
LOS ระบบจัดการการให้กู้ยืม
(Loan origination system)



Agenda

1. ภาพรวม 7 ข้ันตอนการกู้ยืม
2. การเข้าใช้ระบบ LOS ในส่วนของ Super User 
3. การจัดเตรียมกู้ยืมโดย สถานศึกษา (ขัน้ตอน, 
ภาพระบบ, การด าเนินการ)



Channel
ผู้กู้ยืมเงิน ,
ผู้ค ้าประกัน ,
ผู้แทนโดยชอบธรรม 

ใช้งานผ่านช่องทาง 
Web Application 
และ Mobile Application 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th



Channel

สถานศึกษา

ใช้งานผ่านช่องทาง 
Web Application 

https://institute.dsl.studentloan.or.th



Channel

ตัวแทน 
ด าเนินการโดย สถานศึกษา
ใช้งานผ่านช่องทาง 
Web Application
ของสถานศึกษา 

https://institute.dsl.studentloan.or.th



ภาพรวม 7 ขัน้ตอนการกู้ยืม
GET STARTED
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1. การเตรียมการให้กู้ยืม
GET STARTED



1.1 บันทึกปฏิทินการศึกษา

1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

1. การเตรียมการให้กู้ยืม



1. การเตรียมการให้กู้ยืม
1.1 บันทึกปฏิทินการศึกษา

◇ วันที่ เปดิ-ปดิ ภาคเรียน
◇ วันที่ เพ่ิม-ถอน รายวิชา



1. การเตรียมการให้กู้ยืม
1.1 บันทึกปฏิทินการศึกษา

ตัวอย่างหน้าจอ ระดับมัธยม/อาชีวะ 



1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลกัสูตร

◇ ค่าเล่าเรียน
◇ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา

1. การเตรียมการให้กู้ยืม



1.2 บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร
1. การเตรียมการให้กู้ยืม



2. การรายงานสถานภาพทางการศึกษา
GET STARTED



2.1 รายงานสภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน
รายเก่า (ประจ าป)ี

2.2. รายงานสภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา



2. การรายงานสถานภาพการศึกษา

◇ รายงานสถานภาพ
รายหลักสูตร

◇ รายงานสถานภาพ
รายบุคคล



3. การยืน่ค าขอกู้ยืม
GET STARTED



ช่องทางท่ี 2

3. การยื่นค าขอกู้ยืม

https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ช่องทางท่ี 1 
กยศ. Connect

3.1 ผู้กู้ยืมเงินยื่นค าขอกู้ยืมผ่านทาง



มี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลสถานศึกษา
2. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
3. บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
4. แนบเอกสารให้ความยินยอมในการตรวจสอบ

ข้อมูล (Consent)ของผู้กู้และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

3. การยื่นค าขอกู้ยืม



3. การยื่นกู้



3. การยื่นกู้



3. การยื่นค าขอกู้ยืม

3.2 การตรวจสอบข้อมูลการยืน่กู้ โดยสถานศึกษา
https://institute.dsl.studentloan.or.thผ่านช่องทาง



สถานศึกษา 
ตรวจสอบ
และยืนยัน
ข้อมูลผัูกู้ยืม



สถานศึกษา 
ตรวจสอบเอกสาร
ที่ผู้กู้ยืมแนบไฟล์



4. การอนุมัติค าขอกู้ยืม
GET STARTED



4. การอนุมัติค าขอกู้ยืม

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมตัิ
●ข้อมูลจาก ผู้กู้ยืมเงิน
●ข้อมูลจาก สถานศึกษา
●ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก



ระบบ แจ้งผลการการพิจารณาค าขอกูย้ืม 
ไปยัง ผู้กู้ยืมเงิน ผ่านช่องทางดังน้ี

● Mobile App Notification
● Web Notification
● E-mail

4. การอนุมัติค าขอกู้ยืม



ระบบ แจ้งผลการการพิจารณาค าขอกูย้ืม 
ไปยัง สถานศึกษา ผ่านช่องทางดังน้ี

● E-mail สถานศึกษา (E-mail กลาง)

4. การอนุมัติค าขอกู้ยืม



ส าหรับ ผู้กู้ยืมเงิน
สามารถติดตาม 
“สถานะ” 
การยื่นกู้ผ่านช่องทาง 
Mobile Application

ได้รับการอนุมัติ



5. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน
GET STARTED



5.1ผู้กู้ยืมเงิน ท าการบันทึก
ข้อมูลเพ่ิมเตมิในการจัดท า
สัญญา
●บัญชีรับเงิน
●ผู้ค ้าประกัน

5. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน



5.2ผู้กู้ยืมเงิน, ผู้แทนฯ (ถ้าม)ี, ผู้ค ้าประกัน 
ไปท าการลงนาม ”สัญญากู้ยืมเงิน” 
ที่ ตัวแทน (สถานศึกษา) โดยตัองจัดเตรียมเอกสารดังนี้ 
● บัตรประชาชนของผู้ที่ลงนาม
● ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ลงนาม

5. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน



5.3สถานศึกษา ด าเนินการในฐานะตัวแทน การจัดท า
สัญญากู้ยืมเงิน โดย
● ยืนยันข้อมูลผู้ลงนาม
● จัดพิมพ์สัญญาฯ
● สแกนเอกสารสัญญาฯ ที่ลงนามเสร็จส้ิน
ผ่านหน้าจอระบบ

5. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน



5.4สถานศึกษา ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กับ
หน่วยงานท่ีกองทุนก าหนด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร 

5. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน



6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนาม
แบบยืนยันฯ
GET STARTED



6.1 สถานศึกษา 
บันทึก “ค่าเล่าเรียน”และ
“ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องฯ”
ตามที่ลงทะเบียนจริงของ 
ผู้กู้ยืมเงิน

6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ



6.2 ผู้กู้ยืมเงิน
บันทึกเพ่ือยืนยัน
ยอดการเบิกเงิน
ผ่านระบบ

6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ



6.3 ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้าม)ี
ไปท าการลงนาม ”แบบยืนยนัฯ” ที่ ตัวแทน (สถานศึกษา)
โดยตัองจัดเตรียมเอกสารดังนี ้
● บัตรประชาชนของผู้ที่ลงนาม
● ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ลงนาม

6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ



6.4 สถานศึกษา ด าเนินการในฐานะ ตัวแทน การจัดท า
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมโดย
● ยืนยันข้อมูลผู้ลงนาม
● จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินฯ
● สแกนเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินฯ ที่ลงนามเสร็จส้ิน

ผ่านหน้าจอระบบ

6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ



6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ

6.5สถานศึกษา ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานท่ี
กองทุนก าหนดให้เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร



6.6 ระบบ ด าเนินการโอนเงินอัตโนมัติ ตามเงื่อนไข
การจ่ายเงินของกองทุน

6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยันฯ



ตัวแทน(สถานศึกษา) ด าเนินการจดัส่งเอกสารให้กับหนว่ยงานที่
กองทุนก าหนดใหเ้ปน็ผู้ด าเนินการจดัเก็บเอกสาร ดังนี้
1. ข้ันตอนยื่นกู้

● หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและเอกสารประกอบ
2.    ข้ันตอนลงนามสัญญา

● หนังสือให้ความยินยอมรับเง่ือนไขการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาฯ และเอกสาร
ประกอบ

● สัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ
3.     ข้ันตอนแบบยืนยันการเบิกเงิน

● แบบยืนยันการเบิกเงินและเอกสารประกอบ

สรุปการจัดส่งเอกสาร



7. การคืนเงิน
GET STARTED



7. การคืนเงิน

7.1 สถานศึกษา คืนเงิน

7.2 ผู้กู้ยืมเงิน ยกเลิกสัญญา/แบบยืนยัน



สถานศึกษา
ต้องแจ้งการส่งคืนเงิน
บนระบบ “ทุกภาคเรียน”

7. การคืนเงิน

7.1 สถานศึกษา คืนเงิน



สถานศึกษา สามารถท าการส่งคืนเงินโดยผ่าน
ช่องทาง
● ธนาคารกรุงไทย (เคาน์เตอร์ธนาคาร, KCorp)
● ธนาคารอิสลาม (เคาน์เตอร์ธนาคาร)

7. การคืนเงิน

7.1 สถานศึกษา คืนเงิน



ผู้กู้ยืมเงิน ท าการขอ
ยกเลิกสัญญาผ่าน
ระบบ

7. การคืนเงิน

7.2 ผู้กู้ยืมเงิน ยกเลิกสัญญา/แบบยนืยนั



สถานศึกษา ท าการ
ยืนยันการขอยกเลิก
สัญญาของผู้กู้ยืมเงิน

7. การคืนเงิน

7.2 ผู้กู้ยืมเงิน ยกเลิกสัญญา/แบบยนืยนั



ผู้กู้ยืมเงิน สามารถท าการส่งคืนเงินโดยผ่าน
ช่องทาง
● ธนาคารกรุงไทย

(เคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, Krungthai NEXT, เปา๋ตังค์)

● ธนาคารอิสลาม
(เคาน์เตอร์ธนาคาร)

7. การคืนเงิน

7.2 ผู้กู้ยืมเงิน ยกเลิกสัญญา/แบบยนืยนั
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ขัน้ตอนการท างาน
การเข้าใช้ระบบ Super User

GET STARTED



ประเภทผู้ใช้งานและสิทธ์ิการเข้าใช้ระบบส่วนสถานศึกษา



1. ผู้จัดการสิทธิ์สูงสุด (Super User)

มีหน้าท่ีเสมือนเป็นตัวแทนของสถานศกึษา 

โดยทุกสถานศึกษาจะต้องมีผู้จัดการสิทธิ์สูงสุด (Super User) 

ท าหน้าท่ี ดังน้ี

● บริหารจัดการผู้ใช้งาน (Admin, Maker, Checker) 

● แก้ไขข้อมูลการติดต่อ ของสถานศึกษาหรือวิทยาเขตภายใต้สถานศึกษาหลัก 



2. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ท าหน้าท่ี ดังน้ี

● จัดการผู้ใช้งานระบบภายใต้สถานศึกษาหรือวิทยาเขตท่ีสังกัด 

● ดูประวัติการท ารายการต่างๆ



3. ผู้ท ารายการ (Maker)

มีหน้าท่ีในการท ารายการและบันทึกข้อมูล เตรียมการก่อนให้กู้ยืม

●บันทึกปฏิทินการศึกษา

●บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

●บันทึกรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน



4. ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

มีหน้าท่ีในการยืนยันข้อมูลจากผู้ท ารายการ(Maker) และ บันทึกข้อมูลทางการเงิน เช่น 

●ตรวจสอบค าขอกูย้ืม

●ยืนยันการบนัทึกปฏิทินการศกึษา

●ยืนยันค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

●บันทึกค่าเล่าเรียนตามท่ีลงทะเบียนจริง

●การยกเลกิสัญญากู้ยมืเงิน/แบบยนืยันการเบกิเงินกู้ยมื

●รายงานการคนืเงินประจ าภาค

ผู้ตรวจสอบรายการ(Checker) สามารถมีได้มากกว่า 1 ผู้ใช้งาน โดยไม่สามารถเปน็คน
เดียวกับผู้ท ารายการ (Maker) ได้



ข้ันตอนการท างาน 
การเข้าใช้ระบบ Super User

● เข้าระบบเดิม (e-Studentloan) เพ่ือรับ 
User/Password

● เข้าสู่ ระบบใหม่ DSL (LOS) เพ่ือท าการยนืยนั และ
บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ



EP: 1 การใช้งานครั้งแรกของผู้จัดการสิทธ์ิสูงสุด Super User





EP: 2 การเพ่ิมผู้ใช้งานของผูดู้แลระบบ Admin ผู้ท ารายการ Maker          
ผู้ตรวจสอบรายการ Checker





EP: 3 การลงทะเบียนเข้าใช้งานของผู้ดแูลระบบ Admin ผู้ท ารายการ Maker
ผู้ตรวจสอบรายการ Checker





EP: 4 การใช้งานเมนู Self-Service





ข้ันตอนการท างาน 
การจัดเตรียมกู้ยืมโดย สถานศึกษา

GET STARTED



ข้ันตอนการท างาน 
การจัดเตรียมกู้ยมืโดย สถานศึกษา

1. บันทึกปฏิทินการศึกษา

2. บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

3. การรายงานสถานภาพการศึกษา



1. บันทึกปฏิทินการศึกษา



1. บันทึกปฏิทินการศึกษา
ด าเนินการโดย สถานศึกษา
● ผู้ท ารายการ (Maker)
● ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษา โดย ผู้ท ารายการ Maker 1/2)
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เมนูทางด้านซ้ายเป็นชอ่ง

ทางหลักในการบันทึก

ปฏิทินการศึกษา

1



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ Maker 2/4)

2

กดเพื่อ บนัทึกปฏิทินการศึกษา 
กรณีสถานศึกษา มีจ านวนภาคเรียนและเวลาเปดิ-
ปิด ภาคเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรท้ังสถานศกึษา  

4

สถานะจะเปล่ียนเปน็ รอผู้ตรวจ
สอบรายการอนุมัติ

5A
กดเพ่ือ เพ่ิมปฏิทนิแบบก าหนดหลักสูตร กรณีสถานศึกษามีบาง
หลักสตูรท่ีมีจ านวนภาคเรยีนและเวลาเปิด-ปิดไม่ตรงกับปฏิทินหลัก

3

5B

6A

7A

72
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การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ Maker 3/4)

8B

รายการหลักสูตรหลังเพ่ิมจะ
แสดงในสว่นน้ี ซึ่งจะเปน็
หลักสูตรท่ี ใช้กับปฏิทิน 

6B

7B

เลือก ประเภทปฏิทินว่าเปน็ ท่ัวไป/อาเซียน  
จ านวนภาคเรียน และตั้งชื่อปฏิทินการศึกษา 
เพ่ือให้ง่าย ในการจ าแนกว่าใช้กับหลักสูตร
อะไร

กด เพ่ือบันทึกปฏิทินประจ าปกีารศึกษา 
เพ่ือส่งต่อให้ผู้ตรวจสอบรายการ อนุมัติ

12
B
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B

11
B

กด เพ่ือเพ่ิมหลักสูตรตามท่ีกดเลือกไว้
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การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ท ารายการ Maker 4/4)

10
B

ตัวอย่างหนา้จอ การบันทึกปฏิทิน 
ระดับอุดมศึกษาแบบ มีการเปิดภาคเรียน ไม่
ตรงกับปฏิทินหลัก

สถานะจะเปล่ียนเปน็ รอผู้ตรวจ
สอบรายการอนุมัติ

11
B
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14B



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (ยืนยันบันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ตรวจสอบรายการ Checker 1/2 )

75

เมนูทางด้านซ้ายเป็นชอ่ง

ทางหลักในการยืนยันบันทึก

ปฏิทินการศึกษา

1



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (ยืนยันบันทึกปฏิทินการศึกษาโดย ผู้ตรวจสอบรายการ Checker 2/2 )

76

2

กดเพื่อบนัทึกการอนมัุติ
ปฏิทินการศึกษา

กด อนมัุติ หากตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลถูกต้อง 
กรณีไม่ถูกต้องให้ กด ไม่อนมัุติ  
เพ่ือให้ผู้ท ารายการแก้ไขใหม่

5

สถานะจะเปลี่ยนเป็น อนมัุติ

4

3

การยกเลิกการอนุมัติ

ใช้ในกรณี ปฏิทินอนุมตัิแล้ว แต่
ต้องการเปล่ียนข้อมูล เช่น วันท่ี
เปิด-เรียน จะสามารถท าไดถ้้ายัง
อยู่ในช่วงเวลาท่ีกองทนุประกาศ
ให้บันทึกปฏิทินการศึกษา

2

3

4

5

6



2. บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร



2.   บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลกัสูตร
ด าเนินการโดย สถานศึกษา
● ผู้ท ารายการ (Maker)
● ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ท ารายการ Maker 1/3)

เมนูทางด้านซ้ายเป็นชอ่งทาง
หลักในการบันทึกค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

79

1



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ท ารายการ Maker 2/3)

กดเพ่ือบันทึกค่าใช้
จ่ายตามหลักสูตร

สามารถกดเพ่ือดาวน์โหลด
รายงานหลักสูตรและ
ลักษณะการให้กู้ยืม

80
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การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ท ารายการ Maker 3/3)

5

6

7

8

กดตกลง
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การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ Checker 1/3)

82

กดเพ่ือยืนยันค่าใช้จ่าย
ตามหลักสูตร

1



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ Checker 2/3)

แสดงหน้ารายละเอยีดของ
รายการสถานะท่ีรออนุมัติ

สามารถกดเพ่ือดาวน์โหลด
รายงานหลักสูตรและลักษณะ

การให้กู้ยืม

83

2



การเตรยีมการกู้ให้ยืม : การเตรียมการโดยสถานศึกษา (บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโดย ผู้ตรวจสอบรายการ Checker 3/3)

3

4

อนุมัติโดย Checker

ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยโดย 

Checker
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3. การรายงานสถานภาพการศึกษา



3.   การรายงานสถานภาพการศึกษา
ด าเนินการโดย สถานศึกษา
● ผู้ท ารายการ (Maker)



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

เมนูทางด้านซ้ายเป็น
ช่องทางหลักในการรายงาน
สถานภาพการศึกษา

87

1



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

5

88

ระบบจะเลือก รายหลักสูตรไว้ เพื่อรายงานสถานภาพ
ทีละหลายคนในหลักสตูร เพื่อความสะดวก

กรณี ต้องการรายงานสถานภาพทีละคน ให้เลือกคน้หาราย
ผู้กู้ยืม

2

กดปุ่ม รายงานสถานภาพ

5

3

4



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

7
8 กดปุ่ม ตกลง

กดปุ่ม ตกลง

12

เลือกสถานภาพการศึกษา
ผู้กู้ยืมเงิน

9

10
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11

กดปุ่ม บันทึก
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9

10



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

90

สถานะเปลียนหลัง
รายงานสถานภาพ

เรียบร้อย

กดเพ่ือดาวน์โหลด
รายงาน



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

เมนูทางด้านซ้ายเป็น
ช่องทางหลักในการรายงาน
สถานภาพการศึกษา
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1



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

2

สถานะเปล่ียนหลัง
รายงานสถานภาพ

เรียบร้อย

2

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

หากรายงานว่า ส าเรจ็การศึกษา ระบบจะแสดงขอ้ความ ส าเร็จการศึกษา
โครงการพิเศษ หากผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรของโครงการ
พิเศษและตรงตามขอ้ก าหนด

4

6

7

5

8
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโครงการพิเศษ โดย สถานศึกษา (ผู้ท ารายการ Maker 4/6)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

9

12

10

กดแว่นขยายเพ่ือดู
รายละเอียดของ

ผู้กู้ยืมเงิน

11

กดด าเนินการต่อ ระบบจะพาไปจะ
แสดงหน้าจอ Tab โครงการพิเศษ 

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

กด แนบเอกสารเพ่ิม 
โดยแนบไฟล์ 
Transcript ของผู้กู้ยืม

13

16

15

สถานศึกษายืนยันว่า ผู้กู้ยืมจบ          
ในหลักสูตรน้ีจริง  เลือก ใช่

กรณีผู้กู้ยืมย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา          
ไม่เข้าเงื่อนไขท่ีกองทนุก าหนด เลือก 
ไม่ใช่

14

กด บันทึก ระบบจะ
ส่งข้อมูลให้กองทุน

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

17

เมื่อบันทึกเสร็จ แสดงหน้าจอ 
รายละเอียดผู้กู้โครงการพิเศษ 
สถานะจะเปล่ียนเปน็            
“อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณา
อนุมัติ” 
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LOS ระบบจัดการการให้กู้ยืม
(Loan origination system)


