
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รับแบบค ำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101  เอกสารประกอบ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้
กู้ยืม บิดำ มำรดำ หรือผูป้กครอง พร้อมรับรองลำยมือ
ชื่อ 
2. หนังสือรับรองรำยได้และส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำร พร้อมรับรองลำยมือชื่อ  
3. แผนผังแสดงที่ตั้งพร้อมรูปถ่ำยที่อยู่อำศัยของบิดำ 
มำรดำ หรือผู้ปกครอง 
4. ใบแสดงผลกำรศึกษำ 
5. บันทึกกิจกรรมจิตอำสำ 
6. หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์แนะแนว
หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
หมายเหต ุต้องลงลำยมือชื่อดว้ยตนเองเท่ำนั้น 

2. ช้ีแจงข้อพึงปฏิบัติในกำรจัดท ำสัญญำ  

3. ผู้กู้ยืมจัดท ำสัญญำในระบบ e-Studentloan 

4. ผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกันจดัท ำสญัญำ 

จัดท ำสญัญำ ณ สถำนศึกษำ จัดท ำสญัญำ ณ ภูมลิ ำเนำ 

5. ผู้กู้ยืมส่งสัญญำกู้ยืมเงิน  

แก้ไขเอกสำร 

6. ตรวจสอบสัญญำกู้ยืมเงิน 

 

7. ผู้กู้ยืมยืนยันคำ่เลำ่เรยีนในระบบ e-Studentloan 

 

8. สถำนศึกษำพิมพ์แบบลงทะเบยีนเรียน 

เอกสารประกอบ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผู้กู้ยืม 
2. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์  
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย (หน้ำแรก) 
3. ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผู้ค้ ำประกัน 
4. ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผูแ้ทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้แทนโดยชอบ
ธรรมไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ ำประกัน) 
หมายเหต ุต้องลงลำยมือชื่อดว้ยตนเองเท่ำนั้น 

9. ผู้กู้ยืมลงนำมแบบลงทะเบยีนเรยีน 

เอกสำรไม่ถูกต้อง 

เริ่มต้น 
 

งาน บริการและสวสัดิการนักศึกษา 
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 
ชื่องาน ขั้นตอนการด าเนินงานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

15 วัน/ภาคเรียน 

1 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

1 ชั่วโมง/คน 

30 นาท/ีคน 

5 นาท/ีคน 

10 นาที/คน 

2 นาท/ีคน 

3 นาท/ีคน 

5 นาท/ีคน 



 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ตรวจสอบแบบ
ลงทะเบียนเรียน 

 
แก้ไขเอกสำร 

11. พิมพ์ใบน ำส่งสัญญำกู้ยมืเงิน 
 

12. ผู้บริหำรลงนำมสญัญำ/แบบลงทะเบียนเรียน/
ใบน ำส่งสัญญำ 

 

13. จัดส่งสัญญำให้ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสารประกอบ 

1. ใบน ำส่งเอกสำรสัญญำระบบ  
e-Studentloan ต้องมีลำยมือชื่อผู้มีอ ำนำจ
ของสถำนศึกษำพร้อมประทับตรำ
สถำนศึกษำ(ถำ้มี) 
2. สัญญำกู้ยืมเงินพร้อมเอกสำรประกอบ
สัญญำ(ตำมเอกสำรประกอบข้อ 6) 
3. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่ำเล่ำ
เรียน  

เอกสำรไม่ถูกต้อง 

สิ้นสุด 
 

10 นาที/คน 

1 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

5 วัน/ปีการศึกษา 

5 วัน/ปีการศึกษา 



 

 

มาตรฐานและขั้นตอนการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
งานบริการและสวัสดิการนักศกึษา กองพัฒนานักศึกษา 

 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 

1. รับแบบค ำขอกู้ยืมเงิน  
กยศ.101  
 

1. ตรวจสอบเอกสำรแบบ  
ค ำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101 

1. ตรวจสอบข้อมลูของผู้
ประสงค์กู้ยมืเงิน กยศ. 
2. ตรวจสอบเอกสำรแนบ
ของผู้ประสงค์กู้ยมืเงิน กยศ. 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

2. ช้ีแจงข้อพึงปฏิบัติในกำร
จัดท ำสญัญำ 

1. จัดท ำข้อพึงปฏิบัติในกำร
จัดท ำสญัญำ 
 

1. ประชุมช้ีแจงข้อพึงปฏิบัติ
ในกำรจัดท ำสญัญำของผู้
ประสงค์กู้ยมืเงินครั้งแรก 
2. แจกเอกสำรเกีย่วกับข้อ
พึงปฏิบัติในกำรจัดท ำสัญญำ 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 
นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

3. ผู้กู้ยืมจัดท ำสัญญำใน
ระบบ  
e-Studentloan 

1. ตรวจสอบข้อมลู
ประจ ำตัวของผู้กู้ยืม 
2. ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำ
เอกสำรสัญญำ 

1. ตรวจสอบเอกสำรสัญญำ
ให้เป็นไปตำมระเบียบที่
กองทุนฯก ำหนด 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 
นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

4. ผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกัน
จัดท ำสญัญำ 
 

1. ตรวจสอบข้อมลูของผู้กู้,ผู้
ค้ ำประกันและผู้แทนโดย
ชอบธรรมในสัญญำให้
ถูกต้อง 

1. ตรวจสอบสัญญำกูย้ืมเงิน
และจัดเรียงเอกสำรแนบให้
ถูกต้องครบถ้วน 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

5. ผู้กู้ยืมส่งสัญญำกู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมส่งสัญญำพร้อมลงช่ือ
ยืนยันกำรส่งสัญญำ 

1. ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของเอกสำรสญัญำ 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

6. ตรวจสอบสัญญำกู้ยืมเงิน 
 

1. ตรวจสอบกำรลงลำยมือ
ช่ือผู้กู้,ผู้ค้ ำประกันและ
ผู้แทนโดยชอบธรรม 

1. ตรวจสอบกำรลงลำยมือ
ช่ือผู้กู้,ผู้ค้ ำประกันและ
ผู้แทนโดยชอบธรรมใน
สัญญำ 
2. ตรวจสอบควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ของเอกสำรสญัญำ
และเอกสำรแนบสัญญำ 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

7. ผู้กู้ยืมยืนยันคำ่เลำ่เรยีน
ในระบบ  
e-Studentloan 

1. ตรวจสอบข้อมลู ค่ำเล่ำ
เรียน ของผู้กู้ยืม 

1. บันทึกกรอบวงเงินค่ำเล่ำ
เรียนและค่ำครองชีพ 
2. ตรวจสอบข้อมลูผู้กู้ยมืใน
ระบบ  
e-Studentloan 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

8. สถำนศึกษำพิมพ์แบบ
ลงทะเบียนเรียน 

1. ตรวจสอบข้อมลูของผู้กู้
และพิมพ์แบบลงทะเบียน
เรียน 

1. บันทึกค่ำเล่ำเรียนของผู้กู้
และพิมพ์แบบลงทะเบียน
เรียน 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

9. ผู้กู้ยืมลงนำมแบบ
ลงทะเบียนเรียน 

1. ตรวจสอบเอกสำรและ
กำรลงนำมของผู้กู้และ/หรือ
ผู้แทนโดนชอบธรรม 

1. ตรวจสอบกำรลงนำมของ
ผู้กู้และ/หรือผู้แทนโดนชอบ
ธรรม 
2. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเอกสำรแนบแบบ
ลงทะเบียนเรียน 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ
นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 
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มาตรฐานและขั้นตอนการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
งานบริการและสวัสดิการนักศกึษา กองพัฒนานักศึกษา 

 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 

10. ตรวจสอบแบบ
ลงทะเบียนเรียน 
 

1. จัดเรียงเอกสำรตำมเลขท่ี
แบบลงทะเบียนเรียน 

1. ตรวจสอบในระบบ       
e-Studentloan ตำมเลขท่ี
แบบลงทะเบียนเรียน 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

น.ส.วรำภรณ ์ไชยสุริยำนันท์ 

11. พิมพ์ใบน ำส่งสัญญำกู้ยมื
เงิน 

1. ตรวจสอบรำยชื่อในใบ
น ำส่งสัญญำกู้ยืมเงิน 

1. ตรวจสอบรำยชื่อกับ
เอกสำรแบบลงทะเบียน
เรียนจำกใบน ำส่งสัญญำกู้ยมื
เงินให้ตรงกัน 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

น.ส.วรำภรณ ์ไชยสุริยำนันท์ 

12. ผู้บริหำรลงนำมสญัญำ/
แบบลงทะเบียนเรียน/ใบ
น ำส่งสัญญำ 

1. ตรวจสอบควำมเรยีบร้อย
ในกำรลงนำม 

1. ผู้บริหำรลงนำมในใบ
น ำส่งสัญญำในช่องผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
2. ผู้บริหำรลงนำมในสญัญำ
ในช่องผู้ให้กู้ยืม 
3. ผู้บริหำรลงนำมในแบบ
ลงทะเบียนเรียนในช่องผู้
รับรอง 

 น.ส.วรำภรณ ์ไชยสรุิยำ
นันท์ 

อ.พิชญำณ ีเชิงคีรี ไชยยะ 

13. จัดส่งสัญญำให้
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

1. ตรวจสอบควำมเรยีบร้อย
ของเอกสำรให้ครบถ้วนตำม
ใบน ำส่ง 

1. แยกประเภทกำรกู้ยืมของ
เอกสำร (กยศ.หรือ กรอ.) 
2. เรียงใบน ำส่งพร้อม
เอกสำรและจดัใส่ซอง 
3. น ำส่งธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 

นำยนุวัต มูหะหมดั 

นำงสำวศิรินันท ์จันทร์โฉม 
นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 

อ.พิชญำณ ีเชิงคีรี ไชยยะ 

 
 

 


