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ระดับอาชีวศึกษา 

1. การเข้าระบบ e-Studentloan สำหรัหหบสถานศึกษา 

หมายเลข 1.1 : เข้าระบบ e-Studentloan กรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (โดยใช้รหัสผู้ปฏิบัติงาน) 

         https://eservices.studentloan.or.th/SLFUNIV/jsp/SLFLogin.jsp 

หมายเลข 1.2 : กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
ภาพที่ 1.1 เข้าระบบ 

 

 

 

 

 

 1.2 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 1.1 เข้าระบบ e-Studentloan 

เร่ิม เข้ารหัสผู้ปฏิบัติงาน เข้ารหัสผู้บริหาร เข้ารหัสปฏิบัติงาน/ผู้บริหาร สิ้นสุด 

บันทึกข้อมูล 

สำเร็จการศึกษา 

ยืนยันข้อมูล 

สำเร็จการศึกษา 

รายงาน 

ข้อมูลบันทึกสำเร็จการศึกษา 
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2. การเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

หมายเลข 2.1 : เลือกเมนู บันทึกแจ้งสำเร็จการศึกษา  

> บันทึกแจ้งสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาทุนมนุษย์  

> บันทึกข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 
ภาพที่ 2.1 การเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษาของผู้กู้ยืมประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 

สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษาได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 : การบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษา ด้วยการเลือกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

วิธีที่ 2 : การบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษา ด้วยการค้นหาจากเลขบัตรประชาชน 
 

 

 
 

3. การบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ (HUMAN CAPITAL) 

หมายเลข 3.1 : ระบุ ปีการศึกษา การกู้ยืม และระดับการศึกษา 

หมายเลข 3.2 : กดปุ่ม ค้นหา เพื่อแสดงข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 
ภาพที่ 3.1 บันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์  (HUMAN CAPITAL) 

 หมายเลข 3.3 : เมื่อกดปุ่ม ค้นหา (หมายเลข 3.2) จะแสดง Popup ข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชา  

 

 

 3.1 ระบุปีการศกึษา การกู้ยมื และระดับการศึกษา 

 3.2 กดปุ่ม “คน้หา” 

 2.1 เลือกเมน ู

วิธีที่ 1 

การบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษา ด้วยการเลือกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
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กรุณาเลือกประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ต้องการบันทึก 

  

ภาพที่ 3.2 หน้าจอ Popup ข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 

 หมายเลข 3.4 : เลือกประเภทวิชาและสาขาวิชา ที่ต้องการบันทึกข้อมูลสำเร็จการศึกษาของผู้กู้ยืม 

 หมายเลข 3.5 : เลือกการค้นหาข้อมูล “ยังไม่ได้บันทึก”  

 คำอธิบาย  

• ยังไม่ได้บันทึก คือ ค้นหาข้อมูลผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษา 

• บันทึกแล้ว     คือ ค้นหาข้อมูลผู้กู้ยืมที่ได้บันทึกข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

• ทั้งหมด         คือ ค้นหาข้อมูลผู้กู้ยืมที่ได้บันทึกข้อมูลและยังไม่ได้บันทึกข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษา 

หมายเลข 3.6 : กดปุ่ม “ค้นหาผู้กู้” 

หมายเลข 3.7 : กดปุ่ม “แนบไฟล์” เพ่ือแนบเอกสารหลักฐานการแจ้งสำเร็จการศึกษา 

 
ภาพที่ 3.3 บันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์  (HUMAN CAPITAL) 

 

 

 

 

 

 3.4 เลือกประเภทวชิาและสาขาวิชา 

 3.5 เลือก “ยงัไม่ได้บันทกึ” 

 3.6 กดปุ่ม “คน้หาผู้กู้” 

 
3.3 แสดงขอ้มูล Popup 

เพื่อเลอืกประเภทวชิา

และสาขาวิชา  

 3.7 กดปุ่ม “แนบไฟล์” 
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 หมายเลข 3.8 : กดปุ่ม “Browse” เพ่ือแนบไฟล์หลักฐานสำเร็จการศึกษา  

 หมายเลข 3.9 : กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

  
ภาพที่ 3.4 การแนบหลักฐานการแจ้งสำเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ :  

แนบไฟล์หลักฐานสำเร็จการศึกษา โดยใช้ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบสกุลไฟล์ .PDF หรือ .ZIP เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8 กดปุ่ม “Browse” 

 3.9 กดปุ่ม “บันทกึข้อมูล” 
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4. การบันทึกข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษาของผู้กู้ยืมด้วยเลขบัตรประชาชน 

หมายเลข 4.1 : ระบุ ปีการศึกษา การกู้ยืม ระดับการศึกษา และเลขบัตรประชาชน 

หมายเลข 4.2 : กดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือเลือกประเภทวิชาและสาขาวิชา  

หมายเลข 4.3 : เลือกการค้นหาข้อมูล “ยังไม่ได้บันทึก”  

หมายเลข 4.4 : กดปุ่ม “ค้นหาผู้กู้” 

หมายเลข 4.5 : กดปุ่ม “แนบไฟล์” เพ่ือแนบไฟล์หลักฐานการสำเร็จการศึกษา 

 
ภาพที่ 4.1 การบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษา ด้วยการค้นหาจากเลขบัตรประชาชน 

 

หมายเลข 4.6 : กดปุ่ม “Browse” เพ่ือแนบไฟล์หลักฐานสำเร็จการศึกษา  

 หมายเลข 4.7 : กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

  
ภาพที่ 4.2 การแนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ :  

แนบไฟล์หลักฐานสำเร็จการศึกษา โดยใช้ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบสกุลไฟล์ .PDF หรือ .ZIP เท่านั้น 

 

xxxxxxxxxx123 

 4.1 ระบุปีการศกึษา การกู้ยมื ระดับการศึกษา 

และเลขบัตรประชาชน 

 4.3 เลือก “ยงัไม่ได้บันทกึ” 

 4.4 กดปุ่ม “คน้หาผู้กู้” 
 4.5 กดปุ่ม “แนบไฟล์” 

วิธีที่ 2 

การบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษา ด้วยการค้นหาจากเลขบัตรประชาชน 

 4.2 กดปุ่ม “คน้หา” 

 4.6 กดปุ่ม “Browse” 

 4.7 กดปุ่ม “บันทกึข้อมูล” 
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5. ตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ (HUMAN CAPITAL) 

หมายเลข 5.1 : ระบุ ปีการศึกษา การกู้ยืม และระดับการศึกษา 

หมายเลข 5.2 : กดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือเลือกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

หมายเลข 5.3 : เลือกการค้นหาข้อมูล “บันทึกแล้ว” 

หมายเลข 5.4 : กดปุ่ม “ค้นหาผู้กู้”  

 
ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมที่ได้บันทึกข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษา 

 

หน้าจอการตรวจสอบ สามารถดูไฟล์แนบ แก้ไขไฟล์แนบ ลบรายการที่บันทึกได้ 

หลังจากสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะดำเนินการในขั้นตอนเตรียม

ยืนยันข้อมูลการสำเร็จการศึกษาโดยใชร้หัสผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1 ระบุปีการศกึษา การกู้ยมื 

และระดับการศึกษา 

 

 5.3 เลือกการค้นหาขอ้มูล “บันทกึแล้ว”  5.4 กดปุ่ม “คน้หาผู้กู้” 
 5.2 กดปุ่ม “คน้หา” 
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กรณี บันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาผิดพลาด เนื่องจากแนบไฟล์ผิด สามารถทำตามข้ันตอนดังนี้ 

หมายเลข 5.5 : ระบุ ปีการศึกษา การกู้ยืม และระดับการศึกษา 

หมายเลข 5.6 : กดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือเลือกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

หมายเลข 5.7 : เลือกการค้นหาข้อมูล “บันทึกแล้ว” 

หมายเลข 5.8 : กดปุ่ม “ค้นหาผู้กู้” 

หมายเลข 5.9 : กดปุ่ม “แก้ไขแนบไฟล์” 

 
ภาพที่ 5.2 ขั้นตอนการแก้ไขแนบไฟล์ 

 

หมายเลข 5.10 : กดปุ่ม “Browse” เพ่ือแนบเอกสารการสำเร็จการศึกษา 

หมายเลข 5.11 : กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
 

หมายเหตุ :  

แนบไฟล์หลักฐานสำเร็จการศึกษา โดยใช้ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบสกุลไฟล์ .PDF หรือ .ZIP เท่านั้น 

 

 
 

 5.9 กดปุ่ม “แก้ไขแนบไฟล์” 

 5.10 กดปุ่ม “Browse” 

 5.11 กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 5.5 ระบุปีการศกึษา การกู้ยมื ระดับการศึกษา 

 
 5.6 กดปุ่ม “คน้หา” 

 5.7 เลือกการค้นหาขอ้มูล “บันทกึแล้ว” 
 5.8 กดปุ่ม “คน้หาผู้กู้” 
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หากสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า รายการที่บันทึกไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือทำการบันทึกผิด

รายการ ผิดประเภทวิชาหรือสาขาวิชา สามารถลบรายการที่บันทึก เพื่อทำการบันทึกใหม่ให้ถูกต้อง        

ตามขั้นตอนดังนี้ 
 

6. ลบรายการข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ (ก่อนผู้บริหารยืนยัน) 

หมายเลข 6.1 : ระบุ ปีการศึกษา  การกู้ยืม  และระดับการศึกษา 

หมายเลข 6.2 : กดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือเลือกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

หมายเลข 6.3 : เลือกการค้นหาข้อมูล “บันทึกแล้ว” 

หมายเลข 6.4 : กดปุ่ม “ค้นหาผู้กู้” 

หมายเลข 6.5 : กดปุ่ม “ลบรายการ”  

 
ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการลบข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ (HUMAN CAPITAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 ระบุปีการศกึษา การกู้ยมื ระดับการศึกษา 

 

 

 6.3 เลือกการค้นหาขอ้มูล “บันทกึแล้ว” 

 6.5 กดปุ่ม “ ลบรายการ” 

 6.2 กดปุ่ม “คน้หา” เพือ่คลิ๊กเลือกสาขาวิชา 

 6.4  กดปุ่ม “คน้หาผู้กู้” 
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ขั้นตอนการยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา 

(สำหรับผู้บรหิาร) 
 

 

 

 

 
1. การเข้าระบบ e-Studentloan สำหรับสถานศึกษา 

หมายเลข 1.1 : เข้าระบบ e-Studentloan กรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (โดยใช้รหัสผู้บริหาร) 

          https://eservices.studentloan.or.th/SLFUNIV/jsp/SLFLogin.jsp 

หมายเลข 1.2 : กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
ภาพที่ 1.1 เข้าระบบ 

 

2. การเข้าเมนูใช้งานยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

หมายเลข 2.1 : เลือกเมนู บันทึกแจ้งสำเร็จการศึกษา > ยืนยันแจ้งสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาทุนมนุษย์         

> ยืนยันข้อมูลแจ้งสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 
ภาพที่ 2.1 เข้าเมนูใช้งานยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 

 1.2 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 1.1 เข้าระบบ e-Studentloan 

 2.1 เลือกเมน ู

เร่ิม เข้ารหัสผู้ปฏิบัติงาน เข้ารหัสผู้บริหาร เข้ารหัสปฏิบัติงาน/ผู้บริหาร สิ้นสุด 

บันทึกข้อมูล 

สำเร็จการศึกษา 

ยืนยันข้อมูล 

สำเร็จการศึกษา 

รายงาน 

ข้อมูลบันทึกสำเร็จการศึกษา 
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3. การยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

หมายเลข 3.1 : ระบุ ปีการศึกษา  การกู้ยืม  และระดับการศึกษา 

 หมายเลข 3.2 : เลือกการค้นหาข้อมูล “ยังไม่ได้ยืนยัน”  

หมายเลข 3.3 : กดปุ่ม “ค้นหาผู้กู้” 

หมายเลข 3.4 : กดเลือก  ข้อมูลผู้กู้ยืมที่ต้องการยืนยันข้อมูล 

หมายเลข 3.5 : กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” 

 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 ระบุปีการศกึษา การกู้ยมื ระดับการศึกษา 

 3.3 กดปุ่ม “คน้หาผู้กู้” 

 3.4 ข้อมูลที่ตอ้งการยนืยนั 

 3.5 กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” 

 3.2 เลือกการค้นหาขอ้มูล “ยังไม่ไดย้ืนยัน” 
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4. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

หมายเลข 4.1 : ระบุ ปีการศึกษา การกู้ยืม และระดับการศึกษา 

หมายเลข 4.2 : เลือกการค้นหาข้อมูล “ยืนยันแล้ว” 

หมายเลข 4.3 : กดปุ่ม “ค้นหาผู้กู้” 

หมายเลข 4.4 : แสดงข้อมูลที่ยืนยันแล้ว 

 
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1 ระบุปีการศกึษา การกู้ยมื และระดับการศึกษา 

 
 4.2 เลือกการค้นหาขอ้มูล “ยนืยนัแลว้”  4.3 กดปุ่ม “คน้หาผู้กู้” 

 4.4 แสดงขอ้มูลที่ยนืยนัแลว้ 
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รายงานข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา 

(สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร) 
 

 

 

 
การเข้าใช้งานรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ 

หมายเลข 1.1 : เลือกเมนู บันทึกแจ้งสำเร็จการศึกษา > รายงาน > รายงานแจ้งการสำเร็จการศึกษา 

 
ภาพที่ 1.1 การเข้าเมนูรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 เลือกเมน ู

เร่ิม เข้ารหัสผู้ปฏิบัติงาน เข้ารหัสผู้บริหาร เข้ารหัสปฏิบัติงาน/ผู้บริหาร สิ้นสุด 

บันทึกข้อมูล 

สำเร็จการศึกษา 

ยืนยันข้อมูล 

สำเร็จการศึกษา 

รายงาน 

ข้อมูลบันทึกสำเร็จการศึกษา 
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 หมายเลข 1.2 : ระบุ ปีการศึกษา การกู้ยืม และระดับการศึกษา 

 หมายเลข 1.3 : เลือกการค้นหาที่ต้องการ 

 หมายเลข 1.4 : กดปุ่ม “แสดงข้อมูลตามเงื่อนไข” 

 
ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนการระบุข้อมูลการเข้าใช้งานรายงาน 

 

 
 ภาพที่ 1.3 : แสดงข้อมูล 

 1.2 ระบุ ปีการศึกษา การกูย้ืม ระดับการศกึษา 
 1.3 เลือกการค้นหาที่ต้องการ 

 1.4 กดปุ่ม “แสดงขอ้มูลตามเงือ่นไข” 


