


ขั้นตอนการดำเนินงานการบริจาคเงินกองทุนเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 1 
1.ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคเงินเข้า
กองทุนเพื่อนิสิตกรอกแบบฟอร์ม
แสดงความจำนงให้ทุนการศึกษา 
2.ผูบ้ริจาคนำเงินเข้าบัญช ี

ผู้บริจาคเงิน แบบฟอร์มแสดงความจำนงให้
ทุนการศึกษา 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 2 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงิน 
1. กรณี เป็นเงินสดจะตรวจสอบ
ยอดเงินและนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร 
2. กรณีการโอนจะตรวจสอบ
หลักฐานการโอนเงินพร้อมยอดเงิน
ในบัญชีธนาคาร 

1.งานคุณภาพ
นิสิต 
2. การเงินคณะ 

1.เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 
2.หลักฐานการจ่าย/โอนเงิน 

10 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 3 
จัดทำบันทึกข้อความนำส่งเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
และออกใบรับรองการหักเงินค่าบำรุง
มหาวิทยาลัยร้อยละ 10  ผ่านระบบ 
UPRM 

 
งานคุณภาพนิสิต 

1.บันทึกข้อความขอนำส่งเงินเข้า
บัญชีมหาวิทยาลยั 
2.แบบฟอร์มแสดงความจำนงให้
ทุนการศึกษา 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความนำส่งเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 
 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความนำส่งเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความนำส่งเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 7 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความนำส่งเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

     

เร่ิมต้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

แสดงความจำนงให้ทุนการศึกษา 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 
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1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 8 
ส่งบันทึกข้อความไปยังกองคลัง 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 9 
กองคลังออกใบเสร็จรบัเงินสำหรับผู้
บริจาคเงิน 

กองคลัง ใบเสร็จรับเงิน 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 10 
คณะกรอกระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และ
ออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค 

งานคุณภาพนิสิต 1.ใบเสร็จรับเงิน 
2.แบบฟอร์มแสดงความจำนงให้
ทุนการศึกษา 
3.ใบอนุโมทนาบัตร 

5 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 11 
นำส่งใบเสร็จรับเงินและใบ
อนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค 
 

งานคุณภาพนิสิต 1.ใบเสร็จรับเงิน 
2.ใบอนุโมทนาบัตร 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 12 
1.รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อนิสติ 
2.จัดทำบันทึกข้อความขอรายงาน
สถานะการเงินของส่วนงานรายงาน
ไปยังกองคลังและกองพัฒนา
คุณภาพนิสิต 

งานคุณภาพนิสิต บันทึกข้อความขอรายงานสถานะ
การเงินของส่วนงาน 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 13 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความขอรายงานสถานะการเงิน 
 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 12 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 14 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความขอรายงานสถานะการเงิน 
 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 12 

  ขั้นตอนท่ี 15 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความขอรายงานสถานะการเงิน 
 

ผู้ช่วยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 12 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 16 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความขอรายงานสถานะการเงิน 
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 12 

   
 
 
 

  

1 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

นำส่งใบเสร็จรับเงิน 

กรอกระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส ์

ทำบันทึกข้อความ

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาและลงนาม 

ส่งบันทึกข้อความ 

 

2 
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1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 17 
ส่งบันทึกข้อความไปยังกองคลัง
และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ
นิสิตพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 12 

     

 

ส่งบันทึกข้อความ 

 
เสร็จสิ้น 

2 





ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 1 
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ
สโมสรนิสติคณะวิทยาศาสตร ์

งานคุณภาพนิสิต ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับ
สมัครคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร ์

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 2 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างประกาศ 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 3 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างประกาศ 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างประกาศ 
 

ผู้ชว่ยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 5 
พิจารณาและลงนามในประกาศ 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

14 วัน  ขั้นตอนท่ี 6 
นิสิตผู้สมัครส่งเอการการสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

นิสิต 1.ใบสมัครเลือกตั้งประธานสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์  
2. รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร ์
 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 7 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบสมัคร 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 8 
จัดทำกำหนดการกำหนดการ
เลือกตั้งรับรองประธานสโมสรนิสิต
และวางแผนงานกิจกรรม 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

     

ทำประกาศ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

รวบรวมใบสมคัร 

วางแผนการดำเนินงาน 

1 

เร่ิมต้น 

ส่งใบสมัคร 
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30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 9 
จัดทำบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ใช้ระบบเลือกตั้งออนไลน์ 
 

งานคุณภาพนิสิต บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้
ระบบเลือกตั้งออนไลน์ 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 10 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างบันทึกข้อความ 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 11 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างบันทึกข้อความ 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 12 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างบันทึกข้อความ 
 

ผู้ชว่ยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 13 
พิจารณาและลงนามในบันทึก
ข้อความ 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 14 
ส่งบันทึกข้อความไปกองกิจการ
นิสิต 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 15 
เลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ 

งานคุณภาพนิสิต  

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 16 
สรุปผลการเลือกตั้ง 
 

งานคุณภาพนิสิต  

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 17 
ประกาศผู้ได้รบัการคดัเลือกเป็น
ประธานสโสรสรนิสติ 

งานคุณภาพนิสิต ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  

     

1 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ทำบันทึกข้อความ 

เลือกตั้งออนไลน์ 

ส่งบันทึกข้อความ 

 

ทำประกาศ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

สรุปผลการเลือกตั้ง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

3 2 
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3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 18 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างประกาศ 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 17 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 19 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างประกาศ 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 17 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 20 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างประกาศ 
 

ผู้ชว่ยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 17 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 21 
พิจารณาและลงนามในประกาศ 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 17 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 22 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนิสติคณะวิทยาศาสตร ์
 

บุคลากร เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 17 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 23 
พิจารณาและลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร ์
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 22 

  ขั้นตอนท่ี 24 
ดำเนินการออกเลขคำสั่ง
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร ์

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 26 

  ขั้นตอนท่ี 25 
งานคุณภาพนิสิตและบคุลากร
จัดเก็บและส่งคำสั่ง และเวียนแจ้ง
คระกรรมการ 

งานคุณภาพนิสิต
บุคลากร 

 

     

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

3 2 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

แต่งต้ังคำสั่ง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาและลงนาม 

ออกเลขคำสั่ง 

จัดเก็บและส่งคำสั่ง 
 

สิ้นสุด 





ขั้นตอนการดำเดินงานในระบบทรานสคริปกิจกรรม 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

3 วัน 
ก่อนจัด
กิจกรรม 

 ขั้นตอนท่ี 1 
ผู้รับผดิชอบโครงการสง่รายละเอียด
โครงการที่ต้องการเพิ่ม 
ในระบบทรานสคริปกิจกรรมให้กับ 
ผู้รับผดิชอบงานกิจการนิสิตคณะ 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

1.แบบฟอร์มขอเพิ่มกิจกรรมลง 
ในระบบ 
2.แบบประเมินการดำเนิน 
โครงการ 
3.สำเนาโครงการที่ไดร้ับอนุมัต ิ
4.กำหนดการของโครงการ 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 2 
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของโครงการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

3-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 3 
บันทึกกิจกรรมลงในระบบเพื่อขอ
เปิดโครงการในระบบทรานสคริป
กิจกรรม 
(https://iservice.up.ac.th/) 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 1 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 4 
เสนอแบบฟอร์ม AT-01  
เพื่อขอความเห็นในการ 
บรรจุโครงการ ลงในระบบ 
ทรานสครปิกิจกรรม 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ/ผู้ชว่ย

คณบด ี

แบบฟอร์ม AT-01 และเอกสารที่
เก่ียวข้องตามขั้นตอนที ่1 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 5 
พิจารณาและลงนามความเห็นใน
การบรรจุโครงการ ลงในระบบ 
ทรานสครปิกิจกรรม 

คณบด ี แบบฟอร์ม AT-01 และเอกสารที่
เก่ียวข้องตามขั้นตอนที ่1 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 6 
ส่งเอกสารไปยังงานกิจกรรม  
กองกิจการนิสิต 

งานคุณภาพนิสิต แบบฟอร์ม AT-01 และเอกสารที่
เก่ียวข้องตามขั้นตอนที ่1 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 7 
งานกิจกรรม กองกิจการนิสิต เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
(เพื่ออนุมัติ) 

งานกิจกรรม  
กองกิจการนิสิต 

แบบฟอร์ม AT-01 และเอกสารที่
เก่ียวข้องตามขั้นตอนที ่1 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 8 
งานกิจกรรม กองกิจการนิสิตบรรจุ
โครงการลงในระบบ 
 

งานกิจกรรม  
กองกิจการนิสิต 

 

     

เร่ิมต้น 

บันทึกกิจกรรมลงในระบบ 

ส่งรายละเอียดโครงการ 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ส่งเอกสาร 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

บรรจุโครงการลงในระบบ 

1 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 9 
ผู้รับผดิชอบงานกิจการนิสิตฯ  
สร้างแบบประเมินโครงการออนไลน์  

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ/งาน
คุณภาพนิสิต 

 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 10 
ผูร้ับผดิชอบกิจกรรมดำเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ/กำหนดการ 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ/งาน
คุณภาพนิสิต 

 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 11 
1.ทำการรบันทึกรหัสนิสิตของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ 
2.นำสำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
โครงการ และไฟล์รหัสนิสติ (Excel)  
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งที ่ 
ผู้รับผดิชอบงานกิจการนิสิตฯ 
ภายใน 15 วัน หลังเสร็จโครงการ 

งานคุณภาพนิสิต รายชื่อนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 12 
จัดทำรายงานผลการบันทึกรหัสนิสิต
จากระบบ ตามแบบฟอร์ม AT-02 
รายงานไปยังผู้รับผดิชอบโครงการ 
 

งานคุณภาพนิสิต แบบฟอร์ม AT-02 

     

 

1 

สร้างแบบประเมินโครงการออนไลน 

ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ 

บันทึกรหัสนิสติ 

รายงานผล 

เสร็จสิ้น 





ขั้นตอนการดำเนินงานสวัสดิภาพนิสิต: กรณีจากอุบัติเหตุ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 1 
รับแจ้งเหตแุละข้อมูลจากนิสิต/
อาจารย์ที่ปรึกษา/ผูป้กครองนิสติ
ทางโทรศัพท ์Facebook line 

งานคุณภาพนิสิต  

10 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 2 
แจ้งเหตุ/ข้อมูล และประสานงาน
ยังหน่วยสวัสดิภาพ  
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิต
พิการ  

 
งานคุณภาพนิสิต 

 

  ขั้นตอนท่ี 3 
ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาตามลำดับ 
1. พ.ร.บ. 
2. บัตรทอง 
3. ประกันส่วนบุคคล 
4. ไม่มี (กรณีจากอุบัตเิหตุ) 

  

3-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 4 
นิสิตเตรียมเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิภาพนิสิต (เงินเหลือนิสิต) 

นิสิต/ 
ผู้ปกครองนิสิต 

1. กรณีผู้ประสบภัยอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
- ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) 
- ใบรับรองแพทย์ (ฉบบัจริง) 
- ใบสรุปงบการรักษาพยาบาล 
(ฉบับจริง) 
- สำเนาบัตรประจาตัวนิสิต 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
2. กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพล
ภาพอันเนื่องมาจาก 
อุบัติเหตุ 
- ใบรับรองแพทย์ (ฉบบัจริง) 
- สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต 
- สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธ ิ
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธ ิ
3. กรณีเสียชีวิต 
- สำเนาใบมรณะบัตร 
- สำเนาใบใบชันสูตรพลิกศพหรือ
ใบบันทึกประจาวันของ 
เจ้าหน้าที่ตารวจ 
- สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธ ิ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธ ิ

    

 

ประสานงาน 

เร่ิมต้น 

รับแจ้งเหต/ุข้อมูล 

ส่งเอกสาร 

1 

มีสิทธ์ิการรักษา 

ไม่มีสิทธ์ิ 

ตรวจสอบ 

2 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 
 
 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 6 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง 
ส่งงานสวัสดิการนิสิต กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 7 
ส่งเอกสารไปงานสวัสดิการนิสติ  
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ
พิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

  ขั้นตอนท่ี 8 
งานสวัสดิการนิสิต  
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ
พิการเสนอให้คณะกรรมการกองทุน
เพื่อนิสิตมหาวิทยายาลัยพะเยา 
 

งานสวัสดิการ
นิสิต 

 

  ขั้นตอนท่ี 9 
จัดทำรายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

งานสวัสดิการ
นิสิต 

 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 10 
ตรวจสอบความถูกต้องรายงาน 
การประชุม 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นิสิต 

 

  ขั้นตอนท่ี 11 
บันทึกข้อความขออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน
ให้กับนิสิตตามขั้นตอนของงาน
สวัสดิการนิสิต กองพัฒนาคุณภาพ
นิสิตและนิสติแจ้งนิสติ 

งานสวัสดิการ
นิสิต 

 

  ขั้นตอนท่ี 12 
งานสวัสดิการนิสิต  
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ
แจ้งนิสิต 

งานสวัสดิการ
นิสิต 

 

     

 
หมายเหตุ 

1. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท/ปี 
2. กรณีเสียชีวิต 100,000 บาท 

 

1 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 

ส่งเอกสาร 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอพิจารณา 

2 

รวบรวมเอกสาร 

จัดทำรายงานการประชุม 

เสร็จสิ้น 

แจ้งนิสิต

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ผ่าน 

ทำบันทึกข้อความ 

2 





ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 1 
ประกาศให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืม
เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรยื่นกู้ในระบบ 

งานคุณภาพนิสิต ประกาศการกู้ยืมเงินนิสิตผู้กู้ยืมเงิน 
กยศ.ประจำปีการศึกษานั้นๆ  
 

3-4   วัน  ขั้นตอนท่ี 2 
นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหมย่ื่นแบบ
คำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  
e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบ
คำขอกู้ยืมและแนบเอกสารแนบ 

นิสิต 
 

1) แบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์จากระบบ
ระบบ e-Studentloan 
2) แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101  
3) เอกสารประกอบคำขอกู้ ตาม
รายการที่ระบุใน กยศ.101 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 3 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการขอกู้ยืมเงิน 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 2 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 4 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 2 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 5 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 2 

3 - 7 วัน  ขั้นตอนท่ี 6 
บันทึกข้อมูลในสัญญาผ่านระบบ 
e-Studentloan และพิมพ์สัญญา 
2 ชุด และจัดหาเอกสารประกอบ
สัญญา พ ร้อมลงลายมือชื่ อให้
ครบถ้วน 

นิสิต 1) สัญญาจำนวน 2 ชุด 
2) เอกสารประกอบสัญญา 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 7 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงิน 
 
 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 6 
 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 8 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 6 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 9 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 6 

     

เร่ิมต้น 

รวบรวมเอกสาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกสาร 

ส่งเอกสาร 

ประกาศให้นิสิตยื่นกู้ในระบบ 

ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 

รวบรวมเอกสาร 

2 1 

ทำสัญญากู้ยืมเงิน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 10 
นิสิตยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนใน
ระบบwww.studentloan.or.th  
ตามจำนวนเงินในใบ Pay in ใน
ระบบ www.reg.up.ac.th 

นิสิต 
 

ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 11 
ตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงิน
กู้ยืมในแบบใบแบบลงทะเบียน
เรียน (Pay In) จำนวนเงินค่าเล่า
เรียนและค่าครองชีพ 
 
 

นิสิต ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 12 
ลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียน 
และค่าครองชีพ 

นิสิต 1. เอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียนและ
ค่าครองชีพ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 13 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 12 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 14 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 12 

5-7 วัน  
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 15 
งานทุน กองพัฒนาคุณภาพนิสติและ
นิสิตพิการ ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

งานทุนการศึกษา  

5-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 16 
ส่งเอกสารไปยังกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา สำนักงานใหญ ่

งานทุนการศึกษา  

30-45 วัน  ขั้นตอนท่ี 17 
นิสิตรับการโอนเงินค่าครองชีพตาม
บัญชีของผู้กู้ส่วนค่าเล่าเรียนจะ
โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

สำนักงานใหญ ่

 

     

 

2 1 

รวบรวมเอกสาร 

ลงนามเอกสารใบยืนยัน

 

ส่งเอกสาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกสาร 

เสร็จสิ้น 

นิสิตรับการโอนเงิน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 





ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)-ผู้กู้ยืมรายเก่าเลือ่นชั้นปี 
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 1 
ประกาศให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืม
เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรยื่นกู้ในระบบ 

งานคุณภาพนิสิต ประกาศการกู้ยืมเงินนิสิตผู้กู้ยืมเงิน 
กยศ.ประจำปีการศึกษานั้นๆ  
 

3-4   วัน  ขั้นตอนท่ี 2 
นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหมย่ื่นแบบ
คำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  
e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบ
คำขอกู้ยืมและแนบเอกสารแนบ 

นิสิต 
 

1) แบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์จากระบบ
ระบบ e-Studentloan 
2) แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101  
3) เอกสารประกอบคำขอกู้ ตาม
รายการที่ระบุใน กยศ.101 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 3 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการขอกู้ยืมเงิน 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 2 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 4 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 2 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 5 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 2 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 6 
งานทุน กองพัฒนาคุณภาพนิสติและ
นิสิตพิการ ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

งานทุนการศึกษา เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 2 
 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 7 
นิสิตยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนใน
ระบบwww.studentloan.or.th  
ตามจำนวนเงินในใบ Pay in ใน
ระบบ www.reg.up.ac.th 

นิสิต 
 

ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 8 
ตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงิน
กู้ยืมในแบบใบแบบลงทะเบียน
เรียน (Pay In) จำนวนเงินค่าเล่า
เรียนและค่าครองชีพ 
 
 

นิสิต ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 9 
ลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียน 
และค่าครองชีพ 

นิสิต 1. เอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียนและ
ค่าครองชีพ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

     

เร่ิมต้น 

รวบรวมเอกสาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกสาร 

ประกาศให้นิสิตยื่นกู้ในระบบ 

ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 

1 2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ลงนามเอกสารใบยืนยัน

 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 10 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 11 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

5-7 วัน  
 
 
 

 

ขั้นตอนท่ี 12 
งานทุน กองพัฒนาคุณภาพนิสติและ
นิสิตพิการ ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

งานทุนการศึกษา  

5-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 13 
ส่งเอกสารไปยังกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา สำนักงานใหญ ่

งานทุนการศึกษา  

30-45 วัน  ขั้นตอนท่ี 14 
นิสิตรับการโอนเงินค่าครองชีพตาม
บัญชีของผู้กู้ส่วนค่าเล่าเรียนจะ
โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

สำนักงานใหญ ่

 

   
 
 

  

 

2 

รวบรวมเอกสาร 

ส่งเอกสาร 

1 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกสาร 

นิสิตรับการโอนเงิน 

เสร็จสิ้น 





ขั้นตอนการดำเนินงานการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)- ผู้กู้ยืมรายใหม ่
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 1 
ประกาศให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืม
เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรยื่นกู้ในระบบ 

งานคุณภาพนิสิต ประกาศการกู้ยืมเงินนิสิตผู้กู้ยืมเงิน 
กยศ.ประจำปีการศึกษานั้นๆ  
 

3-5 วัน  ขั้นตอนท่ี 2 
นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่
ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า 
(Pre-register) โดยยังไม่ต้องระบุ
สถานศึกษา ในระบบ e-
Studentloan 

นิสิต เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของ
กู้ยืมเงิน บิดาและมารดา เพื่อใช้ใน
การลงทะเบียน 

3-4   วัน  ขั้นตอนท่ี 3 
นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหมย่ื่นแบบ
คำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  
e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบ
คำขอกู้ยืมและแนบเอกสารแนบ 

นิสิต 
 

1) แบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์จากระบบ
ระบบ e-Studentloan 
2) แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101  
3) เอกสารประกอบคำขอกู้ ตาม
รายการที่ระบุใน กยศ.101 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 4 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการขอกู้ยืมเงิน 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 5 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 6 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

  ขั้นตอนท่ี 7 
1) คณะกรรมการของสถานศึกษา
จ ะ เรี ย ก นิ สิ ต สั ม ภ า ษ ณ์ แ ล ะ
ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณา
อนุมัติการให้กู้ยืม 
2) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ให้กู้ยืมเงิน 
3) นิสิตตรวจผลการพิจารณา
อนุมัติจากประกาศของสถานศึกษา 
หรือตรวจผลการพิจารณาอนุมัติ
ผ่านระบบ e-Studentloan 

งานทุนการศึกษา  

3 - 7 วัน  ขั้นตอนท่ี 8 
บันทึกข้อมูลในสัญญาผ่านระบบ 
e-Studentloan และพิมพ์สัญญา 
2 ชุด และจัดหาเอกสารประกอบ
สัญญา พ ร้อมลงลายมือชื่ อให้
ครบถ้วน 

นิสิต 1) สัญญาจำนวน 2 ชุด 
2) เอกสารประกอบสัญญา 

     

เร่ิมต้น 

ประกาศให้นิสิตยื่นกู้ในระบบ 

ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 

ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 

รวบรวมเอกสาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกสาร 

สัมภาษณ์ และคัดเลือก 

2 

ทำสัญญากู้ยืมเงิน 

1 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 9 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงิน 
 
 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 8 
 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 10 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 8 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 11 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 8 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 12 
นิสิตยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนใน
ระบบwww.studentloan.or.th  
ตามจำนวนเงินในใบ Pay in ใน
ระบบ www.reg.up.ac.th 

นิสิต 
 

ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 13 
ตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงิน
กู้ยืมในแบบใบแบบลงทะเบียน
เรียน (Pay In) จำนวนเงินค่าเล่า
เรียนและค่าครองชีพ 
 
 

นิสิต ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 14 
ลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียน 
และค่าครองชีพ 

นิสิต 1. เอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียนและ
ค่าครองชีพ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 10 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 11 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

5-7 วัน  
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 12 
งานทุน กองพัฒนาคุณภาพนิสติและ
นิสิตพิการ ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

งานทุนการศึกษา  

5-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 13 
ส่งเอกสารไปยังกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา สำนักงานใหญ ่

งานทุนการศึกษา  

     

ส่งเอกสาร 

รวบรวมเอกสาร 

ลงนามเอกสารใบยืนยัน

 

รวบรวมเอกสาร 

ส่งเอกสาร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกสาร 

2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 

3 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

30-45 วัน  ขั้นตอนท่ี 13 
นิสิตรับการโอนเงินค่าครองชีพตาม
บัญชีของผู้กู้ส่วนค่าเล่าเรียนจะ
โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

สำนักงานใหญ ่

 

     

 

เสร็จสิ้น 

นิสิตรับการโอนเงิน 

3 





ขั้นตอนการดำเนินงานการของผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไวใ้นหลักสูตร 
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 1 
ประกาศให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืม
เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรยื่นกู้ในระบบ 

งานคุณภาพนิสิต ประกาศการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเกิน
ก ว่ า จ ำน วน ปี ที่ ก ำ ห น ด ไว้ ใ น
หลักสูตร  
 

5-7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
1. นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเกิน
กว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ต้องตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้กู้ยืม  
ที่ https://bit.ly/2HR9VE8 
2. นิสิตกรอกคำร้องขอกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กรณีกู้ยืมเงินเกินหลักสตูร 

นิสิต 
 

 

5-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 3 
นิสิตส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

นิสิต 
 

แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีกู้ยืมเงิน
เกินหลักสูตร 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 4 
รวบรวมเอกสารการขอกู้ยืมเงิน
พร้อมเอกสารแนบ 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 5 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการขอกู้ยืมเงิน 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

3-4   วัน  ขั้นตอนท่ี 6 
นิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบคำขอ
กู้ยืมเงินผ่านระบบ พร้อมพิมพ์
แบบคำขอกู้ยืมและแนบเอกสาร
ประกอบ 

นิสิต 
 

 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 7 
นิสิตยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนใน
ระบบwww.studentloan.or.th  
ตามจำนวนเงินในใบ Pay in ใน
ระบบ www.reg.up.ac.th 

นิสิต 
 

ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

     

เร่ิมต้น 

2 

ประกาศให้นิสิตยื่นกู้ในระบบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน 

รวบรวมเอกสาร 

เสร็จสิ้น 

ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน 

ยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 8 
ตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงิน
กู้ยืมในแบบใบแบบลงทะเบียน
เรียน(Pay In) จำนวนเงินค่าเล่า
เรียนและค่าครองชีพ 
 
 

นิสิต ใบแบบลงทะเบยีนเรยีน                   
(Pay In)  ของมหาวิทยาลัยที่ระบุ
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ 
www.reg.up.ac.th 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 9 
ลงนามเอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียน 
และค่าครองชีพ 

นิสิต 1. เอกสารใบยืนยันค่าเล่าเรียนและ
ค่าครองชีพ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 10 
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอกู้ยืมเงินพร้อม
เอกสารแนบ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 11 
ส่งเอกสารไปยังงานทุน กองพัฒนา
คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 9 

5-7 วัน  
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 12 
งานทุน กองพัฒนาคุณภาพนิสติและ
นิสิตพิการ ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 

งานทุนการศึกษา  

5-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 13 
ส่งเอกสารไปยังกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา สำนักงานใหญ ่

งานทุนการศึกษา  

30-45 วัน  ขั้นตอนท่ี 13 
นิสิตรับการโอนเงินค่าครองชีพตาม
บัญชีของผู้กู้ส่วนค่าเล่าเรียนจะ
โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย 
 

กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

สำนักงานใหญ ่

 

     

 
หมายเหตุ  
ผู้กู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร หมายถึง นิสิตท่ีมีจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 4 ปี 
(รวมก่อนทำการย้าย/รีรหัส)  ได้แก่ นิสิตท่ีย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา ขอเข้าเป็นนิสิตช้ันปีท่ี 1 ใหม่ (รีรหัส) 

รวบรวมเอกสาร 

ส่งเอกสาร 

2 
1 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ลงนามเอกสารใบยืนยัน

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 

เสร็จสิ้น 

ส่งเอกสาร 

นิสิตรับการโอนเงิน 





ขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร ์
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 1 
จัดทำประกาศรบัสมัครนิสิตที่สนใจ
รับทุนการศึกษา และให้นิสิตผู้ที่
สนใจสมัครขอรบัทุนการศึกษาต้อง
ปฏิบตัิขั้นตอน และตรวจสอบเพื่อสั่ง
การเข้าประชุมคณะกรรมการ/
สัมภาษณ์ 

งานคุณภาพนิสิต ประกาศรับสมัคร  
 

5-7  ขั้นตอนท่ี 2 
นิสิตส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ 

นิสิต 
 

1. ใบสมัครทุนการศึกษา  
2. เอกสารแนบใบสมัคร 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 3 
รวบรวมใบสมคัรนิสติที่สนใจรบั
ทุนการศึกษา 

งานคุณภาพนิสิต 1. ประกาศรับสมัคร  
2. ใบสมัครทุนการศึกษา  
3. เอกสารแนบใบสมัคร 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
การรับสมัครและเอกสารแนบ 
 
 
 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 5 
จัดทำบันทึกข้อความขอเชิญ
คณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อ
นิสติเป็นกรรมการสัมภาษณ์และเสนอ
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS) 

งานคุณภาพนิสิต บันทึกข้อความขอเชิญคณะกรรมการ
ดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสติเป็นกรรมการ
สัมภาษณ์ 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 5 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 7 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 5 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 8 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

ผู้ช่วยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 5 

   
 
 

  

เร่ิมต้น 

จัดทำประกาศรบัสมัครนิสิต 

รวบรวมใบสมคัร 

นิสิตใบสมัคร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 9 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความนำส่งเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 5 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 10 
พจิารณาและลงนามบันทึกข้อความ 
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS) 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 5 

1-2 วัน  ขั้นตอนท่ี 11 
ตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร และ
ดำเนินการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
คณะกรรมการจัดการกองทุน 

คณะอนุกรรมการ
ดำเนินงาน

กองทุนเพื่อนิสิต 

เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 12 
สรุปผลคะแนนจาการสัมภาษณ์ 

คณะอนุกรรมการ
ดำเนินงาน

กองทุนเพื่อนิสิต 

 

30 นาท ี  ขั้นตอนท่ี 13 
จัดทำบันทึกข้อความขอเชิญประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อ
นิสติเป็นกรรมการสัมภาษณ์และเสนอ
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS) 

งานคุณภาพนิสิต บันทึกข้อความขอเชิญประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อ
นิสติเป็นกรรมการสัมภาษณ์ 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 14 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 
 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 15 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 
 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 16 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 
 

ผู้ช่วยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 17 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความนำส่งเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย 
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

   
 

  

1 
2 

สัมภาษณ์ 

สรุปผลคะแนน 

3 

ส่งบันทึกข้อความ 

 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาและลงนาม 



ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

     

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 18 
พจิารณาและลงนามบันทึกข้อความ 
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS) 
 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 14 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 19 
ประชมุคณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนเพื่อนิสิต และดำเนินการ
ประชมุคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา 

งานคุณภาพนิสิต 1.ระเบียบวาระการประชุม ฯ 
2.รายชื่อ/ผลคะแนนผูผ้่านการ
พิจารณาจาการสัมภาษณ์ เอกสารที่
เก่ียวข้องตามขั้นตอนที ่12 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 20 
จัดทำรายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

งานคุณภาพนิสิต  

 
 

 ขั้นตอนท่ี 21 
ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการ
ประชมุ 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 18 

  ขั้นตอนท่ี 22 
ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการ
ประชมุ 
 
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 18 

 
 
 
 
 

 ขั้นตอนท่ี 23 
บรรจุวาระเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร ์

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 18 

1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 24 
จัดทำประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา 

งานคุณภาพนิสิต บันทึกข้อความขอรายงานสถานะ
การเงินของส่วนงาน 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 25 
ตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ 
 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 26 
ตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ 
 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

     

3 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

จัดทำรายงานการประชุม 

ทำประกาศ

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งหนังสือเชิญประชุม 

 

บรรจุวาระ

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 
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  ขั้นตอนท่ี 27 
ตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ 
 

ผู้ช่วยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 28 
พิจารณาและลงนามในประกาศ 
 
 
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 13 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 29 
จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัตเิบิกจ่าย
เงินทุนการศึกษาให้นิสิต พร้อมเอกสาร
แนบ 

งานคุณภาพนิสิต 1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
เงินทุนการศึกษา  
2. งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินรายได้  
3. ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตร
ประชาชนของนิสิต 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 30 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 
 
 

หัวหน้างาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 29 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 31 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 
 
 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 29 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 32 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 29 

3 ชั่วโมง  
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 33 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน 
 

เจ้าหน้าที่
การเงินคณะ 

เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 29 

3 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 34 
ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก
ข้อความข้อความขออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาให้นิสิต 
 
 
 

คณบด ี เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 29 

     

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 
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ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาและลงนาม 

7 

6 
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1 ชั่วโมง  ขั้นตอนท่ี 35 
ส่งบันทึกข้อความพร้อมเอกสารแนบ
ไปยังกองคลัง 

งานคุณภาพนิสิต เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 29 

2-7 วัน  ขั้นตอนท่ี 36 
กองคลังตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
 
 
 

กองคลัง เอกสารที่เก่ียวข้องตามขั้นตอนที่ 29 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 37 
นิสิตรับเงินทุนการศึกษา 
กองคลังโอนเงินเข้าบัญธนาคาร
ของนิสิต 

กองคลัง  

1 -5 วัน 
นับจากผล
การเรียน
ในภาค

การศึกษา
ที่ได้รบัทุน 

 ขั้นตอนท่ี 38 
นิสิตส่งรายงานผลการศึกษา 

นิสิต แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา 

1 วัน  ขั้นตอนท่ี 39 
รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาให้
คณะกรรมการกองทุน 

งานคุณภาพนิสิต แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา 

     

 

เสร็จสิ้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 
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ส่งบันทึกข้อความ 

 

มอบทุนการศึกษา

 

รายงานผลการศึกษา

 

รวบรวมข้อมูล

 


