
FAQ
ค ำถำมที่พบบ่อย 
จำกสถำนศึกษำ

ระบบกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแบบดิจิทัล DSL 
ปีกำรศึกษำ 2564

คร้ังที่ 5
รวบรวม ณ วันที่ 13 พฤษภำคม 2564

1



2
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ค าถามท่ีพบบ่อย
ครั้งท่ี 5
(4 ค าถาม)

รวบรวม ณ วันที่ 7-13 พ.ค. 2564



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
1. ในกรณีทีข่อ้มลูหลกัสตูรในระบบ          
ไม่ปรำกฏชื่อคณะ สถำนศึกษำสำมำรถ
บันทึกค่ำใชจ้่ำยตำมหลกัสตูรไดห้รอืไม่

สถานศึกษาสามารถบันทึกค่าใช้จ่าย         

ตามหลักสูตรได้ตามปกติ โดยกรณีทีข่้อมูล

หลักสูตรในระบบยงัไม่ปรากฏชือ่คณะนัน้ 

ขณะนีก้องทุนอยู่ระหว่างเร่งด าเนินการและ

ปรับปรุงขอ้มูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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2. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมรำยเก่ำประสงค์ที่จะ
กู้ยืมเฉพำะคำ่ครองชพีเท่ำนั้น กำรบันทึก
ค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรศึกษำในระบบ สถำนศึกษำจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร

ให้สถานศึกษาบันทึกจ านวนค่าเล่าเรียนและ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเป็น 0 บาท 

โดยในส่วนของค่าครองชีพ ระบบจะค านวณให้

โดยอัตโนมัติ



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

3. ในกรณทีีแ่อพพลเิคชัน่ "กยศ. Connect" 
ของนักศึกษำ แจ้งว่ำ "ไม่สำมำรถด ำเนนิกำรได้ 
ไม่สำมำรถเลอืกหลกัสตูรนีไ้ด้ กรุณำติดตอ่
สถำนศึกษำ" เกิดจำกสำเหตุใด

ข้อความทีแ่จ้งในระบบ เนือ่งจากหลักสูตรดังกล่าว

เป็นหลักสูตรทีก่องทุนยังไม่ได้รับข้อมูลว่า เป็น

หลักสูตรทีไ่ด้รับการพิจารณาความสอดคล้องแล้ว

หรือไม่ โดยส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลือ่นชัน้ปี             

ในหลักสูตรนัน้ๆ จะสามารถกู้ยืมได้ตามปกติ         

แต่ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่จะยังไม่สามารถกู้ยืมได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

4. ในปีกำรศกึษำ 2564 ผู้กู้ยืมจะตอ้งสง่

เอกสำรใดบ้ำง

มีรายละเอียดดังนี้
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ค าถามท่ีพบบ่อย
ครั้งท่ี 4
(8 ค าถาม)

รวบรวม ณ วันที่ 30 เม.ย.-6 พ.ค. 2564



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

1. กรณีนักศกึษำผู้กูย้มืรำยเก่ำจำกสถำนศึกษำ
อื่น ได้ขอกู้ยมืในสถำนศกึษำใหม ่และ
แอพพลเิคชัน่ "กยศ. Connect" ของนกัศกึษำ 
แจ้งวำ่ “ไม่สำมำรถด ำเนนิกำร เนื่องจำกไม่พบ
ข้อมูลรำยงำนสถำนภำพ ติดต่อสถำนศกึษำ” 
นักศึกษำต้องด ำเนนิกำรอยำ่งไร

นักศึกษาต้องติดต่อสถานศึกษาเดิม เพ่ือแจ้งให้

สถานศึกษาเดิมด าเนินการรายงานสถานภาพของ

นักศึกษาในระบบ DSL ให้เรียบร้อย
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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2. กำร์ดแสดงข้อควำมแจ้งเตือนข้อมูล
กำรรำยงำนสถำนภำพกำรศกึษำไมแ่สดง
เกิดจำกสำเหตุใด

โดยปกติการ์ดแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูล 

การรายงานสถานภาพการศึกษาจะปรากฏตาม

ช่วงเวลาของปฏิทินที่กองทุนก าหนดให้รายงาน

สถานภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถดู

ข้อมูลการรายงานสถานภาพการศึกษาได้ที่แถบ

เมนูด้านซ้ายของผู้ท ารายการ (Maker) 



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
3. ขณะน้ิเกินก ำหนดวันท่ี 30 เมษำยน 
2564 แล้ว สถำนศึกษำยังสำมำรถ
รำยงำนสถำนภำพได้หรือไม่

สถานศึกษายังสามารถรายงานสถานภาพได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
4. สถำนศกึษำจะตอ้งจดัเกบ็เอกสำร       
กำรกูย้ืมไวน้ำนเทำ่ใด

ตามบันทึกข้อตกลงท่ีสถานศึกษาได้ลงนามกับกองทุน      

ระบุการจัดเก็บเอกสารการกูยื้ม ดังน้ี

1. กรณีไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ให้เก็บไว้ 60 วันนับแต่วันท่ี

ไม่ได้รับอนุมัติ 

2. กรณีท่ีได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้สถานศึกษาจัดเก็บเอกสาร

ต่าง ๆ ไว้ จนกว่าจะได้จัดส่งต้นฉบับสัญญากูย้ืมเงินและ

เอกสารประกอบให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

เรียบร้อยแล้ว โดยต้องมีหลักฐานการส่งและการรับ

เอกสารไว้เป็นหลักฐานแทนการเก็บแบบค าขอกูย้ืม
17



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
5. กรณีผู้ปกครองของผู้กู้ยมืไม่ไดท้ ำงำน
ประจ ำ เช่น ประกอบอำชีพเกษตรกร          
ผู้กู้ยืมจะต้องแนบเอกสำรใดแทนหนังสือ
รับรองเงนิเดือนเพ่ือรบัรองรำยได้ของ
ผู้ปกครอง

ผู้กู้ยืมสามารถใช้แบบฟอร์ม "กยศ. 102

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผูกู้้ยมืเงิน 

(กยศ.)" เพ่ือรับรองรายได้ของผูป้กครองแทน

หนังสือรับรองเงนิเดือน
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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6. ในกรณทีี่นักศึกษำกรอกรหัสนักศึกษำ
ผ่ำนระบบไม่ถูกต้อง สำมำรถแก้ไขได้
อย่ำงไร

การแก้ไขรหัสนักศึกษาในระบบ สามารถ

ด าเนินการได้ดังนี้

1. ผู้กู้ยืมที่ยื่นกู้และยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล         

แบบค าขอกู้ยืมส่งไปที่สถานศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

2. หากผู้กู้ยืมส่งค าขอกู้ยืมไปที่สถานศึกษาแล้ว 

สถานศึกษาสามารถแก้ไขรหัสนักศึกษาได้  

โดยใช้รหัสผู้ตรวจสอบรายการ (checker) 



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
7. ขั้นตอนบันทึกค่ำใช้จ่ำยตำมหลกัสตูร กรณี
สถำนศึกษำบันทึกจ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียน
จริงไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ตรวจสอบรำยกำรอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว สำมำรถแก้ไขได้หรอืไม่อย่ำงไร

สถานศึกษาไม่สามารถแก้ไขเองได้ หากประสงค์
จะแก้ไขจะต้องแจ้งกองทุนเพ่ือท าการแก้ไขให้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

การเบิกเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมรายเก่าเลือ่นชัน้ปี  ค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกับการศึกษา หรือค่าครองชีพในระบบ 
DSL สามารถด าเนินการได้ ดังนี้
1. สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนตามทีล่งทะเบียนจริงของ        

ผู้กู้ยืมรายนัน้ 
2. ผู้กู้ยืมแสดงความประสงค์ว่าต้องการเบิกเงินกู้ยืม ได้แก่ 

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกับการศึกษา หรือ           

ค่าครองชีพ โดย
2.1 หากประสงค์จะกู้ยืม ให้ใส่เครือ่งหมายถูก √            

หน้าค่าใช้จ่ายทีต้่องการเบิก 

2.2 หากไม่ประสงค์จะกู้ยืม ไม่ต้องใส่เครือ่งหมายถูก √ 
หน้าค่าใช้จ่าย
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8. ระบบ DSL ขั้นตอนกำรยนืยนัคำ่เลำ่เรยีน
ตำมที่ลงทะเบยีนจรงิ สถำนศึกษำและผูกู้ย้มื
ด ำเนินกำรอยำ่งไร
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ค าถามท่ีพบบ่อย
ครั้งท่ี 3
(3 ค าถาม)

รวบรวม ณ วันที่ 26-29 เมษายน 2564



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

1. ส ำหรบันกัศกึษำใหมห่ำกยังไมไ่ดร้บั
รหสันกัศกึษำจะสำมำรถยื่นค ำขอกูย้ืมเงนิ
ได้หรอืไม ่

หากนักศึกษายังไม่ได้รับรหัสนักศึกษา       

จะยังไม่สามารถยืน่ค าขอกู้ยืมเงินได้ 

เนือ่งจากในขัน้ตอนการยืน่ค าขอกู้ยืมเงิน

ระบบก าหนดให้นักศึกษาต้องกรอกรหัส

นักศึกษาด้วย
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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2 .  กำรรั บรองรำย ได้กรณี ใช้ บั ตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ สำมำรถแนบเอกสำร
ในระบบได้หรือไม่

สามารถแนบได้ตามปกติ



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
3. กรณีผู้กู้ยืมท่ีได้ยกเลิกสัญญำกู้ยืมเงิน และ
ได้คืนเงินในส่วนท่ีได้รับโอนคำ่เล่ำเรียนใหกั้บ
กองทุนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังปรำกฏรำยชื่อ   
ผู้กู้ยืมรำยดังกล่ำวให้สถำนศึกษำท ำกำร
รำยงำนสถำนภำพ สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำร
อย่ำงไร

สถานศึกษาจะต้องรายงานสถานภาพผู้กู้ยืม 
ทุกราย แม้ปัจจุบันไม่ได้มีการกู้ยืมแล้ว 
เพ่ือให้กองทุนทราบวา่นักศกึษายังศึกษาต่อ
อยู่ในสถานศึกษาของทา่นหรอืมีสถานภาพ 
อืน่ ๆ ซึง่จะส่งผลกับการครบก าหนดช าระหนี้
ของนักศึกษาต่อไป 
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ค าถามท่ีพบบ่อย
ครั้งท่ี 2
(13 ค าถาม)

รวบรวม ณ วันที่ 8-22 เมษายน 2564



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

1. กองทนุจะมปีระกำศเพ่ิมเตมิหลกัสตูร 
ในลักษณะที่ 1-4 อีกหรือไม ่

กองทุนอยู่ระหว่างด าเนินการ และจะมีประกาศเพ่ิมเติม

ต่อไปดังนี้

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในลักษณะที ่1-3

- ครัง้ที ่1-3 จ านวน 3,279 หลักสูตร (31 มี.ค. 64)

- ครัง้ที ่4 จ านวน 1,003 หลักสูตร (30 เม.ย. 64)

รวม 4,282 หลักสูตร

ส าหรับหลักสูตรในระดับ ป.บัณฑิตและ ป.โท 

ในลักษณะที ่4 อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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2. หลักสูตรของสถำนศึกษำยังไม่ครบถ้วน
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร

ส าหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ียังแสดงไม่ครบถ้วน 

อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปน้ี

กรณีท่ี 1 เป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง    

ท่ีผ่านการพิจารณาความสอดคล้องจากระบบ CHECO

แล้ว (ณ 31 มี.ค.64) กองทุนอยู่ระหว่างด าเนินการ 

และจะมีการน าหลักสูตรเข้าระบบให้เพ่ิมเติมต่อไป

กรณีท่ี 2 เป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียัง

ไม่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องจากระบบ

CHECO จะต้องได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง

จากระบบ CHECO ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถ

น าเข้าระบบได้



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
3. จำกประกำศ เร่ือง รำยชื่อสถำนศึกษำท่ี   
เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนเงินให้กู้ยืม    
เพ่ือกำรศึกษำท่ีสำมำรถด ำเนินกำรให้กู้ยืมเงิน
แทนกองทุนในปีกำรศึกษำ 2564 หำก
สถำนศึกษำมีรำยชื่ออยู่ในสถำนศึกษำท่ีสำมำรถ
ให้กู้ยืมเงินได้เฉพำะผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำเลื่อนชั้นปี
เท่ำน้ัน (ตำมบัญชีแนบท้ำย 2) ต้องด ำเนินกำร
อย่ำงไร

ส าหรับสถานศกึษาทีอ่ยูใ่นบญัชีแนบท้าย 2 นัน้ 
อยู่ระหว่างรอผลประเมินภายในจากต้นสงักัด 
หากได้รับผลประเมินจากต้นสังกัดและมีผล
เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว กองทุนจะ
ปรับปรุงบญัชีแนบท้ายต่อไป
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
4. กรณีนักศึกษำยื่นค ำขอกูย้ืมเเล้ว แต่ไม่สำมำรถ
เลือกคณะเเละสำขำได ้ซึ่งมขีอ้ควำมแจง้เตอืนวำ่          
"ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้สถำนศึกษำทีเ่ลอืกไม่อยูใ่น
เงื่อนไขที่ใหกู้ย้ืมเงนิได ้ณ ขณะนี้ กรุณำตดิตอ่
สถำนศกึษำ" ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร

กรณีนีอ้ยู่ระหว่างกองทุนตรวจสอบผลประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษา,คณะ,หลักสูตร โดยได้รับข้อมูลจากต้นสังกัดแล้ว 

ดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษา น าเข้าระบบแล้ว 2,836แห่ง จาก 2,990

แห่ง

- ระดับอาชีวศึกษา น าเข้าระบบแล้ว 760 แห่ง จาก 783 แห่ง

ทัง้นี ้ระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่างประสานขอรับข้อมูล เนือ่งจาก

ก าหนดการส่งข้อมูลผ่านระบบ CHEQA ของปีการศึกษา 2562 

เพ่ิงจะสิน้สุดไปเมือ่ 31 มี.ค. 64 ทีผ่่านมา
30



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
5. กรณีมีขอ้ควำมแจ้งเตือนว่ำ          
"ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ไม่พบค่ำใช้จำ่ย
ตำมหลักสูตร"

เนือ่งจากสถานศึกษายังไม่ได้บันทึกข้อมูล

ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรของหลักสูตรนัน้ๆ 

ดังนัน้ ขอให้สถานศึกษาโดยผู้ท ารายการ 

(Maker) บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร 

ให้เรียบร้อยก่อน
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6. กำรบันทึกค่ำใช่จ่ำยตำมหลักสูตร ในส่วนที่
ให้กรอก "จ ำนวนนักศึกษำจริงที่ลงทะเบียน" 
ต้ อ ง ก ร อ ก เ ป็ น จ ำ น ว น นั ก ศึ ก ษ ำ จ ริ ง ที่
ลงทะเบียนในทุกชั้นปีรวมกัน หรือจ ำนวนตำม
แผนรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564

จ านวนนักศึกษารวมทุกชั้นปี



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
7. กำรกรอกวงเงินในระบบใหม่ ค่ำเล่ำเรียน
ต้องรวมค่ำครองชีพหรือไม่ เน่ืองจำกไม่พบ
ช่องให้กรอกค่ำครองชีพ

ระบบใหม่ให้กรอกเฉพาะค่าเล่าเรยีน โดยไม่ต้อง
กรอกค่าครองชีพ เนือ่งจากค่าครองชีพระบบ       
จะค านวณให้โดยอัตโนมัติ หากนักศึกษา
ประสงค์จะกู้ยืมค่าครองชีพ
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8. กำรบนัทกึปฏทินิกำรศกึษำ หำกกรอกขอ้มลู
ไม่ถูกตอ้งและไดอ้นุมตัเิรียบร้อยแลว้ 
สถำนศึกษำสำมำรถแกไ้ขไดห้รือไมอ่ยำ่งไร

สถานศึกษาโดยผู้ตรวจสอบรายการ 
(Checker) สามารถยกเลิกการอนุมัติพร้อม
ระบุเหตุผลประกอบการยกเลิกอนุมัติได้ และ  
เมือ่ยกเลิกแล้วก็จะสามารถบันทึกปฏิทิน
การศึกษาได้ใหม่อีกครัง้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
9. หำกสถำนศึกษำด ำเนินกำรบันทกึกำร
ค่ำใช้จำ่ยตำมหลกัสูตรผดิต้องด ำเนนิกำร
อย่ำงไร

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีผู้ท ารายการ (Maker) บันทึก            

ไม่ถูกต้อง สถานศึกษาสามารถแก้ไขได้เอง         
โดยผู้ท ารายการ (Maker)
2. กรณีได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบ

รายการ (Checker) แล้ว สถานศึกษา          
ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ต้องส่งเรือ่งให้กองทุน
เป็นผู้แก้ไข
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10. กำรรำยงำนสถำนภำพกำรศึกษำของผู้กู้ยืม
ต้องท ำอย่ำงไร

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี
กรณีท่ี1 การรายงานโดยสถานศึกษา
การรายงานสถานภาพของผู้กู้ยืมเงินโดยสถานศึกษา 
เช่น ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ หรือพ้นสภาพเป็นต้น 
กรณีท่ี 2 การรายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน 
การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม เป็นเมนู
ส าหรับผู้กู้ยืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะระหว่างปี  
เช่น ย้ายสถานศึกษา ไม่กู้ยืมเงินต่อ เป็นต้น เพ่ือรักษา
สถานภาพการศึกษาว่า “ก าลังศึกษาอยู่” หรือผู้กู้ยืม  
ท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมด าเนินงานกับ
กองทุน โดยผู้กู้ยืมสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี  
คู่มือการด าเนินงานส าหรับผู้กู้ยืมเงิน ในหน้า 19-29



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
11. กำรรำยงำนสภำพกำรศึกษำของผู้กู้ยืม 
สำมำรถเลือกรำยงำนเป็นรำยหลกัสูตรได้
หรือไม่

สถานศึกษาสามารถเลือกรายงานสถานภาพ      
ผู้กู้ยืมรายหลักสตูรได้ โดยเลือก "รูปแบบการ
ค้นหา รายหลักสูตร" และกดเลือกรายชือ่
นักศึกษาทีจ่ะรายงานทัง้หมด จากนัน้เลือก 
"รายงานสถานภาพ" ด้านล่างจอ ก็จะสามารถ
รายงานสถานภาพนักศกึษาเป็นรายหลักสตูรได้
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12. แบบเบิกเงินกูย้ืมทีจ่ะให้นกัศกึษำ      

ลงนำมต้องพิมพ์จำกเมนูใด

การพิมพ์และการจัดส่งเอกสาร
“เบิกเงินกู้ยืม” อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของกองทุน
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13. สิทธิ์ผู้ใช้งำนของสถำนศึกษำในกำรเข้ำใช้งำน
ระบบ DSL มีใครบ้ำง

ประเภทผู้ใช้งานของสถานศึกษาในการเข้าใช้งาน

ระบบ DSL ได้แก่ ผู้จัดการสิทธิสู์งสุด (Super 

User) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ท ารายการ 

(Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) 

โดยรายละเอียดของผู้ใช้งานในแต่ละประเภท 

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ทีคู่่มือการบริหารจัดการ

สิทธิข์องผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม   

เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student 

Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา
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ค าถามท่ีพบบ่อย
ครั้งท่ี 1

(20 ค าถาม)
รวบรวม ณ วันที่ 7-11 เมษายน 2564



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
1. ขั้นตอนยื่นค ำขอกูย้ืม ผู้กู้ยืมเลอืก
สถำนศกึษำ มีข้อควำมขึ้นวำ่ 
"สถำนศกึษำทีเ่ลอืกอยู่ปัจจุบนัไมอ่ยูใ่น
เงื่อนไขใหกู้ย้ืมเงนิได ้ณ ขณะนี้ กรุณำ
ติดต่อสถำนศกึษำ"

อยู่ระหว่างตรวจสอบผลประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 1-2

สัปดาห์
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2. ขั้นตอนยื่นค ำขอกู้ยืม ไม่มีข้อมูลหลักสูตร 
(อุดมศึกษำ) หรือประเภทวิชำ (อำชีวศึกษำ) หรือ
กรณีสถำนศึกษำเลือกหลักสูตรแล้ว ข้อควำมขึ้น
ว่ำ "ไม่สำมำรถเลือกหลักสูตรนี้ได้ กรุณำติดต่อ
สถำนศึกษำ" 

มีสาเหตุดังนี้ 
1. กองทุนยังไม่ได้รับข้อมูลหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการน าข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ
2. กองทุนยังไม่ได้รับข้อมูลหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการน าผลประเมินสถานศึกษาเข้าระบบ
3. กองทุนน าเข้าผลประเมินภายในของ
สถานศึกษาแล้ว แต่ผลประเมินไม่ผ่าน 
จึงกู้ยืมได้เฉพาะรายเก่าเลือ่นชัน้ปี



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
3. ขั้นตอนยื่นค ำขอกู้ยืม ผู้กู้ยืมเข้ำ Mobile 
App กยศ. connect มีใบค ำขอกู้ยืมเดิมและ
ระบบแจ้งว่ำ "ระบบไดส้ง่ค ำขอกู้ยืมให้
สถำนศึกษำแล้ว"

ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ขอให้สถานศึกษา
หรือผู้กู้ยืมเงินด าเนินการยกเลิกใบค าขอกู้     
ในระบบ e-Studentloan เดิม และยืน่กู้ใหม่        
ปีการศึกษา 2564 ในระบบใหม่ DSL
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4. ผู้กู้ยืม Log in แล้วพบขอ้ควำม "ยังไม่
สำมำรถด ำเนนิกำรได ้เนื่องจำกสถำนศกึษำ 
ยังไมบ่นัทกึคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจริงทีล่งทะเบยีน 
กรุณำตดิตอ่สถำนศึกษำเพ่ือตรวจสอบ"

ให้ผู้กู้ยืมติดต่อสถานศึกษา ให้บันทึก         
ค่าเล่าเรียนฯ ตามทีล่งทะเบียนจริงของผู้กู้ยมื
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

5. กรณียงัไมป่รำกฏหลกัสตูร        
ให้สถำนศึกษำสำมำรถบนัทกึคำ่ใช้จำ่ย
ตำมหลกัสตูร หรือปรำกฏไมค่รบถว้น 
ต้องด ำเนนิกำรอยำ่งไร

ส าหรับหลักสูตรทีย่งัแสดงไม่ครบถ้วน หากอยู่

ในประกาศฉบบัที ่1 แล้ว อยู่ระหว่างกองทุน     

เร่งด าเนินการทยอยน าเข้าระบบเพ่ิมเติม
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6. หำกหลักสูตรที่ปรำกฏให้สถำนศึกษำบันทึก
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ยต ำมหลั กสู ต รยั ง ไ ม่ ค รบถ้ ว น 
สถำนศึกษำสำมำรถบันทึกค่ำใช้จ่ ำยของ
หลักสูตรที่ปรำกฏก่อนได้หรือไม่

สถานศึกษาสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายส าหรับ
หลักสูตรที่ปรากฏก่อนได้ โดยไม่ต้องรอให้
หลักสูตรในระบบครบถ้วน



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
7. สถำนศึกษำยังไม่ได้บันทึกค่ำใช้จ่ำยตำม
หลักสูตร เน่ืองจำกยังไม่พบหลกัสตูรในระบบ 
แต่เหตุใดระบบจึงแจ้งเตอืนข้อควำมสเีขียวว่ำ
ด ำเนินกำรส ำเร็จ

ปั จ จุ บั น กองทุ น ยั ง ไ ม่ ไ ด้ น า หลั ก สู ต ร ของ
สถานศึกษานั้นเข้าระบบ การ์ดข้อความแสดงการ
แจ้งเตือนจึงยังคงแสดงสถานะเ ป็นสี เขียว 
เ นื่ อ งจ ากร ะบบอ่ า นค่ า ว่ า ไ ม่ มี ง านคงค้ า ง          
ที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ซึ่งหากกองทุน        
มีการน าหลักสูตรของสถานศึกษาเข้าระบบแล้ว 
ระบบจึงจะแจ้งว่ามีงานคงค้างที่สถานศึกษา
จะต้องด าเนินการ (แสดงสถานะเป็นสีส้ม)
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8. นักศึกษำยืน่ค ำขอกูย้มืเงนิ เเตไ่มส่ำมำรถ
เลือกคณะและหลกัสตูรได ้ต้องด ำเนนิกำร
อย่ำงไร

นักศึกษาจะยืน่กู้ยืมได้เมือ่สถานศึกษาได้บันทึก
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรเรียบรอ้ย ดังนัน้         
ขอความกรุณาสถานศึกษาตรวจสอบวา่ได้
บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
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9. หำกชือ่คณะหรอืชือ่หลกัสตูรทีแ่สดงในระบบ 
ไม่ถูกตอ้ง ต้องด ำเนินกำรอยำ่งไร

สาเหตุอาจเกิดจากกรณีทีเ่ครือ่งคอมพิวเตอร ์

ท าการแปลภาษาอัตโนมัติบน Browser จาก

ภาษาไทยเป็นภาษาไทย จึงท าให้ชือ่หรือข้อความ

ทีแ่สดงผิดเพ้ียน สามารถแก้ไขได้โดยกดยกเลิก

การตัง้ค่าบน Browser โดยเลือกว่า  ไม่ต้องให้

เครือ่งคอมพิวเตอร์แปลภาษาอัตโนมัติ
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
10. ปัจจุบันระบบแสดงหลกัสูตรเฉพำะสำขำ        
ท่ีผ่ำนประเมินหรือไม่ปรับวงรอบเท่ำน้ัน ซึ่งจะ
ท ำให้ผู้กู้รำยใหม่ท่ีจะขอกู้ยืมในสำขำท่ีปรับปรุง
หรือไม่ผ่ำนประเมินไม่สำมำรถกู้ยืมได ้ท้ังน้ี
ส ำหรับนักศึกษำรำยเก่ำเลื่อนชั้นปีในสำขำท่ีมี
กำรปรับปรงุหลักสตูรจะสำมำรถกู้ยืมต่อได้
หรือไม่

ส าหรับผู้กู้ยมืรายเก่าเลือ่นชัน้ปีจะสามารถกู้ยมื
ได้จนจบการศึกษา
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
11. กำรบนัทกึคำ่ใชจ่ำ่ยตำมหลกัสตูร ในสว่น      
ที่ใหก้รอก "จ ำนวนนักศกึษำจริงทีล่งทะเบยีน"     
หำกสถำนศกึษำยงัไมท่รำบจ ำนวนนกัศกึษำ           
ที่แน่ชดั สถำนศึกษำตอ้งกรอกขอ้มลูอยำ่งไร

กรณีสถานศึกษายังไม่ทราบจ านวนนักศึกษา      
ทีแ่น่ชัด ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลเป็นจ านวน
โดยประมาณการได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
12. กำรรำยงำนสถำนภำพ หำก
สถำนศกึษำยงัตอ้งรอผลกำรอนมุตัใิห้
ส ำเรจ็กำรศกึษำของนกัศกึษำบำงรำย 
ต้องรำยงำนสถำนภำพกำรศกึษำอย่ำงไร

สถานศึกษาสามารถเลือกรายงานสถานภาพ
ส าหรับรายทีท่ราบสถานะก่อนได้ โดย          
ไม่จ าเป็นต้องรายงานสถานภาพของผูกู้้ยมื
ทัง้หมดของสถานศึกษาพรอ้มกัน และเมือ่ใด        
ทีท่ราบสถานะของนักศึกษาสามารถรายงาน
เพ่ิมเติมได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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13. กำรรำยงำนสถำนภำพ สำมำรถอัพโหลด
เ ป็นไฟล์ ได้หรือไม่  เนื่องจำกสถำนศึกษำ         
มีผู้กู้ยืมที่ต้องรำยงำนสถำนภำพเป็นจ ำนวน
มำก กำรรำยงำนทีละรำยค่อนข้ำงใช้เวลำมำก 
และไม่สะดวกส ำหรับสถำนศึกษำ

กองทุนอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขให้
สถานศึกษาสามารถอัพโหลดไฟล์เพ่ือ
รายงานสถานภาพแทนการรายงานทีละรายได้



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

14. กำร์ดที่แสดงสถำนะว่ำ รำยงำนสถำนภำพ
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร แต่หน้ำจอในระบบ 
สถำนศึกษำรำยงำนสถำนภำพครบถ้วน
เรียบร้อยทุกรำยแล้ว ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร

กรณีนีข้อให้ตรวจสอบวา่ สถานศึกษาได้
รายงานสถานภาพครบถ้วนทุกหลักสูตรแล้ว
หรือไม่ ถ้าเลือกครบถ้วนทุกหลักสูตรแล้ว 
กองทุนอยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรงุการ์ดและ
ขัน้ตอนการด าเนินงานในระบบให้ตรงกัน 
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
15. กรณีจะรำยงำนสถำนภำพ ระบบจะให้
ตรวจสอบคณุสมบตั ิ4 ข้อ ซึ่งในขอ้ที ่4
เป็นเรือ่งกำรท ำประโยชนต์อ่สำธำรณะ/สงัคม 
ไม่น้อยกวำ่ 36 ชั่วโมง (จิตอำสำ) 
ในสว่นนีส้ถำนศึกษำตอ้งเลือก "ใช"่ เพ่ือให้
สำมำรถรำยงำนสถำนศกึษำไดใ้ชห่รือไม่

สถานศึกษาต้องตรวจสอบว่านักศึกษาได้ท าประโยชน์
ต่อสาธารณะ/สังคม ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่โมง แล้ว
หรือไม่ หากครบถ้วนแล้วจึงกดเลือก "ใช"่ ซึง่เป็น
ขัน้ตอนเดียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา        
ทุกปีการศึกษาทีผ่่านมา
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
16. หำกขณะนีย้งัไมถ่งึชว่งเวลำทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนดใหน้กัศกึษำจดัสง่ชัว่โมงจติอำสำ 
สถำนศึกษำจะสำมำรถรำยงำนสถำนภำพ
นักศึกษำอยำ่งไร

กรณีนีข้อให้สถานศึกษารายงานสถานภาพการศึกษา
ส าหรับนักศึกษารายทีไ่ด้ส่งชัว่โมงจิตอาสาเรียบร้อย
แล้วก่อน และเมือ่นักศึกษารายใดได้ส่งชัว่โมง             
จิตอาสาเพ่ิมเติมเรียบร้อย สถานศึกษาสามารถ
รายงานสถานภาพของรายนัน้เพ่ิมเติมได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
17. หำกสถำนศกึษำรำยงำนสถำนภำพ         
ไม่ทันภำยในวนัที ่30 เมษำยน 2564
ยังสำมำรถรำยงำนสถำนภำพไดห้รอืไม่

สถานศึกษาสามารถรายงานสถานภาพหลังวันที ่
30 เมษายน 2564 ได้ ทัง้นี ้หากสถานศึกษา
ยังไม่ได้รายงานสถานภาพนักศกึษารายใด 
นักศึกษารายนัน้จะยังไม่สามารถกู้ยมืเงนิได้
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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18. ผู้กู้รำยใหม่ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้ำใช้งำน 
ซึ่งบัตรประจ ำตัวประชำชนนักศึกษำมีชื่อกลำง 
แต่พอกดลงทะเบยีนดว้ยชือ่และชือ่กลำง ระบบ
แจ้งว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง นักศึกษำจึงลองใหม่
ด้วยกำรใส่แต่ชื่อเพียงอย่ำงเดียว ปรำกฏว่ำ
สำมำรถลงทะเบียนได้ กรณีนี้ในระบบจะแสดง
แต่ชื่อ-นำมสกุล โดยไม่มีชื่อกลำง ไม่ทรำบว่ำ
จะมีผลในเรื่องเอกสำรที่ไม่ตรงกันหรือไม่

กรณีนี้ระบบได้ตรวจสอบกับกรมการปกครอง
และมีผลการตรวจสอบผ่านเรียบร้อย ดังนั้น 
ไม่มีปัญหาในเรื่องเอกสารที่ไม่ตรงกัน ซึ่งการ
ด าเนินการกู้ยืมที่ผ่านมาในระบบเดิมก็แสดง
เช่นเดียวกันนี้



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
19. กรณีข้อมูลนักศึกษำผิด เช่น รหัสนักศึกษำ  
ระดับชั้นปี สำมำรถแก้ไขได้อย่ำงไร

กรณีนีอ้ยู่ระหว่างกองทุนด าเนินการพัฒนา
ระบบให้สถานศกึษาสามารถแก้ไขได้ 
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
20. ส ำหรบัภำคเรยีน 1 ปีกำรศกึษำ 2564        
ผู้กู้ยืมรำยเก่ำเลือ่นชัน้ปี ใหเ้ลือกที ่“เบิกเงนิ 
กู้ยืม” ใชห่รือไม ่หำกใชส่ถำนศกึษำตอ้งพิมพ์
เอกสำรทีใ่ด และตอ้งสง่เอกสำรอะไรใหก้องทุน
หรือธนำคำร

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือ่นชัน้ปี ในปีการศึกษา 2564             
ภาคเรียนที ่1 ให้ผู้กู้ยืมท ารายการทีเ่มนู “เบิกเงินกู้ยืม”
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สถานศึกษาต้องพิมพ์เอกสารทีห่น้าจอตัวแทน 
(สถานศึกษา) ทัง้นี ้กองทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับปรุงหน้าจอตัวแทนในการพิมพ์เอกสารที่
เกีย่วข้อง และจะแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสาร
ให้สถานศึกษาทราบต่อไป
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กองทนุเงนิกู ้คู่การศึกษา 

จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน


