหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาดาเนินการรายงานการคืนเงิน และส่งคืนเงิน ตามกระบวนการ
คืนเงินผ่านระบบ DSL ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ พร้อมขั้นตอนการรายงานคืนเงินผ่านระบบ DSL
ตั้งแต่รายงานการคืนเงิน จนถึงกระบวนการที่สถานศึกษาจัดพิมพ์ใบนาส่งเงินคืน (กยศ.205) เพื่อนาเงินคืนที่ธนาคาร

(กรณีที่มีเงิน ส่ งคืน กองทุน ) และมีการสรุ ปผลการดาเนินงานในระบบ DSL กระบวนการคืนเงิน ทุกสิ้ นเดื อ น
เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารกองทุนทราบ และรายไตรมาสเพื่อให้ฝ่ายบัญชีตั้งลูกหนี้สถานศึกษา
5.2 กองทุ น มี ก ารระงั บ การโอนเงิ น และการยกเลิ ก ระงั บ การโอนเงิ น โดยมี การจั ด ท าข้ อ มู ล
และทาหนั งสื อแจ้ งสถานศึกษาให้ ทราบกาหนดวันในการส่ งข้อมูล ก่อนวันสิ้ นเดือนของวันสิ้ นภาคการศึ ก ษา
หากสถานศึกษาไม่ดาเนินการรายงานการส่งคืนเงิน และ/หรือ ไม่ส่งคืนเงินภายในระยะเวลาที่กองทุนกาหนด
กองทุนจะดาเนินการระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแก่สถานศึกษานั้นๆ
พร้ อมทั้งแจ้ งให้ ส ถานศึกษาทราบ ทั้งนี้ เมื่อสถานศึกษาดาเนินการส่ งข้อมูล และ/หรือส่ งคืนเงินให้ กองทุน
เรียบร้อยแล้ว กองทุนจะทาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล หากถูกต้องครบถ้วน กองทุน จะ
ดาเนินการยกเลิกการระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ ให้กับสถานศึกษา
5.3 กองทุนตรวจสอบข้อมูลการส่งคืนเงินของสถานศึกษา หากสถานศึกษาส่งคืนเงินภายหลังระยะเวลาที่
กองทุนกาหนด กองทุนจะคิดดอกเบี้ยและแจ้งให้ชาระดอกเบี้ยผิดนัดให้กับกองทุน และเมื่อสถานศึกษาชาระ
ดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานให้ ก องทุ น เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ฝ่ า ยกู้ ยื ม จะด าเนิ นการตรวจสอบดอกเบี้ ยผิ ดนัด
ของสถานศึกษา และรวบรวมดอกเบี้ยส่งให้ฝ่ายการเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและดาเนินการส่งใบเสร็จ รับเงิน
ให้สถานศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ กระบวนการคืนเงินผ่านระบบ DSL เป็นกระบวนการเพื่อให้สถานศึกษาที่มีการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ ายที่เกี่ย วเนื่ องกับ การศึกษา รายงานผลการใช้เงินที่ได้รับตามที่เรียกเก็บจริง และทาให้ ทราบว่า
สถานศึกษามีเงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียนที่ต้องส่งคืนให้กับกองทุนอย่างถูกต้อง
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 กระบวนการดาเนินงานระบบ DSL กระบวนการคืนเงิน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมจัดทารายชื่อสถานศึกษาที่มีการกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษาให้ดาเนินการคืนเงินผ่านระบบ DSL ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
พร้อมขั้นตอนการคืนเงินผ่านระบบ DSL
ขั้นตอนที่ 2 กองทุน โอนเงินให้ ส ถานศึกษา เมื่อ สถานศึกษาได้รับเงินค่าเล่ าเรียน และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้ว สถานศึกษามีหน้าที่ดาเนินการรายงานการคืนเงินค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องฯ ตามที่ได้ใช้จริงก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 สถานศึกษาดาเนินการรายงานการคืนเงินผ่านระบบ DSL
- กรณีสถานศึกษารายงานการคืนเงิน
ไม่มีการส่งคืนเงิน
มีการส่งคืนเงิน พิมพ์ใบนาส่งคืนเงิน กยศ.205 เพื่อนาส่งคืนเงินที่ธนาคาร
* ส่งคืนเงินภายในระยะเวลาที่กองทุนกาหนด (จบการทางาน)
* ส่งคืนเงินภายหลังระยะเวลาที่กองทุนกาหนด กองทุนจะระงับการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
- กรณีสถานศึกษาไม่รายงานการคืนเงิน หากพ้นระยะเวลาที่กองทุนกาหนด กองทุนจะ
ระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายกู้ยืมสรุปผลการดาเนินงานรายงานการคืนเงิน
- ฝ่ายกู้ยืมจัดทาผลการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรายงานผู้บริหารประจาเดือน

- ฝ่ายกู้ยืมจัดทาข้อมูลลูกหนี้รายตัวผู้กู้ยืม เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีตง้ั หนี้ลูกหนี้เป็นรายไตรมาส
- ฝ่ า ยกู้ ยื ม สรุ ป รายชื่ อ สถานศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษา
ที่ไม่รายงานการคื นเงิ น สถานศึกษารายงานแล้ วแต่ ไม่ส่ งคื นเงิ นภายในระยะเวลา
ที่ กองทุ นก าหนด เพื่ อ ระงั บ การโอนเงิ น ตามระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น ฯ
พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
ขั้ น ตอนที่ 5 สถานศึ ก ษาด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล รายงานการส่ ง คื น เงิ น ผ่ า นระบบ DSL และ
ดาเนินการรายงาน/ส่งคืนเงินให้ครบถ้วน (ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 3) เมื่อสถานศึกษาดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
สถานศึกษาจะต้องแจ้งให้กองทุนทราบ
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อฝ่ายกู้ยืมได้รับหนังสือแจ้งจากสถานศึกษา จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่สถานศึกษา
ได้ดาเนินการเพิ่มเติมในระบบ DSL ดังนี้
- สถานศึกษารายงานการคืนเงินครบถ้วน กองทุนยกเลิกการระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษา
- สถานศึกษาดาเนินการไม่ถูกต้อง ฝ่ายกู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาดาเนินการเพิ่มเติม
(ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5)
- สถานศึกษาส่งคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว กองทุนตรวจสอบข้อมูลการคืนเงิน ดังกล่าว
ถูกต้อง ครบถ้วน กองทุนจะดาเนินการยกเลิกการระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้ แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ หากเป็นการส่งคืนเงิ น
ภายหลังระยะเวลาที่กองทุนกาหนด ฝ่ายกู้ยืมจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระพร้อมทั้ง
แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
- เมื่ อ สถานศึ ก ษาช าระดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานให้ ฝ่ า ยกู้ ยื ม ฝ่ า ยกู้ ยื ม
ตรวจสอบดอกเบี้ยผิดนัดของสถานศึกษา และรวบรวมดอกเบี้ยส่งให้ฝ่ายการเงิน
เพื่อออกใบเสร็จและส่งให้กับสถานศึกษา
7. เอกสารอ้างอิง
คู่มือการใช้งานระบบ DSL กระบวนการคืนเงิน
8. แบบฟอร์มที่ใช้
ใบนาส่งคืนเงิน กยศ. 205 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
9. ช่องทางการติดต่อ
1. โทรศัพท์
2. E-mail
3. Line@กยศ.สถานศึกษา

กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการติดตามกระบวนการให้กู้ยืมในระบบ DSL
1. วัตถุประสงค์
ในปี การศึกษา 2564 กองทุน เริ่ มนาระบบการจัดการการให้ กู้ยืม Loan Origination System (LOS)
ซึ่ ง เป็ น ระบบงานหนึ่ ง ของระบบกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาแบบดิ จิ ทั ล Digital Student Loan Fund
System (DSL) มาใช้ดาเนิน การให้ กู้ยื มกับผู้ กู้ยืมเงินและสถานศึกษาแทนระบบ e-Studentloan ที่จะสิ้ นสุ ด
การดาเนิ น การในปี การศึ ก ษา 2563 เพื่อให้ ผู้ กู้ยืมเงิ น และสถานศึกษาใช้ ดาเนิน การกู้ยื มเงินตั้ งแต่ขั้ น ตอน
การยื่นกู้ยืมเงิน การพิจารณาคุณสมบัติ การจัดทาสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยระบบ
กยศ. (สาหรับสถานศึกษา) เป็นระบบที่ให้ ทางสถานศึกษาเข้ามาจัดการข้อมูล และดาเนินการกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุน
กระบวนการติ ด ตามกระบวนการให้ กู้ ยื ม ในระบบ DSL มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถ
ดาเนินการกู้ยืมในระบบ DSL ได้ทันตามระยะเวลาที่กองทุนกาหนด
2. ขอบเขต
กระบวนการติดตามกระบวนการให้ กู้ยืมในระบบ DSL เป็นกระบวนการตั้งแต่กองทุนได้ติดตามการให้ กู้ ยืม
โดยดาเนินการการให้กู้ยืมของสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาบันทึกปฏิทินการศึกษา ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร และรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน
2. ผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect/ระบบจัดการการให้กู้ยืม (LOS)
3. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคาขอกู้ยืมเงิน
4. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน
5. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
6. ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม/ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ จัดทาสัญญากู้ยืมเงิน และลงนามแบบ
ยืนยันเบิกเงินกู้ยืม
7. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
3. ความหมายและคาจากัดความ
กระบวนการติ ด ตามกระบวนการให้ กู้ ยื ม ในระบบ DSL หมายถึ ง การก ากั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
สถานศึกษาให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน โดยกาหนดกรอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษาและกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนระบบ DSL
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
สถานศึกษา ให้คาแนะนา กากับติดตามสถานศึกษาให้ดาเนินการกู้ยืมในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพจนผู้กู้ยืม
ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม

5. กระบวนการจัดทา
กองทุนมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการให้กู้ยืม โดยกาหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการดูแล
สถานศึกษาที่ดาเนินงานในระบบ DSL ให้สอดคล้องกับกาหนดการให้กู้ยืมประจาปีการศึกษา ดังนี้
- จัดทาข้อมูลสรุปขั้นตอนการดาเนินงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งในระบบ DSL เป็นรายสัปดาห์
และรายเดือน
- วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งก ากั บ ติ ด ตาม โดยจั ด ล าดั บ ข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษา
ตามจานวนผู้กู้ยืม และแยกตามจังหวัด
- ประสานงานกับสถานศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งโทรศัพท์ การแจ้งเตือนสถานศึกษาทางอีเมล
มีข้อความเตือน pop-up ในระบบ DSL
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ตอบคาถามกับสถานศึกษา และ
แจ้งข้อความเตือนการหมดระยะเวลาในการดาเนินงานขั้นตอนในระบบ DSL ทางเว็บไซต์ของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและ Line@กยศ. สถานศึกษา
- สนับสนุนสถานศึกษาให้ดาเนินงานในระบบให้ครบถ้วน
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษา
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งกาหนดการให้กู้ยืมเงินประจาปีการศึกษา ประกาศขอบเขต และหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม
ให้สถานศึกษาทราบ
ขั้นตอนที่ 2 ติดตามให้คาแนะนาสถานศึกษาในการดาเนินงานกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL ทางโทรศัพท์
อีเมล ไลน์@กยศ. สถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 จัดทารายงานความคืบหน้าของสถานศึกษาในการดาเนินการกู้ยืมในระบบ DSLรายสัปดาห์
ขั้นตอนที่ 4 กรณีพบปัญหาการใช้งานในระบบ DSL ฝ่ายกู้ยืมแจ้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากระบบ DSL และฝกย.แจ้งสถานศึกษาทราบและให้ดาเนินการในระบบ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลเพื่อติดตามสถานศึกษาให้ดาเนินงานในระบบ DSL เสนอผู้บริหาร
7. เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2. คู่มือการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบ DSL ของสถานศึกษา
3. คู่มือการดาเนินงานในระบบ DSL สาหรับสถานศึกษา
4. คู่มือการดาเนินงานในระบบ DSL สาหรับผู้กู้ยืมเงิน
8. แบบฟอร์มที่ใช้
-

9. ช่องทางการติดต่อ
- เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนที่ดูแลสถานศึกษาและดูแลในส่วนต่างๆ
- Line@กยศ. สถานศึกษา
- อีเมลของสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
1. วัตถุประสงค์
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบั ติงานกองทุนของสถานศึกษาได้เรียนรู้หลั กเกณฑ์ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับกองทุน และฝึกปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL เพื่อให้การให้กู้ยืมเป็นไปอย่างถูกต้องและได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความล่าช้าในการดาเนินการให้กู้ยืม
2. ขอบเขต
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน ตั้งแต่ให้ความรู้
ความเข้ า ใจผู้ บ ริ ห าร/ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกองทุ น ของสถานศึ ก ษาทราบหลั ก เกณฑ์ กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กองทุ น
และสามารถดาเนินการกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL ได้ครบทุกขั้นตอน
3. ความหมายและคาจากัดความ
กระบวนการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส าหรับ สถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มด าเนิน งานกั บ กองทุ น หมายถึง
การเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาสามารถดาเนินการให้กู้ยืมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในแต่ล ะ
ปีการศึกษา สร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุน ของสถานศึก ษาที่เ ข้าร่ว มดาเนินงานใหม่แ ละ
สถานศึกษาที่เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุน และฝึกปฏิบัติการ
ให้กู ้ย ืม เงิน ผ่า นระบบ DSL ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ แ ละเกิด การแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้ร ะหว่า งกองทุน และ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนในสถานศึกษา
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเตรียมการอบรม อบรมสถานศึกษา
และสรุปผลการอบรม ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
1. สรุปรายชื่อและขออนุมัติจัดอบรมสถานศึกษาเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
2. ประสานเชิญสถานศึกษาและจัดทาเอกสารสาหรับการอบรม (ถ้ามี)
3. จัดการอบรมดาเนินงานให้กู้ยืมสาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
4. สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมประสานเชิญสถานศึกษาและจัดเตรียมสถานที่อบรม
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายกู้ยืมสรุปรายชื่อสถานศึกษาและขออนุมัติจัดอบรมสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายกู้ยืมเตรียมเนื้อหาในการบรรยายและเตรียมความพร้อมของระบบ DSL เพื่อสนับสนุน
การอบรม
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายกู้ยืมจัดอบรมสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ขั้น ตอนที่ 5 ฝ่ ายกู้ยื มสรุ ป ผลการดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาหลังจาก
จัดอบรม
7. เอกสารอ้างอิง
1. วิดีทัศน์ ขั้นตอนการดาเนินการ
2. คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ DSL
3. แบบประเมินผลการจัดอบรม
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. ช่องทางการติดต่อ
- โทรศัพท์
- กลุ่มไลน์จัดอบรม

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการทางาน (Work Flow) กระบวนการติดตามสัญญากู้ยืมเงินฯ ปีการศึกษา 2551-2557
1. วัตถุประสงค์
กระบวนการติดตามสัญญาเงินให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2551-2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสัญญากู้ยืมและ
เอกสารแห่งหนี้ที่กองทุนฯ ได้รับไม่ครบถ้วน และลดจานวนเอกสารการกู้ยืมที่กองทุนฯ ยังไม่ได้รับ
2. ขอบเขต
กระบวนการติดตามสัญญาเงินให้ กู้ยืม ปีการศึกษา 2551-2557 เป็นกระบวนการตั้งแต่ จัดทาข้อมูล
จัดทาหนังสือ ทาใบคุม และ/หรือจัดพิมพ์เอกสารสัญญา ติดตามเอกสารสัญญาจากสถานศึกษา ตรวจสอบเอกสาร
สัญญา บันทึกฐานข้อมูล สรุปข้อมูล จัดทาหนังสือและจัดทาใบคุม นาส่งเอกสารให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
3. ความหมายและคาจากัดความ
กระบวนการติ ด ตามสั ญ ญาเงิ น ให้ กู้ ยื ม ปี ก ารศึ ก ษา 2551-2557 หมายถึ ง เอกสารสั ญญากู้ ยื มเงิ น
ปีการศึกษา 2551-2557 ทีไ่ ด้รับไม่ครบถ้วน
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามสัญญากู้ยืมซึ่งเป็นเอกสาร
แห่งหนี้ หรือเอกสารทดแทน สาหรับเป็นหลักฐานในการดาเนินคดี ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
5. กระบวนการจัดทา
กองทุนได้ดาเนินการติดตามทวงถามเอกสารการกู้ยืมจากสถานศึกษาโดยจัดทาหนังสือแจ้งสถานศึกษา
โทรศัพท์ติดตามทวงถามเอกสารการกู้ยืม ปีการศึกษา 2551-2557 จากสถานศึกษา โดยจัดลาดับสถานศึกษาที่มี
สัญญาค้างมากที่สุดไปน้อยที่สุด ให้เร่งดาเนินการจัดส่งสัญญาให้กับธนาคารโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งสถานศึกษาทาง
e-mail ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุนในสถานศึกษาเป็นระยะ และนาข้อมูลการค้างส่งเอกสาร
ที่ได้รับจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมมาตรวจสอบและจัดทาข้อมูลสรุปผลการค้างส่งเอกสารการกู้ยืมเงินเป็น
รายเดือนรายงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลในการติดตาม
นอกจากนี้ กองทุนได้จัดทารายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งสัญญา ปีการศึกษา 2551-2557 เพื่อติดตาม
สถานศึกษาและผู้กู้ยืมให้ส่งเอกสารการกู้ยืม เพื่อติดตามสถานศึกษาและผู้กู้ยืมให้ส่งเอกสารการกู้ยืม โดยเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์กองทุนเป็นรายเดือน ตลอดจนการลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษา อีกทั้งมีการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการติดตามเอกสารและจัดทาทะเบีย นคุมประวัติ พร้อมบันทึกประวัติการติดตามและผลการติดตาม
เอกสารกู้ยืมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ก่อนจัดทาฐานข้อมูล รวบรวมและนาส่งเอกสารให้ผู้บริหารและจัดการเงิน
ให้กู้ยืมตรวจและจัดเก็บเอกสารต่อไป

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายกู้ยืมขอข้อมูลสถานศึกษาที่ไม่นาส่งเอกสารการกู้ยืมจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจัดส่งข้อมูลสถานศึกษาที่ไม่นาส่งเอกสารการกู้ยืมให้ กับ
ฝ่ายกู้ยืม
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายกู้ยืมตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลสถานศึกษาที่ไม่นาส่งเอกสารการกู้ยืมให้ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลลูกหนี้รายตัว โดยจาแนกตามสถานะผู้กู้ยืม
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปและจัดส่งข้อมูลโดยจาแนกตามสถานะของผู้กู้ยืมให้ฝ่ายกู้ยืม
โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย
2. กลุ่มผู้กู้ยืมทุพพลภาพ
3. กลุ่มผู้กู้ยืมปิดบัญชี
4. กลุ่มผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างการศึกษา
5. กลุ่มผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างปลอดหนี้
6. กลุ่มผู้กู้ยืมครบกาหนดชาระหนี้
ขั้นตอนที่ 5 ฝ่ายกู้ยืมดาเนินการติดตามเอกสารการกู้ยืมเงินที่ไม่ได้ส่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2557
โดยส่งข้อมูลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบข้อมูลและจาแนกตามสถานะ ดังนี้
1. กลุ่มผู้กู้ยืมเสียชีวิต*
2. กลุ่มผู้กุ้ยืมทุพพลภาพ
3. กลุ่มผู้ยืมที่ปิดบัญชี*
4. กลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา ฝ่ายกู้ยืมส่งหนังสือแจ้งสถานศึกษาและดาเนินการ Reprint
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฯ เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ กั บ สถานศึ ก ษาที่ ผู้ กู้ ยื ม ศึ ก ษาอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ให้ ผู้ กู้ ยื ม และ
ผู้ค้าประกัน มาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินฯ และจัดส่งเอกสารมายังกองทุน
5. กลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้ ฝ่ายกู้ยืมส่งหนังสือและใบคุมแจ้งสถานศึกษาให้ติดตามผู้กู้ยืม
มาลงนาม
6. กลุ่มผู้กู้ยืมครบกาหนดชาระหนี้ ฝ่ายกู้ยืมส่งหนังสือและใบคุมแจ้งสถานศึกษาให้ติดตามผู้กู้ยืม
มาลงนาม
หมายเหตุ *กรณีผู้กู้ยืมเสียชีวิตและปิดบัญชี กองทุนยุติการติดตามสัญญาและลดยอดการติดตามสัญญา
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อฝ่ายกู้ยืมได้รับสัญญากู้ยืมเงินจากสถานศึกษา ฝ่ายกู้ยืมจะตรวจสอบเอกสาร คีย์ข้อมูล
ในฐานข้อมูล และจัดทาทะเบียนคุม สแกนเอกสาร และจัดทาหนังสือนาส่งและส่งสัญญากู้ ยืมเงินฯ ให้ผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม
ขั้นตอนที่ 7 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการกู้ยืม และ
สรุ ป ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษาที่ ไ ม่ น าส่ ง เอกสารการกู้ ยื ม เงิ น ลดยอดการติ ด ตามเอกสาร และสรุ ป รายงานผลการ
ตรวจสอบให้ฝ่ายกู้ยืมเพื่อให้ฝ่ายกู้ยืมจะนาข้อมูลไปดาเนินการติดตามเอกสารการกู้ยืมต่อไป
ขั้นตอนที่ 8 ฝ่ายกู้ยืมได้รับรายงานผลการตรวจสอบเอกสารจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ขั้นตอนที่ 9 จัดทารายงานสรุปความคืบหน้าส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7. เอกสารอ้างอิง
รายงานการติดตามสัญญา
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. ช่องทางการติดต่อ
- เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนที่ดูแลสถานศึกษาและดูแลในส่วนต่างๆ
- Line@กยศ. สถานศึกษา
- อีเมลของสถานศึกษา

