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ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.) ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบ e-Audit ให้รองรับการ

ตรวจสอบเงินคงค้างของกองทุน กรอ.  ตามประกาศ กรอ. ปี 2555 และง่ายต่อการใช้งานมากยิ�งขึ@น โดยมี

รายละเอยีดดงันี@ 
 

- ในการรับไฟลข์อ้มูล หรือการบนัทึกข้อมูลรายตวั ในระบบ e-Audit ไดมี้การปรับปรุงเงื�อนไข     
จากเดิม สถานศึกษาต้องส่งข้อมูลของผูกู้้ยืมเข้าระบบทุกรายตามรายชื�อที�สถานศึกษาทําการ
ตรวจสอบการยืนยนัแบบลงทะเบียนเรียน เปลี�ยนเป็น ส่งขอ้มูลเฉพาะผูกู้ย้ืมที�มีการกูย้ืมค่าเล่าเรียน 
และ/หรือกูย้ืมเงินค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาเท่านัNน  ในส่วนผูกู้ย้ืมที�กูยื้มเฉพาะค่าครองชีพ
ไม่ตอ้งส่งขอ้มลูเขา้ระบบ e-Audit อีกแลว้ 

- ใน Excel File ที�ไดรั้บจากระบบ e-Audit จะใส่ขอ้มลูเลขที�เอกสาร วนัที�ของเอกสาร ตามที�ผูกู้ไ้ด้
บนัทึกรายการยืนยนัจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาตามที�สถานศึกษาเรียก
เกบ็มาในระบบ e-Studentloan  

- มีการเปลี�ยนแปลงวิธีการคิดจาํนวนเงินคืนของผูกู้ ้ในแต่ละรายเพื�อให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนเงิน
ส่วนเกินลงทะเบียน และทาํการรวมค่าธรรมเนียมการคืนเงินกบัจาํนวนเงินคืนให ้

- ในหน้าจอแสดงขอ้มูลสถานศึกษา (สอบถามขอ้มูลสถานศึกษา) มีการเปลี�ยนแปลงเนืNอหาและ
จดัเรียงขอ้มลูใหม่เพื�อใหส้ถานศึกษาสามารถเขา้ใจไดง่้ายขึNน 

- สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินใหก้บัสถานศึกษาได ้
 

โดยสถานศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในการใชง้านระบบ e-Audit ไดจ้ากคู่มือฉบบันีN  และหาก
มีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัการใชง้านระบบ e-Audit สถานศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกบัฝ่ายติดตามเงินคง
คา้งในสถานศึกษา หรือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ ของ กยศ. ได ้
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ระบบตรวจสอบเงินคงค้าง 
 

วตัถุประสงค์ของการดําเนนิการ 

 เพื�อติดตามเงินคงคา้งในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถใชข้อ้มูลหรือรายงานจากระบบเป็น
ทะเบียนคุมสาํหรับตรวจสอบค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาในส่วนที�ไดรั้บ 

ขั@นตอนการดําเนินการ 

1. รับไฟล์เอกสาร Excel File   (เหมาะกบัสถานศึกษาที�มจีํานวนนักเรียน/นักศึกษากู้ยืม

มากกว่า 100 รายขึ@นไป) 
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ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที�  e-Audit  � บันทึกข้อมูล � รับไฟล์เอกสาร Excel 
ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปภาพ SLFAD-01-01  

 

วิธีการใช้งาน 

 

รูปภาพ SLFAD-01-01 

1.1 ให้สถานศึกษาทําการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที�   และเลือกประเภทกองทุน ที�ต้องการ          
ดงัรูปภาพ SLFAD-01-02 
 

 
รูปภาพ SLFAD-01-02 

1.2 จากนัNนให้สถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงประวติัการสร้างไฟล ์ของปี
การศึกษา และภาคเรียนที� ตามประเภทกองทุนที�สถานศึกษาเลือก  ซึ� งประกอบดว้ย ครัN งที� ชื�อไฟล ์ผูส้ร้าง
ไฟล ์วนัเวลาที�สร้างไฟล ์จาํนวนผูกู้ย้ืม ปุ่มรับไฟล ์โดยประวติัการส่งไฟลเ์รียงตามครัN งที�ส่งจากมากไปนอ้ย 
จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปภาพ SLFAD-01-03 



คู่มือการใชร้ะบบงาน e-Audit     3 
 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th 

 

รูปภาพ SLFAD-01-03 

1.3 หากตอ้งการสร้างขอ้มลู คลิก ที�ปุ่ม   ระบบจะ Popup Window ใหม่ขึNนมาและ
จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปภาพ SLFAD-01-04 และรูปภาพ SLFAD-01-05 

 

รูปภาพ SLFAD-01-04 

 

รูปภาพ SLFAD-01-05 
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1.4 เมื�อระบบทาํการสร้างขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะแสดงขอ้มูลการสร้างไฟลด์งัรูปภาพ SLFAD-01-05 

จากนัNนให้คลิกปุ่ม  ขอ้มูลที�สร้างเรียบร้อยจะแสดงอยู่ที�แถวบนสุด เพื�อให้สถานศึกษา    

คลิกปุ่ม  ไดส่้วนแถวอื�นๆ สถานศึกษาจะไม่สามารถกดปุ่มรับไฟลไ์ด ้ดงัรูปภาพ SLFAD-01-06 

 

รูปภาพ SLFAD-01-06 

1.5 หากสถานศึกษาตอ้งการรับไฟลใ์หค้ลิกที�ปุ่ม  ที�แถวบนสุดเท่านัNน ระบบจะ

ปรากฏจอภาพ ดงัรูปภาพ SLFAD-01-07 จากนัNนใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  จะปรากฏ
จอภาพดงัรูปภาพ SLFAD-01-08 

 

รูปภาพ SLFAD-01-07 



คู่มือการใชร้ะบบงาน e-Audit     5 
 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th 

 

รูปภาพ SLFAD-01-08 

 

1.6 ใหส้ถานศึกษาคลิกปุ่ม  เพื�อทาํการนาํ File.zip ที�ไดไ้ปเกบ็ไวใ้น Directory          

ที�ตอ้งการเกบ็ขอ้มูลจากนัNนใหค้ลิกปุ่ม  เพื�อบนัทึกลงใน Directory ของท่านดงัรูปภาพ 
SLFAD-01-09 

 

รูปภาพ SLFAD-01-09 
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1.7  จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการแตก File.zip โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีN  

1.7.1 การแตกไฟลด์ว้ยโปรแกรม WinRAR สามารถดาํเนินการแตกไฟลไ์ดโ้ดยการคลิก
ขวาที� File.zip แลว้เลือก Extract Here  ดงัรูปภาพ SLFAD-01-10 เมื�อทาํการแตกไฟลเ์รียบร้อยแลว้
จะไดไ้ฟลข์อ้มูลที�เป็น Excel File ให้สถานศึกษาเปิด Excel File นัNนจะมีลกัษณะตามตวัอย่าง Excel 
File ดงัรูปภาพ SLFAD-01-12 

 

รูปภาพ SLFAD-01-10 

1.7.2 การแตกไฟลด์ว้ยโปรแกรม 7-Zip สามารถดาํเนินการแตกไฟลไ์ดโ้ดยการคลิกขวา
ที� File.zip แลว้เลือก 7-Zip � Extract Here  ดงัรูปภาพ SLFAD-01-11 เมื�อทาํการแตกไฟล์
เรียบร้อยแลว้จะไดไ้ฟลข์อ้มูลที�เป็น Excel File ให้สถานศึกษาเปิด Excel File นัNนจะมีลกัษณะตาม
ตวัอยา่ง Excel File ดงัรูปภาพ SLFAD-01-12 
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รูปภาพ SLFAD-01-11 

 

รูปภาพ SLFAD-01-12 
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โดยประกอบด้วย Column ดงัต่อไปนี@ 

1. รหสัสถานศึกษา 
2. ปีการศึกษา 
3. ภาคเรียนที� 
4. เลขที�ลงทะเบียน 
5. เลขประจาํตวัประชาชนผูกู้ ้
6. รหสันกัศึกษา 
7. ชื�อผูกู้ ้
8. ชื�อสกุลผูกู้ ้
9. เลขที�ใบแจง้หนีN /เลขที�ใบเสร็จรับเงิน สาํหรับค่าเล่าเรียน   
10. วนัที�ของเอกสาร สาํหรับค่าเล่าเรียน 
11. จาํนวนเงินค่าเล่าเรียน 
12. เลขที�ใบแจง้หนีN /เลขที�ใบเสร็จรับเงิน สาํหรับค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา 
13. วนัที�ออกเอกสาร สําหรับค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา  
14. จาํนวนเงินค่าค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา 
15. คณะ  
16. สาขา  
17. ระดบั  
18. ชัNนปี  
 
 

โดย Column  1 ถึง 8 ระบบจะทาํการดึงขอ้มูลจากระบบ e-Studentloan มาให ้และ Column 15 ถึง 
18 ระบบจะทาํการดึงขอ้มูลจากระบบ e-Studentloan มาให้เฉพาะสถานศึกษาที�มีขอ้มูลในระบบ ส่วน 
Column 9 ถึง 14 สถานศึกษาตอ้งทาํการระบุเอง รายละเอียดดงันีN  

 Column 9  เลขที�ใบแจง้หนีN /เลขที�ใบเสร็จรับเงิน สําหรับค่าเล่าเรียน  ให้สถานศึกษากาํหนดรูปแบบ
ของ cell เป็น Text จากนัNนทางสถานศึกษาจึงทาํการระบุเลขที�ใบแจง้หนีN /เลขที�ใบเสร็จรับเงินหากมีกว่า 1 
ฉบบัใหท้าํการระบุมาทัNงหมด โดยใชเ้ครื�องหมาย “ , ” จุลภาคเป็นตวัคั�นระหว่างเลขที�ใบแจง้หนีN   (ระบบจะ

ทําการดึงข้อมูลเลขที�ใบแจ้งหนี@/เลขที�ใบเสร็จรับเงินจากระบบ  e-Studentloan  ตามที�นักเรียน/

นักศึกษา ได้ทําการกรอกข้อมูลไว้ในระบบ) 

 Column 10  วนัที�ของเอกสาร สาํหรับค่าเล่าเรียน ให้สถานศึกษากาํหนดรูปแบบของ cell เป็น Text 
จากนัNนสถานศึกษาจึงทาํการระบุวนัที�ของเอกสารหากมีกว่า 1 ฉบบัให้ทําการระบุมาทัN งหมด โดยใช้
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เครื�องหมาย “ , ” จุลภาคเป็นตวัคั�นระหว่างวนัที�ของเอกสาร (ระบบจะทําการดงึข้อมูลวันที�ของเอกสารจาก

ระบบ e-Studentloan  ตามที�นักเรียน/นักศึกษา ได้ทําการกรอกข้อมูลไว้ในระบบ) 

 Column 11 จาํนวนเงินค่าเล่าเรียน  ให้สถานศึกษากาํหนดรูปแบบของ cell เป็น Number โดยมีจุด
ทศนิยม 2 หลกั จากนัNนสถานศึกษาจึงทาํการระบุยอดรวมของค่าเล่า 

 Column 12  เลขที�ใบแจง้หนีN /เลขที�ใบเสร็จรับเงิน สาํหรับค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา ให้
กาํหนดรูปแบบของ cell เป็น Text จากนัNนสถานศึกษาจึงทาํการระบุเลขที�ใบแจง้หนีN /เลขที�ใบเสร็จรับเงิน 
หากมีมากกว่า 1 ฉบบัใหท้าํการระบุมาทัNงหมด โดยใชเ้ครื�องหมาย “ , ” จุลภาคเป็นตวัคั�นระหว่างเลขที�ใบ
แจง้หนีN /เลขที�ใบเสร็จรับเงิน 

 Column 13 วนัที�ของเอกสาร สาํหรับค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา ใหก้าํหนดรูปแบบของ cell 
เป็น Text จากนัNนสถานศึกษาจึงทาํการระบุวนัที�ออกเอกสาร หากมีมากกว่า 1 ฉบบัใหท้าํการระบุมาทัNงหมด 
โดยใชเ้ครื�องหมาย “,” จุลภาคเป็นตวัคั�นระหว่างวนัที�ของเอกสาร  

 Column 14 จาํนวนเงินค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา ใหส้ถานศึกษากาํหนดรูปแบบของ cell 
เป็น Number โดยมีจุดทศนิยม 2 หลกั จากนัNนสถานศึกษาจึงทาํการระบุยอดรวมของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�อง
กบัการศึกษา 
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2. ส่งไฟล์เอกสาร Excel File  
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 ให้สถานศึกษาทาํการ Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที� e-Audit  � บันทึกข้อมูล � ส่งไฟล์เอกสาร Excel 
ระบบจะแสดงหนา้จอส่งไฟลเ์อกสาร Excel File ดงัรูปภาพ SLFAD-02-01  

 

 

รูปภาพ SLFAD-02-01 

วิธีการใช้งาน 

2.1 ใหส้ถานศึกษาระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที� และเลือกประเภทกองทุนที�ตอ้งการ เพื�อเลือกขอ้มูล
มาแสดง ดงัรูปภาพ SLFAD-02-02  

 

รูปภาพ SLFAD-02-02 

 

2.2 ใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  สถานศึกษาจะเห็นประวติัการส่งไฟลต์ามปี
การศึกษา และภาคเรียนตามประเภทกองทุนที�สถานศึกษาเลือก โดยจอภาพแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนีN  ครัN ง
ที�ส่ง ชื�อไฟลที์�เคยส่ง วนัเวลาที�ส่งไฟล ์จาํนวนผูกู้ย้ืมในไฟลที์�ส่งมา ชื�อผูส่้งไฟล ์วนัเวลาที�ยกเลิกการส่งไฟล์
นัNนๆ สถานะการส่งไฟลว์า่ สําเร็จ/ไม่สาํเร็จ จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปภาพ SLFAD-02-03 
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รูปภาพ SLFAD-02-03 

2.3 หลงัจากสถานศึกษากรอกขอ้มูลต่างๆ ใน Excel File เรียบร้อยแลว้ สถานศึกษาตอ้งทาํการ zip 

ไฟลใ์หเ้รียบร้อย และทาํการส่งไฟลเ์อกสาร Excel โดยใหค้ลิกที�ปุ่ม  จากนัNนไปที� Directory 

ที�เกบ็ไฟลที์�จะส่ง หลงัจากนัNนเลือกไฟลที์�ตอ้งการส่งแลว้คลิกปุ่ม  ดงัรูปภาพ SLFAD-02-04 

(ซึ� งโปรแกรมจะรองรับไฟลน์ามสกลุ .zip เท่านัNน) จากนัNนใหค้ลิกปุ่ม  เพื�อทาํการนาํขอ้มลู
เขา้สู่ฐานขอ้มูล และระบบจะแสดงผลการส่งไฟล ์ดงัรูปภาพ SLFAD-02-05 

 

รูปภาพ SLFAD-02-04 
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รูปภาพ SLFAD-02-05 

2.4 หากพบว่าสถานะการส่งไฟล ์ไม่สําเร็จ สามารถ คลิก ที�คาํว่า “ไม่สาํเร็จ” เพื�อดูสาเหตุของการ
ส่งไฟลไ์ม่สําเร็จได ้ดงัรูปภาพ SLFAD-02-06  เมื�อสถานศึกษาทราบสาเหตุของความผิดพลาดในการส่ง
ไฟลแ์ลว้ ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการแกไ้ขใน Excel File แลว้ดาํเนินการส่งไฟลเ์ขา้ระบบใหม่ 

 

รูปภาพ SLFAD-02-06 
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3. แสดงข้อมูลสถานศึกษา 
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ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา จากนัNนให้สถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที� e-Audit  � สอบถามข้อมูล � แสดงข้อมูล

สถานศึกษา ระบบจะแสดงหนา้จอสอบถามขอ้มูลสถานศึกษา ดงัรูปภาพ SLFAD-03-01 

 
รูปภาพ SLFAD-03-01 

วิธีการใช้งาน 

3.1 ให้สถานศึกษาระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที� และเลือกประเภทกองทุนที�ตอ้งการ ดงัรูปภาพ 
SLFAD-03-02  

 

รูปภาพ SLFAD-03-02 
 

3.2 คลิก ที�ปุ่ม    จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปภาพ SLFAD-03-03 ระบบจะแสดงผล
ตามปีการศึกษา ภาคเรียนที� และประเภทกองทุน ตามที�สถานศึกษาทาํการระบุซึ�งมีรายละเอียดดงันีN  
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รูปภาพ SLFAD-03-03 
 

1. สถานะไฟลล์งทะเบียน  ระบบจะทาํการแสดงสถานะการรับไฟล ์ส่งไฟล ์และประมวลผล 

ถา้สาํเร็จสญัลกัษณ์จะเป็นเครื�องหมาย  แต่ถา้ไม่สาํเร็จสัญลกัษณ์จะเป็นเครื�องหมาย 

 (สาํหรับสถานศึกษาที�บนัทึกขอ้มลูเขา้ระบบ e-Audit แบบรายตวัแลว้เห็นว่าระบบ

แจง้วา่สถานะการรับไฟล ์ และส่งไฟล ์ เป็นเครื�องหมาย  ทางสถานศึกษาอยา่ตกใจ 
เพราะสถานศึกษามิไดด้าํเนินการรับไฟล ์ และส่งไฟลผ์า่นระบบ e-Audit แต่เลือกวิธีการที�
จะทาํการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ e-Audit แบบรายตวัแทน) 
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2. ผูกู้ใ้นระบบ e-Studentloan ที�ขอกูค่้าเล่าเรียนหรือค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา  ระบบ
จะแสดงจํานวนคน และจํานวนเงินที� มีการยืนย ันข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ                
e-Studentloan (เฉพาะผูกู้ที้�กูค้่าเล่าเรียน และหรือค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา) 

2.1 ผูกู้ที้�ไดร้ับโอนเงิน ระบบจะแสดงจาํนวนคน และจาํนวนเงินที�มีการโอนเงิน
ใหก้บัสถานศึกษาแลว้ 

2.2 ผูกู้ที้�ถูกยกเลิกหลงัจากส่งขอ้มูลให้ธนาคาร ระบบจะแสดงจาํนวนคน และ
จาํนวนเงินที�มีการยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจาํนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ
หลงัจากส่งขอ้มลูใหธ้นาคารเรียบร้อยแลว้ 

3. ผูกู้จ้ากไฟลล์งทะเบียนของสถานศึกษา ระบบจะแสดงจาํนวนคน และจาํนวนเงินจาก     
การบนัทึกขอ้มลูรายตน และ Excel File ตามที�ทางสถานศึกษาส่งไฟลเ์ขา้มาในระบบ  

3.1 ผูกู้ที้�มีเงินลงทะเบียนส่วนเกิน (โอนเงินแลว้)   ระบบจะแสดงจาํนวนคน และ
จํานวนเงินที� มีส่วนเกินและกองทุนฯ ได้โอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้ที� จ่าย
เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาใหส้ถานศึกษาเรียบร้อยแลว้   

3.2 ผูกู้ที้�มีเงินลงทะเบียนส่วนเกิน (ยงัไม่ไดรั้บเงินโอน)   ระบบจะแสดงจาํนวน
คน และจาํนวนเงินของผูกู้ที้�คาดวา่จะเกิน (ยงัไม่ไดรั้บเงินโอน) ที�มีส่วนเกิน และ
สถานศึกษาไดย้ืนยนัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้แต่กองทุนฯ ยงัไม่ไดโ้อนเงินค่าเล่าเรียน 
และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาใหก้บัสถานศึกษา   

4. ผูกู้ที้�คืนเงินแลว้ตามเงินคงคา้ง  ระบบจะแสดงจาํนวนคน และจาํนวนเงิน ของผูกู้ที้�มีเงิน
ส่วนเกิน และทางสถานศึกษาไดคื้นเงินใหก้บักองทุนฯ แลว้  

5. ผูกู้ที้�มีเงินคงคา้ง  

 5.1 ผูกู้ที้�คา้งเต็มจาํนวน   ระบบจะแสดงจาํนวนคน และจาํนวนเงิน ของผูกู้ที้�มีเงิน
ส่วนเกินเตม็จาํนวน และกองทุนฯ ไดโ้อนเงินใหส้ถานศึกษาแลว้แต่สถานศึกษายงั
ไม่ไดด้าํเนินการคืนเงิน 

 5.2 ผูกู้ที้�คา้งบางส่วน    ระบบจะแสดงจาํนวนคน และจาํนวนเงิน ของผูกู้ที้�มีเงิน
ส่วนเกินคา้งบางส่วน และกองทุนฯ ไดโ้อนเงินใหส้ถานศึกษาแลว้ และ
สถานศึกษาไดด้าํเนินการคืนเงินแลว้แต่ยงัไมค่รบตามจาํนวนเงินที�ทางสถานศึกษา
ตอ้งส่งเงินคืนกองทุนฯ 
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จาํนวนผูกู้ค้งคา้งรวม ระบบจะแสดงจาํนวนคน และจาํนวนเงินทัNงหมดที�มีเงินคงคา้ง 

6. ขอ้มลูผูกู้ที้�ยงัไม่ไดรั้บจากสถานศึกษา  ระบบจะแสดงจาํนวนคน และจาํนวนเงิน ที�
สถานศึกษายงัไม่ส่งขอ้มลูใหก้องทุนฯ  

โดยสถานศึกษาสามารถทําการคลิกดูรายละเอยีดได้ดงันี@ 

เมื�อสถานศึกษาคลิกที� 3.2  ผูกู้ที้�มีเงินลงทะเบียนส่วนเกิน (ยงัไม่ไดรั้บเงินโอน) หรือจาํนวนคน 
หรือจาํนวนเงิน  ระบบจะทาํการแสดงรายละเอียดของผูกู้ที้�คาดวา่จะเกิน(ยงัไม่ไดโ้อนเงิน) ดงัรูปภาพ 
SLFAD-03-04 

 

รูปภาพ SLFAD-03-04 

หากสถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
สถานะขอ้มูลผูกู้ที้�คาดว่าจะโอน (ยงัไม่ไดโ้อน) ดงัรูปภาพ SLFAD-03-05 

รูปภาพ SLFAD-03-05 
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เมื�อสถานศึกษาคลิกที�  4. ผูกู้ที้�คืนเงินแลว้ตามเงินคงคา้ง หรือจาํนวนคน หรือจาํนวนเงิน  ระบบจะ
แสดงรายละเอียดของผูกู้ที้�คืนเงินแลว้ตามเงินคงคา้ง ดงัรูปภาพ SLFAD-03-06 

 

รูปภาพ SLFAD-03-06 

 

 หากสถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาแยก
ตามสถานะขอ้มูล ผูกู้ที้�คืนเงินแลว้ ดงัรูปภาพ SLFAD-03-07 

 

 

รูปภาพ SLFAD-03-07 
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ในส่วนที�  5. ผูกู้ที้�มีเงินคงคา้ง  สถานศึกษาสามารถทาํการคลิกดูรายละเอียดได ้3 ส่วน คือ  

5.1 ผูกู้ที้�คา้งเต็มจาํนวน   

5.2 ผูกู้ที้�คา้งบางส่วน   

จาํนวนผูกู้ค้งคา้งรวม 

 โดยสถานศึกษาสามารถทาํการคลิกดูรายละเอียดของผูกู้ที้�มีเงินคงคา้ง เช่น ตอ้งการดูรายละเอียด
จาํนวนผูกู้ค้งคา้งรวม โดยใหส้ถานศึกษาคลิกที� จาํนวนผูกู้ค้งคา้งรวม หรือจาํนวนคน หรือจาํนวนเงิน เมื�อ
ทาํการคลิกระบบจะทาํการแสดงรายละเอียดจาํนวนผูกู้ค้งคา้งรวม ดงัรูปภาพ SLFAD-03-08 

 

รูปภาพ SLFAD-03-08 

 หากสถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา แยก
ตามสถานะขอ้มูล ผูกู้ที้�มีเงินคงคา้ง ดงัรูปภาพ SLFAD-03-09 

 

 

รูปภาพ SLFAD-03-09 
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 เมื	อสถานศกึษาคลกิที	  6. ขอ้มลูผูกู้ท้ี	ยงัไมไ่ดร้บัจากสถานศกึษา หรอืจํานวนคน หรอืจาํนวนเงนิ  
ระบบจะทาํการแสดงรายละเอยีดขอ้มลูผูกู้ท้ ี	ยงัไม่ไดร้บัจากสถานศกึษา ดงัรปูภาพ SLFAD-03-10 

 

รูปภาพ SLFAD-03-10 

ใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานขอ้มูลผูกู้ที้�ยงัไม่ไดรั้บจาก
สถานศึกษา ดงัรูปภาพ SLFAD-03-11 

 

รูปภาพ SLFAD-03-11 
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4.  การเพิ�มและแก้ไขข้อมูลรายคน   (เหมาะกบัสถานศึกษาที�มจีํานวนนักเรียน/นักศึกษากู้ยืมน้อยกว่า 

100 รายและใช้สําหรับการเพิ�มและแก้ไขข้อมูลรายคน) 
ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที� e-Audit  � แก้ไข � เพิ�ม/แก้ไขข้อมูลรายคน ระบบ
จะแสดงหนา้จอดงัรูปภาพ SLFAD-04-01  

 

รูปภาพ SLFAD-04-01 

วิธีการใช้งาน 

ใหส้ถานศึกษาทาํการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที� และประเภทกองทุนที�ตอ้งการ ตวัอย่างดงัรูปภาพ 

SLFAD-04-02 จากนัNนใหค้ลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงหนา้จอตามปีการศึกษา ภาคเรียนที� และ
ประเภทกองทุน ตามที�สถานศึกษาระบุ ดงัรูปภาพ SLFAD-04-03 

 

 

รูปภาพ SLFAD-04-02 
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รูปภาพ SLFAD-04-03 
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4.1 การเพิ�มข้อมูลรายคน 

 4.1.1  จากรูปภาพ SLFAD-04-03 ใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม    ระบบจะแสดง
หนา้จอดงัรูปภาพ SLFAD-04-04 

 

 
รูปภาพ SLFAD-04-04 

 
 4.1.2  ใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเงื�อนไขในการคน้หาขอ้มลูว่าจะตอ้งการคน้หาขอ้มูลตามรหัส

นักศึกษา หรือ เลขประจําตัวประชาชน เมื�อสถานศึกษาเลือกเงื�อนไขที�ต้องการและทําการะบุข้อมูลที�

ตอ้งการจากนัNนใหค้ลิกที�ปุ่ม ระบบจะแสดงขอ้มลูดงัรูปภาพ SLFAD-04-05 
 

 
รูปภาพ SLFAD-04-05 

 

 4.1.3  จากรูปภาพ SLFAD-04-05 สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการกรอกรายละเอียดขอ้มูลในส่วนของ
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี�ยวเนื�อง โดยต้องระบุเลขที� เอกสาร, วนัที�ของเอกสาร , จาํนวนเงิน เป็นต้น       

เมื�อสถานศึกษาทาํการระบุขอ้มูลที�ตอ้งการเรียบร้อยแลว้ให้คลิกที�ปุ่ม  เพื�อทาํการบนัทึก
รายการ จากนัNนระบบจะแสดงขอ้ความวา่ “บันทึกเรียบร้อยแล้ว”  ดงัรูปภาพ SLFAD-04-06 
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รูปภาพ SLFAD-04-06 

  

 4.1.4  จากนัNนใหส้ถานศึกษาคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปภาพ SLFAD-04-
07 โดยสถานศึกษาสามารถดาํเนินการเพิ�มขอ้มูลของผูกู้ย้ืมรายต่อไปไดท้นัที และหากผูกู้ย้ืมตอ้งการกลบัไป

ดูผลที�สถานศึกษาทาํการบนัทึกรายการ ให้สถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม ระบบจะแสดงหนา้จอ
ข้อมูลที�สถานศึกษาได้ดาํเนินการบันทึกรายการหรือการนําข้อมูลเข้าระบบโดยการส่งไฟล์ดังรูปภาพ 
SLFAD-04-08 

 

 
รูปภาพ SLFAD-04-07 
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รูปภาพ SLFAD-04-08 
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 4.2 การแก้ไขข้อมูลรายคน 

4.2.1  ในการแกไ้ขขอ้มูลรายตวันัNน สถานศึกษาสามารถดาํเนินการได ้2 วิธีโดยวิธีที� 1 สถานศึกษา
สามารดาํเนินการตามวิธีที� 4.1 การเพิ�มข้อมูลรายคน  ที�ไดก้ล่าวไปแลว้ข้างต้น ส่วนวิธีที� 2 นัNนทาง
สถานศึกษาสามารถคลิกจากรายชื�อของผูกู้ที้�ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลไดเ้ลยดงัรูปภาพ SLFAD-04-09 เมื�อ
สถานศึกษาทาํการคลิกขอ้มลูที�ตอ้งการแกไ้ขจากนัNนระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปภาพ SLFAD-04-10 

 

 
รูปภาพ SLFAD-04-09 

 

 
รูปภาพ SLFAD-04-10 

 
 4.2.2  จากนัNนใหส้ถานศึกษาดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลตามที�ตอ้งการ เมื�อแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ให้

คลิกที�ปุ่ม  เพื�อทาํการบนัทึกรายการ จากนัNนระบบจะแสดงขอ้ความว่า “บันทึกเรียบร้อย

แล้ว”  ดงัรูปภาพ SLFAD-04-11 
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รูปภาพ SLFAD-04-11 

 

4.2.3  จากนัNนใหส้ถานศึกษาคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปภาพ SLFAD-04-
12 โดยสถานศึกษาสามารถดาํเนินการเพิ�ม/แกไ้ขขอ้มลูของผูกู้ย้ืมรายต่อไปไดท้นัที และหากสถานศึกษา

ตอ้งการกลบัไปดูผลที�สถานศึกษาทาํการแกไ้ขรายการไปให้สถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม ระบบ
จะแสดงหนา้จอขอ้มูลที�สถานศึกษาไดด้าํเนินการบนัทึกรายการหรือการนาํขอ้มูลเขา้ระบบโดยการส่งไฟล์
ดงัรูปภาพ SLFAD-01-13 

 

 
รูปภาพ SLFAD-04-12 

 

 
รูปภาพ SLFAD-04-13 
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5.  พมิพ์เอกสาร กยศ. 205 และ 206  
5.1 พมิพ์เอกสาร กยศ. 205 

5.1.1  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที� e-Audit  � รายงาน � แบบฟอร์ม กยศ. 205   

ดงัรูปภาพ SLFAD-05-01  

 

รูปภาพ SLFAD-05-01 
 

5.1.2  ใหส้ถานศึกษาระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที� และเลือกประเภทกองทุนที�ตอ้งการ ดงัรูปภาพ 

SLFAD-05-02 จากนัNนใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปภาพ SLFAD-
05-03 

 

รูปภาพ SLFAD-05-02 
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รูปภาพ SLFAD-05-03 

5.1.3  จากรูปภาพ SLFAD-05-03 ใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ตามธนาคารที�ตอ้งการ

เพิ�มเรียกดูแบบฟอร์ม กยศ. 205 ของธนาคารนัNน ๆ  เมื�อทางสถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม   ระบบ
จะแสดงหน้าจอ กยศ. 205 ซึ� งสถานศึกษาจะตอ้งพิมพ์ออกจากระบบ และจะต้องตรวจสอบขอ้มูลใน
แบบฟอร์มวา่ครบถว้น ถกูตอ้งตามจาํนวนเงินที�ตอ้งส่งเงินคืนกองทุนฯ ดงัรูปภาพ SLFAD-05-04  
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รูปภาพ SLFAD-05-04 
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5.1.3  สถานศึกษาสามารถทาํการพิมพไ์ดโ้ดยการคลิกที�เมนู  File  � Print ดงัรูปภาพ SLFAD-05-
05   จากนัNนระบบจะแสดงหน้าจอเพื�อให้สถานศึกษาเลือกเครื�อง Printer ที�ตอ้งการสั�งพิมพ์ ดงัรูปภาพ 

SLFAD-05-06 เมื�อสถานศึกษาเลือกเครื� อง Printer เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม  เพื�อสั�งพิมพ์แบบ
ฟรอม์ กยศ. 205 ไปยงัเครื�อง Printer  

 
รูปภาพ SLFAD-05-05 

 

 
รูปภาพ SLFAD-05-06 
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5.2 พมิพ์เอกสาร กยศ. 206 

5.2.1  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที� e-Audit  � รายงาน � แบบฟอร์ม กยศ. 206   

ดงัรูปภาพ SLFAD-05-07 

 
รูปภาพ SLFAD-05-07 

5.1.2  ให้สถานศึกษาระบุปีการศึกษา และภาคเรียนที� และเลือกธนาคารที�ตอ้งการ ดงัรูปภาพ 

SLFAD-05-08 จากนัNนให้สถานศึกษาคลิกที� ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้าจอ กยศ. 206             
ดงัรูปภาพ SLFAD-05-09         

 

รูปภาพ SLFAD-05-08 
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รูปภาพ SLFAD-05-09 
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5.1.3  จากรูปภาพ SLFAD-05-09 สถานศึกษาจะตอ้งพิมพอ์อกจากระบบ และจะตอ้งตรวจสอบ
ขอ้มลูในแบบฟอร์มวา่ครบถว้น ถกูตอ้งตามจาํนวนเงินที�ตอ้งส่งเงินคืนกองทุนฯ โดยสถานศึกษาสามารถทาํ
การพิมพไ์ดโ้ดยการคลิกที�เมนู  File  � Print ดงัรูปภาพ SLFAD-05-10   จากนัNนระบบจะแสดงหนา้จอ
เพื�อให้สถานศึกษาเลือกเครื�อง Printer ที�ตอ้งการสั�งพิมพ ์ดงัรูปภาพ SLFAD-05-11 เมื�อสถานศึกษาเลือก

เครื�อง Printer เรียบร้อยใหค้ลิกปุ่ม  เพื�อสั�งพิมพแ์บบฟรอม์ กยศ. 206 ไปยงัเครื�อง Printer  

 
รูปภาพ SLFAD-05-010 

 

 
รูปภาพ SLFAD-05-11 
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6.  การตรวจสอบรายชื�อผู้กู้ที�สถานศึกษายงัไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Audit  
6.1  ให้สถานศึกษาดาํเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที� e-Audit  � รายงาน � รายงานผู้กู้ที�ยังไม่ได้

ส่ง/บันทึกเข้าสู่ระบบ   ดงัรูปภาพ SLFAD-06-01 

 
รูปภาพ SLFAD-06-01 

 

6.2  ใหส้ถานศึกษาระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที� และเลือกประเภทกองทุน ดงัรูปภาพ SLFAD-06-02 

จากนัNนใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอรายงานรายชื�อผู้กู้ยืมที�สถานศึกษา

ยนืยนัข้อมูลแบบลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Audit ดงัรูปภาพ SLFAD-05-03 
 

 
รูปภาพ SLFAD-06-02 

 

 
รูปภาพ SLFAD-06-03 
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7.  รายงานการโอนเงนิให้สถานศึกษา  
7.1  ให้สถานศึกษาดาํเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา จากนัNนใหส้ถานศึกษาทาํการเลือกเมนูที� e-Audit  � รายงาน � รายงานการโอนเงินให้

สถานศึกษา   ดงัรูปภาพ SLFAD-07-01 

 
รูปภาพ SLFAD-07-01 

 

7.2  ใหส้ถานศึกษาระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที� และเลือกประเภทกองทุน ดงัรูปภาพ SLFAD-07-02 

จากนัNนใหส้ถานศึกษาคลิกที�ปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอรายละเอียดการโอนเงิน ดงัรูปภาพ 
SLFAD-07-03 

 

 
รูปภาพ SLFAD-07-02 
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รูปภาพ SLFAD-07-03 

 

7.3  สถานศึกษาสามารถคลิกที�ปุ่ม  เพื�อเรียกดูรายงานการโอนเงินใหส้ถานศึกษา 

ดงัรูปภาพ SLFAD-07-04  หรือ คลิกที�ปุ่ม   เพื�อรับไฟลก์ารโอนเงินให้สถานศึกษาเพื�อ
สถานศึกษาจะได้ทาํการ Save เก็บไวที้� Directory ที�สถานศึกษาตอ้งการ ดังรูปภาพ SLFAD-07-05 ถึง 
รูปภาพ SLFAD-07-07 
 

 
รูปภาพ SLFAD-07-04 
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รูปภาพ SLFAD-07-05 

 

 
รูปภาพ SLFAD-07-06 

 

 
รูปภาพ SLFAD-07-07 

 


