ระเบียบวาระที่ 1..... เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการดาเนินงาน งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผู้เสนอเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุม
รายงานผลการดาเนินงาน งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2563
สรุปเรื่อง

1. รายงานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2563
ลำดับที่

ประเภทกำรกูย้ ืมผูก้ ยู้ ืม กยศ.

จำนวนผูก้ ยู้ ืมฯ

จำนวนเงิน

1 ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6317xxxxxxx)
226
7,929,750
2 ชั้นปีที่ 2 (รหัส 6217xxxxxxx)
236
8,239,000
3 ชั้นปีที่ 3 (รหัส 6117xxxxxxx)
236
8,273,500
4 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 6017xxxxxx)
192
6,740,000
5 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 5917xxxxxx)
1
35,500
รวมจำนวนนักศึกษำกูย้ ืมฯภำคเรียนที่ 2/2563
891
จำนวนนักศึกษำคณะบริหำรศำสตร์
2,779
ร้อยละกำรกูย้ ืมฯ กยศ
32.06%
31,217,750
รวมเป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้
ในภาคการเรียนที่ 2/2563 มีนักศึกษา กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รวมทั้งสิ้น 891
ราย จากนั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารศาสตร์ จ านวน 2,779 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.06 รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
31,217,750บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2. รายงานการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจาภาคเรียนที่ 2/2563
ลำดับที่

ประเภทกำรกูย้ ืมผูก้ ยู้ ืม กรอ.

จำนวนผูก้ ยู้ ืมฯ

จำนวนเงิน

1 ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6217xxxxxxx)
1
33,500
2 ชั้นปีที่ 2 (รหัส 6117xxxxxxx)
3
88,500
3 ชั้นปีที่ 3 (รหัส 6017xxxxxx)
92
3,231,500
4 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 5917xxxxxx)
71
2,497,000
5 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 5817xxxxxx)
1
33,500
รวมจำนวนนักศึกษำกูย้ ืมฯภำคเรียนที่ 2/2563
168
จำนวนนักศึกษำคณะบริหำรศำสตร์
2,779
ร้อยละกำรกูย้ ืมฯ กรอ
6.05%
5,884,000
รวมเป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้
ในภาคการเรียนที่ 2/2563 มีนักศึกษา นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต(กรอ.) รวมทั้งสิ้น 168 ราย จากนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ จานวน 2,779 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.05
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,884,000 บาท(ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สรุปปัญหาในการดาเนินงาน
1. การดาเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
ในปั จ จุบั น มีการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย ระบบการทางานจาก กองทุ นฯ บ่ อยครั้ง ส่ งผลให้ การดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมในทุกๆปี ทาให้ นักศึกษาสับสน มีความเข้าใจน้อย ดังนั้น ในทุกๆปีการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ จะประชุมชี้แจงการดาเนินการเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการดาเนินการมากขึ้นและลด
การผิดพลาดของเอกสาร รวมถึงเป็นการอานวยความสะดวกให้นักศึกษาดาเนินการได้รวดเร็วไม่ต้องเดินทาง
กลับบ้านหลายๆรอบ โดยเพิ่มรอบการชี้แจงการดาเนินการเป็น 5 รอบ ในช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังได้
พร้อมเอกสารตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
2. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ระบบการทางานจาก กองทุนฯ บ่อยครั้ง ทาให้การดาเนินการ มีความ
ล่าช้า นักศึกษาได้เงินค่าครองชีพรายเดือนเดือนแรกเดือนเดียวและจะได้รับอีกเมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
สมบูรณ์ จากการที่นโยบายและระบบ มีการเปลี่ยนแปลงให้ เอกสารทุกฉบับจะต้องถึงธนาคารกรุงไทย สาขา
ใหญ่ ก่ อ น และท าการตรวจสอบความถูก ต้ อ งก่ อ น ซึ่ งปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ดั งกล่ าว เป็ น ปั ญ หาที่ ค วบคุ ม ไม่ ได้
เนื่องจากเป็นปัญหาด้านยโยบาย โดยผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ต้องพยายามทาความเข้าใจและวางแผนการ
ทางานให้กระชับ รวดเร็วและอานวยความสะดวกให้นักศึกษาให้มากที่สุด
3. ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารออกจากมหาวิทยาลัยไปที่ธนาคารกรุงไทยสานักงานใหญ่ ซึ่งโดย
ปกติ การดาเนินการของงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ จะส่งเอกสารไปที่สานักงานพัฒนานักศึกษา
เร็วที่สุด ซึ่งจะทาการจัดส่งเอกสารทุกหนึ่ง – สองวัน ในช่วงการดาเนินการกู้ยืมฯ โดยการส่งเอกสารของคณะ
บริหารศาสตร์จะอยู่ในอันดับต้นๆของทุกคณะในมหาวิทยาลัย แต่การได้รับอนุมัติเงินให้นักศึกษาในเดือนแรก
กลับล่าช้าไม่เป็นไปตามลาดับการส่งเอกสาร การดาเนินการดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดจากการดาเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ส่วนกลาง(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยทีสุด ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯคณะบริหารศาสตร์ ทาได้เพียงติดตาม ทวงถาม เอกสารกู้ยืมฯของคณะให้เร่งดาเนินการโดยเร็ว
เท่านั้น

4. การตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่ ส่วนสานักงานพัฒนานักศึกษา ที่มักจะให้นักศึกษาแก้ไขในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสาคัญที่ธนาคารกรุงไทยต้องแก้ไข อยู่หลายๆจุดและเป็นอยู่บ่อยๆ ทาให้การทางานของคณะฯต้อง
ทางานซ้าซ้อน ต้องดาเนินการติดตามนักศึกษามาแก้ไขเอกสารที่เกิดจากการตรวจสอบเอกสารของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนฯส่วนกลาง(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) โดยผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ คณะบริหารศาสตร์ พยายาม
แก้ไขปัญหานี้มาทุกภาคการศึกษา โดยการขอความชัดเจนในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ทาให้ภาค
การศึกษาที่ผ่านมามีการแก้ไขเอกสารจานวนน้อยลงมาก พร้อมทั้งชี้แจงในหลายรอบ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
มากขึ้น ส่งผลให้การดาเนินการเอกสารผิดพลาดน้อยลง

