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บทน ำ

ตั้งแต่ปีกำรศกึษำ 2564 เป็นต้นไป กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือกำรศกึษำจะด ำเนินกำร       

ให้กู้ยืมเงินกบันักเรียน นักศึกษำครบทั้ง 4 ลักษณะ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงนิใหกู้้ยมื              

เพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. 2560

โดยกองทุนจะน ำระบบกำรจดักำรให้กูย้ืมเงิน Loan Origination System : LOS

ซึ่งเป็นระบบงำนหนึง่ของระบบกองทนุเงนิใหกู้้ยมืเพ่ือกำรศึกษำแบบดิจทิลั Digital Student 

Loan Fund System : DSL มำใช้ด ำเนินกำรใหกู้้ยมืเงนิกบันักเรียน นักศึกษำผู้ขอกู้ยมืเงินแทน

ระบบ e-Studentloan ที่จะส้ินสุดลง ในปีกำรศึกษำ 2563

คู่มือระบบกองทนุเงินให้กูย้มืเพ่ือกำรศึกษำแบบดิจทิัล Digital Student Loan Fund 

System : DSL ส ำหรับสถำนศึกษำเลม่นี้ ประกอบด้วยภำพรวมกำรใหกู้ย้ืมเงนิ ขั้นตอนกำรกูย้ืมเงนิ

และภำพหน้ำจอในแต่ละขั้นตอนพร้อมค ำอธบิำย เพ่ือให้สถำนศกึษำใชป้ระกอบกำรกู้ยมืเงนิ           

ผ่ำนระบบของกองทุนได้อย่ำงถกูต้องต่อไป 



สารบัญ
เรื่อง หน้าท่ีบทบาท หน้า

ภาพรวมข้ันตอนการกู้ยืมในระบบDSL สถานศึกษา 8 - 12

1. การเตรยีมการให้กู้ยืม โดย สถานศกึษา สถานศึกษา 13 - 46

1.1 บันทึกปฏิทินการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา) สถานศึกษา 13 - 18

บันทึกปฏิทินการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) สถานศึกษา 19 - 25

1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร (ระดับมัธยมศึกษา) สถานศึกษา 26 - 32

บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร (ระดับอาชีวศึกษา) สถานศึกษา 33 - 39

บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร (ระดับอุดมศึกษา) สถานศึกษา 40 – 46

2. การรายงานสถานภาพการศกึษา สถานศึกษา 47 - 75

2.1 รายงานโดย สถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) สถานศึกษา 47 - 51

รายงานโดย สถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) สถานศึกษา 52 - 56

รายงานโดย สถานศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) สถานศึกษา 57 - 61

2.2 รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ (ระดับอาชีวศึกษา) สถานศึกษา 62 - 68
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง หน้าทีบ่ทบาท หน้า

รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ (ระดับอุดมศึกษา) สถานศึกษา 69 - 75

- รายงานโดย ผู้กู้ยืม (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

3. การย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงิน, สถานศึกษา 76 - 95

- นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน (รายใหม่, รายเก่าเปล่ียนระดับ/
ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน)

ผู้กู้ยืมเงิน

3.1 สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน (ทุกระดับช้ัน) สถานศึกษา 76 - 95

4. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

- ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมก่อนลงนามสัญญา (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

- การลงนามแบบกระดาษ (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

5. การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน ผู้กู้ยืมเงิน, สถานศึกษา 96 - 112

5.1 สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง (ทุกระดับช้ัน) สถานศึกษา 96 - 104

- ผู้กู้ยืมเงินจัดท ายืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

5.2 สถานศึกษาดูข้อมูลการโอนเงิน (ทุกระดับช้ัน) สถานศึกษา 105 - 112
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เรื่อง หน้าทีบ่ทบาท หน้า

6. การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน ผู้กู้ยืมเงิน

- การลงนามแบบกระดาษ (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

7. อ่ืนๆ สถานศึกษา 113 - 116

7.1 ค้นหาสถานะผู้กู้ยืมเงิน โดย สถานศึกษา (ทุกระดับช้ัน) สถานศึกษา 113 - 116

8. การคืนเงิน (อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุงข้ันตอนให้เป็นปัจจุบัน) สถานศึกษา

8.1 การคืนเงิน โดย สถานศึกษา (ทุกระดับช้ัน) สถานศึกษา

- ผู้กู้ยืมเงินยกเลิกสัญญา (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

- ผู้กู้ยืมเงินยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน) ผู้กู้ยืมเงิน

8.2 สถานศึกษาพิจารณายกเลิกค าขอกู้ยืมเงิน/ยกเลิกสัญญา/แบบยืนยัน

การเบิกเงินกู้ยืม (ทุกระดับชั้น)

สถานศึกษา
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สารบัญ (ต่อ)



เรื่อง หน้าทีบ่ทบาท หน้า
9. การลงนามผ่านตัวแทน (อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุงข้ันตอนให้เป็นปัจจุบัน) ตัวแทน (สถานศึกษา)

9.1 การลงนามหนังสือให้ความยินยอมรับเง่ือนไขการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตัวแทน (สถานศึกษา)

9.2 การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ตัวแทน (สถานศึกษา)

9.3 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตัวแทน (สถานศึกษา)
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สารบัญ (ต่อ)



ภาพรวมระบบจัดการการให้กู้ยมื (LOS)

1. การเตรยีมการให้กู้ยืม โดย สถานศกึษา

1.1 บันทึกปฏิทินการศึกษา

1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

2. การรายงานสถานภาพการศกึษา

2.1  รายงานโดย สถานศึกษา

2.2 รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ

- รายงานโดย ผู้กู้ยืมเงิน

(เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน)

3. การย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

- นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน

(รายใหม่, รายเก่าเปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศึกษา

/เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา) 

(เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน)

3.1  สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน

4. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน
- ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนลงนามสัญญา
- ผู้กู้ยืมเงินและบุคคลท่ีเก่ียวข้องด าเนินการลงนาม
สัญญากู้ยืมเงินแบบกระดาษผ่านตัวแทน
(เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน)

5. การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน
5.1  สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี

ลงทะเบียนจริง
- ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
(เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน)

5.2 สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน

6. การลงนามแบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน
- - ผู้กู้ยืมเงินและบุคคลท่ีเก่ียวข้องด าเนินการลงนาม

แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษผ่านตัวแทน
(เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน)
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9. การลงนามผ่านตัวแทน

(อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุง)

9.1 การลงนามหนังสือให้ความยินยอมรับเง่ือนไข

การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา

9.2 การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

9.3 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

7. อ่ืน ๆ
7.1  ค้นหาสถานะผู้กู้ยืมเงิน โดย สถานศึกษา

8. การคืนเงิน (อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุง)
8.1  การคืนเงิน โดย สถานศึกษา

การคืนเงินโดยผู้กู้ยืมเงิน (ผู้กู้ยืมเงินแจ้ง
ขอยกเลิก) (เป็นข้ันตอนของผู้กู้ยืมเงิน)
- กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน
- กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
รายภาคเรียน

8.2   สถานศึกษาพิจารณายกเลิกค าขอกู้ยืมเงิน/
ยกเลิกสัญญา/แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
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1. การเตรยีมการให้กู้ยืม โดย สถานศกึษา

1.1 บันทึกปฏิทินการศกึษา

โดย ผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับมัธยมศกึษาและอาชวีศกึษา)



เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่อง
ทางหลักในการบันทึก
ปฏิทินการศึกษา

การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 1/2)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา

14

1

การด์จะ

1. แสดงสถานะของกิจกรรม

2. ปรากฏตามช่วงระยะเวลา

ด าเนินการแต่ละข้ันตอน

ท้ังนี้ การ์ดไม่ปรากฏหากไม่อยู่ใน

ระยะเวลาด าเนินการตามท่ี

กองทุนก าหนด

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 2/2)

2

กดเพ่ือบันทึกปฏิทินการศกึษา

4

5

6

สถานะจะเปล่ียนเปน็ “รอผู้ตรวจ
สอบรายการอนุมัติ”

7

3

ส าหรับสถานศึกษาระดับ มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา

15

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (ยืนยันบันทึกปฏิทินการศึกษา โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 1/3 )

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา

1 เมนูทางด้านซ้ายเปน็
ช่องทางหลักในการยืนยัน
บันทึกปฏิทินการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา
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การด์จะ

1. แสดงสถานะของกิจกรรม

2. ปรากฏตามช่วงระยะเวลา

ด าเนินการแต่ละข้ันตอน

ท้ังนี้ การ์ดไม่ปรากฏหากไม่อยู่ใน

ระยะเวลาด าเนินการตามท่ี

กองทุนก าหนด



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (ยืนยันบันทึกปฏิทินการศึกษา โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 2/3 )

2

กดเพื่อบันทึกการอนุมัติ
ปฏิทินการศกึษา

กด อนุมัติ หากตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลถูกต้อง

กรณีไม่ถูกต้องให้ กด ไม่อนุมัติ
เพื่อให้ผู้ท ารายการ(Maker) แก้ไข
ใหม่

5

สถานะจะเปลีย่นเป็น อนุมัติ

6

4

3

17

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (ยืนยันบันทึกปฏิทินการศึกษาโดยผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 3/3 )

สถานะ อนุมัติ
ถือว่าการบันทึกปฎิทิน
การศึกษาประจ าปี
การศึกษานี้เสร็จส้ิน

การยกเลิกการอนุมัติ

ใช้ในกรณี ปฏิทินอนุมัติแล้ว แต่
ต้องการเปล่ียนข้อมูล เช่น วันท่ี
เปดิ-เรียน จะสามารถท าได้ถ้ายัง
อยู่ในช่วงเวลาท่ีกองทุนประกาศ
ให้บันทึกปฏิทินการศึกษา

ตัวอย่างหน้าจอผลลัพธ์

เม่ือสิ้นสุดกระบวนการบันทึก
ปฏิทิน

18

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา
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1. การเตรยีมการให้กู้ยืม โดย สถานศกึษา

1.1 บันทึกปฏิทินการศกึษา

โดย ผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับอุดมศกึษา)



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 1/4 )

1

เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่อง

ทางหลักในการบันทึก

ปฏิทินการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

20

การด์จะ

1. แสดงสถานะของกิจกรรม

2. ปรากฏตามช่วงระยะเวลา

ด าเนินการแต่ละข้ันตอน

ท้ังนี้ การ์ดไม่ปรากฏหากไม่อยู่ใน

ระยะเวลาด าเนินการตามท่ี

กองทุนก าหนด

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 2/4)

2

กดเพ่ือ บันทึกปฏิทินการศกึษา
กรณีสถานศึกษา มีจ านวนภาคเรียนและเวลาเปดิ-
ปดิ ภาคเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรท้ังสถานศึกษา

4

สถานะจะเปล่ียนเปน็ “รอผู้ตรวจ
สอบรายการอนุมัติ”

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

5A
กดเพื่อ เพิม่ปฏิทินแบบก าหนดหลักสูตร กรณสีถานศกึษามบีาง
หลักสูตรท่ีมจี านวนภาคเรยีนและเวลาเปิด-ปิดไมต่รงกับปฏิทินหลัก

3

5B

6A

7A

21

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 3/4)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

8B

รายการหลักสูตรหลังเพิ่ม

จะแสดงในส่วนนี้ ซึ่งจะเปน็

หลักสูตรท่ีใช้กับปฏิทิน

6B

7B

เลือก ประเภทปฏิทินว่าเปน็ ท่ัวไป/อาเซียน
จ านวนภาคเรียน และต้ังช่ือปฏิทินการศึกษา
เพื่อให้ง่าย ในการจ าแนกว่าใช้กับหลักสูตร
อะไร

กด เพื่อบันทึกปฏิทินประจ าปกีารศึกษา
เพื่อส่งต่อให้ผู้ตรวจสอบรายการ
(Checker) อนุมัติ

12

B

9B

10

B

11

B

กด เพื่อเพิ่มหลักสูตรตามท่ีกดเลือกไว้

22

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 4/4)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

13

B

ตัวอย่างหน้าจอ การบันทึก
ปฏิทิน ระดับอุดมศึกษาท่ีมีการ
เปดิภาคเรียน
ไม่ตรงกับปฏิทินหลัก

สถานะจะเปล่ียนเปน็ “รอผู้ตรวจ
สอบรายการอนุมัติ”

14

B

23

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (ยืนยันบันทึกปฏิทินการศึกษา โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 1/2 )

1
เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่อง

ทางหลักในการยืนยันบันทึก

ปฏิทินการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

24

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (ยืนยันบันทึกปฏิทินการศึกษา โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 2/2 )

25

2

5

สถานะจะเปลีย่นเป็น อนุมัติ

6

การยกเลิกการอนุมัติ

ใช้ในกรณีปฏิทินอนุมัติแล้ว แต่
ต้องการเปล่ียนข้อมูล เช่น วันท่ี
เปดิ-เรียน จะสามารถท าได้ถ้ายัง
อยู่ในช่วงเวลาท่ีกองทุนประกาศ
ให้บันทึกปฏิทินการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

4
กดเพ่ือบันทึกการอนุมัติ
ปฏิทินการศกึษา

3

กด อนุมัติ หากตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลถูกต้อง
กรณีไม่ถูกต้องให้ กด ไม่อนุมัติ
เพื่อให้ผู้ท ารายการ (Maker) 
แก้ไขใหม่

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา
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1. การเตรยีมการให้กู้ยืม โดย สถานศกึษา

1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

โดย ผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับมัธยมศกึษา)



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร โดย ผู้ท ารายการ (Maker) 1/3)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่องทาง
หลักในการบันทึกค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

27

1

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร โดย ผู้ท ารายการ (Maker) 2/3)

สามารถกดเพื่อดาวน์โหลด
รายงานหลักสูตรและ
ลักษณะการให้กู้ยืม

กดเพื่อบันทึก
ค่าใช้จ่าย

ตามหลักสูตร

28

2

3

4

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร โดย ผู้ท ารายการ (Maker) 3/3)

6

29

5

6

7

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

สถานศึกษาท่ีไม่ได้จัดเก็บ
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย 
ท่ีเก่ียวเนื่องฯ ให้ระบุเปน็ 0

8

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา

กดตกลง

9



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 1/3)

กดเพื่อยืนยันค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

30

1

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 2/3)

แสดงหน้ารายละเอียดของ
รายการสถานะท่ีรออนุมัติ

สามารถกดเพื่อดาวน์โหลด
รายงานหลักสูตรและลักษณะ

การให้กู้ยืม

31

2

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 3/3)

อนุมัติโดยผู้ตรวจสอบ
รายการ (Checker)

ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยโดย

ผู้ตรวจสอบรายการ
(Checker)

323

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

4

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา
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1. การเตรยีมการให้กู้ยืม โดย สถานศกึษา

1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

โดย ผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับอาชวีศกึษา)



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 1/3)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่องทางหลัก
ในการบันทึกค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

34

1

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 2/3)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

35

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา

สามารถกดเพื่อ
ดาวน์โหลด

รายงานหลักสูตรและ
ลักษณะการให้กู้ยืม

กดเพื่อบันทึกค่าใช้
จ่ายตามหลักสูตร

2

3

4



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 3/3)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

36

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา

6

7

จ านวนนักศึกษาตาม
หลักสูตร (คน) = 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด
ตามแผนการเรียน

จ านวนนักศึกษา
จริงท่ีลงทะเบียน 
(คน) = จ านวนรับ
นักศึกษาท้ังหมด

8

กดตกลง

5

9



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 1/3)

กดเพื่อยืนยันค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

37

1

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 2/3)

แสดงหน้ารายละเอียดของ
รายการสถานะท่ีรออนุมัติ

สามารถกดเพื่อดาวน์โหลด
รายงานหลักสูตรและลักษณะ

การให้กู้ยืม

38

2

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 3/3)

ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยโดย ผู้ตรวจสอบ

รายการ (Checker)

อนุมัติโดยผู้ตรวจสอบ
รายการ (Checker)

393
4

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา
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1. การเตรยีมการให้กู้ยืม โดย สถานศกึษา

1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

โดย ผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 

(ระดับอุดมศกึษา)



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร โดย ผู้ท ารายการ (Maker) 1/3)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่องทาง
หลักในการบันทึกค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

41

1

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร โดย ผู้ท ารายการ (Maker) 2/3)

กดเพื่อบันทึก
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

สามารถกดเพื่อดาวน์โหลด
รายงานหลักสูตรและ
ลักษณะการให้กู้ยืม

42

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

2

3

4

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ท ารายการ (Maker) 3/3)

5

6

7

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา

8

กดตกลง

9

43



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 1/3)

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

กดเพื่อยืนยันค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

44

1

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 2/3)

แสดงหน้ารายละเอียดของ
รายการสถานะท่ีรออนุมัติ

สามารถกดเพื่อดาวน์โหลด
รายงานหลักสูตรและลักษณะ

การให้กู้ยืม

45

2

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา



การเตรยีมการให้กู้ยืม : การเตรียมการ โดย สถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 3/3)

3

4

อนุมัติโดย ผู้ตรวจสอบ
รายการ (Checker)

46

ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยโดย

ผู้ตรวจสอบรายการ
(Checker)

การเตรียมการ โดย สถานศึกษา
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2. การรายงานสถานภาพการศกึษา

2.1 รายงานโดย สถานศกึษา

โดย ผู้ท ารายการ (Maker)

(ระดับมัธยมศกึษา)



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 1/4)

1

เมนูทางด้านซ้ายเปน็
ช่องทางหลักในการรายงาน
สถานภาพการศึกษา

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุนดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

48



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 2/4)

2

5 5

กดปุม่ รายงานสถานภาพ

ระบบจะต้ังค่าเปน็รายหลักสูตรไว้ เพื่อให้สถานศึกษา
รายงานสถานภาพรายหลักสูตร

กรณี ต้องการรายงานสถานภาพทีละคน ให้เลือกค้นหา
รายผู้กู้ยืมเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

49

ส าหรบัสถานศกึษา
ระดับ มธัยมศกึษา

2

3

4

5

สามารถกดเพื่อดาวน์โหลด
รายงานสถานภาพ



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 3/4)

6
7

กดปุม่ ตกลง

กดปุม่ ตกลง

11

เลือกสถานภาพการศึกษา
ผู้กู้ยืมเงิน

8

9

10
กดปุม่ บันทึก

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

50

กรณสี าเรจ็การศกึษาให้บนัทึก

ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบนั/

หลังจากวันทีส่ าเรจ็การศกึษา

แต่จะบนัทึกล่วงหน้าไม่ได้ เชน่ 

จบวันที ่30 เม.ย. 64 แต่จะเข้า

มาในระบบวันที ่31 ม.ีค. 64

เพื่อบนัทึกข้อมูลส าเรจ็

การศกึษาล่วงหน้า

จะไม่สามารถบนัทึกได้ 

หากสถานศกึษาพบว่า ชั้นปี

ของผู้กู้ยืมเงินไม่ถูกต้อง 

สามารถปรบัปรุง/รายงาน

เป็นช้ันปีปัจจุบันทีถู่กต้องได้



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 4/4)

สถานะเปล่ียนหลัง
รายงานสถานภาพ

เรียบร้อย

กดเพื่อดาวน์โหลด
รายงาน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

51
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2. การรายงานสถานภาพการศกึษา

2.1 รายงาน โดย สถานศกึษา

โดย ผู้ท ารายการ (Maker)

(ระดับอาชวีศกึษา)



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 1/4)

เมนูทางด้านซ้ายเปน็
ช่องทางหลักในการรายงาน
สถานภาพการศึกษา

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

53

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

1



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 2/4)

กดปุม่ รายงานสถานภาพ

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

2

3

4

5

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

54

ระบบจะต้ังค่าเปน็รายหลักสูตรไว้ เพื่อให้สถานศึกษา
รายงานสถานภาพรายหลักสูตร

กรณี ต้องการรายงานสถานภาพรายบุคคล ให้เลือก
ค้นหารายผู้กู้ยืมเงิน



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 3/4)

6
7

กดปุม่ ตกลง

กดปุม่ ตกลง

เลือกสถานภาพการศึกษา
ผู้กู้ยืมเงิน

9

กดปุม่ บันทึก

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

55

8

9

10

11

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

กรณสี าเรจ็การศกึษาให้บนัทึก

ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบนั/

หลังจากวันทีส่ าเรจ็การศกึษา

แต่จะบนัทึกล่วงหน้าไม่ได้ เชน่ 

จบวันที ่30 เม.ย. 64 แต่จะเข้า

มาในระบบวันที ่31 ม.ีค. 64

เพื่อบนัทึกข้อมูลส าเรจ็

การศกึษาล่วงหน้า

จะไม่สามารถบนัทึกได้ 

หากสถานศกึษาพบว่า ชั้นปี

ของผู้กู้ยืมเงินไม่ถูกต้อง 

สามารถปรบัปรุง/รายงาน

เป็นชั้นปีปัจจุบันทีถู่กต้องได้



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 4/4)

สถานะเปล่ียนหลัง
รายงานสถานภาพ

เรียบร้อย

กดเพื่อดาวน์โหลด
รายงาน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

56

ส าหรบัสถานศกึษา
ระดับ อาชวีศกึษา
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2. การรายงานสถานภาพการศกึษา

2.1 รายงานโดย สถานศกึษา

โดย ผู้ท ารายการ (Maker)

(ระดับอุดมศกึษา)



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงาน โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 1/4)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

เมนูทางด้านซ้ายเปน็
ช่องทางหลักในการรายงาน
สถานภาพการศึกษา

58

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

1



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 2/4)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

กดปุม่ รายงานสถานภาพ

59

2

3

4

5

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา ระบบจะต้ังค่าเปน็รายหลักสูตรไว้ เพื่อให้สถานศึกษา
รายงานสถานภาพรายหลักสูตร

กรณี ต้องการรายงานสถานภาพทีละคน ให้เลือกค้นหา
รายผู้กู้ยืมเงิน



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 3/4)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

6
7

กดปุม่ ตกลง

เลือกสถานภาพการศึกษา
ผู้กู้ยืมเงิน

9

กดปุม่ บันทึก

60

8

9

10

11

กดปุม่ ตกลง

กรณสี าเรจ็การศกึษาให้

บนัทึกข้อมูลในระบบเป็น

ปัจจุบนั/หลังจากวันทีส่ าเรจ็

การศกึษาแต่จะบนัทึก

ล่วงหน้าไม่ได้ เชน่ จบวันที ่

30 เม.ย. 64 แต่จะเข้ามา         

ในระบบวันที ่31 ม.ีค. 64

เพื่อบนัทึกข้อมูลส าเรจ็

การศกึษาล่วงหน้าจะไม่

สามารถบนัทึกได้ 

หากสถานศกึษาพบว่า ชั้นปี

ของผู้กู้ยืมเงินไม่ถูกต้อง 

สามารถปรบัปรุง/รายงาน

เป็นชั้นปีปัจจุบันทีถู่กต้องได้



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 4/4)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

สถานะเปล่ียนหลัง
รายงานสถานภาพ

เรียบร้อย

กดเพื่อดาวน์โหลด
รายงาน

61

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา
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2. การรายงานสถานภาพการศกึษา

2.2 รายงานส าเรจ็การศกึษาในโครงการพิเศษ

โดย ผู้ท ารายการ (Maker)

(ระดับอาชวีศกึษา)



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 1/6)

เมนูทางด้านซ้ายเปน็
ช่องทางหลักในการรายงาน
สถานภาพการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

รายงานโครงการพิเศษ รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

63

1



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 2/6)

2

3

22

สถานะจะเปล่ียนหลัง
รายงานสถานภาพ

เรียบร้อย

รายงานโครงการพิเศษ รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

64

2

3

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 3/6)

หากรายงานว่า ส าเรจ็การศกึษา ระบบจะแสดงข้อความ ส าเร็จการศึกษา
โครงการพิเศษ หากผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรของโครงการ
พิเศษและตรงตามข้อก าหนด

5

8

รายงานโครงการพิเศษ รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา
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4

6

7

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 4/6)

9

10

กดแว่นขยายเพื่อดู
รายละเอียดของ

ผู้กู้ยืมเงิน

11

กดด าเนินการต่อ ระบบจะแสดง
หน้าจอ Tab โครงการพิเศษ

Tab โครงการพิเศษ

รายงานโครงการพิเศษ รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา
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ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 5/6)

กด แนบเอกสารเพิ่ม โดย
แนบไฟล์ Transcript 
ของผู้กู้ยืมเงิน

13

16

15

-สถานศึกษายืนยันว่า ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จ
ในหลักสูตรนี้จริง
เลือก ใช่
-กรณีผู้กู้ยืมเงินย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา
ไม่เข้าเง่ือนไขท่ีกองทุนก าหนด
เลือก ไม่ใช่

14

กด บันทึก ระบบจะ
ส่งข้อมูลให้กองทุน

ระบุเหตุผลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา

รายงานโครงการพิเศษ รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ
อาชวีศกึษา

67



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานส าเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 6/6)

เมื่อบันทึกเสร็จ แสดง
หน้าจอ รายละเอียดผู้กู้
โครงการพิเศษ สถานะจะ
เปล่ียนเปน็ “อยู่ระหว่าง
กองทุนพิจารณาอนุมัติ” 

รายงานโครงการพิเศษ รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา
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ส าหรบัสถานศกึษาระดับ
อาชวีศกึษา
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2. การรายงานสถานภาพการศกึษา

2.2 รายงานส าเรจ็การศกึษาในโครงการพิเศษ

โดย ผู้ท ารายการ (Maker)

(ระดับอุดมศกึษา)



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 1/6)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา

เมนูทางด้านซ้ายเปน็
ช่องทางหลักในการรายงาน
สถานภาพการศึกษา

70

1



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 2/6)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

2

สถานะเปล่ียนหลัง
รายงานสถานภาพ

เรียบร้อย

2

3

71

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 3/6)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

ระบบจะแสดงข้อความ ส าเรจ็การศกึษาโครงการพิเศษ กรณีผู้กู้ยืมเงิน
ส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรของโครงการพิเศษและตรงตามข้อก าหนด

4

6

7

5

8

72

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 4/6)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

9

12

กดแว่นขยายเพื่อดู
รายละเอียดของ

ผู้กู้ยืมเงิน

11

กดด าเนินการต่อ ระบบจะแสดง
หน้าจอ Tab โครงการพิเศษ

Tab โครงการพิเศษ

73
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ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 5/6)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

กด แนบเอกสารเพิ่ม
โดยแนบไฟล์
Transcript ของผู้กู้ยืม

13

16

15

14

กด บันทึก ระบบจะ
ส่งข้อมูลให้กองทุน

ระบุเหตุผลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา

74

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ
อุดมศกึษา

-สถานศึกษายืนยันว่า ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จ
ในหลักสูตรนี้จริง
เลือก ใช่
-กรณีผู้กู้ยืมเงินย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา
ไม่เข้าเง่ือนไขท่ีกองทุนก าหนด
เลือก ไม่ใช่



การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ (Maker) 6/6)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

17

เมื่อบันทึกเสร็จ แสดง
หน้าจอ รายละเอียดผู้กู้
โครงการพิเศษ สถานะจะ
เปล่ียนเปน็
“อยู่ระหว่างกองทุน
พิจารณาอนุมัติ” 

75

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา



76

3. การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

3.1 สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน

โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับมัธยมศกึษา อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา)



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 1/20

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

1

77

ระดับมธัยมศกึษา อาชีวศกึษา

อุดมศกึษา เข้าเมนูเดียวกัน โดย

การ์ดจอจะแยกตามระดับการศกึษา

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา

เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่องทาง
หลักในการตรวจสอบแบบค า
ขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 2/20

2

3

ระบุเง่ือนไขในการค้นหา
แบบค าขอกู้ยืมเงิน

กดปุม่ค้นหา

ระบบแสดง
รายละเอียดค าขอกู้ยืม
เงินตามเง่ือนไขท่ีระบุ 4 กด เพื่อตรวจสอบ

ค าขอกู้ยืมเงิน

สามารถดาวน์โหลด
รายช่ือและรายละเอียด
ของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน

78

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ มธัยมศกึษา

หน้าจอเง่ือนไขการค้นหาจะแตกต่าง
กันตามระดับการศกึษา

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

กรณผีู้กู้ยืมยังไมย่ื่น

ค าขอกู้ยืมเงิน 

ระบบก็จะไมแ่สดง

ข้อมลู



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 3/20

2

3

ระบุเง่ือนไขในการค้นหา
แบบค าขอกู้ยืมเงิน

กดปุม่ค้นหา

ระบบแสดง
รายละเอียดค าขอกู้ยืม
เงินตามเง่ือนไขท่ีระบุ

79

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อาชวีศกึษา

หน้าจอเง่ือนไขการค้นหาและผลลัพธ์การ
ค้นหาจะแตกต่างกันตามระดับการศกึษา

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 4/20

2

3

ระบุเง่ือนไขในการค้นหา
แบบค าขอกู้ยืมเงิน

กดปุม่ค้นหา

ระบบแสดง
รายละเอียดค าขอกู้ยืม
เงินตามเง่ือนไขท่ีระบุ

4
กด เพื่อตรวจสอบ
ค าขอกู้ยืมเงิน

สามารถดาวน์โหลด
รายช่ือและรายละเอียด
ของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน

80

ส าหรบัสถานศกึษาระดับ อุดมศกึษา หน้าจอเง่ือนไขการค้นหาจะแตกต่าง
กันตามระดับการศกึษา

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

กรณผีู้กู้ยืมยังไมย่ื่น

ค าขอกู้ยืมเงิน 

ระบบก็จะไมแ่สดง

ข้อมลู



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 5/20

5

6

ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน
หากพบว่าไม่ถูกต้องสามารถกด แก้ไขข้อมูล
สถานศกึษา

81

ตัวอย่าง ระดับอุดมศกึษา ซึ่งกระบวนการท างานเหมอืนกัน
ทกุระดับ ต่างกันเพียงขอ้มลูรายละเอียดบางสว่น

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 6/20

กรณผีู้กู้ยืมเงินระบุข้อมูลในค าขอกู้ยืมเงินไม่ถูกต้อง

เช่น ระบุหลักสูตร/สายการเรยีนไม่ถูกต้อง 

สถานศกึษาสามารถแก้ไขข้อมูลได้

จากน้ัน กดปุ่ม ตกลง

5A

82

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 7/20

หน้าจอ pop up แสดงประวัติ
การย่ืนกู้

สามารถดูประวัติการย่ืนกู้

6A

83

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 8/20

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารแนบ กรณีเอกสาร
ถูกต้อง กดเลือกเอกสาร

ถูกต้อง

84

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

8

สามารถกดดู
เอกสารแนบ

7



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 9/20

85

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

8A

7A

กรณีเอกสารไม่ถูกต้องให้กดปุม่ 
“เอกสารไม่ถูกต้อง” และระบุ
เหตุผล ตาม Dropdown List 

เช่น เอกสารไม่ชัดเจน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 10/20
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

10

9

ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
เอกสารท่ีแนบมา กรณีเอกสาร
ถูกต้อง กดเลือกเอกสารถูกต้อง

สามารถกดดูเอกสาร
แนบได้



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 11/20

ระบบแสดงหน้าจอส าหรับ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ผู้
ตรวจสอบค าขอกู้ สามารถท าการ
ประเมินคุณสมบัติตามหน้าจอท่ี
แสดง

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

11

ตรวจสอบลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีกองทุนก าหนด จากนั้น
กดปุม่ “ยืนยัน” 

ท่ีข้อคุณสมบัติ (สีปุม่จะจาง
ลงหลังกด)

87

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

ข้อทีไ่ม่ต้องกดยืนยัน 
เน่ืองจากกองทุนตรวจสอบ
ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอก



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 12/20

88

หน้าจอยืนยนัข้อมลูจะแสดงแตกต่างกัน
ตามระดับการศกึษา

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 13/20

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

ไฟล์ ผู้กู้ยืมสามารถแยก
แนบหรือรวมไฟล์แยกได้

89



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 14/20

90

เมื่อตรวจสอบข้อมูลค าขอกู้ยืม
เงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท า
เครื่องหมายถูกท่ีช่องยืนยัน
ข้อมูลแล้ว กดปุม่ ‘ถัดไป’

12

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

กรณเีอกสารไมถ่กูต้อง (ถ้าม)ี สถานศกึษาให้ความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเอกสารท่ีไมถ่กูต้อง และข้อมลูจะสง่กลับให้
ผู้กู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 15/20

เมื่อตรวจสอบแบบค าขอกู้ยืมเงินครบ       
ทุกข้ันตอน ระบบจะแสดงหน้าจอ 
“ระบบได้บันทึกการตรวจสอบค าขอ
กู้ยืมของสถานศึกษาแล้ว”

91

13

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

จากนั้น กดปุม่ “กลับหน้าตรวจสอบ
แบบค าขอกู้ยืมเงิน”

สถานะจะข้ึนว่า รอการตรวจสอบจาก
กองทุน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน (ดคู าขอท่ีตรวจสอบแล้ว) โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 17/20
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ตัวอย่างรายละเอียดค าขอท่ี
อยู่ระหว่างรอกองทุน
พิจารณาอนุมัติ

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน (ดคู าขอท่ีตรวจสอบแล้ว) โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 18/20

93

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน



การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศกึษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน (ดคู าขอท่ีตรวจสอบแล้ว) โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 19/20

ตัวอย่างรายละเอียดค าขอท่ี
ค าขอกู้ยืมถูกปฏิเสธ

94

ค าขอกู้ยืมถูกปฏิเสธ สาเหตุคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามทีก่องทุนก าหนด

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

ค าขอกู้ยืมได้รบัการอนุมัติจากกองทุน



การย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน (กรณีกองทุนส่งค าขอกลับให้สถานศึกษาแก้ไข) โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 20/20
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงืน สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

ข้อมูลท่ีกองทุนแจ้งให้แก้ไข จะแสดงแถบสีแดงด้านบน

ให้ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) แก้ไขตามท่ีกองทุน

แจ้งให้เรียบร้อย
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5. การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

5.1 สถานศกึษาบันทึกค่าเล่าเรยีนฯ ตามทีล่งทะเบยีนจรงิ

โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับมัธยมศกึษา อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา)



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 1/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เมนูทางด้านซ้ายเปน็ช่องทาง
หลักในการบันทึกค่าเล่าเรียน

ตามท่ีลงทะเบียนจริง

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน

1
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เข้าเมนูเดียวกันทกุระดับ
ท้ังมธัยมศกึษา อาชีวศกึษา
อุดมศกึษา โดยการ์ดจะแยกตาม
ระดับการศกึษา



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 2/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

กดปุม่ จัดการค่าเล่าเรียน

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน

กรณีเลือกบันทึกรายตัว
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2

3

ตัวอย่าง บันทึก

รายผู้กู้ยืม

และประเภทการ

ลงทะเบยีน “ตามจรงิ”



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 3/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

2

3

กดแว่นขยายเพื่อ
บันทึกค่าใช้จ่าย

ระบบจะต้ังค่าเปน็รายหลักสูตร

หากต้องการบันทึกรายผู้กู้ยืม 

สามารถเลือกรูปแบบการค้นหาได้

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน
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ตัวอย่าง บันทึก

รายหลักสูตร

และประเภทการ

ลงทะเบยีน “ตามจรงิ”

ตัวช่วยการค้นหาในแต่ละ
ระดับการศกึษาจะแตกต่างกัน

ระบบจะดึงข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อให้สถานศึกษา

บันทึกข้อมูล



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 4/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

4

กรณีต้องการเลือกข้อมูล
รายผู้กู้ยืมเงินในหลักสูตร 
ให้ท าเครื่องหมายถูก
ในช่องสี่เหล่ียมหน้าช่ือ

ผู้กู้ยืมเงิน

5

กดปุม่จัดการค่าเล่าเรียน

กดปุม่ดาวน์โหลด
รายงานบันทึก

ค่าเล่าเรียนตามท่ี
ลงทะเบียนจริง

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน
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กรณีต้องการเลือก
ผู้กู้ยืมเงินท้ังหมดให้ท า

เครื่องหมายถูก
ในช่องสี่เหล่ียม

ตัวอย่าง บันทึก

รายหลักสูตร

และประเภทการ

ลงทะเบยีน “ตามจรงิ”



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 5/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

6A

7

กดปุม่บันทึกค่าเล่าเรียน

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน

กรณีท่ีผู้กู้ยืมลงทะเบียนจริง         
ในอัตราท่ีแตกต่างกัน ให้ระบุ
ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่าย

ท่ีเก่ียวเนื่องตามท่ีลงทะเบียนจริง
เปน็รายคน 
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ตัวอย่าง บันทึก

รายหลักสูตร

และประเภทการ

ลงทะเบยีน “ตามจรงิ”



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 6/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

6

7

กดปุม่บันทึก

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน
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8

เพื่อยืนยันค่าเล่าเรียน

กรณีท่ีมีผู้กู้ยืมหลายรายในหลักสูตรนั้น
ท่ีมีค่าใช้จ่ายตามท่ีลงทะเบียนจริง          

ในอัตราเดียวกัน สามารถต้ังค่าบันทึก  
ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องฯ 

แบบหลายรายการได้

ต.ย.
หลักสูตร A ผู้กู้ จ านวน 100 คน
- 50 คน ลงทะเบยีนจรงิ 

6,000 บาท
- 30 คน ลงทะเบยีนจรงิ 

7,000 บาท
- 20 คน ลงทะเบยีนจรงิ

8,000 บาท

ตัวอย่าง บันทึก

รายหลักสูตร

และประเภทการ

ลงทะเบยีน “ตามจรงิ”



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 7/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

2

3
กดแว่นขยายเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย
ตามท่ีลงทะเบียนจริงของหลักสูตร

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน
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ตัวอย่าง บันทึก
รายหลักสูตร
และประเภทการ
ลงทะเบยีน “เหมาจ่าย”

ตัวช่วยการค้นหา และรายละเอียด คณะ
หลักสตูรจะต่างกัน ในแต่ละระดับชั้น
แต่กระบวนการท างานเหมอืนกัน

ระบบจะต้ังค่าเปน็รายหลักสูตร

หากต้องการบันทึกรายผู้กู้ยืม 

สามารถเลือกรูปแบบการค้นหาได้



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง โดย ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 8/8

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

6

7

กดยืนยัน

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน

กรณี บันทึกค่าเล่าเรียนในหลักสูตร
เหมาจ่าย จะบันทึกคร้ังเดียว ท้ังช้ันปี

ในอัตราท่ีเท่าๆ กัน

104

ตัวอย่าง บันทึก
รายหลักสูตร
และประเภทการ
ลงทะเบยีน
“เหมาจ่าย”
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5. การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

5.2 สถานศกึษาดูข้อมูลการโอนเงิน

โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ท ารายการ (Maker) 

ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับมัธยมศกึษา อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา)



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน 1/7

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

1

เข้าเมนูรายการโอนเงิน
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สทิธิ์การดขู้อมลูการโอนเงิน มดัีงนี้
ผู้ดแูลระบบ (Admin) 
ผู้ท ารายการ (Maker) 
ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 

เข้าเมนูเดียวกันทกุระดับ ท้ัง
มธัยมศกึษา อาชีวศกึษา อุดมศกึษา
โดยการ์ดจะแยกตามระดับ
การศกึษา



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน 2/7

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

Tab : สถานะ
การโอนเงิน

สามารถเลือกดรูายการโอนเงินเพื่อดู
ข้อมลูการโอน ตามตัวเลือก เชน่
ปีการศกึษา, ภาคเรยีน, คณะ เป็นต้น

กดเพื่อดขู้อมลูสถานะการโอนเงิน
ท่ีหลักสูตรท่ีต้องการ

2

3

4
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ตัวช่วยการค้นหา และรายละเอียด คณะ
หลักสตูรจะต่างกัน ในแต่ละระดบั
การศกึษา

สามารถเลือกดรูายผู้กู้ยืม
หากต้องการ โดยระบุตาม
ตัวชว่ยการค้นหากรณต้ีองการดู

สถานะการโอนเป็น
รายหลักสูตร



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน 3/7

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

ดรูายละเอียดการโอนเงิน

108

5

สามารถเรยีกดรูายงาน
Excel ได้



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน 4/7

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

Tab : รายการโอนเงิน
หากต้องการดรูายการโอนเงิน
ตามชว่งเวลา

กดเพื่อดรูายละเอียด
รายการโอนเงิน

สามารถเลือกดตูาม
ชว่งเวลาการค้นหาได้

2

3

สามารถเรยีกดเูป็นแบบ
รายงาน Excel ได้
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การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน 5/7

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

รายละเอียดการโอนเงิน แสดง
ค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ่้ายฯ ของผู้กู้ยืม
เงิน แต่ละราย และจ านวนเงิน
โอนท้ังหมด

4

สามารถเรยีกดรูายงาน Excel ได้
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การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน 6/7

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

2
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Tab : รายการค่าครองชพีผู้กู้ยืมเงิน
กรณต้ีองการดรูายละเอียด และสถานะ
การโอนเงินค่าครองชพี

สามารถเลือกดรูายการโอนเงิน
เพื่อดขู้อมลูการโอน ตามตัวเลือก เชน่
เลขประจ าตัวประชาชน, รหัส
นักเรยีน/นักศกึษา, ชื่อ นามสกลุ
เป็นต้น

กดเพื่อดขู้อมลูสถานะการโอนเงิน
ท่ีต้องการ

3



การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน : สถานศึกษาเรียกดูข้อมูลการโอนเงิน 7/7

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ
ตามท่ีลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

กล่องข้อความแสดงรายละเอียด
การโอนเงินค่าครองชพี
แสดงวันที่ท ารายการ ปีการศกึษา
ประเภทรายการ และยอดเงิน

4
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7. อ่ืนๆ

7.1 ค้นหาสถานะผู้กู้ยืมเงิน โดย สถานศกึษา

โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ท ารายการ (Maker)

และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

(ระดับมัธยมศกึษา อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา)



อ่ืนๆ : ค้นหาผู้กู้ยืมเงิน

อ่ืนๆ

เข้า Menu ค้นหา
สถานะผู้กู้ยืมเงิน

114

สทิธิ์การดรูายการ มดัีงนี้
ผู้ดแูลระบบ (Admin) 
ผู้ท ารายการ (Maker) 
ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 



อ่ืนๆ : ค้นหาผู้กู้ยืมเงิน

อ่ืนๆ

ข้อมูลผู้กู้ยืมเงินหลังกดค้นหา

1

2

3

กด เพื่อดูรายละเอียด
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อ่ืนๆ : ค้นหาผู้กู้ยืมเงิน

อ่ืนๆ

ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดสอดคล้องกับข้อมูลสถานะล่าสุดของ
ผู้กู้ยืมเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้กู้ยืมเงินอยู่ในข้ันตอนท าสัญญากู้ยืม

กรณียังไม่ถึงกระบวนการ
นั้นๆ ระบบจะแสดงว่า
ไม่มีข้อมูล

กระบวน
การยื่นค า
ขอกู้ยมืเงิน

กระบวน
การท า
สัญญา

กระบวน
การท าแบบ
เบกิเงินกู้ยมื

Tab จะเรียงตาม
กระบวนการย่ืนกู้กับกองทุน

4
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8. การคืนเงิน

(อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุงขั้นตอน

ให้เป็นปัจจุบัน)
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9. การลงนามผ่านตัวแทน

(อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรุงขั้นตอน

ให้เป็นปัจจุบัน)
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ส้ินสุดคู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแบบดิจิทัล

Digital Student Loan Fund System : DSL

ส าหรบัสถานศกึษา


