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ค ำถำมที่พบบ่อย 
จำกสถำนศึกษำ

ระบบกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแบบดิจิทัล DSL 
ปีกำรศึกษำ 2565

คร้ังที่ 1  
รวบรวม ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2565



ก ำหนดกำรให้กู้ยืม ปีกำรศึกษำ 2565
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ภำพรวมข้ันตอนกำรกู้ยืมในระบบ DSL
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ขั้นตอนกำรให้กู้ยืม ภำคเรียนที่ 1



ขั้นตอนการด าเนินการในระบบ DSL ปีการศึกษา 2565
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ระดับการศึกษา
ข้ันตอนท่ีเปดิ

(ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565)

ข้ันตอนท่ีกองทุนอยู่ระหว่างด าเนินการ

มัธยมศึกษา ➢ ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับ

การศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

- ยื่นค ำขอกู้ยืม

➢ ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนช้ันปี

- ยื่นแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

- ยืนยันยอดค่ำใช้จ่ำยตำมที่ลงทะเบียน

จริง

➢ ข้ันตอนสถานศึกษา

- บันทึกปฏิทินกำรศึกษำ

- รำยงำนสถำนภำพกำรศึกษำ

- บันทึกค่ำใช้จ่ำยตำมหลักสูตร

- ตรวจสอบแบบค ำขอกู้ยืม

➢ ระบบตัวแทน

- กำรสแกนแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

และเอกสำรประกอบ

- พิมพ์ใบน ำส่ง

➢ ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับ

การศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

- ข้ันตอนบันทึกสัญญำกู้ยืมเงินและยืนยัน

ยอดค่ำใช้จ่ำยตำมที่ลงทะเบียนจริง

➢ ระบบตัวแทน

- กำรสแกนสัญญำและเอกสำรประกอบ

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา





ข้ันตอนการให้กู้ยืม
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การอนุมัติ
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การเตรียมการ
ให้กู้ยืม

การรายงาน
สถานภาพ
การศึกษา
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สัญญากู้ยืมเงิน
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
1. ขั้นตอนยื่นค ำขอกูย้ืม ผู้กู้ยืมเลอืก
สถำนศกึษำ มีข้อควำมขึ้นวำ่ 
"สถำนศกึษำทีเ่ลอืกอยู่ปัจจุบนัไมอ่ยู ่      
ในเงือ่นไขใหกู้ย้ืมเงนิได ้ณ ขณะนี้ 
กรุณำตดิตอ่สถำนศกึษำ"
กองทุนอยู่ระหว่างตรวจสอบหรือรอผลประเมิน

คุณภาพของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ขอให้

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาได้ที่หน้าเว็บไซต์

กองทุนหัวข้อ รายชื่อสถานศึกษาตามประกาศ

กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง รายชื่อ

สถาน ศึกษา ที่ เ ข้ า ร่วมด า เ นินงานกับกองทุน         

เงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษาที่สามารถด าเนินการ     

ให้กู้ยืมเงินกองทุน ในปีการศึกษา 2565 8
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

2. หำกสถำนศกึษำไมม่ผีลกำรประเมนิ/

ผลกำรประเมนิไมผ่ำ่นตำมเกณฑท์ี่

กองทนุก ำหนด สำมำรถใหกู้ย้มืได้

หรือไม่

กู้ยืมเงินได้เฉพาะผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี

เท่านัน้ 
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
3. กรณผีูกู้ย้มืยื่นกูแ้ละไมส่ำมำรถระบุ

แผนกำรเรยีนได้ (ระดบัมธัยมศกึษำ) 

และประเภท สำขำวชิำได ้(ระดบั

อำชีวศกึษำ) ต้องด ำเนนิกำรอยำ่งไร

สาเหตุเกิดจากยังไม่มีค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร 

ขอให้สถานศึกษาเข้าระบบ กยศ. (สถานศึกษา) 

เข้ารหัสผู้ท ารายการ (Maker) บันทึกค่าใช้จ่าย

ตามหลั กสู ตรแล ะผู้ ต ร วจสอบร ายการ 

(Checker) อนุมัติค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร           

ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ยก่ อ น  จึ ง แจ้ ง ผู้ กู้ ยื ม ใ ห้ ไ ป

ด าเนินการในระบบอีกครัง้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
4. กรณีผู้กูย้ืมยืน่กู ้แต่ผู้กูย้ืมไม่พบหลักสตูรในระบบ

DSL หรือหลักสตูรยงัไม่ปรำกฏให้สถำนศึกษำ

สำมำรถบนัทึกคำ่ใชจ้ำ่ยตำมหลกัสตูร หรือปรำกฏ

หลักสูตรไม่ครบถว้น ต้องด ำเนินกำรอยำ่งไร 

(ระดบัอดุมศึกษำ)
1. ให้ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์กองทุน หัวข้อ ข้อมูล ”ประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ก าหนด
ลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืม           
เพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา 
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2565” ว่ามีหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่

2. หากไม่พบรายชื่อ แต่หลักสูตรผ่านตามเกณฑ์ฯ แล้ว กองทุน
อาจยังไม่ได้รับข้อมูลจากต้นสังกัดหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ         
น าข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบเพ่ิมเติมต่อไป (กรณีที ่1)

3. หากมีปัญหาเรื่องหลักสูตร/หลักสูตรไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ          
ให้สถานศึกษาติดต่อต้นสังกัด (กรณีที ่2)
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

กรณีที ่1 เป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านการ
พิจารณาความสอดคล้องจากระบบ CHECO แล้วกองทุน
อยู่ ร ะ ห ว่ า งด า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ จ ะ มี ก า รน า ห ลั ก สู ต ร            
เข้าระบบให้เพ่ิมเติมต่อไป

กรณีที่ 2 เป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยัง      
ไม่ผ่านหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องจาก
ระบบ CHECO ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถน าเข้าระบบได้

ส ำหรบัหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษำที่ยงัแสดงในระบบ

DSL ไม่ครบถว้น อำจเกดิจำกสำเหตดุงัตอ่ไปนี้

สถานศึกษาโปรดตรวจสอบในระบบ CHECO
หรือติดต่อต้นสังกัดต่อไป
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
5. ผู้กู้ยืมเงนิรำยใหมย่ืน่ค ำขอกูย้ืมเงนิ 

เเต่ไมส่ำมำรถเลอืกคณะและหลกัสตูร     

ที่กองทนุขึ้นประกำศไวไ้ด ้ต้องด ำเนนิกำร

อย่ำงไร

ผู้กู้ยืมเงินจะยื่นกู้ยืมได้เมื่อสถานศึกษาได้บันทึก

ค่าใช้จ่ ายตามหลักสูตรและอนุมัติ เรียบร้อย 

ดังนั้น ขอความกรุณาสถานศึกษาตรวจสอบว่า 

ได้บันทึกและอนุมัติค่าใช้จ่ าย ตามหลักสูตร

เรียบร้อยแล้ว
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
6. ปัจจบุนัระบบแสดงหลกัสตูรเฉพำะสำขำที่ผำ่น

ประเมินหรอืไมป่รับวงรอบ ซึ่งจะท ำใหผู้้กูร้ำยใหม่      

ที่จะขอกูย้ืมในสำขำที่ปรบัปรงุหรอืไม่ผำ่นประเมิน          

ไม่สำมำรถกูย้ืมได ้ทั้งนี้ ส ำหรบันักศกึษำรำยเกำ่

เลื่อนชัน้ปีในสำขำทีม่ีกำรปรบัปรงุหลกัสตูร           

จะสำมำรถกูย้ืมตอ่ไดห้รอืไม่

ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีจะสามารถกู้ยืมได้ 

จนจบการศึกษา
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
7. กำรบันทึกปฏทิินกำรศึกษำ (เฉพำะ
ระดับอดุมศึกษำ แต่ระดบัมัธยมศึกษำและ
อำชีวศึกษำไม่ตอ้งบนัทกึปฏิทินกำรศึกษำ)           
หำกกรอกขอ้มูลไม่ถกูตอ้งและไดอ้นุมัตเิรยีบร้อย
แล้ว สถำนศึกษำสำมำรถแกไ้ขไดห้รอืไม่ อย่ำงไร

แก้ไขได้ โดยสถานศึกษาเข้ารหัสผู้ตรวจสอบรายการ 

(Checker) สามารถยกเลิกการอนุมัติพร้อมระบุ

เหตุผลประกอบการยกเลิกอนุมัติได้ และเมือ่ยกเลิก

แล้วก็จะสามารถบันทึกปฏิทินการศึกษาได้ใหม่อีกครัง้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
8. กำรบนัทกึคำ่ใชจ่ำ่ยตำมหลักสตูร ในสว่น      

ที่ใหก้รอก "จ ำนวนนักศกึษำจริงทีล่งทะเบยีน"     

หำกสถำนศกึษำยงัไมท่รำบจ ำนวนนกัศกึษำ           

ที่แน่ชดั สถำนศึกษำตอ้งกรอกขอ้มลูอยำ่งไร

กรณีสถานศึกษายังไม่ทราบจ านวนนักศึกษา      

ที่แ น่ชัด ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลจ านวน

นักศึกษาทัง้หมดทีล่งทะเบียนโดยประมาณการได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
9. ในสว่นทีใ่หก้รอก "จ ำนวนนกัศกึษำจริง         
ที่ลงทะเบยีน" ต้องกรอกเป็นจ ำนวนนกัศึกษำ
จริงที่ลงทะเบยีนในทกุชัน้ปีรวมกนั หรือ
จ ำนวนตำมแผนรบันักศกึษำในปีกำรศกึษำ 
2565

จ านวนนักศึกษารวมทุกชัน้ปี
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
10. กำรเตรยีมกำรใหกู้ย้มื หำก

สถำนศกึษำด ำเนนิกำรบนัทกึกำรคำ่ใชจ้ำ่ย

ตำมหลกัสตูรผดิ ต้องด ำเนนิกำรอย่ำงไร

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีผู้ท ารายการ (Maker) บันทึกไม่ถูกต้อง 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขได้เอง โดยผู้ท ารายการ 

(Maker)

2. กรณีส่งไปทีผู้่ตรวจสอบรายการ (Checker) 

แล้ว ผู้ตรวจสอบรายการแก้ไขได้ก่อนอนุมัติ

ทัง้นี ้กรณีอนุมัติแล้ว ให้กดยกเลิกอนุมัติและ

ด าเนินการบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรใหม่อีกครัง้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
11. กำรรำยงำนสภำพกำรศกึษำของ         

ผู้กู้ยืม สำมำรถเลอืกรำยงำนเป็น            

รำยหลกัสตูรไดห้รอืไม่

ได้ โดยสถานศึกษาสามารถเลือกรายงานสถานภาพผู้กู้ยืม       

รายหลักสูตรได้ โดยเลือก "รูปแบบการค้นหา ราย

หลักสูตร" และกดเลือกรายชือ่นักศึกษาทีจ่ะรายงาน

ทัง้หมด จากนัน้เลือก "รายงานสถานภาพ" ด้านล่างจอ           

ก็สามารถรายงานสถานภาพนักศึกษาเป็นรายหลักสูตรได้ 
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
12. กรณีจะรำยงำนสถำนภำพ ระบบจะให้
ตรวจสอบคณุสมบตั ิ4 ข้อ ซึ่งในขอ้ที ่4
เป็นเรือ่งกำรท ำประโยชนต์อ่สำธำรณะ/สงัคม 
ไม่น้อยกวำ่ 36 ชั่วโมง (จิตอำสำ) 
ในสว่นนีส้ถำนศึกษำตอ้งเลือก "ใช่" เพ่ือให้
สำมำรถรำยงำนสถำนศกึษำไดใ้ชห่รือไม่

สถานศึกษาต้องตรวจสอบว่านักศึกษาได้ท า

ประโยชน์ต่อสาธารณะ/สังคม ไม่น้อยกว่า 

36 ชั่วโมง แล้วหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วจึง

กดเลือก "ใช่" ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวกับการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา           

ทีผ่่านมา
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
13. หำกขณะนีย้งัไมถ่งึชว่งเวลำที่
สถำนศกึษำก ำหนดใหน้กัศกึษำจัดสง่
ชั่วโมงจิตอำสำ สถำนศกึษำจะสำมำรถ
รำยงำนสถำนภำพนกัศกึษำอยำ่งไร

กรณีนี้ขอให้สถานศึกษารายงานสถานภาพ

การศึกษาส าหรับนักศึกษารายที่ได้ส่งชั่วโมง

จิตอาสาเรียบร้อยแล้วก่อน และเมื่อนักศึกษา

รายใดได้ส่งชัว่โมงจิตอาสาเพ่ิมเติมเรียบร้อย 

สถานศึกษาสามารถรายงานสถานภาพของ

รายนัน้เพ่ิมเติมได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
14. ส ำหรบัผูกู้ย้มืรำยเกำ่เลือ่นชัน้ปี 
กรณสีถำนศกึษำไมร่ำยงำนสถำนภำพ      
ให้กูย้ืมจะมผีลอย่ำงไร และระบบเปิดให้
รำยงำนสถำนภำพไดต้ลอดหรอืไม่

หากสถานศึกษาไม่ได้รายงานสถานภาพผู้กู้ยืม          

รายใด ผู้กู้ยืมรายนั้นจะยังไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ 

รวมทั้งผู้กู้ยืมที่ส าเร็จการศึกษา หากสถานศึกษา          

ไม่รายงานสถานภาพผู้กู้ยืมจะไม่สามารถยื่นกู้กับ

สถานศึกษาใหม่ได้ ทั้งนี้  สถานศึกษาสามารถ

รายงานสถานภาพได้ตลอด 
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
15. กำรรำยงำนสถำนภำพ หำก

สถำนศึกษำยังต้องรอผลกำรอนุมตัิ        

ให้ส ำเรจ็กำรศึกษำของนกัศกึษำบำงรำย 

ต้องรำยงำนสถำนภำพกำรศึกษำอยำ่งไร

สถานศึกษาสามารถเลือกรายงานสถานภาพ

ส า หรั บ ร ายที่ ท ร าบสถาน ะก่ อน ได้  โดย          

ไม่จ าเป็นต้องรายงานสถานภาพของผู้กู้ยืม

ทั้งหมดของสถานศึกษาพร้อมกัน และเมื่อใด        

ที่ทราบสถานะของนักศึกษาสามารถรายงาน

เพ่ิมเติมได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
16. กำรรำยงำนสถำนภำพกำรศกึษำ         

มีกี่กรณี
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที ่1 การรายงานโดยสถานศึกษา

การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา        

เช่น ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ ลาออก/พ้นสภาพ เป็นต้น 

กรณีที ่2 การรายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน 

การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม ได้แก่             

1. ศึกษาต่อ แต่ไม่กู้ยืมเงินต่อ เพ่ือรักษาสถานภาพ

การศึกษาว่า “ก าลังศึกษาอยู่” 

2. ศึกษาต่อ และกู้ยืมเงินต่อ                                 

(กรณีสถานศึกษาไม่สามารถรายงานได้)
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

17. กรณีต้องกำรแกไ้ขขอ้มลูรหสั

นักเรียน/นักศึกษำ และข้อมลูหลกัสูตร       

ที่ไม่สมบูรณ ์สำมำรถแกไ้ขไดอ้ยำ่งไร

เข้ารหัสผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) ไปทีเ่มนู

จัดการข้อมูลกู้ยืม >> ค้นหาสถานะผู้กู้ยืมเงิน >>

ใส่ข้อมูลผู้กู้ยืม กดค้นหารายละเอียด >> ปรับปรุง

ข้อมูลการศึกษา >> ยืนยันข้อมูล 

หลังจากนัน้ ระบบจะปรับปรุงข้อมูลตามทีไ่ด้แก้ไข

หมายเหตุ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ทีคู่่มือการแก้ไขรหัสนักเรียน/

นักศึกษา ส าหรับสถานศึกษา หน้าเว็บไซต์กองทุน
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

18. สถำนศกึษำตอ้งกำรแกไ้ขขอ้มลู     

ชั้นปีของผูกู้ย้มื สำมำรถแกไ้ขไดอ้ยำ่งไร

- กรณีรายเก่าเลือ่นชัน้ปี สถานศึกษาเข้ารหัสผู้ท ารายการ 

(Maker) รายงานสถานภาพของผู้กู้ยืมใหม่

- กรณีรายใหม/่รายเก่าเปลีย่นระดับการศึกษา/รายเก่า

ย้ายสถานศึกษา ขัน้ตอนตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน        

หากผู้กู้ยืมยืน่ค าขอกู้มาทีส่ถานศึกษาแล้ว สถานศึกษา

เข้ารหัสผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) แก้ไขได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
19. กำรบันทึกค่ำเล่ำเรียนตำมท่ี

ลงทะเบียนจริง ค่ำเล่ำเรียนต้องรวม     

ค่ำครองชีพหรือไม่ เน่ืองจำกไม่พบช่อง 

ให้กรอกค่ำครองชีพ

ระบบ DSL ให้กรอกเฉพาะค่าเล่าเรียน โดย          

ไม่ต้องกรอกค่าครองชีพ เนื่องจากค่าครองชีพ

ระบบจะค านวณให้โดยอัตโนมัติ หากนักศึกษา

ประสงค์จะกู้ยืมค่าครองชีพ
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
20. กรณีผู้กู้ยมื Log in แล้วพบขอ้ควำม         
"ยังไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได ้เนื่องจำก
สถำนศึกษำ ยังไมบ่นัทกึคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ          
ที่ลงทะเบยีน กรุณำตดิตอ่สถำนศึกษำ       
เพ่ือตรวจสอบ”

ให้ผู้ กู้ ยืมติดต่อสถานศึกษา สถานศึกษา

เข้ ารหัสผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 

บันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามที่ลงทะเบียนจริงของ

ผู้กู้ยืม




