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งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบภารกิจในด้านทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
รวมท้ังด าเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นทุนการศึกษา
ของรัฐบาล ด้วยปณิธานท่ีมุ่งมั่น....... 
 

“ ถ้าเรียนได้... 
...ต้องได้เรียน ” 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  

ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ คือ 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- ทบวงมหาวิทยาลัย 

ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม คือ 
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

วัตถุประสงค์กองทุน 
เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพ 
ในระหว่างการศึกษา 
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นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกองทุน และ 

การด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 
ระยะเวลาท่ีกองทุนฯ ก าหนดไว้ในประกาศ 

ถ้าทุกขั้นตอนด าเนินการได้ ถูกต้อง ทันเวลา 
ธนาคารกรุงไทย จะโอนเงินให้กู้ ทันที ดังนี้ 
- โอนเงินเป็นค่าเล่าเรียนฯให้กับมหาวิทยาลัย 
- โอนเงินค่าครองชีพรายเดือนเข้าบัญชีนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ด าเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2539-ปัจจุบัน 
มีนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ปีละกว่า 4,000 คน เป็นจ านวนประมาณ 40 % ของ
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  

ดังนัน้ ระบบการจองคิว Online จะช่วยให้นักศึกษามา
ด าเนินการไดต้ามก าหนด ท าให้ระบบการด าเนินการ
กองทุนเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วขึ้น มีผลให้มหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาได้รับเงินเร็วขึ้นด้วย 
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1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาที่จะมายืนยันการกู้เงิน ตามวันเวลาที่สะดวก 
2. เพ่ือแบ่งจ านวนนักศึกษาท่ีมาติดต่อรับบริการกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้ไม่ต้องเข้าแถวรอนาน 
3. เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

   ท าได้รวดเร็วมากขึ้น 
 
 

1. นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาที่จะมายืนยันการกู้เงิน ตามวันเวลาที่สะดวก ไม่ต้องขาดเรียน 
2. สามารถแบ่งจ านวนนักศึกษาที่มาติดต่อรับบริการกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้ไม่ต้องเข้าแถวรอนาน 
 3. สามารถด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้รวดเร็วมากขึ้น 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

วัตถุประสงค์ 

ระบบจองคิว Online 
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ระบบจองคิว Online 

ขอบเขต 

ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

ระบบการจองคิว Online (Online Queue Reserve Program)  
เป็นระบบด าเนินการทาง Internet ที่งานทุนการศึกษา ได้จัดท าให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน 
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นักศึกษาที่จะเข้าใช้ระบบได้ มีดังนี้ 

       1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในปีการศึกษานั้น 
       2. ต้องบันทึกค าขอกู้ในระบบ e-studentloan ในภาคการศึกษานั้น 
       3. ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

       1. Online หมายถึงระบบท่ีด าเนินการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Internet) 
       2. ระบบ e-studentloan หมายถึงระบบการบันทึกและด าเนินการข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืม 
           เพื่อการศึกษาผ่านทางระบบเครือข่าย Internet 
       3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
        4. งานทุนการศึกษา หมายถึง งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ป ร ะ ก าศก  าหน ด ก ารให้กู้ ยืมเงนิ  ก ย ศ . 
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ข ั้ น ตอ น ก ารกู้ ยืมเง ิน ก ย ศ . 
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ขั้นตอนการท าโปรแกรมระบบจองคิว 
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เป็นการน าข้อมูลผู้ยื่นขอกู้ระบบ 
estudentloan แปลงเป็นข้อมูลใน 

E-student Table 
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เป็นการน าข้อมูลผลการลงทะเบียนแปลงเป็น
ข้อมูลใน E-Regist Table 
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เลขท่ีสัญญาภาค 1-3 วันที่ท าสัญญา จ านวนเงินลงทะเบียน 

เป็นการน าข้อมูลผู้กู้จากปีก่อนหน้ามา 
mapping เข้ากับข้อมูลผู้ยื่นค าขอกู้ และ

ข้อมูลการลงทะเบียน รวมเป็นข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการจองคิว 
Q-Student Table 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสามารถใช้โปรแกรม 
Dreamweaver ในการพัฒนา และน าโปรแกรม
ทั้งหมดไปติดตัง้ไว้ใน Server ที่ให้บริการจองคิว 



 

            เข้าเว็บไซต์งานทุนการศึกษา 
http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund 

 

เลือกเมนู 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กยศ. กรอ. 

 

เลือกระบบจองคิว Online 
 

http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund
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       ค าช้ีแจง 
       1. นักศึกษาท่ีจะเข้าระบบจองคิวได้ ต้องเป็นนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน 
          และยื่นค าขอกู้ในรบบ e-studentloan ในภาคการศึกษานั้น 
       2. ถ้าขึ้นข้อความ *** Student Code /Citizen ID is wrong  
                  แสดงว่ารหัสไม่ถูกต้อง ให้กรอกข้อมูลใหม ่หรืออาจยังไม่ด าเนินการในข้อ 1. 
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       เมื่อ Login ได้แล้ว ระบบจะแสดงเป็น 3 ส่วน 
  

  ส่วนที่ 1. ข้อมูลนักศึกษา 
          แสดงข้อมูลของนักศึกษา และจ านวนเงินกู้ท่ีได้รับจัดสรร 
             เท่ากับค่าลงทะเบียนท่ีนักศึกษาต้องช าระในภาคนั้นด้วย 
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  ส่วนที่ 2. เลือกวันเวลาจองคิว 
           นักศึกษาสามารถเลือกวัน-เวลาท่ีจะจองคิวมายืนยันกู้ 
              ถ้าช่วงวันหรือเวลานั้นเต็ม จะแสดง limit error !! ช่วงเวลานี้เต็มให้เลือกช่วงอื่น 
              ถ้าไม่เต็มจะแสดง วันท่ี และ เวลา ท่ีนักศึกษาเลือกจองคิวไว้ 
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  ส่วนที่ 3. ข้อมูลเพื่อรับคืนสัญญาเดิม. 
จะแสดงข้อมูลในปีการศึกษาก่อนหน้าท่ีนักศึกษาเคยกู้ 
เพื่อให้นักศึกษารับคืนสัญญาและแบบยืนยันฉบับเดิม 

ถ้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่เคยกู้มาก่อน ก็จะไม่มีข้อมูลส่วนนี้ 
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  ส่วนที่ 4. ตรวจสอบรายชื่อ 
               นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันเวลาท่ีจองคิวไว้ได้ 

 

   ส่วนที่ 5. พิมพ์ใบจองคิว และออกจากระบบ 
               ถ้าเลือกพิมพ์ใบจองคิว จะ preview ให้ก่อน 
               หรือเลือกออกจากโปรแกรมเพื่อส้ินสุดการท างาน 
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สิ้นสุดการจองคิว 
 
นักศึกษาน าใบจองคิว 
ไปติดต่อท่ีงานทุนการศึกษา 
เพื่อด าเนินการยืนยันการกู้ยืม
เงินกองทุนฯ 
ภาคการศึกษานั้น  
และรับสัญญา/ 
แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 
ของปีก่อนคืนกลับไป 
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บทสรุป 

ข้อเสนอแนะ ระบบจองคิว Online จัดท าขึ้นส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) และสามารถน ามาใช้ได้กับโครงการเงนิกู้ยืม 
ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รวมทั้งประยุกต์ใช้กับกิจกรรม 

ที่ต้องให้บริการแก่นักศึกษาเป็นจ านวนมาก  ท าให้นักศึกษา
สามารถเลือกวันเวลาที่ว่างมาด าเนินการได้ตามสะดวก 

ไม่ติดภาระด้านการเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

หน่วยงานที่ให้บริการ สามารถที่จะก าหนด วัน เวลา ที่จะให้บริการ
แก่นักศึกษาได้ และจ ากัดจ านวนผู้รับบริการ โดยก าหนดจ านวนคน

ที่จะให้จองคิวแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย 

การแบ่งช่วงเวลาท าให้นักศึกษากระจายมาติดต่อตามช่วงที่ก าหนด 
ไม่มาพร้อม ๆ กันในช่วงต้นหรือช่วงท้ายของการให้บรกิาร 

โดยเฉพาะช่วงใกล้จะหมดเวลาท าการ และท าให้งานทุนการศึกษา
สามารถให้บริการได้ทันที นักศึกษาไม่ต้องเข้าแถวรอนาน 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ใช้ส าหรับ 
การให้บริการ ควรจะต้องรองรับจ านวน 

ผู้ที่จะจองคิวผ่าน Internet มิฉะนั้นอาจท าให้
เครือข่ายล่ม ไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาได้ 

การก าหนดจ านวนวันที่จะให้จองคิว ควรจะ
สัมพันธ์กับจ านวนนักศึกษาที่จะมารับบริการ 

และค านึงถึงความสามารถในการให้บรกิารของ
เจ้าหน้าที่ การแบ่งเวลาที่จะให้บริการแต่ละวัน
เพ่ือกระจายจ านวนผู้มาติดต่อท าให้รวดเร็วขึ้น 

ควรจะมีการสอบถามความพึงพอใจ 
จากผู้รับบริการ และน าผลที่ได้มาปรับปรงุระบบ

ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 



ร ะ บบ การ จองค ิว Online 

By Hathairat Khantiko 


