
FAQ
ค ำถำมที่พบบ่อย 
จำกสถำนศึกษำ

ระบบกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแบบดิจิทัล DSL 
ปีกำรศึกษำ 2564

คร้ังที่ 1  
รวบรวม ณ วันที่ 7 เมษำยน 2564
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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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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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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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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
4. ผู้กู้ยืม Log in แล้วพบขอ้ควำม "ยังไม่
สำมำรถด ำเนนิกำรได ้เนื่องจำกสถำนศกึษำ 
ยังไมบ่นัทกึคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจริงทีล่งทะเบยีน 
กรุณำตดิตอ่สถำนศึกษำเพ่ือตรวจสอบ"

ให้ผู้กู้ยืมติดต่อสถานศึกษา ให้บันทึก         
ค่าเล่าเรียนฯ ตามทีล่งทะเบียนจริงของผู้กู้ยมื
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

5. กรณียงัไม่ปรำกฏหลกัสตูร        
ให้สถำนศึกษำสำมำรถบนัทกึคำ่ใช้จำ่ย
ตำมหลกัสตูร หรือปรำกฏไมค่รบถว้น 
ต้องด ำเนนิกำรอยำ่งไร

ส าหรับหลักสูตรทีย่งัแสดงไม่ครบถ้วน หากอยู่

ในประกาศฉบบัที ่1 แล้ว อยู่ระหว่างกองทุน     

เร่งด าเนินการทยอยน าเข้าระบบเพ่ิมเติม
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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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
แจ้งเตือนจึงยังคงแสดงสถานะ เ 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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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
8. นักศึกษำยืน่ค ำขอกูย้มืเงนิ เเตไ่มส่ำมำรถ
เลือกคณะและหลกัสตูรได ้ต้องด ำเนนิกำร
อย่ำงไร

นักศึกษาจะยืน่กู้ยืมได้เมือ่สถานศึกษาได้บันทึก
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรเรียบรอ้ย ดังนัน้         
ขอความกรุณาสถานศึกษาตรวจสอบวา่ได้
บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
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

15



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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13. กำรรำยงำนสถำนภำพ สำมำรถอัพโหลด
เ ป็นไฟล์ ได้หรือไม่  เนื่องจำกสถำนศึกษำ         
มีผู้กู้ยืมที่ต้องรำยงำนสถำนภำพเป็นจ ำนวน
มำก กำรรำยงำนทีละรำยค่อนข้ำงใช้เวลำมำก 
และไม่สะดวกส ำหรับสถำนศึกษำ

กองทุนอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขให้
สถานศึกษาสามารถอัพโหลดไฟล์เพ่ือ
รายงานสถานภาพแทนการรายงานทีละรายได้



ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

14. กำร์ดทีแ่สดงสถำนะว่ำ 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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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

ผูกู้้ยืมรายเก่าเลือ่นชัน้ปี 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


