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คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

บทน ำ 
 ขัน้ตอนกำรกู้ยืมของสถำนศึกษำ 

การกู้ยมืเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan (ภาพรวม) 
 

 

หมายเหตุ : ส าหรับภาคการศึกษาต่อไป ผูกู้ย้มืและสถานศึกษาจะด าเนินการเฉพาะขั้นตอนท่ีมีเคร่ืองหมาย   *  เท่านั้น 
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ขั้นตอนการท างานของสถานศึกษาในการให้กู้ยมืเงนิกองทุนฯ (กยศ.) ส าหรับนักเรียน นักศึกษาทีเ่ป็นผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้
รายเก่าทีย่งัไม่เคยเข้ามาท าการขอรหัสผ่านในระบบ   e-Studentloan ของภาคเรียนที ่1 ในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผูกู้ย้มืท่ีท าการยืน่แบบค าขอกูย้มืมายงัสถานศึกษา 

สถานศึกษาท าการบนัทึกกรอบวงเงินผา่นระบบ e-Studentloan ส าหรับผูกู้ย้มืท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศของ
กองทุนฯ 

สถานศึกษาท าการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิกูย้มืเงินกองทุนฯ ผา่นระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาท าการยนืยนัการตรวจสอบเอกสารสญัญา  
และเอกสารแนบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้เท่านั้นผา่นระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาท าการบนัทึกขอ้มูลคา่เล่าเรียน , ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาใหถู้กตอ้งตรงกบัการลงทะเบียน และ
ตรวจสอบค่าครองชีพ พร้อมกบัพิมพแ์บบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนื่อง

กบัการศึกษา และค่าครองชีพ เพ่ือใหผู้กู้ย้มื และผูมี้อ  านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม 

สถานศึกษาท าการยนืยนัการตรวจสอบใบลงทะเบียน ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้เท่านั้นผา่นระบบ e-Studentloan  
จากนั้นกองทุนฯจะเร่ิมโอนเงินคา่ครองชีพเป็นรายเดือนเขา้บญัชีธนาคารผูกู้ย้มื  

Start 

End 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเอกสารสญัญา , หลกัฐานประกอบการกูย้มื และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวน
เงินค่าเล่าเรียนฯ ไปยงั บมจ.กรุงไทย (ส านกังานใหญ่)  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารสญัญา  , หลกัฐาน
ประกอบการกูย้มื และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ และเม่ือเอกสารถูกตอ้งกองทุน ฯ 

จะโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา เขา้บญัชีธนาคารสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการท างานของสถานศึกษาในการให้กู้ยมืเงนิกองทุนฯ (กยศ.) ส าหรับนักเรียน นักศึกษาทีเ่ป็นผู้กู้รายเก่าที่
มรีหัสผ่านแล้ว และไม่มกีารย้ายสถานศึกษา หรือเปลีย่นแปลงระดบัการศึกษาในระบบ e-Studentloan  ของภาคเรียนที ่1 
ในแต่ละปีการศึกษา 
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สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผูกู้ย้มืท่ีท าการยืน่แบบค ายนืยนัขอกูย้มืมายงัสถานศึกษา 

สถานศึกษาท าการบนัทึกกรอบวงเงินผา่นระบบ e-Studentloan  
ส าหรับผูกู้ย้มืท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศของกองทุนฯ 

สถานศึกษาท าการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิกูย้มืเงินกองทุนฯ ผา่นระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาท าการบนัทึกขอ้มูลคา่เล่าเรียน , ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาใหถู้กตอ้งตรงกบัการลงทะเบียน 
และตรวจสอบค่าครองชีพ พร้อมกบัพิมพแ์บบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ เพ่ือใหผู้กู้ย้มื และผูมี้อ  านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม 

สถานศึกษาท าการยนืยนัการตรวจสอบใบลงทะเบียน และส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้เท่านั้น 
ผา่นระบบ e-Studentloan เพ่ือส่งใหก้องทุนฯเตรียมโอนเงินค่าครองชีพใหก้บัผูกู้ย้มื  

 

END 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ   ไปยงั บมจ.กรุงไทย 
(ส านกังานใหญ่)  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงินค่าเล่า
เรียนฯ และเม่ือเอกสารถูกตอ้งกองทุน ฯ จะโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 

เขา้บญัชีธนาคารสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการท างานของสถานศึกษาในการให้กู้ยมืเงนิกองทุนฯ (กยศ.) ส าหรับนักเรียน นักศึกษาทีเ่ป็นผู้กู้รายเก่าที่
มรีหัสผ่านแล้ว และมกีารย้ายสถานศึกษา หรือมกีารเปลีย่นแปลงระดบัการศึกษาในระบบ e-Studentloan  ของภาคเรียนที ่1 
ในแต่ละปีการศึกษา 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

END 

สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผูกู้ย้มืท่ีท าการยืน่แบบค าขอกูย้มืมายงัสถานศึกษา 

สถานศึกษาท าการบนัทึกกรอบวงเงินผา่นระบบ e-Studentloan  
ส าหรับผูกู้ย้มืท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศของกองทุนฯ 

สถานศึกษาท าการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิกูย้มืเงินกองทุนฯ ผา่นระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาท าการยนืยนัการตรวจสอบเอกสารสญัญา  
และเอกสารแนบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้เท่านั้นผา่นระบบ e-Studentloan  

สถานศึกษาท าการบนัทึกขอ้มูลคา่เล่าเรียน , ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาใหถู้กตอ้งตรงกบัการลงทะเบียน 
และตรวจสอบค่าครองชีพ พร้อมกบัพิมพแ์บบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงนิค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วเนื่องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ เพ่ือใหผู้กู้ย้มื และผูมี้อ  านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม 

สถานศึกษาท าการยนืยนัการตรวจสอบใบลงทะเบียน และส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้เท่านั้น 
ผา่นระบบ e-Studentloan เพื่อส่งใหก้องทุนฯเตรียมโอนเงินค่าครองชีพใหก้บัผูกู้ย้มื  

 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเอกสารสญัญา , หลกัฐานประกอบการกูย้มื และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนั
จ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ไปยงั บมจ.กรุงไทย (ส านกังานใหญ่)  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารสญัญา  
, หลกัฐานประกอบการกูย้มื และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ และเม่ือเอกสาร
ถูกตอ้งกองทุน ฯ จะโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา เขา้บญัชีธนาคารสถานศึกษา 

 



                กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  5   
 

                                                                                                                       http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

ขั้นตอนการท างานของสถานศึกษาในการให้กู้ยมืเงนิกองทุนฯ (กยศ.) ส าหรับนักเรียน นักศึกษาทีเ่ป็นผู้กู้รายใหม่ 
และผู้กู้รายเก่าในระบบ e-Studentloan  ของภาคเรียนที ่2 และ 3 ในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Start 

สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผูกู้ย้มืท่ีท าการ 
ยืน่แบบค ายนืยนัขอกูย้มืมายงัสถานศึกษา 

สถานศึกษาท าการบนัทึกขอ้มูลคา่เล่าเรียน , ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาใหถู้กตอ้งตรงกบัการลงทะเบียน 
และตรวจสอบค่าครองชีพ พร้อมกบัพิมพแ์บบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ี
เกีย่วเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพ เพ่ือใหผู้กู้ย้มื และผูมี้อ  านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม 

สถานศึกษาท าการยนืยนัการตรวจสอบใบลงทะเบียน และส่งขอ้มูล 
ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้เท่านั้นผา่นระบบ e-Studentloan เพ่ือส่งใหก้องทุนฯ  

เตรียมโอนเงินค่าครองชีพใหก้บัผูกู้ย้มื  
 

END 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ   ไปยงั บมจ.กรุง
ไทย (ส านกังานใหญ่)  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนเงินค่า
เล่าเรียนฯ และเม่ือเอกสารถูกตอ้งกองทุน ฯ จะโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา เขา้

บญัชีธนาคารสถานศึกษา 
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 บทที ่ 1 
 การเข้าสู่ระบบงาน 
 

สถานศึกษาสามารถท าการเข้าสู่หน้าจอการ Login ระบบ e-Studentlaon ส าหรับสถานศึกษาได้ 2 ทางดงันี ้

1. ใหส้ถานศึกษาเขา้หนา้ Website หลกัของกองทุนฯ โดยพิมพท่ี์อยูข่องเวบ็ไซตก์องทุนฯ โดยพิมพค์  าวา่ 

http://www.studentloan.or.th  ดงัรูปหนา้จอภาพ SLF-0001-01 และจะปรากฏหนา้ Website หลกัของกองทุนฯ  ให้

สถานศึกษาคลิกท่ีขอ้ความ “ ระบบ e-Studentloan สถานศึกษา ” ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-02 และจะปรากฏหนา้จอการ 
Login เขา้สู่ระบบ e-Studentloan ส าหรับสถานศึกษาดงัรูปจอภาพ SLF-0001-03    
 

 
รูปจอภาพ SLF-0001-01 
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รูปจอภาพ SLF-0001-02    
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รูปจอภาพ SLF-0001-03 

 

 

 2. ใหส้ถานศึกษาพิมพท่ี์อยูข่อง เวบ็ไซตร์ะบบงาน e-Studentlon โดยพิมพค์  าวา่ 

https://www2.studentloan.or.th/SLFNIV/jsp/SLFLogin.jsp  ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-04  และจะปรากฏหนา้จอ
การ Login เขา้สู่ระบบ e-Studentloan ส าหรับสถานศึกษา ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-05 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0001-04   
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รูปจอภาพ SLF-0001-05 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1.1  ใหส้ถานศึกษากรอกขอ้มูลรหสัสถานศึกษาระบบโดยรหสัท่ีใชส้ าหรับสถานศึกษานั้นจะข้ึนตน้ดว้ย
ตวัอกัษร U ตามดว้ยเลข 00 และตามดว้ยรหสัสถานศึกษา ท่ีกองทุนฯ เป็นผูก้  าหนดใหซ่ึ้งรหสัสถานศึกษาระบบรวมแลว้จะมี
ทั้งหมด 7 หลกั ตวัอย่างเช่น  รหสัสถานศึกษา 9999  รหสัสถานศึกษาระบบจะเป็น  U009999 
 1.2  ใหส้ถานศึกษาท าการกรอกรหสัผา่น  ตวัอย่างเช่น รหสัสถานศึกษาระบบเป็น U009999 และรหสัผา่นเป็น 
123456  

 1.3  กดปุ่ม  ระบบจะแสดงนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0001-15 (ในกรณีท่ีสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการใหม่ ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0001-06) 
 หมายเหตุ : ในกรณีท่ีสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการใหม่ รหสัผา่นตั้งตน้ในการเขา้ระบบคร้ังแรกจะถูก
ก าหนดใหเ้หมือนกนักบัรหสัสถานศึกษาระบบ ตวัอยา่งเช่น ตวัอย่างเช่น รหสัสถานศึกษาระบบเป็น U009999 และรหสัผา่น
เป็น U009999 
  :  ในกรณีท่ีสถานศึกษาลืมรหสัผา่นในการเขา้ระบบ e-Studentlaon ทางสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการ
ท าเร่ืองแจง้ขอทราบรหสัผา่นมายงักองทุนฯ 
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รูปจอภาพ SLF-0001-06 

  
 1.4  ระบบจะท าการแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลสถานศึกษา  ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0001-06 ใหส้ถานศึกษาท าการ
บนัทึกขอ้มูลรายละเอียดของสถานศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีสถานศึกษาจะตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูล แบ่งตามหวัขอ้ดงัน้ี 
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ข้อมูลสถานศึกษา 

 
รูปจอภาพ  SLF-0001-07 

 

 ในส่วนของขอ้มูลสถานศึกษาในส่วนน้ี ระบบจะแสดงขอ้มูลข้ึนมาใหอ้ตัโนมติัตามขอ้มูลท่ีทางสถานศึกษาแจง้
ขอเขา้ร่วมโครงการกบักองทุนฯ  
 หมายเหตุ : หากสถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในส่วนน้ี สถานศึกษาจะตอ้งท าหนงัสือแจง้มายงักองทุนฯ 
เพ่ือทางกองทุนฯ จะไดด้ าเนินแกไ้ขขอ้มูลใหก้บัสถานศึกษาต่อไป 
 
ข้อมูลทีอ่ยู่สถานศึกษา 

 
รูปจอภาพ  SLF-0001-08 

วธีิการกรอกข้อมูลทีอ่ยู่สถานศึกษา 

 ให้สถานศึกษาท าการระบุขอ้มูล เลขท่ี , อาคาร , ชั้น , ห้อง , หมู่บา้น , หมู่ท่ี , ซอย และถนน  วิธีการระบุข้อมูล 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ให้ท าการกรอกขอ้มูล ต าบล/แขวง หรือ อ าเภอ/เขต เช่น ต าบลส่ีแยกมหา

นาค และท าการคลิกปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงขอ้มูล ต าบล/แขวง , อ าเภอ/เขต , จงัหวดั และรหัสไปรษณีย ์ท่ีท าการ
คน้หา ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-9 
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รูปจอภาพ  SLF-0001-09 

 
 ใหส้ถานศึกษาท าการเลือกขอ้มูล ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั และรหัสไปรษณีย ์เม่ือท าการคลิกเลือกขอ้มูลท่ี
ตอ้งการระบบจะท าการแสดงขอ้มูลในช่อง ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั และรหัสไปรษณีย์ ท่ีไดท้ าการคลิกเลือกนั้นให้
อตัโนมติั จานั้นใหท้ าการระบุเบอร์โทรศพัท ์, เบอร์โทรสาร และ อีเมลท่ี์ใชใ้นการติดต่อรับข่าวสารจากทางกองทุนฯ 
 
ข้อมูลบุคคลของสถานศึกษา 

 
รูปจอภาพ  SLF-0001-10 
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วธีิการกรอกข้อมูลบุคคของสถานศึกษา 

 กองทุนฯ ไดมี้การก าหนดสิทธ์ิการท างานในระบบ e-Studentloan ดว้ย ดงันั้น สถานศึกษาจะตอ้งแจง้รายช่ือ
บุคคลต่างๆ โดยให้บนัทึกขอ้มูล ค าน าหนา้ช่ือ , นามสกุล , เลขประจ าตวัประชาชน , ต าแหน่ง ,โทรศพัท์/มือถือ และ e-mail 
ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผูรั้บ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต หรืออธิการบดีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ซ่ึงจะ
เป็นผูล้งนามในเอกสารการกูย้มื 

2. ผู้ยนืยนัความถูกต้องและส่งข้อมูล จะเป็นบุคคลท่ีมีสิทธ์ิยนืยนัขอ้มูลของผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงิน เช่น ขอ้มลูสญัญา
ผูกู้ย้ืมเงิน และขอ้มูลแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจ านวนค่าเล่าเรียน วา่ขอ้มูลทั้งหมดน้ีถูกตอ้ง  และ
ไดรั้บการตรวจเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ สมบูรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เป็นตน้  

3. ผู้ปฏิบัตงิานของสถานศึกษา จะเป็นบุคคลท่ีมีสิทธ์ิท าการบนัทึกขอ้มูล รายละเอียดต่างๆเช่น บนัทึกกรอบ
วงเงินกูท้ั้งปีของผูกู้ย้มื หรือยอดเงินค่าเล่าเรียน , ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพผูกู้ย้ืมใน
ทุกภาคการศึกษา เป็นตน้ 

หมายเหต ุ: เพื่อเป็นการสะดวก และรวดเร็ว ทางกองทุนฯ จะส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นอีเมลท่ี์มีการระบุไวใ้นระบบ e-Studentloan  
 
 เม่ือสถานศึกษาท าการกรอกขอ้มลูรายละเอียดของสถานศึกษาเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการคลิกปุ่ม  

  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลจากนั้นระบบจะแสดงผลการบนัทึกขอ้มลู ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-11 

  
 เม่ือสถานศึกษาท าการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหนา้จอเพื่อใหส้ถานศึกษาท าการแกไ้ขรหสัผา่น 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-12 
 

 
รูปจอภาพ   SLF-0001-11 
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รูปจอภาพ   SLF-0001-12 

 

วธีิการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 

รหัสสถานศึกษาระบบ : ใหส้ถานศึกษาระบุรหสัสถานศึกษาระบบงาน เช่น U00XXXX 
รหัสผ่านเดมิ  : ใหส้ถานศึกษาระบุรหสัผา่นเดิมท่ีใช ้Login เขา้ระบบ e-Studentloan 
รหัสผ่านใหม่  : ใหส้ถานศึกษาท าการก าหนดรหสัผา่นใหม่ท่ีจะใชใ้นการเขา้สู่ระบบคร้ังต่อไป 
 ยนืยนัรหัสผ่านใหม่ : ใหส้ถานศึกษาท าการก าหนดรหสัผา่นใหม่เพ่ือเป็นการยนืยนัรหสัผา่นใหม่ โดยจะตอ้งกรอกให ้

 ตรงกบัรหสัผา่นใหม่ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้

 เม่ือสถานศึกษาท าการระบุขอ้มูลรหสัผา่นเรียบร้อยแลว้ ให้สถานศึกษาท าการคลิกปุ่ม  เพื่อท า
การบนัทึกผลการแกไ้ขรหสัผา่น และระบบจะแสดงผลการแกไ้ขขอ้มูลรหสัผา่น ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-13 
 

 
รูปจอภาพ  SLF-0001-13 

 
 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอการ Login ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-14 ใหส้ถานศึกษาท าการ Login เขา้สู่ระบบอีกคร้ัง
โดยสถานศึกษาจะตอ้งใชร้หสัสถานศึกษาระบบและรหสัผา่นท่ีไดท้ าการก าหนดใหม่แลว้ในการเขา้สู่ระบบอีกคร้ัง เม่ือท าการ 
Login เขา้สู่ระบบระบบจะแสดงหนา้จอการท างานของสถานศึกษา ดงัรูปจอภาพ SLF-0001-15 
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รูปจอภาพ SLF-0001-14 

 

 
รูปจอภาพ  SLF-0001-15 
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บทที่ 2 
การเพิม่ผู้ใช้ในระบบงาน 

 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 ในขัน้ตอนการเขา้สูร่ะบบในบทท่ี 1 กำรเข้ำสู่ระบบงำน สถานศกึษาจะพบว่า เมนูในการท างานของสถานศกึษา
จะมเีพยีงขัน้ตอนการเพิม่ผูใ้ช้ระบบงานเท่านัน้ เนื่องจากทางระบบ e-Studentloan ได้มกีารแบ่งการด าเนินการของ
สถานศกึษาทีใ่ชใ้นการด าเนินการการใหกู้ย้มืเงนิในระบบ e-Studentloan โดยแบ่งเป็นดงันี้ 

1. ผูป้ฏบิตังิานสถานศกึษา 
2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สถานศกึษาจะตอ้งด าเนินการเพิม่ผูใ้ชร้ะบบงานตามขัน้ตอนดงันี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

2.1 กำรบนัทึกข้อมลูสถำนศึกษำระบบงำน 
 2.1.1 สถานศึกษาจะตอ้งท าการเพ่ิมขอ้มูลสถานศึกษาระบบงาน โดยเขา้ท่ีเมนู เพิ่มผู้ใช้ในระบบงาน      
บันทกึข้อมูล    เพิม่ผู้ใช้ในระบบงาน ดงัรูปจอภาพ SLF-0002-01 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอการเพ่ิมขอ้มูลสถานศึกษา
ระบบงาน ดงัรูปจอภาพ SLF-0002-02 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-01 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-02 



                                                              กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  17  
 

                                                                                                                    http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

2.1.2 ใหส้ถานศึกษาท าการคลิก   เพ่ือก าหนดรหสัสถานศึกษา โดยระบบจะแบ่งขอ้มูลรหสัเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี  

 1. ส่วนท่ีเป็นรหสัท่ีข้ึนตวัดว้ยตวัอกัษร A ถึง Z สถานศึกษาสามารถท าการเลือกไดต้ามตอ้งการวา่จะใช้
ตวัอกัษรตวัไหน (สถานศึกษาไม่สามารถเลือกตวัอกัษร U ไดเ้น่ืองจากเป็นช่ือท่ีระบบก าหนดเพ่ือใชใ้นกรณีท่ีเพ่ิมหรือยกเลิก
รหสัสถานศึกษา)  

 2. ส่วนรหสัท่ีเป็นตวัเลข 0 ถึง 9 และค่าวา่ง สถานศึกษาสามารถท าการเลือกไดต้ามตอ้งการวา่จะใช้
ตวัเลขตวัไหน หรือจะเวน้วา่งก็ได ้

 3. ส่วนรหสัท่ีเป็นรหสัของสถานศึกษาของท่าน ( ระบบแสดงรหสัสถานศึกษาใหอ้ตัโนมติั  เช่น 
00XXXX ) ดงัรูปจอภาพ SLF-0002-03 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-03 

 
2.1.3 เม่ือท าการเลือกรหสัตวัอกัษร A-Z   และรหัสท่ีเป็นตวัเลข 0-9 หรือ จะเวน้วา่งก็ได ้ซ่ึง 2 ส่วนน้ีจะเป็นรหัส

น าหนา้ของรหสัสถานศึกษาระบบ ดงัตวัอยา่งในรูปจอภาพ SLF-0002-04 ใชร้หสัเป็นตวัอกัษรเป็น A และรหัสท่ีเป็นตวัเลข เป็น 
ค่าว่าง ตามด้วยรหัสสถานศึกษา 00XXXX จะไดร้หัสสถานศึกษาเป็น A00XXXX จากนั้นให้สถานศึกษาท าการคลิกท่ีช่ือ
สถานศึกษา เพื่อท าการระบุขอ้มูลช่ือสถานศึกษา จากนั้นเลือกระดบัสถานศึกษา เป็นระดบัปฏิบัตกิาร หรือ ผู้บริหาร  
 ระดบัผู้บริหาร จะเป็นบุคคลท่ีมีสิทธ์ิยนืยนัขอ้มูลของผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงิน ขอ้มูลสญัญาผูกู้ย้มืเงิน และขอ้มูลท าแบบ
ลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนค่าเล่าเรียน วา่ขอ้มูลทั้งหมดน้ีถูกตอ้ง  และไดรั้บการตรวจเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ สมบูรณ์
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เป็นตน้  
 ระดับปฏิบัติการ จะเป็นบุคคลท่ีมีสิทธ์ิท าการบันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆเช่น กรอบวงเงินกู้ทั้ งปีของ
นกัเรียน/นกัศึกษา หรือยอดเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพของนกัเรียน/นกัศึกษา ในทุกภาค
การศึกษา เป็นตน้ 
 ให้สถานศึกษาท าการเลือกสถานะเป็นใช้งาน หรือยกเลิก กรณีตอ้งการให้บุคคลนั้นไม่มีสิทธ์ิในการใช้งาน
ระบบ e-Studentloan แลว้  



                                                              กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  18  
 

                                                                                                                    http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-04 

 

 2.1.4  เม่ือสถานศึกษาท าการระบุขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหส้ถานศึกษาคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูลการเพ่ิมสถานศึกษาระบบงาน จากนั้นหนา้จอโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลสถานศึกษาระบบงานท่ีมีการเพ่ิมข้ึนพร้อม
กบัแสดงขอ้มูล รหสัสถานศึกษา และรหสัผา่น ดงัรูปจอภาพ SLF-0002-05 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-05 

 
2.1.5 จากรูปจอภาพท่ี SLF-0002-05 จะได้ข้อมูลรหัสสถานศึกษาระบบงาน A00XXXX ซ่ึงเป็นระดับ

สถานศึกษาในระดบัปฏิบติัการ แต่จากเง่ือนไขท่ีระบบ e-Studentloan นั้นทางสถานศึกษาจะตอ้งมีรหสัสถานศึกษาท่ีเป็นระดบั
สถานศึกษาในระดับปฏิบัติการ และระดับสถานศึกษาท่ีเป็นระดับผูบ้ริหาร อย่างน้อยอย่างละ 1 User การใชง้าน ดังนั้น
สถานศึกษาจะตอ้งท าการเพ่ิมสถานศึกษาท่ีเป็นระดบัผูบ้ริหาร โดยการบนัทึกขอ้มูลสถานศึกษาระบบงานใหม่ โดยเลือกระดบั



                                                              กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  19  
 

                                                                                                                    http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

ใชง้านเป็นผู้บริหาร ดังตวัอย่างท่ีรูปจอภาพ SLF-0002-06 ขอ้มูลรหัสสถานศึกษาระบบงาน B00XXXX  ซ่ึงเป็นระดับ
สถานศึกษาในระดบัผูบ้ริหาร เพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินการท างานในขั้นตอนต่อไป 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-06 

 
2.2 การน ารหัสสถานศึกษาระบบทีก่ าหนดไว้ไปด าเนินการ 

 จากในตวัอยา่งของการเพ่ิมรหัสสถานศึกษาระบบท่ีผา่นมาจะพบวา่ มีการสร้างรหสัสถานศึกษาระบบงานไวด้งัน้ี 
 

รหัสสถานศึกษา รหัสผ่าน ช่ือสถานศึกษา ระดบัสถานศึกษา 
A00XXXX A00XXXX ทดสอบผูป้ฏิบติัการสถานศึกษา ผูป้ฏิบติัการ 
B00XXXX B00XXXX ทดสอบผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร 

  
 ในตวัอยา่งต่อไปน้ีจะเป็นการน าขอ้มูล รหสัสถานศึกษา A00XXXX มาด าเนินการเขา้สู่ระบบเพ่ือด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปของการกูย้มืในระบบ e-Studentloan ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 2.2.1 ให้สถานศึกษาท าการเขา้หนา้จอ Login ระบบ e-Studentloan ส าหรับสถานศึกษาอีกคร้ัง โดยท าการระบุรหัส
สถานศึกษา และรหสัผา่นตามตวัอยา่งท่ีกล่าวมา ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0002-07 
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รูปจอภาพ SLF-0002-07 

 
 2.2.2 ในการเขา้สู่ระบบคร้ังแรกของสถานศึกษาระบบ ระบบจะปรากฏหน้าจอเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน เพ่ือให้
สถานศึกษาท าการเปล่ียนรหสัผา่น สถานศึกษาจะตอ้งท าการเปล่ียนรหสัผา่นของสถานศึกษาใหม่ ดงัรูปจอภาพ SLF-0002-08 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-08 
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วธีิการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 
รหัสสถานศึกษาระบบ : ใหร้ะบุรหสัสถานศึกษาระบบงาน เช่น A00XXXX 
รหัสผ่านเดมิ  : ใหร้ะบุรหสัผา่นเดิมซ่ึงจะเหมือนกนักบัรหสัสถานศึกษาระบบคือ A00XXXX 
รหัสผ่านใหม่  : ใหส้ถานศึกษาท าการก าหนดรหสัผา่นใหม่ท่ีจะใชใ้นการเขา้สู่ระบบคร้ังต่อไป 
ยนืยนัรหัสผ่านใหม่ : ใหส้ถานศึกษาท าการกรอกยนืยนัรหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง โดยจะตอ้งกรอกใหต้รงกบัรหสัผา่นใหม่ 

 

 2.2.3 เม่ือสถานศึกษาท าการระบุรหัสผ่านเรียบร้อยแลว้ให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงผลการ
เปล่ียนแปลงรหสัผา่น ดงัรูปจอภาพ SLF-0002-09 จากนั้นระบบจะให้สถานศึกษาท าการ Login เขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง ดงัรูป
จอภาพ SLF-0002-10 โดยสถานศึกษาจะตอ้งท าการระบุรหัสผ่านใหม่ท่ีสถานศึกษาไดท้ าการเปล่ียนแปลงรหัสผ่านใหม่แลว้
นั้น จากนั้นระบบจะแสดงเมนูการท างานของแต่ละสถานศึกษาระบบงาน ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0002-011 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-09 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-10 
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รูปจอภาพ SLF-0002-11 

 
 จากรูปจอภาพท่ี SLF-0002-11 ระบบจะแสดงเมนูการท างานของสถานศึกษาแต่ละระดบั บนหัวมุมขวาบนของ
หน้าจอจะแสดงช่ือสถานศึกษาระบบ พร้อมทั้ งสถานะของผูใ้ช้งานเป็นผูป้ฏิบัติงานของสถานศึกษาหรือ ผูบ้ริหารของ
สถานศึกษา ดงัรูปจอภาพ SLF-0002-12 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0002-12 
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บทที่  3 
การตรวจสอบรายช่ือผู้กู้ยมื 

 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายชื่อของนักเรียน / นักศึกษา ที่ท าการยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน ,         
แบบยนืยนัค าขอกู้ยมืเงนิ เพื่อด าเนินการท าการคดัเลอืกผู้กู้ ตามรายชื่ อที่แจ้งไว้ในระบบเพื่อสถานศกึษาจะได้ท าการ
ตรวจสอบคุณสมบตักิารกูย้มืตามทีก่องทุนฯ ก าหนด และด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  3.1 ใหส้ถานศึกษาด าเนินการ Login  เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา จากนั้น
ใหส้ถานศึกษาท าการคลิกเลือกเมนูท่ี 1.คัดเลือกผู้กู้    1.2. รายงานและสอบถาม   รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ ดงัรูปจอภาพ 
SLF-0003-01 เม่ือท าการคลิกระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0003-02 
 

 

รูปจอภาพ SLF-0003-01 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0003-02 
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3.2 ให้สถานศึกษาท าการระบุ ปีการศึกษา เทอมท่ี เลือกประเภท ผูกู้ร้ายเก่า หรือผูกู้ร้ายใหม่ ระดบัการศึกษา และ

ประเภทการเรียงล าดบัของขอ้มูลเช่น เรียงล าดบัตามชั้นปี เป็นตน้ จากนั้นให้สถานศึกษาท าการคลิกปุ่ม    
ระบบจะแสดงขอ้มูลรายช่ือผูท่ี้ยื่นความประสงคข์อกูย้ืมผ่านระบบ e-Studentloan ตามเง่ือนไขท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไว ้ดงั
รูปจอภาพ SLF-0003-03 

 

 
จอภาพท่ี SLF-0003-03 

 

 จากรูปจอภาพ SLF-0003-03 ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูย้ื่นความประสงค์ขอกู้ยืม โดยจะแสดงข้อมูล          
เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ระดบัการศึกษา คณะหรือประเภทวิชา ชั้นปี ความประสงค์ขอกูย้ืมเงิน      
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เบอร์โทรศพัท์ วนัท่ียื่นขอกูย้ืม และประเภทผูกู้ย้ืมท่ีเป็นศาสนาอิสลาม ของนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาสามารถท าการ
คลิกท่ี รายช่ือของผูกู้ ้ยืมได้ โดยระบบจะท าการแสดงขอ้มูลแบบค าขอกูย้ืมของนักเรียน / นักศึกษา ข้ึนมา ดังรูปจอภาพ       
SLF-0003-04 

 

รูปจอภาพ SLF-0003-04 

3.3 ในการคดัเลือกผูกู้ย้มื สถานศึกษาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้กู้ยืมได้ท าการระบุไว้ในแบบค าขอ
กู้ยืม/แบบค ายืนยันฯ เช่น ข้อมูลรายได้ครอบครัว ความประสงค์ขอกู้ ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง และค่าครองชีพ 
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ครบถ้วนหรือไม่ เป็นต้น หากพบว่าไม่ถูกต้องสถานศึกษาจะต้องท าการแจ้งให้ผู้กู้ยืมเข้าสู่ระบบเพื่อท าการแก้ไขข้อมูลก่อนที่
สถานศึกษาจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป(กรณีทีส่ถานศึกษาประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ยมืผ่านระบบ e-Studentloan แล้วผู้กู้ยมื
จะไม่มีสิทธ์ิแก้ไขข้อมูลการกู้ ยืมดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงขอให้ทางสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยอย่าง
ระมดัระวงั) 

3.4  สถานศึกษาสามารถท าการพิมพร์ายช่ือผูท่ี้ยื่นความประสงค์ขอกูย้ืมไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม  
ระบบจะแสดงหนา้จอรายช่ือผูท่ี้ยืน่ความประสงคข์อกูย้มื ดงัรูปจอภาพ SLF-0003-05 

 

รูปจอภาพ SLF-0003-05 

จากรูปจอภาพ SLF-0003-05 สถานศึกษาสามารถท าการพิมพ์รายงานผูย้ื่นประสงค์ขอกู้เพ่ือน าไปประกอบการ
สมัภาษณ์ และคดัเลือกผูกู้ต้ามรายช่ือได ้ ส าหรับผูกู้ย้ืมท่ีผ่านการคดัเลือกและมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารกูย้ืมของ
กองทุนฯ  สถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลส่วนน้ีไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ตามขั้นตอนการท างานของระบบ e-Studentloan ได ้
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 บทที่  4 
การบันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ 

 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 ผูกู้ย้มืท่ีผา่นการคดัเลือก และมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารกูย้มืของกองทุนฯ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของทุกปี
การศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งท าการบนัทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบวงเงินการกูย้ืมของผู ้
กูย้มืรายนั้น ๆ ในแต่ละปีการศึกษา  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 การค้นหาข้อมูลกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียนค่าครองชีพของผู้กู้ยมื 
 4.1.1  ให้สถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช ้รหัสของผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ให้
สถานศึกษาท าการคลิกเลือกเมนูท่ี 1.คดัเลอืกผู้กู้   1.1. บันทึกข้อมูล   บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ  ดงัรูป
จอภาพ SLF-0004-01 เม่ือท าการคลิกระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0004-02 

 

รูปจอภาพ SLF-0004-01 

 

รูปจอภาพ SLF-0004-02 
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4.1.2 การคน้หารายช่ือของผูกู้ย้มืทางระบบมีรูปแบบกรอกขอ้มูล 2 วธีิดงัน้ี 

 1. กรณีท่ีสถานศึกษามีขอ้มูลเลขประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้ืมท่ีพร้อมจะท าการบนัทึกขอ้มูลกรอบวงเงิน     
ใหส้ถานศึกษาท าการเลือกประเภทผูกู้ร้ายเก่า / รายใหม่ ระดบัการศึกษา ท่ีตอ้งการบนัทึกกรอบวงเงิน จากนั้นใหท้ าการคลิกปุ่ม  

  ระบบจะแสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูกู้ย้มืดงัรูปจอภาพ SLF-0004-03 

 

รูปจอภาพ SLF-0004-03 

 ใหส้ถานศึกษากรอกเลขประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้มื จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลของผูกู้ย้ืม
พร้อมให้ท าการบนัทึกขอ้มูล ดงัรูปจอภาพ SLFE0004-04  ถา้สถานศึกษาน าเลขประจ าตวัประชาชนของผูกู้ร้ายเก่ามากรอก
ขอ้มูลการคน้หาผูกู้ร้ายใหม่ ระบบจะมีการแจง้ขอ้ความเตือนดงัรูปจอภาพ SLFE0004-05 
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รูปจอภาพ SLFE0004-04 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0004-05 
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 2. กรณีท่ีสถานศึกษาไม่ทราบเลขประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้ืม สถานศึกษาจะสามารถดูรายช่ือของผูกู้ย้ืม
ดัง รูปจอภาพ SLFE0004-01 ให้ เ ลือกประเภทผู ้กู้รายเ ก่า  / รายใหม่ ท่ีต้องการแสดง และท าการคลิกปุ่ม 

  ระบบจะแสดงหนา้จอรายช่ือของผูกู้ย้มืดงัรูปจอภาพท่ี รูปจอภาพ SLF-0004-06 

 

รูปจอภาพ SLF-0004-06 

จากรูป SLF-0004-06 สถานศึกษาสามารถท าการคลิกท่ีรายช่ือของผูกู้ย้ืม เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกระบบจะแสดง
รายช่ือของผูกู้ย้มืพร้อมใหท้ าการบนัทึกขอ้มูลกรอบวงเงิน ดงัรูปจอภาพ SLFE0004-07 
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รูปจอภาพ SLF-0004-07 
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4.2 การบนัทกึข้อมูลกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ 
 4.2.1  จากรูปจอภาพ SLFE0004-07 สถานศึกษาจะตอ้งท าการบนัทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองฯ 
และค่าครองชีพโดยขอ้มูลท่ีตอ้งท าการระบุมีดงัน้ี 
 ส่วนที ่1  กรอกขอ้มูลกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน, หลกัสูตร, สาขาวชิาเอก, กลุ่มสาขาวิชา, เพดานเงิน   
 

 
รูปจอภาพ SLF-0004-08 

 
ในระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และ ปวท. ไม่ตอ้งท าการระบุขอ้มูลในส่วนน้ีเน่ืองจากระบบจะ

ท าการแสดงขอ้มูลส่วนน้ีใหต้ามแบบค าขอกูย้มื/แบบค ายนืยนัฯ ท่ีผูกู้ย้มืไดมี้การระบุไว ้ แต่ส าหรับวธีิการระบุขอ้มูลนั้นจะตอ้ง

คน้หาจากขอ้มูลกลุ่มสาขาวชิามาตรฐานโดยคลิกท่ีปุ่ม  จะปรากฏจอภาพ ดงัรูปจอภาพ SLF-0004-09 
 

 

รูปจอภาพ SLF-0004-09 
 

ให้สถานศึกษาท าการเลือกกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานท่ีตอ้งการ แล้วคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลของ      
กลุ่มสาขาวชิามาตรฐาน, หลกัสูตร, สาขาวชิาเอก, กลุ่มสาขาวชิา ใหท้ าการคลิกท่ีขอ้มูลท่ีปรากฏมา ดงัรูปจอภาพ SLF-0004-10 
แลว้ขอ้มูลจะไปแสดงในช่องของกลุ่มสาขาวชิามาตรฐาน, หลกัสูตร, สาขาวชิาเอก, กลุ่มสาขาวชิา ในหนา้จอบนัทึกขอ้มูล และ
ระบบจะแสดงเพดานเงินกู ้ซ่ึงเป็นขอบเขตวงเงินการกูข้องค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาต่อปีการศึกษา 
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รูปจอภาพ SLF-0004-10 
หมายเหตุ : เน่ืองจากขอ้มูลเก่ียวกับสาขาวิชา เป็นขอ้มูลท่ีมาจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)           

หากสถานศึกษาพบวา่ไม่มีขอ้มูลของสาขาวชิา ใหท้ าการแจง้ขอเพ่ิมขอ้มูลกบัทาง สกอ. อีกคร้ัง 
 

ส่วนที ่2 การบนัทึกขอ้มูลค่าเล่าเรียน/ค่าใชจ่้าย  

 
รูปจอภาพ SLF-0004-11 

 

สถานศึกษาสามารถกรอกขอ้มูลตามรายการท่ีมีเคร่ืองหมาย  ซ่ึงขอ้มูลมาจากการเลือกความประสงค์ขอกูข้องผู ้
กูย้ืมในแบบค าขอกูย้ืมเงิน ถา้ขอ้มูลท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย ดงักล่าวจะไม่สามารถกรอกขอ้มูลได ้  ซ่ึงหากสถานศึกษาพบว่า
ข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยมืไม่ครบตามทีต้่องการจริง ให้สถานศึกษาท าการแจ้งผู้กู้ยืม และให้ผู้กู้ยืมท าการ Login เข้าสู่ระบบ
ส าหรับผู้กู้ยมืเพือ่ท าการแก้ไขแบบค าขอกู้ยมื/แบบค ายนืยนัฯ ให้ถูกต้อง ก่อนทีส่ถานศึกษาจะท าการบันทกึข้อมูลกรอบวงเงนิ 

จากรูปจอภาพท่ี SLF-0004-11 ให้สถานศึกษาท าการบันทึกกรอบวงเงิน ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาทั้งปี โดยต้องระบุแยกตามภาคการศึกษาที่มีการกู้ยืมจริงของสถานศึกษา เช่น มีการเปิดสอน 2 ภาคการศึกษา 
สถานศึกษาจะตอ้งระบุขอ้มูลทั้ง 2 ภาคเรียน  ส่วนค่าครองชีพระบบจะแสดงข้ึนมาตามระดบัการศึกษานั้น ๆ  

การระบุกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ถา้ผลรวมค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษามากกว่า
เพดานเงินกูย้มืจะไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้และระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน ดงัรูปจอภาพ SLF-0004-12 
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รูปจอภาพ SLF-0004-12 

 
 ส่วนที ่3 ส่วนของวงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรของสถานศึกษา 

 
รูปจอภาพ SLF-0004-13 

 

 ระบบจะแสดงยอดวงเงินการจดัสรรโดยแบ่งเป็น จ านวนผูกู้ย้มื ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา 
และค่าครองชีพ ท่ีสถานศึกษาไดรั้บ เน่ืองจากการบนัทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพของผูกู้ย้ืม ระบบจะมีการลดยอด
วงเงินโดยระบบจะมีการแจง้ในส่วนของยอดท่ีมีการคดัเลือกและยอดคงเหลือ หากยอดคงเหลือในส่วนใดส่วนหน่ึงเหลือยอด
เป็นศูนย ์สถานศึกษาจะไม่สามารถท าการบนัทึกกรอบวงเงินผูกู้เ้พ่ิมเติมได ้

 2. เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงผลการบนัทึกขอ้มูลดงัรูปจอภาพ 
SLF-0004-14 
 

 
รูปจอภาพ  SLF-0004-14 

 
4.3 การลบกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ 
 4.3.1  สถานศึกษาสามารถท าการลบกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ในกรณีท่ีมีการระบุขอ้มูลผิดพลาดหรือ
ตอ้งการยกเลิกการกู้ยืมของผูกู้ย้ืมในขั้นตอนน้ี เพ่ือท าการคืนยอดวงเงินจัดสรรให้สามารถท าการจัดสรรให้ผูกู้้รายอ่ืนได ้     
ก่อนท าการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการกูย้มื โดยท าการคน้หาขอ้มูลของผูกู้ย้มืท่ีตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0004-15 
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รูปจอภาพ  SLF-0004-15 

 

4.3.2 การลบขอ้มูล ให้คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะท าการยกเลิกกรอบวงเงินของผูกู้ย้ืม และระบบจะท า
การคืนยอดวงเงินจดัสรรท่ีมีการบนัทึกไวคื้นใหก้บัทางสถานศึกษา เพ่ือท่ีสถานศึกษาจะไดด้ าเนินการบนัทึกกรอบวงเงินให้ผู ้
กูย้มืรายน้ีใหม่อีกคร้ัง หรือท าการจดัสรรใหผู้กู้ร้ายอ่ืนได ้  
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บทที่  5 
การประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ยืม 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 ผูกู้ย้มืท่ีผา่นการคดัเลือกและมีการบนัทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนคา่ครองชีพ  ทางสถานศึกษาจะตอ้งท าการประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มืเงิน  เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการกูย้มืต่อไป  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 5.1  ให้สถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสของผู้บริหารสถานศึกษา                    
ให้สถานศึกษาท าการเลือกเมนูท่ี 1.คัดเลือกผู้กู้    1.1. บันทึกข้อมูล   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิกู้ยืม ดงัรูปจอภาพ SLF0005-01 
จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0005-02 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0005-01 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0005-02 

 
 5.2 ใหส้ถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ประเภทผูกู้ร้ายเก่า / รายใหม่ ระดบัการศึกษา ส่วนในช่องรายช่ือผูกู้ ้ใหท้ า
การเลือกรายช่ือ “ ท่ียงัไม่ประกาศ ” และเลือกวธีิการเรียงล าดบัขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ จากนั้นใหส้ถานศึกษาท าการคลิกปุ่ม 
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 ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ย้มืท่ียงัไม่ท าการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มื  ดงัรูปจอภาพ  
SLF-0005-03 
 

 
รูปจอภาพท่ี SLF-0005-03 

 
 5.3 ใหส้ถานศึกษาท าการคลิกท่ี  ตามรายช่ือท่ีตอ้งการประกาศรายช่ือ ใหมี้เคร่ืองหมาย  แสดงข้ึนมา จากนั้นให้

สถานศึกษาคลิกปุ่ม   
 5.4 หากสถานศึกษาตอ้งการดูรายช่ือผูกู้ท่ี้ไดมี้การประกาศรายช่ือไปแลว้ ให้สถานศึกษาท าการระบุขอ้มูล ประเภทผู ้
กูร้ายเก่า / รายใหม่ ระดบัการศึกษา ในช่องรายช่ือผูกู้ ้ให้เลือกรายช่ือ “ท่ีประกาศเรียบร้อยแลว้” และเลือกวิธีการเรียงล าดบัขอ้มูล 

จากนั้นคลิกปุ่ม  ดงัรูปจอภาพ SLF-0005-02 จานั้นระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ย้มืท่ีไดมี้การ
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไปแลว้ ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0005-04 
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รูปจอภาพ SLF-0005-04 

 

 5.5  สถานศึกษาสามารถท าการพิมพป์ระกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิ โดยคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะท าการแสดง
รายช่ือของผูกู้ย้มืท่ีไดก้ารประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิแลว้ ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0005-05 
  

 
รูปจอภาพ SLF-0005-05 
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บทที่  6 
การตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 

 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 เม่ือผูกู้ย้ืมท าการบนัทึกสัญญากูย้ืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan แลว้ทางสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารประกอบ เม่ือทางสถานศึกษาท าการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องสมบูรณ์            
ทางสถานศึกษาจะตอ้งเขา้มายนืยนัขอ้มูลสญัญากูย้มืเงินในระบบ e-Studentloan  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 6.1  ใหส้ถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช ้รหัสของผู้บริหารสถานศึกษา  เม่ือเขา้สู่
ระบบเรียบร้อยแลว้ให้สถานศึกษาท าการเลือกเมนูท่ี 2.สัญญา   2.1 บันทึกข้อมูล   ตรวจสอบสัญญา และเอกสารแนบ 
ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0006-01 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0006-02 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0006-01 

 

 

รูปจอภาพ SLF-0006-02 
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 6.2 ในการยืนยนัขอ้มูลการตรวจสอบสัญญาฯ ให้สถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน           
ในกรณีท่ีต้องการยืนยนัเฉพาะผูกู้ ้ยืมรายนั้ น หรือหากต้องการยืนยนัหลาย ๆ รายการ  สถานศึกษาไม่ต้องท าการระบุ              
เลขประจ าตวัประชน จากนั้นเลือกระดบัการศึกษา และท าการเลือก สถานะยังไม่ตรวจสอบสัญญา และเลือกวิธีการเรียงล าดบั

ขอ้มูลตามตอ้งการ  จากนั้นคลิกปุ่ม   ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ย้ืมท่ียงัไม่ท าการตรวจสอบ
สญัญาตามเง่ือนไขท่ีไดมี้การระบุไว ้ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0006-03 

 

รูปจอภาพ SLF-0006-03 

6.3 หากสถานศึกษาตอ้งการดูรายละเอียดสัญญาของผูกู้ย้ืมให้สถานศึกษาท าการคลิกท่ี เลขท่ีสัญญาของผูกู้ย้ืมท่ี
ตอ้งการดูรายละเอียดสญัญาดงัรูปจอภาพ SLF-0006-04 
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รูปจอภาพ SLF-0006-04 

 6.4 ให้สถานศึกษาท าการคลิกท่ี  ในช่องสัญญาถูกตอ้งเอกสารครบถว้น ตามรายช่ือท่ีตอ้งการตรวจสอบเอกสาร

สญัญา ใหมี้เคร่ืองหมาย  จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการตรวจสอบสญัญาฯ ตามรายช่ือ
ท่ีมีการคลิกเลือกท าเคร่ืองหมายไว ้
 6.5 หากสถานศึกษาตอ้งการดูรายช่ือผูกู้ท่ี้ไดท้ าการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบไปแลว้ ให้สถานศึกษาท าการ
ระบุเลขประจ าตวัประชาชนท่ีตอ้งการดูรายช่ือเฉพาะผูกู้ย้มืรายนั้น ๆ หรือหากตอ้งการดูรายช่ือหลาย ๆ ราย สถานศึกษาไม่ตอ้ง
ท าการระบุเลขประจ าตวัประชน จากนั้นเลือกระดบัการศึกษา และสถานะตรวจสอบสัญญาแล้ว และเลือกวิธีการเรียงล าดบั

ขอ้มูลตามตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ย้มืท่ีไดก้ารประกาศรายช่ือผูมี้
สิทธ์ิแลว้ ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0006-05 
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รูปจอภาพ SLF-0006-05 
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6.6 หากสถานศึกษาตอ้งการดูรายช่ือผูกู้ท่ี้ไดท้ าการตรวจสอบและยงัไม่ท าการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบแลว้ 
ให้สถานศึกษาท าการระบุเลขประจ าตวัประชาชนท่ีตอ้งการดูรายช่ือเฉพาะผูกู้ย้ืมรายนั้นๆ หรือหากตอ้งการดูรายช่ือหลาย ๆ 
รายการสถานศึกษาไม่ตอ้งท าการระบุเลขประจ าตวัประชน จากนั้นเลือกระดบัการศึกษา และดูทั้งหมด และเลือกวิธีการ

เรียงล าดับขอ้มูลตามต้องการ จากนั้ นคลิกปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ ้ยืมท่ีได้การ
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิแลว้ ดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0006-06 

 

รูปจอภาพ SLF-0006-06 
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บทที่  7 
การลงทะเบียนผู้กู้ยมื 

 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

 เม่ือสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารสัญญากูย้ืมเงิน และไดมี้การยืนยนัขอ้มูลสัญญากูย้ืมเงินใน
ระบบ e-Studentloan แลว้ ทางสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการบันทึกขอ้มูลลงทะเบียนให้กบัผูกู้ย้ืม ว่ายอดเงินท่ีผูกู้ย้ืม
ตอ้งการกูย้มืจริงในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพในภาคการศึกษานั้น ๆ และทาง
สถานศึกษาจะตอ้งท าการพิมพเ์อกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การศึกษา และค่าครองชีพเพ่ือใหผู้กู้ย้มื และผูมี้อ านาจของสถานศึกษาเป็นผูล้งนามรับรอง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

7.1 การค้นหาข้อมูลลงทะเบียนผู้กู้ยมื 
7.1.1 ให้สถานศึกษา Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช ้รหัสของผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เม่ือเขา้สู่

ระบบเรียบร้อยแลว้ให้สถานศึกษาท าการคลิกเลือกเมนูท่ี 3.ลงทะเบียน   3.1 บันทึกข้อมูล  ลงทะเบียนผู้กู้ยืม ดงัรูป
จอภาพ SLF-0007-01 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0007-02 

 

รูปจอภาพ SLF-0007-01 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0007-02 
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 7.1.2  หากสถานศึกษาตอ้งการค้นหาขอ้มูลของผูกู้ ้ยืมทีละราย โดยใช้เลขบัตรประชาชนในการคน้หา              

ใหส้ถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา  ภาคเรียนท่ี  และกดท่ีปุ่ม  จะปรากฏ ดงัรูปจอภาพ SLF-0007-03 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0007-03 

 
 7.1.3   ระบุเลขประจ าตวัประชาชน จากนั้นกดปุ่ม Tab  บนคียบ์อร์ด จากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลข้ึนมา ดงัรูป
จอภาพ SLF-0007-04 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0007-04 

 
 7.1.4   การคน้หาขอ้มูลโดยแสดงขอ้มูลผูข้อกูย้ืม สถานศึกษากรอกปีการศึกษา, ภาคเรียนท่ี, ผูกู้ร้ายเก่า/ผูกู้ร้าย

ใหม่, ระดบัการศึกษา, ชั้นปี คณะและเลือกสถานะยงัไม่ลงทะเบียน  จากนั้นคลิกปุ่ม   จะปรากฏ
หนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0007-05 
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รูปจอภาพ SLF-0007-05 

 
7.2 การบันทกึข้อมูลลงทะเบียนผู้กู้ยมื 
 7.2.1  หลงัจากท่ีท าการคน้หาขอ้มูลผูกู้ย้มืท่ีตอ้งการลงทะเบียนแลว้ ระบบจะแสดงขอ้มูลของผูกู้ย้มื ดงัรูป
จอภาพ SLF-0007-06 

 
รูปจอภาพ SLF-0007-06 

 
 7.2.2   ระบบจะแสดงขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนจากผูกู้ย้ืม (ขอ้มูลในส่วนน้ีแสดงมาจากการยืนยนั
ยอดเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองฯ ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง) ความประสงค์ขอกูย้ืม ว่าผูกู้ย้ืมมีการระบุความ
ประสงคข์อกูย้มือะไรบา้ง กรอบวงเงินทั้งปีของผูกู้ย้มืมียอดเงินเท่าใด จากหนา้จอระบบสถานศึกษาจะตอ้งท าการบนัทึกค่าเล่าเรียน 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ือง ส่วนค่าครองชีพ ถา้ผูกู้ย้ืมมีความประสงคข์อกูย้ืมค่าครองชีพ ระบบจะแสดงขอ้มูลค่าครองชีพข้ึนมาให ้
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โดยแบ่งจ่ายตามภาคเรียน เช่น ขอ้มูลกรอบวงเงินมี 2 ภาคเรียน จะแบ่งจ่ายภาคละ 6 เดือน ขอ้มูลกรอบวงเงินมี 3 ภาคเรียน     
จะแบ่งจ่ายภาคละ 4 เดือน ดงัรูปจอภาพท่ี  SLF-0007-07 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0007-07 

 
 7.2.3 เม่ือสถานศึกษาท าการะบุยอดเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาเรียบร้อยแลว้ 

ให้สถานศึกษาคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการลงทะเบียนของผูกู้ย้ืม และจะมีขอ้ความแจง้ว่า      
“ บันทกึข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ” ดงัรูปจอภาพ SLF-0007-08 จากนั้นใหส้ถานศึกษาท าการพิมพเ์อกสารใบลงทะเบียนฯ ในล าดบัต่อไป 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0007-08 

 
 7.2.4 เม่ือสถานศึกษาท าการะบุยอดเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน หรือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษามากกวา่
ยอดค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนจากผูกู้ย้มื จะมีขอ้ความแจง้วา่  “ จ านวนเงนิทีร่ะบุเกนิกว่าจ านวนเงนิทีผู้่กู้ยมืยนืยนั ไม่สามารถ
ท ารายการต่อได้ ”  ดงัรูปจอภาพ SLF-0007-09  ให้สถานศึกษาท าการตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึงก่อน หากพบขอ้ผิดพลาด
จากขอ้มูลการยนืยนัยอดคา่ใชจ่้ายจากผูกู้ย้มืใหส้ถานศึกษาท าการแจง้ใหผู้กู้ย้มืท าการตรวจสอบยอดการยืน่ยนัใหม่อีกคร้ัง 
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รูปจอภาพ SLF-0007-09 

 
7.3 การพมิพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรียน  
 7.3.1  หลงัจากท่ีท าการคน้หาขอ้มูลผูกู้ย้มืท่ีท าการบนัทึกขอ้มูลลงทะเบียนแลว้ ระบบจะแสดงขอ้มูลการ
ลงทะเบียนของผูกู้ย้มื ดงัรูปจอภาพ SLF-0007-10 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0007-10 

 

7.3.2 ใหส้ถานศึกษาคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0007-11 
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รูปจอภาพ SLF-0007-11 

 
 7.3.3   เม่ือท าการพิมพเ์อกสารใบลงทะเบียนฯ แลว้ ให้ทางสถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
โดยเฉพาะจ านวนเงนิทีข่อกู้ยมื ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องสถานศึกษาจะต้องท าการแก้ข้อมูลการลงทะเบียนฯ ใหม่
อกีคร้ัง หากพบวา่ถูกตอ้งแลว้สถานศึกษาจะตอ้งใหผู้กู้ย้มืและผูมี้อ านาจของสถานศึกษาท าการลงนามรับรองความถูกตอ้ง
ต่อไป  
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บทที่  8 
  การตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ 

 เม่ือสถานศึกษาท าการพิมพเ์อกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบั
การศึกษา  ค่าครองชีพให้ผูกู้ ้ยืม และ ผูมี้อ  านาจของสถานศึกษา ลงนามรับรอง เรียบร้อยแล้วสถานศึกษาจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย และท าการยืนยนัขอ้มูลการลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan 
จากนั้นระบบจะด าเนินการส่งขอ้มูลใหธ้นาคารท่ีเป็นขอ้มูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหธ้นาคารเตรียมขอ้มูลการโอนเงินต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 
 8.1  ใหส้ถานศึกษาท าการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช ้รหัสของผู้บริหารสถานศึกษา ใหส้ถานศึกษา
ท าการเลือกเมนูท่ี  3.ลงทะเบียน   3.1 บันทกึข้อมูล   ตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูป
จอภาพท่ี SLF-0008-01 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0008-02 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0008-01 

 

 

รูปจอภาพ SLF-0008-02 
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8.2 ในการยืนยนัขอ้มูลการตรวจสอบใบลงทะเบียนฯ นั้น สถานศึกษาจะตอ้งท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนท่ี
ตอ้งการตรวจสอบใบลงทะเบียนฯ ในกรณีท่ีตอ้งการตรวจสอบใบลงทะเบียนฯ เฉพาะผูกู้ย้ืมรายนั้น ๆ ให้สถานศึกษาท าการ
ระบุเลขประจ าตวัประชาชน หรือในกรณีท่ีตอ้งการตรวจสอบใบลงทะเบียนฯ แยกตามประเภทผูกู้ร้ายเก่า หรือรายใหม่ ในกรณี
ท่ีตอ้งการตรวจสอบใบลงทะเบียนฯ แยกตามการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ให้สถานศึกษาท าการเลือกโอนเงินผ่านบญัชี
ธนาคารตามตอ้งการ  จากนั้นเลือกระดบัการศึกษา และ สถานะยังไม่ยืนยันส่งข้อมูล และเลือกวิธีการเรียงล าดบัขอ้มูลตาม

ตอ้งการ  จากนั้นคลิกปุ่ม   ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ ้ยืมท่ียงัไม่ยืนยนัส่งขอ้มูลแบบ
ยนืยนัการลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีสถานศึกษาไดมี้การก าหนดไว ้ดงัรูปจอภาพ SLF-0008-03 

 

รูปจอภาพ SLF-0008-03 
 

8.3  ใหส้ถานศึกษาท าการคลิกท่ี  ในคอลมัน์ยนืยนัการส่งขอ้มูลตามรายช่ือท่ีตอ้งการตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯ 
ของผูกู้ ้ยืมรายนั้น ๆ ให้ปรากฏเป็นคร่ืองหมาย  ดังรูปจอภาพ SLF-0008-04 เม่ือท าการเลือกขอ้มูลตามท่ีตอ้งการครบ

เรียบร้อยแลว้ ให้สถานศึกษาท าการคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงขอ้ความแจง้ให้ “ยืนยนัการส่งขอ้มูล

ลงทะเบียน”  ดงัรูปจอภาพ SLF-0008-05 จากนั้นให้คลิกปุ่ม    เพ่ือท าการยืนยนัการส่งขอ้มูลฯ ตามรายช่ือท่ี
สถานศึกษาไดท้ าการเลือกไว ้จากนั้นระบบจะท าการขอ้ความแจง้ให้สถานศึกษาทราบผลการบนัทึกขอ้มูลว่า “บนัทึกขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้”  ดงัรูปจอภาพ SLF-0008-06 
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รูปจอภาพ SLF-0008-04 

   

 
รูปจอภาพ SLF-0008-05 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0008-06 

 หมายเหตุ : ก่อนทีส่ถานศึกษาจะท าการบันทกึเพือ่ยนืยนัการส่งข้อมูลของผู้กู้รายนั้น ๆ  ขอให้ทางสถานศึกษา และผู้
กู้ยมื ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารแบบลงทะเบียนฯ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นให้ผู้กู้ยมื และผู้บริหารสถานศึกษาท าการลงนาม
ในเอกสารแบบลงทะเบียนฯ ให้เรียบร้อยก่อน ทีจ่ะด าเนินการยนืยนัการส่งข้อมูลของผู้กู้รายนั้น ๆ เพราะถ้ามกีารยนืยนัการส่ง
ข้อมูลไปแล้ว เมือ่ส้ินวนักองทุนฯ จะส่งข้อมูลใบลงทะเบียนฯ ให้กบัทางธนาคาร เพือ่ทางธนาคารจะได้ด าเนินการเตรียมข้อมูล
การโอนเงนิค่าครองชีพให้ผู้กู้ยมื ดงันั้นหาเกดิปัญหาทางกองทุนฯ จะไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้  
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 8.4  หากสถานศึกษาตอ้งการดูรายช่ือของผูกู้ท่ี้ไดท้ าการยนืยนัฯ การตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯ ไปแลว้ สถานศึกษา
จะตอ้งท าการระบุ ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  (ระบุขอ้มูลเลขประจ าตวัประชาชน  ในกรณีท่ีตอ้งการตรวจสอบเฉพาะผูกู้ย้มืราย
นั้น ๆ)  จากนั้นเลือกระดับการศึกษา และเลือกสถานะ ยืนยันส่งข้อมูลแล้ว และเลือกวิธีการเรียงล าดบัขอ้มูลตามตอ้งการ 

จากนั้นคลิกปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ ้ยืมท่ีได้การยืนยนัฯ การตรวจสอบแบบ
ลงทะเบียนฯ ไปแลว้ ตามเง่ือนไขท่ีไดมี้การเลือกไวด้งัรูปจอภาพท่ี รูปจอภาพ SLF-0008-07 
 

 

รูปจอภาพ SLF-0008-07 

8.5   หากสถานศึกษาตอ้งการดูรายช่ือผูท่ี้ไดท้ าการยืนยนัการตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯ แลว้ และยงัไม่ไดท้ าการ
ยนืยนัตรวจสอบ ให้สถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ภาคการศึกษา (ระบุขอ้มูลเลขประจ าตวัประชาชน  ในกรณีท่ีตอ้งการ
ตรวจสอบเฉพาะผูกู้ย้มืรายนั้น ๆ) จากนั้นเลือกระดบัการศึกษา และสถานะ ดูทั้งหมด เลือกวธีิการเรียงล าดบัขอ้มูลตามตอ้งการ    

จากนั้นคลิกปุ่ม   ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ ้ยืมท่ีไดท้ าการยืนยนัการตรวจสอบแบบ
ลงทะเบียนฯ แลว้ และยงัไม่ไดท้ าการยนืยนัตรวจสอบ ดงัรูปจอภาพ SLF-0008-08 
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รูปจอภาพ SLF-0008-08 
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บทที่  9 
การสอบถามข้อมูล 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ 

 ระบบ e-Studentloan มีระบบการตรวจสอบสถานการณ์ด าเนินการของผูกู้ย้ืม และของสถานศึกษา เพื่อถานศึกษา
สามารถท าการตรวจสอบว่าการด าเนินการในระบบ  e-Studentloan ได้ท าข้อมูลครบถ้วนตามขั้ นตอนในระบบ                          
e-Studentloan หรือไม่ ซ่ึงจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถตรวจสอบและควบคุมการท างานให้อยูภ่ายในขอบเขตระยะเวลาการ
ด าเนินการท่ีทางกองทุนฯ ก าหนดได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การตรวจสอบสถานะการด าเนินงานของผูกู้ย้มื 

2. การตรวจสอบสถานะการด าเนินงานในระบบ e-Studentloan ของสถานศึกษา (ภาพรวม) 

3. การตรวจสอบรายช่ือของผูกู้ย้มืท่ีสถานศึกษายงัไม่ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีสิทธิกูย้มืเงิน 

4. การตรวจสอบรายช่ือของผูกู้ย้มืท่ีสถานศึกษายงัไม่บนัทึกแบบลงทะเบียนใหก้บัผูกู้ย้มื 

5. การตรวจสอบรายช่ือของผูกู้ย้มืท่ีสถานศึกษายงัไม่ยนืยนัแบบลงทะเบียนใหก้บัผูกู้ย้มื 

9.1 การตรวจสอบสถานะการด าเนินงานของผู้กู้ยมื 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบสถานะของผูกู้ ้ยืมว่าปัจจุบันได้มีการด าเนินการในระบบ e-Studentloan           
วา่อยูใ่นขั้นตอนใด  

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

  1. ให้สถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา จากนั้น
ให้สถานศึกษาท าการคลิกเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการด าเนินการ   ตรวจสอบสถานะ   ตรวจสอบสถานะการ
ด าเนินงานของผู้กู้ยมื ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-01 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0009-02 

 

 

รูปจอภาพ SLF-0009-01 
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รูปจอภาพ SLF-0009-02 
 

2. ให้สถานศึกษาท าการระบุขอ้มูล เลขประจ าตวัประชาชน  หากไม่ทราบเลขประจ าตวัประชาชน  ให้คลิกท่ีปุ่ม 

ระบบจะแสดงหนา้จอคน้หาขอ้มูล ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-03 จากหนา้จอสถานศึกษาสามารถท าการคน้หาขอ้มูลได้

ตามช่ือ – นามสกุล ไดโ้ดยการกรอกขอ้มูลช่ือ-นามสกุล ท่ีใกลเ้คียงจากนั้นคลิกปุ่ม  ระบบจะท าการแสดง
ขอ้มูลดงัรูปจอภาพ SLF-0009-04 

 

 

รูปจอภาพ SLF-0009-03 
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รูปจอภาพ SLF-0009-04 

3.   คลิกขอ้มูลผูกู้ ้ยืมจากผลการคน้หา ระบุการศึกษา ภาคเรียน ท่ีตอ้งการตรวจสอบสถานะ จากนั้นกดปุ่ม 

 ระบบจะแสดงสถานะการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนั ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-05 

 

รูปจอภาพ SLF-0009-05 

4. จากรูปจอภาพท่ี SLF-0009-05 ระบบจะแสดงสถานะการด าเนินการทั้งส่วนท่ีเป็นของผูกู้ย้มืและสถานศึกษา 
พร้อมทั้งวนัท่ีด าเนินการ ว่าสถานะข้อมูลของผู้กู้ยมืในระบบ e-Studentloan มกีารด าเนินการถึงขั้นตอนไหน 
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9.2 การตรวจสอบสถานะการด าเนินงานในระบบ e-Studentloan ของสถานศึกษา (ภาพรวม)   

สถานศึกษาสามารถตรวจสอบภาพรวมในการด าเนินงานของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan ไดว้า่              ใน
ปัจจุบนัการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไดมี้การด าเนินงานในส่วนของผูกู้ย้มือยา่งไรบา้งแลว้และมีจ านวนเท่าไร 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

  1. ให้สถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา จากนั้น
ให้สถานศึกษาท าการคลิกเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการด าเนินการ   ตรวจสอบสถานะ   ตรวจสอบสถานะการ
ด าเนินงานของผู้กู้ยมื ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-06 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0009-07 

 

 

รูปจอภาพ SLF-0009-06 

 

รูปจอภาพ SLF-0009-07 

 
2. เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเข้าสู่เมนูการท างานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ ให้สถานศึกษาท าการระบุ                     

ปี การศึกษา ภาคเรียนท่ี ประเภทผูกู้ ้ และกดปุ่ม    ระบบจะแสดงข้อมูลจ านวน            
ผูกู้ย้มืท่ีมีการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-08 
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รูปจอภาพ SLF-0009-08 

 

9.3 การตรวจสอบรายช่ือผู้กู้ยมืทีส่ถานศึกษายงัไม่ประกาศรายช่ือผู้ทีม่สิีทธิกู้ยมื 
 สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือของผูกู้ย้ืมท่ีสถานศึกษาท าการบนัทึกกรอบวงเงินในระบบ e-Studentloan 
เรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่ด าเนินการประกาศรายช่ือผูท่ี้มีสิทธิกูย้มืเงินในระบบ e-Studentloan  
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ใหส้ถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช ้รหัสของผู้ปฏิบัตงิาน  ให้เลือกเมนู ตรวจสอบ
สถานะการด าเนินการ   ตรวจสอบสถานะ   รายช่ือผู้กู้ที่สถานศึกษายังไม่ประกาศรายช่ือฯ ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-09 จากนั้นระบบ
จะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0009-10 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0009-09 
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รูปจอภาพ SLF-0009-10 

 
2. ให้สถานศึกษาระบุปีการศึกษา  เลือกประเภทผูกู้ย้ืม  ระดับการศึกษา  คณะ และวิธีการจัดเรียงขอ้มูล จากนั้นกดปุ่ม 

 ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลและแสดงรายช่ือผูกู้ย้มืท่ีสถานศึกษาไดท้ าการบนัทึกกรอบวงเงินเรียบร้อยแลว้ 
แต่ยงัไม่ไดป้ระกาศรายช่ือผูท่ี้มีสิทธิกูย้มืเงินในระบบ e-Studentloan ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-11 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0009-11 

 
9.4 การตรวจสอบรายช่ือผู้กู้ยมืทีส่ถานศึกษายงัไม่บนัทกึแบบลงทะเบียนเรียน 
 สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือของผูกู้ ้ยืมท่ีสถานศึกษาได้มีการประกาศรายช่ือผูท่ี้มีสิทธิกู้ยืมเงิน
เรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่ด าเนินการบนัทึกแบบลงทะเบียนเรียนและในรายงานยงับอกสถานะรายการท่ีจะตอ้งด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปดว้ย 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้ รหัสของผู้ปฏิบัติงาน      เลือกเมนู 

ตรวจสอบสถานะการด าเนินการ   ตรวจสอบสถานะ   รายช่ือผู้กู้ที่สถานศึกษายังไม่บันทึกแบบลงทะเบียน                    
ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-12 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0009-13 

 
รูปจอภาพ SLF-0009-12 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0009-13 

 
 

2. ใหส้ถานศึกษาระบุปีการศึกษา  ภาคเรียน เลือกประเภทผูกู้ ้ ระดบัการศึกษา คณะ และวธีิการจดัเรียงขอ้มูล  จากนั้นกดปุ่ม  

 ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลและแสดงรายช่ือผูกู้ย้มืท่ีสถานศึกษาไดท้ าการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิกูย้ืมเงิน
ไปแลว้ แต่ยงัไม่บนัทึกแบบลงทะเบียนเรียนให้กบัผูกู้ย้ืมในระบบ  e-Studentloan และในรายงานยงับอกสถานะรายการท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปดว้ย ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-14 
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รูปจอภาพ SLF-0009-14 

 
9.5 การตรวจสอบรายช่ือผู้กู้ยมืทีส่ถานศึกษายงัไม่ยนืยนัผลการตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือผูกู้ ้ยืมท่ีสถานศึกษายงัไม่ด าเนินการยืนยนัผลการตรวจสอบแบบ
ลงทะเบียนเรียนใหก้บัผูกู้ย้มืในระบบ e-Studentloan  

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ให้สถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัติงาน      เลือกเมนู 

ตรวจสอบสถานะการด าเนินการ   ตรวจสอบสถานะ   รายช่ือผู้กู้ทีส่ถานศึกษายงัไม่ยนืยนัแบบลงทะเบียน ดงัรูปจอภาพ 
SLF-0009-15 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0009-16 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0009-15 
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รูปจอภาพ SLF-0009-15 

 
2. ใหส้ถานศึกษาระบุปีการศึกษา  ภาคเรียน เลือกประเภทผูกู้ ้ ระดบัการศึกษา คณะ และวิธีการจดัเรียงขอ้มูล  จากนั้นกดปุ่ม 

 ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลและแสดงรายช่ือของผูกู้ย้ืมท่ีสถานศึกษายงัไม่ประยืนยนัผลการตรวจสอบ
แบบลงทะเบียนใหก้บัผูกู้ย้มืในระบบ e-Studentloan ดงัรูปจอภาพ SLF-0009-16 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0009-16 
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บทที่ 10 
รายงาน 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ 

 ระบบ e-Studentloan มีระบบรายงานสถานะการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อท่ีทางสถานศึกษาจะไดท้ าการ
ตรวจสอบขอ้มูลการด าเนินการ ซ่ึงจะช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถควบคุมการท างานใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตและระยะเวลาการ
ด าเนินการท่ีทางกองทุนฯ ก าหนดไวซ่ึ้งรายงาน ณ ปัจจุบนัมีดงัน้ี 

1. รายงานสถิตกิารจดัสรรวงเงนิ 

2. รำยงำนผูป้ระสงคข์อกู้ 

3. รายงานการบนัทกึรอบวงเงนิค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 

4. รายงานการประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ยมื 

5. รายงานการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 

6. รายงานสถานะการยนืยนัค่าเล่าเรียน     

7. รายงานการลงทะเบียน 

8. รายงานการตรวจสอบใบลงทะเบยีน 

 

10.1 รายงานสถิตกิารจดัสรรวงเงนิ 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบยอดวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจากตน้สงักดัของสถานศึกษา (คณะอนุกรรมการบญัชี
จ่ายท่ี 1 และ 2 ) โดยหนา้จอการรายงานสามารถใชง้านไดท้ั้งรหสัสถานศึกษาระบบงาน ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงวธีิการเขา้สู่ระบบมีดงัน้ี 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม   รายงานสถิตกิารจดัสรรวงเงนิ  ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-01  
 
รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม   รายงานสถิตกิารจดัสรรวงเงนิ ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-01  
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รูปจอภาพ SLF-0010-01 
ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1. เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างานแลว้ระบบจะแสดงหนา้จอ ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-02 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-02 

 

2.  ระบุช่วงปีการศึกษา เช่น 2551 - 2556 หากตอ้งการดูแค่ปีการศึกษาเดียว ใหร้ะบุปีการศึกษา 2556-2556  และเลือก

ระดบัการศึกษา  ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-03 จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงรายงานสถิติการจดัสรร
วงเงิน ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-04 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-03 

 



                                                              กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  66  
 

                                                                                                                    http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-04 

 
10.2 รายงานผู้ประสงค์ขอกู้ 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือของนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ียืน่ความประสงคข์อกูย้มืกองทุน กยศ. มายงั
สถานศึกของท่านได ้

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม   รายงานผู้ประสงค์ขอกู้  ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-05 
 
รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม   รายงานผู้ประสงค์ขอกู้  ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-05 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-05 

 
ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1.   เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน ระบบจะแสดงหนา้จอ  ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-06 ให้
สถานศึกษาท าการ ระบุปีการศึกษา  เทอมท่ี ประเภทผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา และเรียงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ (สถานศึกษาสามารถ
ระบุไดว้า่จะเรียกดูขอ้มูลตามเลขท่ีบตัรประชาชน ชั้นปี  เป็นตน้) ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-07 
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รูปจอภาพ SLF-0010-06 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-07 

 

 2.   เม่ือท าการระบุขอ้มูลเสร็จแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF- 
SLF-0010-08  สถานศึกษาสามารถคลิกท่ีรายช่ือของนกัเรียน/นกัศึกษาเพ่ือดูขอ้มูลแบบค าขอกูย้มื/แบบค ายนัยนัขอกูย้มืท่ี
นกัเรียน/นกัศึกษาไดท้ าการกรอกขอ้มูลไวใ้นระบบ ดงัรูปจอภาพ SLF- SLF-0010-09  และหากสถานศึกษาคลิกปุ่ม  

  ระบบจะแสดงรายงานผูป้ระสงคข์อกู ้ ดงัรูปจอภาพ SLF- SLF-0010-10   
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รูปจอภาพ SLF-0010-08 
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รูปจอภาพ SLF-0010-09 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-10 
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 10.3 รายงานการบันทกึกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือ หรือกรอบวงเงิน วนัท่ีด าเนินการของผูกู้ย้มืท่ีมีการบนัทึกกรอบวงเงินค่า
เล่าเรียนค่าครองชีพ โดยหนา้จอการรายงานสามารถใชง้านไดท้ั้งรหสัสถานศึกษาระบบงาน ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงวธีิการเขา้สู่ระบบมีดงัน้ี 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม    รายงานการบันทกึกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ดงัรูป
จอภาพ SLF-0010-11 
 
รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม    รายงานการบันทกึกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ดงัรูป
จอภาพ SLF-0010-11 

 

รูปจอภาพ SLF-0010-11 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 
1.   เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน ระบบจะแสดงหน้าจอ  ดังรูปจอภาพ SLF-0010-12 ให้

สถานศึกษาท าการ ระบุปีการศึกษา ประเภทผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา ช่องประกาศ ณ วนัท่ี จนถึงวนัท่ี ให้กรอกขอ้มูลช่วงวนัท่ีมี
การด าเนินการ เช่น หากตอ้งการดูช่วงวนัท่ี 1 ม.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556 ให้กรอกขอ้มูลเป็น 01/01/2556 ถึง 31/12/2556 และ
เรียงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ (สถานศึกษาระบุไดว้า่จะเรียกดูขอ้มูลตามเลขท่ีบตัรประชาชน ชั้นปี หรือคณะ) ดงัรูปจอภาพ SLF-
0010-13 
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รูปจอภาพ SLF-0010-12 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-13 

 

 2.   เม่ือท าการระบุเสร็จแลว้ ให้คลิกท่ีปุ่ม  จะปรากฏหนา้จอรายงานการบนัทึกกรอบวงเงิน
ค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ดงัรูปจอภาพ SLF- SLF-0010-14 
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รูปจอภาพ SLF- SLF-0010-14 

 
10.4 รายงานการประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ยมื 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือ วนัท่ีด าเนินการของผูกู้ย้มืท่ีมีการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มื  โดย
หนา้จอการรายงานสามารถใชง้านไดท้ั้งรหสัสถานศึกษาระบบงาน ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา และผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 
ซ่ึงวธีิการเขา้สู่ระบบมีดงัน้ี 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม    รายงานการประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ยมื ดงัรูปจอภาพ SLF-
0010-15 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่ 1. คดัเลอืกผู้กู้    1.2 รายงานและสอบถาม    รายงานการประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิกู้ยมื ดงัรูปจอภาพ SLF-
0010-15 
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รูปจอภาพ SLF-0010-15 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1. เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0010-16 ใหส้ถานศึกษา 
 ระบุปีการศึกษา ภาคเรียนท่ี ประเภทผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา คณะ  ช่องประกาศ ณ วนัท่ี จนถึงวนัท่ี ใหก้รอกขอ้มูลช่วงวนัท่ีมี
การด าเนินการ เช่น หากตอ้งการดูช่วงวนัท่ี 1 ม.ค. 2553 ถึง 12 ธ.ค. 2553 ใหก้รอกขอ้มูลเป็น 01/01/2553 ถึง 12/12/2553และ
เรียงขอ้มูลตามดงัรูปจอภาพ SLF-0010-17 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-16 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-17 
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 2.   เมื่อท าการระบุเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่  จะปรากฏรายงานการประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิ ์ดงัรูป
จอภาพ SLF-0010-18 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-18 

 
 
 

10.5 รายงานการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีสถานศึกษาไดท้ าการตรวจสอบสญัญาฯ ในระบบได้
โดยหนา้จอการรายงานสามารถใชง้านไดท้ั้งรหสัสถานศึกษาระบบงาน ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ดงัน้ี 
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รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่ 2. สัญญา    2.3 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ  ดงัรูปจอภาพ 
SLF-0010-19 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่ 2. สัญญา    2.3 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ  ดงัรูปจอภาพ 
SLF-0010-19 

 

รูปจอภาพ SLF-0010-19 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1.   เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน แลว้ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0010-20 ให้
สถานศึกษา ระบุปีการศึกษา ประเภทผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา ช่องประกาศ ณ วนัท่ี จนถึงวนัท่ี ใหก้รอกขอ้มูลช่วงวนัท่ีมีการ
ด าเนินการ เช่น หากตอ้งการดูช่วงวนัท่ี 1 ม.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556 ใหก้รอกขอ้มูลเป็น 01/01/2556 ถึง 31/12/2556 และเลือก
เรียงขอ้มูลตามตอ้งการ ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-21 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-20 
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รูปจอภาพ SLF-0010-21 

 2.   เมื่อท าการระบุเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่  ระบบจะแสดงรายงานการประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิ ์
ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-22 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-22 

 
10.6 รายงานสถานะการยนืยนัค่าเล่าเรียน     

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือและขอ้มูลของนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการบนัทึกรายการค่า
เล่าเรียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง หรือนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีไดด้ าเนินการบนัทึก
รายการ  โดยหนา้จอการรายงานสามารถใชง้านไดท้ั้งรหสัสถานศึกษาระบบงาน ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา และ
ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา ซ่ึงวธีิการเขา้สู่ระบบมีดงัน้ี 
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รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานสถานะการยนืยนัค่าเล่าเรียน    ดงัรูปจอภาพ 
SLF-0010-23 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่ 3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานสถานะการยนืยนัค่าเล่าเรียน     ดงัรูปจอภาพ 
SLF-0010-23 

 

 

รูปจอภาพ SLF-0010-23 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1.   เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน แลว้ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0010-24 ให้
สถานศึกษา ระบุปีการศึกษา  ภาคเรียน  ประเภทผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา สถานการณ์ยนืยนัค่าเล่าเรียน และเลือกเรียงขอ้มูลตาม
ตอ้งการ ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-25 

 



                                                              กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  78  
 

                                                                                                                    http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-24 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-25 

 

 2.   เมื่อท าการระบุเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่  ระบบจะแสดงรายงานสถานะการยนืยนัค่าเล่าเรียนฯ 
ตามเง่ือนท่ีไดท้ าการระบุไว ้ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-26 
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รูปจอภาพ SLF-0010-26 
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10.7 รายงานการประกาศลงทะเบยีน 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือ จ านวนเงินท่ีท าการลงทะเบียน วนัท่ีด าเนินการแต่ละภาคเรียนของผู ้
กูย้มืท่ีมีการบนัทึกการลงทะเบียน และเป็นรายงานท่ีช่วยในการคดัลอกขอ้ไปด าเนินการในเร่ืองของใบน าส่งเอกสารได ้ 
โดยหนา้จอการรายงานสามารถใชง้านไดท้ั้งรหสัสถานศึกษาระบบงาน ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา และผูป้ฏิบติังาน
สถานศึกษา ซ่ึงวธีิการเขา้สู่ระบบมีดงัน้ี 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการลงทะเบียนนักศึกษา ดงัรูปจอภาพ SLF-
0010-27 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่ 3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการลงทะเบียนนักศึกษา ดงัรูปจอภาพ SLF-
0010-27 

 

รูปจอภาพ SLF-0010-27 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1.   เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน แลว้ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0010-28 ให้
สถานศึกษา ระบุปีการศึกษา ประเภทผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา คณะ  ช่องประกาศ ณ วนัท่ี จนถึงวนัท่ี ใหก้รอกขอ้มูลช่วงวนัท่ี
มีการด าเนินการ เช่น หากตอ้งการดูช่วงวนัท่ี 1 ม.ค. 2553 ถึง 12 ธ.ค. 2552 ใหก้รอกขอ้มูลเป็น 01/01/2553 ถึง 12/12/2553
และเลือกเรียงขอ้มูลตามตอ้งการ ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-29 
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รูปจอภาพ SLF-0010-28 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-29 

 

 2.   เมื่อท าการระบุเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่  ระบบจะแสดงรายงานการลงทะเบยีน ดงัรูป
จอภาพ SLF-0010-30 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-30 
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10.8 รายงานการตรวจสอบลงทะเบียน 

สถานศึกษาสามารถท าการตรวจสอบรายช่ือ จ านวนเงินท่ีท าการลงทะเบียน วนัท่ีด าเนินการแต่ละภาคเรียนของผู ้
กูย้มืท่ีมีการบนัทึกการลงทะเบียน และเป็นรายงานท่ีช่วยในการคดัลอกขอ้ไปด าเนินการในเร่ืองของใบน าส่งเอกสารได ้ 
โดยหนา้จอการรายงานสามารถใชง้านไดท้ั้งรหสัสถานศึกษาระบบงาน ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา และผูป้ฏิบติังาน
สถานศึกษา ซ่ึงวธีิการเขา้สู่ระบบมีดงัน้ี 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการตรวจสอบลงทะเบียนนักศึกษา ดงัรูป
จอภาพ SLF-0010-31 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่ 3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการตรวจสอบลงทะเบียนนักศึกษา ดงัรูป
จอภาพ SLF-0010-31 

 

รูปจอภาพ SLF-0010-31 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 

1.   เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน แลว้ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0010-32 ให้
สถานศึกษา ระบุปีการศึกษา ประเภทผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา คณะ  ช่องประกาศ ณ วนัท่ี จนถึงวนัท่ี ใหก้รอกขอ้มูลช่วงวนัท่ี
มีการด าเนินการ เช่น หากตอ้งการดูช่วงวนัท่ี 1 ม.ค. 2555 ถึง 1 ก.ย. 2555 ใหก้รอกขอ้มูลเป็น 01/01/2553 ถึง 01/09/2555 
และเลือกเรียงขอ้มูลตามตอ้งการ ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-33 

 



                                                              กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  84  
 

                                                                                                                    http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-32 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-33 

 

 2.   เมื่อท าการระบุเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่  ระบบจะแสดงรายงานการตรวจสอบลงทะเบยีน 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0010-34 
 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0010-34 
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บทที่ 11 
การแก้ไขข้อมูล 

 
วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ 

 ในระบบ e-Studentloan นั้นทางสถานศึกษาสามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลไดใ้นบางส่วนงาน ซ่ึงจะช่วยให้
สถานศึกษาสามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ซ่ึง ณ ปัจจุบนัทางสถานศึกษาสามารถด าเนินการแกไ้ขได้
ดงัน้ี 

 1. การแกไ้ขกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ (หลงัจากท่ีมีการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิแลว้) 

2. แกไ้ขขอ้มูลสถานศึกษา 

3. แกไ้ขขอ้มูลผูด้  าเนินการของสถานศึกษา 

11.1 การแก้ไขกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ 
11.1.1  ใหส้ถานศึกษาท าการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัตขิองสถานศึกษา  

จากนั้นใหท้ าการคลิกเลือกเมนูท่ี 1.คดัเลอืกผู้กู้   1.3 แก้ไขข้อมูล   แก้ไขกรอบวงเงนิค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ดงัรูป
จอภาพ SLF-0011-01 เม่ือท าการคลิกระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0011-02 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0011-01 
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รูปจอภาพ SLF-0011-02 

 

11.1.2 ใหส้ถานศึกษาท าการระบุเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้มืท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลการบนัทึก

กรอบวงเงินค่าเล่าเรียน/ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองฯ จากนั้นคลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงขอ้มูลโดยแบ่งการแสดงขอ้มูลเป็น 
4 ส่วน ดงัรูปจอภาพ SLF-0011-03 

ส่วนที ่1  
 แสดงขอ้มูล ช่ือ – นามสกลุ ของผูกู้ย้มื ระดบัการศึกษา และเพดานเงินกูร้ายปีของผูกู้ย้มื 

ส่วนที ่2 
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แสดงขอ้มูลยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบนัจากยอดวงเงินการจดัสรรวงเงินของสถานศึกษาตาม 
ระดบัการศึกษาของผูกู้ย้มื 
 
ส่วนที ่3  

แสดงขอ้มูลความประสงคข์อกูย้มืเงินตามใบค าขอกูย้มืเงินวา่ ผูกู้ย้มืมีความประสงคข์อกูย้มือะไรบา้ง 
และ แสดงขอ้มูลการบนัทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองฯ และค่าครองชีพเดิมท่ีสถานศึกษาไดมี้
การบนัทึกไว ้

 
 

 ส่วนที ่4 
แสดงขอ้มูลรายละเอียดค่าเล่าเรียน/ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองฯ ท่ีจะท าการแกไ้ขกรอบวงเงินค่าล่าเรียน/

ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองฯ 

 
รูปจอภาพ SLF-0011-03 
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11.1.3   ใหส้ถานศึกษาท าการแกไ้ขขอ้มูลการบนัทึกกรอบวงเงินคา่เล่าเรียน/ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ือง ( ตามความเป็น
จริง ) ในส่วนที4่ ดงัรูปจอภาพ SLF-0011-04 โดยมีขอ้สงัเกตดงัน้ี 

11.1.3.1   ยอดจ านวนเงินรวมของค่าเล่าเรียน และค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองจะตอ้งไม่เกินเพดานเงินกูต้ลอดปีของผู ้
กูย้มื  

11.1.3.2   ยอดจ านวนเงินรวมของทั้งหมด ในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ือง และค่าครองชีพ 
จะตอ้งไม่เกินจ านวนยอดวงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรวงเงินของสถานศึกษาดงัรูปภาพท่ี SLF-0011-04 หลงัจากท่ีสถานศึกษา

ท าการระบุยอดเงินท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลค่าเล่าเรียน/ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ือง เรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกปุ่ม  เพื่อ
ท าการบนัทึกขอ้มูลการแกไ้ขกรอบงค่าเล่าเรียน/ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ือง 

 
รูปจอภาพ SLF-0011-04 

 

11.1.4 ในกรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลเอกสารใบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและมีการยนืยนัการตรวจสอบ
เอกสารใบลงทะเบียนเรียนไปแลว้ สถานศึกษาจะไม่สามารถท าการแกไ้ขกรอบวงเงินของภาคเรียนท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล
ลงทะเบียนดงักล่าวไปแลว้ได ้ โดยระบบจะแสดงขอ้ความในสถานะการลงทะเบียนเป็นตวัหนงัสือสีแดงดงัรูปภาพท่ี SLF-
0011-05 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0011-05 

 
11.1.5  ในกรณีท่ีการบนัทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ เดิมของสถานศึกษามีการบนัทึกการขอกูไ้ว ้2 ภาค

การศึกษา และภายหลงัมีการปรับกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ใหเ้ป็น 3 ภาคการศึกษา จะมีผลต่อการไดรั้บการโอน
เงินค่าครองชีพในเอกสารใบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
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11.1.5.1  ในกรณีท่ีมีการปรับกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ใหเ้ป็น 3 ภาคการศึกษาก่อนการบนัทึก
เอกสาร จ านวนเดือนในการโอนเงินค่าครองชีพจะแบ่งเป็น ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 4 เดือน ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 4 เดือน และ
ภาคเรียนท่ี 3 จ านวน 4 เดือน 
 11.1.5.2  ในกรณีท่ีมีการปรับกรอบวงเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ใหเ้ป็น 3 ภาคการศึกษาหลงัการบนัทึก
เอกสาร ในภาคเรียนท่ี1ไปแลว้จ านวนเดือนในการโอนเงินค่าครองชีพจะแบ่งเป็น ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 6 เดือน ภาคเรียนท่ี 
2 จ านวน 3 เดือน และภาคเรียนท่ี 3 จ านวน 3 เดือน 
 
11.2 แก้ไขข้อมูลสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดของสถานศึกษาได ้เช่นตอ้งการเปล่ียนแปลง E-mail ของสถานศึกษา , 
ตอ้งการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในส่วนของผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน สถานศึกษา 

11.2.1  ใหส้ถานศึกษาท าการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏิบัตขิองสถานศึกษา  
จากนั้นใหท้ าการคลิกเลือกเมนู  เพิม่สถานศึกษาในระบบงาน  บนัทกึข้อมูล  พมิพ์และแก้ไขบนัทกึข้อตกลง ดงัรูป
จอภาพ SLF-0011-05  

 

รูปจอภาพ SLF-0011-05 
 

เม่ือสถานศึกษาท าการคลิกเขา้สู่เมนูการท างาน แลว้ระบบจะแสดงหนา้จอ  แสดงขอ้มูลสถานศึกษา รูปจอภาพ 
SLF-0011-06 ระบบจะแสดงขอ้มูลโดยแบ่งการแสดงขอ้มูลเป็น 3 ส่วน  

ส่วนที ่1   รูปจอภาพ SLF-0011-07 
 ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดช่ือสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 

- ช่ือสถานศึกษา (ไทย) , -  ช่ือสถานศึกษา (องักฤษ) , 
- อยูใ่นก ากบั ,   -  กระทรวง , 
- สงักดั ,   -  รัฐ/เอกชน , 
- ประเภท  ,  -  ระดบัการศึกษา , 
- เปิดสอนในระดบั , -  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ส่วนที ่2  รูปจอภาพ SLF-0011-08 
 ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดท่ีอยูส่ถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 

- เลขท่ี ,  -  อาคาร ,  - ชั้น , 
- หอ้ง ,  -  หมู่บา้น , -  หมู่ท่ี , 
- ซอย ,  -  ถนน ,  -  ต าบล / แขวง , 
- อ าเภอ / เขต ,  -  จงัหวดั , -  รหสัไปรษณีย ์
- โทรศพัท ์, -  โทรสาร , -  E-mail  

ส่วนที ่3  รูปจอภาพ SLF-0011-09 
 ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดของผูมี้อ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา , ผูย้นืยนัความถูกตอ้งและ

ส่งขอ้มูล , ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
  -  ค  าน าหนา้ช่ือ , -  ช่ือ ,  - สกลุ , 
  -  เลขประจ าตวัประชาชน ,  -  ต  าแหน่ง ,  
  - โทรศพัทแ์ละมือถือ ,  -  E-mail  
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รูปจอภาพ SLF-0011-06 

 
รูปจอภาพ SLF-0011-07 
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รูปจอภาพ SLF-0011-08 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0011-09 

 
11.2.2   สถานศึกษาสามารถท าการแกไ้ขในแต่ละส่วนได ้เม่ือสถานศึกษาท าการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใหท้ า

การคลิกปุ่ม    ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลตามรายละเอียดท่ีไดท้ าการระบุไว ้
11.2.3   ขอ้มูลบางอยา่งท่ีสถานศึกษาไม่สามารถแกไ้ขได ้เช่น ช่ือสถานศึกษา อยูใ่นก ากบั เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึง

หากขอ้มูลดงักล่าวสถานศึกษาตอ้งการเปล่ียนแปลงตอ้งท าเอกสารแจง้แกไ้ขจากสถานศึกษามายงักองทุนฯ ท าการแกไ้ข 
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บทที ่12 
การยกเลกิข้อมูล 

 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ 

 ระบบ e-Studentloan มีระบบยกเลิกขอ้มูลในระบบ ซ่ึงจะสามารถท าการยกเลิกไดก่้อนท่ีจะมีการยนืยนัขอ้มูลใน
ขั้นตอนต่างๆ เท่านั้น ซ่ึงการยกเลิกขอ้มูล ณ ปัจจุบนั มีดงัน้ี 

 1. การยกเลกิข้อมูลก่อนส่งข้อมูลให้กบัธนาคารกรุงไทย 

2. การยกเลกิข้อมูลก่อนหลงัข้อมูลให้กบัธนาคารกรุงไทย 

12.1 การยกเลกิข้อมูลก่อนส่งข้อมูลให้กบัธนาคารกรุงไทย 
12.1.1 การยกเลกิใบค าขอกู้ยมืเงนิ 

1.  ใหส้ถานศึกษาท าการการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสของผู้ปฏบิัตขิอง
สถานศึกษา  ใหส้ถานศึกษาท าการเลือกเมนูท่ี 2.สัญญา   6.1 บันทกึข้อมูล   ยกเลกิใบขอกู้ยมืเงนิ ดงัรูปจอภาพ SLF-
0012-01 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอยกเลิกใบค าขอกูย้มืเงิน/แบบยนืยนัดงัรูปจอภาพ SLF-0012-02 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-01 

 

 

รปูจอภาพ SLF-0012-02 
 

             2.   ใหส้ถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนท่ี และเลขประจ าตวัประชาชน จากนั้นกด Tab หรือ
คลิก Mouse บนพ้ืนท่ีวา่ง ๆ ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดของผูกู้ย้มืข้ึนมา สถานศึกษาสามารถท าการดูรายละเอียดแบบ
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ค าขอกูย้มืเงิน/ค ายนืยนัไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ม  ระบบแสดงหนา้จอรายละเอียด

แบบค าขอกูย้มืเงิน/ค ายนืยนั ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-03 และกดปุ่ม  เพื่อออกจากจอภาพแบบค าขอ
กูย้มืเงิน 
 

 

รูปจอภาพ SLF-0012-03 
 

 3.  หากสถานศึกษาตอ้งการยกเลิกแบบค าขอกูย้มืเงิน/แบบค ายนืยนั ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 

  ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการยกเลิกดงัรูปจอภาพ SLF-0012-04 ใหค้ลิกปุ่ม  จากนั้น
ระบบจะแสดงผลการยกเลิกดงัรูปจอภาพ SLF-0012-05  

 
รูปจอภาพ SLF-0012-04 
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รูปจอภาพ SLF-0012-05 

 

 4.  การยกเลิกจะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกไดห้ากแบบค าขอกูย้มืเงิน/ค ายนืยนันั้นมีการท า
กระบวนการเกินกวา่ท่ีระบบจะสามารถท าการยกเลิกได ้ยกตวัอย่างเช่น ในปี 2553 ภาคเรียท่ี 1 นายก เป็นผูกู้ย้มืรายใหม่ 
สถานะขอ้มูลปัจจุบนัมีการท าสญัญาในระบบ e-Studentloan แลว้จะไม่สามารถท าการยกเลิกแบบค าขอกูย้มืเงิน/แบบ
ค ายนืยนัได ้หากตอ้งการยกเลิกจะตอ้งด าเนินการยกเลิกสญัญาในระบบ e-Studentloan ก่อนถึงจะสามารถด าเนินการยกเลิก
แบบค าขอกูย้มืเงินได ้

 
12.1.2 การยกเลกิสัญญากู้ยมืเงนิ 

1. ใหส้ถานศึกษา Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หสัของผู้บริหารของสถานศึกษา  ใหส้ถานศึกษา
ท าการเลือกเมนูท่ี 2.สัญญา   2.1 บันทกึข้อมูล   ยกเลกิสัญญา ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-06 จากนั้นระบบจะแสดง
หนา้จอยกเลิกสญัญา และใหส้ถานศึกษาท าการระบุเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน และกดปุ่ม Tab ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-
07  

 
รูปจอภาพ SLF-0012-06 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-07 

 

2.  หากใหส้ถานศึกษาตอ้งการดูรายละเอียดสญัญาของผูกู้ย้มืใหท้ าการคลิกปุ่ม  ระบบ
จะแสดงหนา้จอรายละเอียดสญัญาของผูกู้ย้มื ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-08 
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รูปจอภาพ SLF-0012-08 

 
3.  หากสถานศกึษาตอ้งการยกเลกิสญัญาฯ ทีผู่กู้ย้มืไดท้ าการบนัทกึสญัญาไวใ้นระบบ e-Studentloan ใหค้ลกิที่

ปุม่   ระบบจะแสดงขอ้ความ “ยืนยนักำรยกเลิกสญัญำ”  ใหค้ลกิปุม่  เพื่อยนืยนัการ
ยกเลกิสญัญาฯ ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-09 จากนัน้ระบบจะแสดงผลการยกเลกิสญัญาดงัรูปจอภาพ SLF-0012-10 

จากนัน้คลกิปุม่  เป็นอนัเสรจ็สิน้ในการยกเลกิสญัญาของผูกู้ร้ายนัน้ 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-09 
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รูปจอภาพ SLF-0012-10 

 

4.  การยกเลิกจะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกไดห้ากขอ้มูลสญัญาของผูกู้ย้มืมีการตรวจสอบและยนืยนัขอ้มูลสญัญา
ในระบบ e-Studentloanไปแลว้ 

 
12.1.3 การยกเลกิลงทะเบียน 

1.  ใหส้ถานศึกษา Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หสัของผู้ปฏิบัตงิานของสถานศึกษา  ให้
สถานศึกษาท าการเลือกเมนูท่ี 3.ลงทะเบียน   3.1 บันทกึข้อมูล   ยกเลกิการลงทะเบียน ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-11 
จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอยกเลิกการลงทะเบียนใหส้ถานศึกษาท าการระบุเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน และกดปุ่ม Tab 
ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลดงัรูปจอภาพ SLF-0012-12  

 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-11 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-12 

 

2.   หากใหส้ถานศึกษาตอ้งการดูรายละเอียดสญัญาของผูกู้ย้มืใหท้ าการคลิกปุ่ม   
ระบบจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลแบบลงทะเบียนเรียนฯ ของผูกู้ย้มืดงัรูปจอภาพ SLF-0012-13 

 



                                                              กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)  98  
 

                                                                                                                    http://www.studentloan.or.th 

 

คู่มอืการใชร้ะบบงานการใหกู้ย้มืเงนิผ่านอนิเตอรเ์น็ต ส าหรบัสถานศกึษา 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-13 

3.  หากสถานศึกษาตอ้งการยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนของผูกู้ย้มืฯ ใหค้ลิกปุ่ม   

ระบบแสดงขอ้ความ “ ยนืยนัยกเลกิการลงทะเบียน ”  ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-15 จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม  เพื่อท า
การยนืยนัการยกเลิกระบบจะแสดงผลการยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-15 ใหค้ลิกปุ่ม 

  เป็นอนัเสร็จส้ินในการยกเลิกแบบลงทะเบียนฯของผูกู้ร้ายนั้น 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-14 
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รูปจอภาพ SLF-0012-15 

 

4.  การยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ จะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกไดห้ากขอ้มูลการลงทะเบียนฯ มีการตรวจสอบ
และยนืยนัขอ้มูลในระบบ e-Studentloanไปแลว้ 
 
12.2 การยกเลกิข้อมูลหลงัส่งข้อมูลให้กบัธนาคารกรุงไทย 

12.2.1 การยกเลกิใบลงทะเบียน 

1.  ใหส้ถานศึกษา Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หสัผู้บริหารของสถานศึกษา  จากนั้นคลิกเมนูท่ี       
4. ขอยกเลกิเอกสารหลงัจากส่งธนาคาร   4.2 ขอยกเลกิแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลงัจากส่งธนาคาร   ขอยกเลกิแบบ
ลงทะเบียนเรียนฯ หลงัจากส่งธนาคาร  ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-15 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0012-

16 ใหส้ถานศึกษาท าการระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และเลขท่ีแบบลงทะเบียนเรียนฯ จากนั้นกดปุ่ม    จะ
ปรากฏขอ้มูลดงัรูปจอภาพ SLF-0012-17 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-15 

 
รูปจอภาพ SLF-0012-16 
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ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-17 

 

 2.   กดปุ่ม  จะปรากฏหนา้จอของเอกสารเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1. แบบขอยกเลิกเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-18 และส่วนท่ี 2.ใบรับช าระคืนเงินตาม
แบบใบยนืยนัฯ  ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-19 
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ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-18 
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ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-19 
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3.   กดท่ีปุ่ม  จะปรากฏขอ้ความดงัดงัรูปจอภาพ SLF-0012-

20 ใหค้ลิกปุ่ม   เพื่อท าการยนืยนัการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ และจะปรากฏขอ้ความดงัรูปจอภาพ SLF-

0012-21 ใหค้ลิกปุ่ม   
 
 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-20 

 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-21 

 
ตรวจสอบผลการขอยกเลกิแบบลงทะเบียน  

ให้สถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของสถานศึกษา  ให้

สถานศึกษาท าการเลือกเมนูท่ี 7. ยกเลิกข้อมูล   7.1 ยกเลิกข้อมูลหลังส่งให้ธนาคาร    ตรวจสอบผลการขอยกเลิก

แบบลงทะเบียนเรียนฯ ดังรูปจอภาพ SLF-0012-22 จากนั้ นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปจอภาพ SLF-0012-23 ให้

สถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนท่ี เลขประจ าตวัประชาชน (ถา้ท าการระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชนจะเป็น

การคน้หาขอ้มูลตามเลขบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีไดร้ะบุไว)้ และท าการเลือกสถานะล่าสุดของแบบลงทะเบียนฯ หลงัจาก

นั้นกดปุ่ม  จะปรากฏรูปจอภาพ ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-24 
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ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-22 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-23 
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ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-24
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12.2.2 การขอยกเลกิสัญญากู้ยมืเงนิ 

ใหส้ถานศึกษา Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสผู้บริหารของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาท าการเลือก

เมนูท่ี 7. ยกเลิกข้อมูล   7.1 ยกเลิกข้อมูลหลังส่งให้ธนาคาร     ขอยกเลิกสัญญาหลังจากส่งธนาคาร ดงัรูปจอภาพ SLF-

0012-25 ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปจอภาพ SLF-0012-26 ให้สถานศึกษาท าการระบุเลขบตัรประจ าตวัประชาชน และเลขท่ี

สญัญา หลงัจากนั้นกดปุ่ม  จะปรากฏรูปจอภาพ ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-27 

 

ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-25 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-26 

 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-27 
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ใหส้ถานศึกษาคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงแบบขอยกเลิกสญัญาฯ ดงัรูปจอภาพ 
SLF-0012-28 

 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-28 

 

ให้สถานศึกษาคลิกท่ีปุ่ม  จะปรากฏขอ้ความดงัรูปจอภาพ SLF-0012-29 ให้

คลิกปุ่ม  เพื่อท าการยนืยนัการยกเลิกสญัญา และจะปรากฏขอ้ความดงัรูปจอภาพ SLF-0012-30 ใหค้ลิกปุ่ม  
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ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-29 

 

ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-30 
 

ตรวจสอบผลการขอยกเลกิสัญญา  

ใหส้ถานศึกษาด าเนินการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสผู้บริหารของสถานศึกษา  ใหส้ถานศึกษา

ท าการเลือกเมนูท่ี 7. ยกเลกิข้อมูล   7.1 ยกเลกิข้อมูลหลงัส่งให้ธนาคาร     ตรวจสอบผลการขอยกเลกิสัญญา  ดงัรูป

จอภาพ SLF-0012-31 ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพ SLF-0012-32 ใหส้ถานศึกษาระบุปีการศึกษา  เลขประจ าตวั

ประชาชน (ถา้ท าการระบุเลขประจ าตวัประชาชนจะเป็นการคน้หาขอ้มูลตามเลขบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีไดร้ะบุไว)้ และท า

การเลือกสถานะล่าสุดของสญัญาหลงัจากนั้นกดปุ่ม     จะปรากฏรูปจอภาพ ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-32 

 

 

ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-30 
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ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-31 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0012-32 
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บทที่ 13 
การส่งเอกสารการกู้ยมื 

 
 สถานศึกษาเม่ือท าการยนืยนัขอ้มูลเอกสารการลงทะเบียนของแต่ละภาคเรียนแลว้ จะตอ้งด าเนินการส่งเอกสารสญัญา
กูย้มืเงินพร้อมเอกสารแนบของสญัญา และเอกสารแบบลงทะเบียนค่าเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพ 
ใหก้บักองทุนฯ โดยส่งไปท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ส านกังานใหญ่) หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) 
เพ่ือใหท้างธนาคารด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารก่อนโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองเขา้บญัชี
ธนาคารของสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

13.1 แนวปฏิบัตใินการจดัส่งเอกสารในระบบ e-Studentloan ให้กบั บมจ.กรุงไทย (ส านักงานใหญ่)  
1. ใบน าส่งเอกสารสญัญาระบบ e-studentloan (ตอ้งมีลายมือช่ือผูมี้อ านาจของสถานศึกษา พร้อมประทบัตรา)  
** หมายเหตุ ** ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e- studentloan 1 ชุดต่อจ านวนเอกสารในข้อ 4 ไม่เกนิ 50 ชุด  
2. สญัญากูย้มืเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบสญัญาต่าง ๆ ดงัน้ี  

2.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้ ้ 
2.2 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผูกู้ ้(หนา้แรก)  
2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้  ้าประกนั  
2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูแ้ทนโดยชอบธรรม (กรณีผูแ้ทนโดย ชอบธรรม

ไม่เป็นคนเดียวกบัผูค้  ้าประกนั)  
** หมายเหตุ ** ผู้เกีย่วข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  
3. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัจ านวนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของแต่ละภาคเรียน (ลงลายมือช่ือแบบ    

เดียวกนัหรือเหมือนกบัสญัญากูย้มืเงินฯ)  
4. น าเอกสารตามขอ้ 2 และ 3 รวมเป็นชุด/คน โดยเรียงตามล าดบัรายช่ือในขอ้ 1  
5. เม่ือสถานศึกษาด าเนินการจดัเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแลว้จดัส่งเอกสารไปยงั บมจ.   

ธนาคารกรุงไทย (ส านกังานใหญ่) เท่านั้น ตามท่ีอยูด่งัน้ี  
ส่ง  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ อาคารสุขมุวทิ ชั้น 14  
เลขท่ี 10 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  

6. ส าหรับการจดัส่งเอกสารในภาคการศึกษาต่อไป หรือปีการศึกษาต่อไป ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่เปล่ียนระดบัการศึกษา หรือ
ยา้ยสถานศึกษานั้น ทางกองทุนฯ ก าหนดใหผู้กู้ท้  าสญัญาฉบบัเดียว จึงใหป้ฏิบติัตามขอ้ 1–5 (ยกเวน้เอกสาร ในขอ้ 2)  

** หมายเหตุ ** กรณีทีส่ถานศึกษามคีวามจ าเป็นต้องส่งแบบลงทะเบียนหลาย ๆ ภาคการศึกษามาพร้อมกนั (ส่งล่าช้า) 
ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และใช้ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-studentloan แยกชุดกนัมา ส่งให้กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เพือ่ด าเนินการต่อไป  
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7. เอกสารสญัญากูย้มืเงิน และเอกสารประกอบการกูย้มืทุกชนิด เมือ่ธนาคารได้รับแล้วจะไม่มกีารส่งกลบัคนืไม่ว่า เอกสาร
จะมคีวามสมบูรณ์หรือไม่กต็าม หากพบวา่เอกสารไม่มีความสมบูรณ์ ธนาคารจะแจง้ทาง E-mail ใหก้บัผูป้ฏิบติังานประจ า
สถานศึกษาทราบ เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ไ้ม่ไดล้งนามรับรองเอกสาร ขอใหส้ถานศึกษาจดัท าเอกสารฉบบัใหม่
ข้ึนมา พร้อมกบัใหผู้กู้ล้งนามรับรอง แลว้ส่งเอกสารน้ีไปพร้อมกบัพิมพ ์ใบน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมระบบ e-studentloan โดยกรอก
ขอ้มูลของผูกู้ต้ามช่องท่ีก าหนดในรายนั้น ๆ แลว้ รวบรวมส่งให ้บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ส านกังานใหญ่) ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 5  

8. หากสถานศึกษามีขอ้สงสยั หรือปัญหาเก่ียวกบัการส่งเอกสารสญัญา สามารถติดต่อท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
(ส านกังานใหญ่) ส่วนงาน   Help Desk เบอร์โทรศพัท ์0-2208-8699 หรือ ส่วนงานตรวจสอบสญัญา เบอร์โทรศพัท ์0-2208-
8630 หรือ 0-2208-8634-6 

 
13.2 แนวปฏิบัตใินการจดัส่งเอกสารในระบบ e-Studentloan ให้กบั ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) 

1.  ใบน าส่งเอกสารสญัญาระบบ e-Studentloan (ตอ้งมีลายมือช่ือผูมี้อ านาจของสถานศึกษา พร้อมประทบัตรา) 
**หมายเหตุ** ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 1 ชุดต่อจ านวนเอกสารในข้อ 4 ไม่เกนิ 50 ชุด 
2.  สญัญากูย้มืเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบสญัญาต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้ย้มื 
 2.2  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของผูกู้ย้มื (หนา้แรก) 
 2.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้  ้าประกนั 
 2.4  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูแ้ทนโดยชอบธรรม (กรณีผูแ้ทนโดย 
                       ชอบธรรมไม่เป็นคนเดียวกบัผูค้  ้าประกนั) 
  **หมายเหตุ**  ผู้เกีย่วข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
3.  แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจ านวนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของแต่ละภาคเรียน (ลงลายมือช่ือแบบเดียว

เหมือนกบัสญัญากูย้มืเงินฯ) 
4.  น าเอกสารตามขอ้ 2 และ 3 รวมเป็นชุด/คน โดยเรียงตามล าดบัรายช่ือในขอ้ 1 
5.  เม่ือสถานศึกษาด าเนินการจดัเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแลว้จัดส่งเอกสารไปยงั ธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) เท่านั้น ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
 ส่ง 
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายโครงการพิเศษฯ ชั้น 14) 
  เลขท่ี 66 อาคารคิวเฮา้ส์ อโศก ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) 
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
  กรุงเทพฯ 10110 
6.  ส าหรับการจดัส่งเอกสารในภาคการศึกษาต่อไป หรือปีการศึกษาต่อไป ในกรณีท่ีผูกู้ย้ืมไม่เปล่ียนระดบัการศึกษา

หรือยา้ยสถานศึกษา นั้น ทางกองทุนฯ ก าหนดใหผู้กู้ย้มืท าสญัญาฉบบัเดียว จึงใหป้ฏิบติั 1-5 (ยกเวน้เอกสารในขอ้ 2) 
     **หมายเหตุ**  กรณีที่สถานศึกษามีความจ าเป็นต้องส่งแบบลงทะเบียนหลาย ๆ ภาคการศึกษา มาพร้อมกัน (ส่ง

ล่าช้า) ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และใช้ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan แยกชุดกันมา ส่งให้กับธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทย เพือ่ด าเนินการต่อไป 
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7.  เอกสารสัญญากูย้ืมเงิน และเอกสารประกอบการกูย้ืมทุกชนิด เมื่อธนาคารได้รับแล้วจะไม่มีการส่งกลับคืนไม่ว่า
เอกสารจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หากพบวา่เอกสารไม่มีความสมบูรณ์ ธนาคารจะแจง้ทาง E-mail ให้กบัผูป้ฏิบติังาน
ประจ าสถานศึกษาทราบ เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้ืมไม่ไดล้งนามรับรองเอกสาร ขอให้สถานศึกษาจดัท า
เอกสารฉบบัใหม่ข้ึนมา พร้อมกบัให้ผูกู้ย้ืมลงนามรับรอง แลว้ส่งเอกสารน้ีไปพร้อมกบัพิมพใ์บน าส่งเอกสารเพิ่มเติมระบบ  e-
Studentloan โดยกรอกขอ้มูลของผูกู้ย้ืมตามช่องท่ีก าหนดในรายนั้น ๆ แลว้รวบรวมส่งให้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 5 

8.  หากสถานศึกษามีขอ้สงสยั หรือปัญหาเก่ียวกบัการส่งเอกสารสัญญา สามารถติดต่อท่ี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ส่วนงาน Help Desk  เบอร์โทรศพัท ์02-650-6999 ต่อ 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159 

 
13.3  วธีิจดัท าใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 

1.  สถานศึกษาสามารถท าการ Download ไฟลใ์บน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan ในรูปแบบของ Excel File (.xls) 
จากในหนา้เวบ็ไซดข์องกองทุนฯ ท่ี www.studentloan.or.th ตวัอย่างใบน าส่งเอกสารสญัญาระบบ  
e-Studentloan ดงัรูปจอภาพ SLFE-0013-01 

 

 
รูปจอภาพ SLFE-0013-01 

http://www.studentloan.or.th/
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2.   สถานศึกษาสามารถเขา้ไปดึงรายช่ือของผูกู้ย้มืผา่นระบบ e-Studentloan เพ่ือน ามาจดัท าเอกสารใบน าส่งสญัญากูย้มื
เงิน โดยสามารถใชร้หสัสถานศึกษาระบบงานท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา และผูบ้ริหารงานสถานศึกษา ซ่ึงมีวธีิการเขา้ไป
เรียกขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูป้ฏิบติังานสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่  3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการตรวจสอบลงทะเบียนนักศึกษา  ดงัรูปจอภาพ 
SLFE-0013-02 
 
รหสัสถานศึกษาระบบงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เลอืกเมนูที ่ 3. ลงทะเบียน    3.2 รายงานและสอบถามข้อมูล    รายงานการตรวจสอบลงทะเบียนนักศึกษา  ดงัรูปจอภาพ 
SLFE-0013-02  

 
รูปจอภาพ SLFE-0013-02 

 
 3.  การกรอกขอ้มูลในส่วนของปีการศึกษา, ภาคเรียนท่ี, ประเภทผูกู้ย้มื และระดบัการศึกษา (การกรอกขอ้มูล ระบบจะ
บงัคบัใหก้รอกขอ้มูลในช่องท่ีมีเคร่ืองหมาย    ก ากบัไว ้และขอ้มูลท่ีไม่มีเคร่ืองหมายดงักล่าว จะกรอกหรือไม่ก็ได)้ จะปรากฏ
จอภาพ  ดงัรูปจอภาพ SLFE-0013-03 และ ระบุช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี ถึงวนัท่ี และ เรียงขอ้มูลตาม แลว้คลิกท่ีปุ่ม 

 ดงัรูปจอภาพ SLFE-0013-04 และระบบจะแสดงรายงานการตรวจสอบลงทะเบียน ดงัรูปจอภาพ SLFE-
0013-05 
 

รูปจอภาพ SLFE-0013-03 
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รูปจอภาพ SLFE-0013-04 

 
 

4.  ใหท้างสถานศึกษาท าการ Copy ขอ้มูลของผูกู้ ้และไปท าการ Paste ในใบน าส่งเอกสารสญัญาระบบ e-studentloan 
ท่ีเป็น Excel File (.xls) จะไดข้อ้มลูดงัรูปจอภาพ SLFE-0013-06 และท าการจดัรูปแบบใบน าส่งเอกสารสญัญาระบบ e-
studentloan ตามความเหมาะสมเพื่อ Print และจดัเรียงเอกสารตามรายช่ือในใบน าส่งเอกสารสญัญาระบบ  
e-studentloan ตามแนวปฏิบติัการส่งเอกสารในระบบ e-Studentloan โดยส่งใหก้บั บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ส านกังานใหญ่) 
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รูปจอภาพ SLFE-0013-06 
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บทที่ 14 
การพมิพ์สัญญา และแบบลงทะเบียนเรียนย้อนหลงั 

 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 เพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถด าเนินการ Reprint เอกสารไดไ้ม่ว่าจะเป็นสญัญา หรอืแบบลงทะเบยีน ทีท่าง
สถานศกึษาไดม้กีารยนืยนัในระบบ e-Studentlaon มาแลว้ เมื่อเอกสารสญัญา หรอืแบบลงทะเบยีนเรยีนทีส่ง่ใหก้บัทาง
ธนาคาร และทางธนาคารมกีารตรวจสอบแลว้พบปญัหาทางสถานศกึษาสามารถ reprint เอกสารเพื่อด าเนินการแกไ้ข
เอกสารใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ไดต่้อไป 

 
14.1 การพมิพ์สัญญาย้อนหลงั 
 ทางสถานศึกษาสามารถด าเนินการจดัพิมพเ์อกสารสญัญายอ้นหลงัได ้2 วธีิดงัน้ี 

วธีิที ่1 
 ใหส้ถานศึกษา Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสผู้บริหารของสถานศึกษา  ใหส้ถานศึกษาท าการเลือก
เมนูท่ี  2.สัญญา   2.1 บันทกึข้อมูล   ตรวจสอบสัญญา และเอกสารแนบ ดงัรูป SLF-0014-01 จากนั้นระบบจะแสดง
หนา้จอดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0014-02 
 

 
รูปจอภาพ SLF-0014-01 
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รูปจอภาพ SLF-0014-02 

 ใหส้ถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชนท่ีตอ้งการดูรายช่ือเฉพาะผูกู้ย้มืรายนั้นๆ หรือหาก
ตอ้งการดูรายช่ือหลาย ๆ รายการสถานศึกษาไม่ตอ้งท าการระบุเลขประจ าตวัประชน จากนั้นเลือกระดบัการศึกษา และเลือก
เง่ือนไข “ ตรวจสอบสัญญาแล้ว ” หรือ “ ดูทั้งหมด ” และเลือกวธีิการเรียงล าดบัขอ้มูลตามตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ม 

 ระบบจะท าการแสดงรายช่ือของผูกู้ย้มืตามเง่ือไขท่ีไดท้ าการระบุไวด้งัรูปจอภาพ SLF-0014-03 และ
ใหส้ถานศึกษาท าการคลิกท่ีเลขท่ีสญัญาของผูกู้ท่ี้ตอ้งการพิมพส์ญัญายอ้งหลงัดงัรูปจอภาพ SLF-0014-04 เม่ือท าการคลิกระบบ
จะแสดงหนา้จอสญัญาของผูกู้ด้งัรูปจอภาพ SLF-0014-05 และ รูปจอภาพ SLF-0014-06 และใหส้ถานศึกษาด าเนินการพิมพ์
สญัญา 

 

รูปจอภาพ SLF-0014-03 
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รูปจอภาพ SLF-0014-04 
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รูปจอภาพ SLF-0014-05 
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รูปจอภาพ SLF-0014-06 
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วธีิที ่2 
 ใหส้ถานศึกษา Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใชร้หัสผู้บริหารของสถานศึกษา  ใหส้ถานศึกษาท าการเลือก
เมนูท่ี  2.สัญญา   2.2 พมิพ์เอกสารสัญญา   พมิพ์เอกสารสัญญายมืแก้ไข ดงัรูปจอภาพ SLF-0014-07 จากนั้นระบบจะ
แสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0014-08 
 

 
ดงัรูปจอภาพ SLF-0014-07 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0014-08 

 
 ใหส้ถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษาท่ีผูกู้ย้มืไดท้ าสญัญาไว ้จากนั้นระบุภาคเรียนท่ี 1 เลขประจ าตวัประชาชน จากนั้น

คลิกปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลดงัรูปจอภาพ SLF-0014-09 ใหส้ถานศึกษาท าการระบุสาเหตกุารพิมพ ์

จากนั้นคลิกปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงหนา้จอสญัญาดงัรูปจอภาพ SLF-0014-10 และรูปจอภาพ SLF-0014-
11 

 

  
 

รูปจอภาพ SLF-0014-09 
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รูปจอภาพ SLF-0014-10 
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รูปจอภาพ SLF-0014-11 
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14.2 การพมิพ์แบบลงทะเบียนย้อนหลงั 
 ใหส้ถานศึกษาท าการ Login เขา้สู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช ้รหัสของผู้บริหารสถานศึกษา ใหส้ถานศึกษาท า
การเลือกเมนูท่ี  3.ลงทะเบียน   3.1 บันทกึข้อมูล   ตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล ระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูป
จอภาพท่ี SLF-0014-12 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอดงัรูปจอภาพท่ี SLF-0014-13 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0014-12 

 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0014-13 

 

 ใหส้ถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนท่ี  เลขประจ าตวัประชาชน เลือกระดบัการศึกษา เลือกเง่ือไข ยนืยนัการ

ส่งขอ้มูลแลว้ หรือ ดูทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลดงัรูปจอภาพ SLF-0014-14 
จากนั้นใหท้ าการคลิกท่ีขอ้มูลของผูกู้ย้มืดงัรูปจอภาพ SLF-0014-15 เม่ือท าการคลิกระบบจะท าการแสดงหนา้จอแบบลงทะเบียน
เรียนของผูกู้ย้มืข้ึนมาดงัรูปจอภาพ SLF-0014-16 
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รูปจอภาพ SLF-0014-14 

 

 
รูปจอภาพ SLF-0014-15 
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รูปจอภาพ SLF-0014-16 

 


