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หน้ า 4

ระบบกองทุน

1. ระบบกองทุน
1.1 ส่ วนเมนู ทุนให้ เปล่ า
ส่วนเมนู ทุนให้ เปล่า เป็ นส่วนที่ใช้ จดั การเกี่ยวกับกองทุนเงินให้ เปล่า ซึง่ เป็ นทุนจากเอกชน ประกอบด้ วย
เมนูยอ่ ยดังต่อไปนี ้ คือ
ข้ อมูลผู้ขอรับทุน
- จัดการ (เพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหา) ข้ อมูลผู้ขอรับทุน
ข้ อมูลผู้ให้ ทนุ
- จัดการข้ อมูลผู้ให้ ทนุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
- จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทุน ซึง่ จะปรากฏบนหน้ าเว็บ
คาถามที่พบบ่อย
- จัดการคาถามที่พบบ่อย (FAQ) ซึง่ จะปรากฏบนหน้ าเว็บ
เอกสารกองทุน
- จัดการเอกสารของกองทุน
รายงาน
- สร้ างรายงานกองทุนเงินให้ เปล่า

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู ทุนให้ เปล่า

หน้ า 4

ระบบกองทุน

1.1.1

ขัน้ ตอนการทางานของทุนให้ เปล่ า

ผู้ให้ ทนุ
-

เพิ่มรายชื่อผู้ให้ ทนุ
เพิ่มรายละเอียดทุนการศึกษา (ปี การศึกษา, จานวนเงิน, จานวนทุน)

-

ผู้ขอรับทุน
เพิ่มรายชื่อผู้ขอรับทุน

รายงาน

รูป : หน้ าจอ ขันตอนการท
้
างานของทุนให้ เปล่า
ขันตอนการท
้
างาน
1. เพิ่มข้ อมูลผู้ให้ ทนุ
2. เพิ่มข้ อมูลผู้ขอรับทุน
3. จัดทารายงาน

หน้ า 5

ระบบกองทุน

1.1.2

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ให้ ทุน
เมนูข้อมูลผู้ให้ ทนุ ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหาข้ อมูลผู้ให้ ทนุ และใส่รายละเอียดการให้ ทนุ ใน
แต่ละปี การศึกษา

เพิ่มรายละเอียดการให้ทุน

รูป : หน้ าจอ ข้ อมูลผู้ให้ ทนุ
หน้ าจอ ผู้ให้ ทนุ นี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูข้อมูลผู้ให้ ทนุ โดยจะแสดงรายชื่อผู้ให้ ทนุ ทังหมด
้
ในระบบขึ ้นมาตามเงื่อนไขที่เลือก ในหน้ าจอนี ้สามารถเพิ่มผู้ให้ ทนุ รายใหม่ได้ โดย กดปุ่ มเพิ่มผู้ให้ ทนุ หากต้ องการแก้ ไข
ก็ให้ กดปุ่ มที่คาว่า แก้ ไข หรื อหากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดที่คาว่า ลบ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อให้ ยืนยันการลบข้ อมูล
หากทุนการศึกษาที่ต้องการลบนี ้ ไม่มีการอ้ างอิงความสัมพันธ์กบั ข้ อมูลอื่นอยูก่ ็จะสามารถลบข้ อมูลนี ้ได้ ดังรูป

หน้ า 6

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ผู้ให้ ทนุ

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขข้ อมูลผู้ให้ ทนุ
หน้ า 7

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ ลบผู้ให้ ทนุ
หากต้ องการใส่รายละเอียดการให้ ทนุ การศึกษา จะต้ องทาการกดที่ชื่อผู้ให้ ทนุ ที่ต้องการ (จากรู ป : หน้ าจอ
ผู้ให้ ทนุ ) จากนันระบบจะแสดงรายละเอี
้
ยดการให้ ทนุ ของผู้ให้ ทนุ รายนันขึ
้ ้นมา ดังรูป

หน้ า 8

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ แสดงรายละเอียดการให้ ทนุ
ในหน้ า จอแสดงรายละเอี ย ดการให้ ทุน นี ้ สามารถเพิ่ ม ข้ อ มูลรายละเอี ย ดการให้ ทุนได้ โดย กดปุ่ มเพิ่ ม
รายละเอียดการให้ ทนุ หากต้ องการแก้ ไขรายละเอียดการให้ ทนุ ให้ กดที่คาว่า แก้ ไข หรื อหากต้ องการลบข้ อมูลก็กดที่
คาว่า ลบ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อให้ ยืนยันการลบข้ อมูล หากรายละเอียดทุนการศึกษาที่ต้องการลบนี ้ ไม่มีการ
อ้ างอิงความสัมพันธ์กบั ข้ อมูลอื่นอยูก่ ็จะสามารถลบข้ อมูลนี ้ได้ ดังรูป

หน้ า 9

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ รายละเอียดการให้ ทนุ

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขรายละเอียดการให้ ทนุ
หน้ า 10

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ ลบรายละเอียดการให้ ทนุ
หากต้ องการดูข้อมูลว่ามีนกั ศึกษาคนใดได้ รับทุนนี ้บ้ าง สามารถกดที่ปมุ่
(จากรูป : หน้ าจอ แสดง
รายละเอียดการให้ ทนุ ) จะปรากฏหน้ าต่างย่อยขึ ้นมา ซึง่ จะแสดงข้ อมูลคร่าวๆของนักศึกษาที่ได้ รับทุนการศึกษานี ้ ดัง
รูป

หน้ า 11

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับทุน
หากต้ องการดูรายละเอียดทัง้ หมดของนักศึกษาแต่ละคน ให้ กดที่ร หัสนักศึกษา ระบบจะแสดงข้ อมูล
ทังหมดของนั
้
กศึกษาคนนันขึ
้ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงรายละเอียดของนักศึกษา

หน้ า 12

ระบบกองทุน

1.1.3

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน
เมนูข้อมูลผู้ขอรับทุน ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหาข้ อมูลผู้ขอรับทุน

รูป : หน้ าจอ ข้ อมูลผู้ขอรับทุน
หน้ าจอ ผู้ขอรับทุนนี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูข้อมูลผู้ ขอรับทุน โดยจะแสดงหน้ าจอค้ นหา
ข้ อมูลนักศึกษาขึ ้นมาก่อน หากต้ องการเพิ่มข้ อมูลผู้ขอรับทุนให้ กด เมนูเพิ่มข้ อมูลผู้ขอรับทุน ซึง่ อยูด่ ้ านบนของหน้ าจอ
จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพิ่มให้ ทาการเพิ่มข้ อมูลผู้ขอรับทุน ดังรูป

หน้ า 13

ระบบกองทุน

1.1.3.1 รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (เพิ่มข้ อมูลผู้ขอรับทุน)

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (1)
หน้ า 14

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (2)

หน้ า 15

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (3)

หน้ า 16

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (4)
หากต้ องการเพิ่มข้ อมูลผู้ขอรับทุน ให้ ทาการใส่ข้อมูลลงในช่อง ค้ นหาจากรหัสนักศึกษาหรื อรหัสบัตรประชาชน
จากนันกดปุ่
้
มค้ นหาข้ อมูล ระบบจะทาการดึงข้ อมูลนักศึกษาจากทะเบียนขึ ้นมาแสดงให้ เช่น คานาหน้ าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล
, รหัสประจาตัวนักศึกษา, รหัสประจาตัวประชาชน, ระดับการศึกษา, คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชา, วันเดือนปี เกิด , เชื ้อ
ชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน, ที่อยูป่ ั จจุบนั , ชื่อ-นามสกุลบิดา, มารดา ดังรูป

หน้ า 17

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอรับทุน - เมื่อกดปุ่ มค้ นหาข้ อมูล
จากนันให้
้ ทาการใส่ข้อมูล โดยเฉพาะข้ อมูลที่เป็ นตัวอักษรสีแดงจะต้ องกรอกให้ ครบ เพราะเป็ นข้ อมูลที่ระบบ
ระบุวา่ ต้ องใส่ หากใส่ไม่ครบระบบจะไม่ทาการเพิม่ ข้ อมูลให้ เมื่อกรอกข้ อมูลครบแล้ วให้ กดปุ่ มบันทึก เพื่อบันทึกข้ อมูล

หน้ า 18

ระบบกองทุน

1.1.3.2 รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (ค้ นหาข้ อมูลผู้ขอรับทุน)
เมื่อเพิม่ ข้ อมูลผู้รับทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถค้ นหาข้ อมูลผู้ขอรับทุนได้ จากหน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษา โดย
เลือกรายการเมนูข้อมูลผู้ขอรับทุน จะปรากฏหน้ าจอให้ ทาการค้ นหาข้ อมูล ซึง่ จะมีอยู่ 2 แบบด้ วยกัน คือ ค้ นหาข้ อมูล
นักศึกษาทัว่ ไป และ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุนให้ เปล่า

รูป : หน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาทัว่ ไป
สามารถค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาโดยเลือกประเภทข้ อมูลที่ต้องการค้ นหา จาก drop down ค้ นหาจาก ซึง่ จะมี
ข้ อมูลดังนี ้คือ ค้ นหาจากรหัสนักศึกษา, ค้ นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน, ค้ นหาจากชื่อ, ค้ นหาจากนามสกุล จากนัน้
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้ นหาลงไป
หากเป็ นการค้ นหาจากชื่อและนามสกุล สามารถใช้ เครื่ องหมาย * (ดอกจัน) แทนข้ อความที่ไม่ทราบได้ เช่น
ค้ นหาชื่อที่ขึ ้นต้ นด้ วยคาว่า สุ ให้ เลือกค้ นหาจากเป็ นชื่อ และพิมพ์คาว่า สุ* จากนันกดปุ่
้
มค้ นหา หรื อ ค้ นหาชื่อที่ลงท้ าย
ด้ วย ศักดิ์ ให้ พมิ พ์เป็ น *ศักดิ์ เป็ นต้ น
แต่ถ้าเป็ นรหัสนักศึกษา หรื อ รหัสบัตรประชาชน จะต้ องใส่รหัสให้ ตรงกับข้ อมูลทีเ่ ก็บไว้ เท่านัน้

หน้ า 19

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุนให้ เปล่า
สามารถค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาโดยเลือกประเภทข้ อมูลที่ต้องการค้ นหา จาก drop down ปี การศึกษา และ drop
down ค้ นหาจาก ซึง่ จะมีข้อมูลดังนี ้คือ แสดงข้ อมูลทังหมด,
้
ค้ นหาจากรหัสนักศึกษา, ค้ นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน
, ค้ นหาจากชื่อ, ค้ นหาจากนามสกุล จากนันใส่
้ ข้อมูลที่ต้องการค้ นหาลงไป
หากเลือกแสดงข้ อมูลทังหมด
้
ระบบจะแสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุนในปี การศึกษานันทั
้ งหมดออกมา
้
ไม่วา่ จะ
ได้ รับทุนหรื อไม่ก็ตาม
หากเป็ นการค้ นหาจากชื่อและนามสกุล สามารถใช้ เครื่ องหมาย * (ดอกจัน) แทนข้ อความที่ไม่ทราบได้ เช่น
ค้ นหาชื่อที่ขึ ้นต้ นด้ วยคาว่า สุ ให้ เลือกค้ นหาจากเป็ นชื่อ และพิมพ์คาว่า สุ* จากนันกดปุ่
้
มค้ นหา หรื อ ค้ นหาชื่อที่ลงท้ าย
ด้ วย ศักดิ์ ให้ พมิ พ์เป็ น *ศักดิ์ เป็ นต้ น
แต่ถ้าเป็ นรหัสนักศึกษา หรื อ รหัสบัตรประชาชน จะต้ องใส่รหัสให้ ตรงกับข้ อมูลทีเ่ ก็บไว้ เท่านัน้

หน้ าจอค้ นหาทัง้ 2 นี ้ สามารถหาข้ อมูลนักศึกษาได้ เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ หน้ าจอค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาที่
ขอทุนให้ เปล่า จะแสดงเฉพาะรายชื่อของนักศึกษาที่ขอทุนเท่านัน้ ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จะจัดเรี ยงตามรหัสนักศึกษา จากนันหาก
้
ต้ องการดูข้อมูลของนักศึกษา หรื อแก้ ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ กดที่ รหัสนักศึกษา จะปรากฏหน้ าจอแสดงข้ อมูลของ
นักศึกษาขึ ้นมาให้ ดังรูป

หน้ า 20

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ แสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุนให้ เปล่า

หน้ า 21

ระบบกองทุน

1.1.3.3 รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (แก้ ไขข้ อมูลผู้ขอรับทุน)
หากต้ องการแก้ ไข ให้ กดปุ่ ม ที่หน้ าจอ แสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุนให้ เปล่า จะปรากฏ
หน้ าจอขึ ้นมาให้ แก้ ไขข้ อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุน

หน้ า 22

ระบบกองทุน

1.1.3.4 รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (ลบข้ อมูลผู้ขอรับทุน)
หากต้ องการลบข้ อมูลการขอทุน ก็ให้ กดปุ่ ม ที่หน้ าจอ แสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุนให้
เปล่า จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาให้ ยืนยันการลบข้ อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ยืนยันการลบข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุน
หากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดที่คาว่า OK ระบบจะทาการลบข้ อมูลการขอทุนของนักศึกษาให้ หรื อหากไม่ต้องการ
ลบให้ กดที่คาว่า Cancel

หน้ า 23

ระบบกองทุน

1.1.3.5 รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (ประวัตกิ ารขอทุนทัง้ หมด)
หากต้ องการดูข้อมูลประวัตกิ ารขอทุนทังหมดของนั
้
กศึกษา ให้ กดที่เมนูประวัติการของทุน
ทังหมด
้
จะปรากฏหน้ าจอแสดงประวัติการขอทุนทังหมดที
้
่มีในสถานศึกษาขึ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงประวัตกิ ารขอทุนทังหมด
้

หน้ า 24

ระบบกองทุน

1.1.3.6 รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (ประวัติผลการเรียน)
หากต้ องการดูข้อมูลประวัติผลการเรี ยนของนักศึกษา ให้ กดที่เมนูประวัติผลการเรี ยนจะ
ปรากฏหน้ าจอแสดงผลการเรี ยนขึ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงประวัติผลการเรี ยน

หน้ า 25

ระบบกองทุน
1.1.4

รายการเมนู ข่ าวประชาสัมพันธ์
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหาข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการประกาศ
ซึง่ ข่าวที่ประกาศจะไปปรากฏบนหน้ าเว็บไซด์ของกองทุน ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้ าเว็บไซด์
การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ นี ้ สามารถจัดการผ่าน เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ โดยในระบบจะมีเมนูนี ้อยู่ใน
ทุกๆ กองทุน ดังรูป

หน้ า 26

ระบบกองทุน
เมื่ อเลือก เมนูข่า วประชาสัม พันธ์ จะปรากฏหน้ า จอค้ น หาข่าวขึน้ มาก่ อ น โดยจะแสดงหัว ข้ อข่า วและ
รายละเอียดขึ ้นมาตามเงื่อนไขที่เลือก และจะแสดงเฉพาะข่าวที่เป็ นของกองทุนนันเท่
้ านัน้ หากต้ องการดูข่าวของ
กองทุนไหน ต้ องเลือกผ่านจากเมนูทางข้ างซ้ ายขึ ้นมาก่อน
การค้ นหาข้ อมูลข่าวประชาสัมพันธ์สามารถค้ นหาโดยเลือกประเภทข้ อมูลที่ต้องการค้ นหา จาก drop down
ค้ นหาจาก ซึง่ จะมีข้อมูลดังนี ้คือ ค้ นหาจากข้ อมูลทังหมด,
้
ค้ นหาจากหัวข้ อข่าว, ค้ นหาจากรายละเอียด, ค้ นหาจากวันที่
ในการประชาสัมพันธ์ จากนันใส่
้ ข้อมูลที่ต้องการค้ นหาลงไป
หากเลือกค้ นหาจากข้ อมูลทังหมด
้
ระบบจะแสดงข้ อมูลข่าวทังหมดที
้
่อยูใ่ นระบบขึ ้นมาให้
หากเป็ นการค้ นหาจากหัวข้ อข่าว หรื อ รายละเอียด สามารถใช้ เครื่องหมาย * (ดอกจัน) แทนข้ อความที่ไม่ทราบ
ได้ ดังที่อธิบายไว้ ในรายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (ค้ นหาข้ อมูลผู้ขอรับทุน)
แต่ถ้าเป็ นการค้ นหาจากวันที่ในการประชาสัมพันธ์ จะเป็ นการค้ นหาข่าวที่มีวนั ที่เริ่ มต้ นประกาศและสิ ้นสุด
อยูใ่ นช่วงที่ต้องการหา

รูป : หน้ าจอ ข่าวประชาสัมพันธ์ของผู้ดแู ลระบบ
เมื่อต้ องการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ กด เมนูเพิ่มหัวข้ อข่าว ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้ าจอ จะปรากฏหน้ าจอ
ขึ ้นมาให้ ทาการเพิ่มหัวข้ อข่าว หากต้ องการแก้ ไขให้ กดที่คาว่า แก้ ไข หรื อหากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดที่คาว่า ลบ จะ
ปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อให้ ยืนยันการลบข้ อมูล ดังรูป

หน้ า 27

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข่าวประชาสัมพันธ์
ใส่ข้อมูลหัวข้ อข่าวและรายละเอียดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ จากนันเลื
้ อกวันที่นาเสนอ (วันทีเ่ ริ่ มต้ น) และวันที่
สิ ้นสุด และเลือกความสาคัญของข่าว
ความสาคัญของข่าวจะมีด้วยกัน 2 แบบคือ ปกติและมาก หากเลือกเป็ นมาก ข่าวนันจะปรากฏอยู
้
ด่ ้ านบนและมี
Icon คาว่า hot ปรากฏอยู่ แต่หากเลือกเป็ นปกติ จะปรากฏเรี ยงต่อด้ านล่างข่าวที่มีความสาคัญมาก และไม่มี Icon คาว่า
hot
ส่วน Icon คาว่า New จะปรากฏก็ตอ่ เมื่อ ข่าวที่ประกาศนันเป็
้ นข่าวใหม่ คือ เพิง่ ประกาศได้ ไม่เกิน 3 วัน นับจาก
วันที่ปัจจุบนั เท่านัน้

หน้ า 28

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขข่าวประชาสัมพันธ์

รูป : หน้ าจอ ลบข่าวประชาสัมพันธ์
หากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดที่คาว่า OK ระบบจะทาการลบข้ อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ให้ หรื อหากไม่ต้องการ
ลบให้ กดที่คาว่า Cancel
หน้ า 29

ระบบกองทุน
1.1.5

รายการเมนู คาถามที่พบบ่ อย (FAQ)
เมนูคาถามที่พบบ่อย ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหาคาถามที่พบบ่อย ซึง่ คาถามที่พบบ่อย
ที่ใส่ในระบบจะไปปรากฏบนหน้ าเว็บไซด์ของกองทุน ดังรูป

รูป : หน้ าจอ คาถามที่พบบ่อยบนหน้ าเว็บไซด์
การจัดการคาถามที่พบบ่อยนี ้ สามารถจัดการผ่าน เมนูคาถามทีพ่ บบ่อย โดยในระบบจะมีเมนูนี ้อยูใ่ นทุก
ๆ กองทุน ดังรูป

หน้ า 30

ระบบกองทุน
เมื่อเลือก เมนูคาถามที่พบบ่อย จะปรากฏหน้ าจอค้ นหาคาถามที่พบบ่อยขึ ้นมาก่อน โดยจะแสดงหัวข้ อ
คาถามและรายละเอียดขึ ้นมาตามเงื่อนไขที่เลือก และจะแสดงเฉพาะคาถามที่พบบ่อยที่เป็ นของกองทุนนันเท่
้ านัน้
หากต้ องการดูคาถามที่พบบ่อยของกองทุนไหน ต้ องเลือกผ่านจากเมนูทางข้ างซ้ ายขึ ้นมาก่อน
การค้ นหาข้ อมูลคาถามที่พบบ่อยสามารถค้ นหาโดยเลือกประเภทข้ อมูลที่ต้องการค้ นหา จาก drop down
ค้ นหาจาก ซึง่ จะมีข้อมูลดังนี ้คือ ค้ นหาจากข้ อมูลทังหมด,
้
ค้ นหาจากคาถาม, ค้ นหาคาตอบ จากนันใส่
้ ข้อมูลที่
ต้ องการค้ นหาลงไป
หากเลือกค้ นหาจากข้ อมูลทังหมด
้
ระบบจะแสดงข้ อมูลคาถามทีพ่ บบ่อยทังหมดที
้
่อยูใ่ นระบบขึ ้นมาให้
หากเป็ นการค้ นหาจากคาถาม หรื อ คาตอบ สามารถใช้ เครื่ องหมาย * (ดอกจัน) แทนข้ อความที่ไม่ทราบได้
ดังที่อธิบายไว้ ในรายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอรับทุน (ค้ นหาข้ อมูลผู้ขอรับทุน)

รูป : หน้ าจอ คาถามที่พบบ่อยของผู้ดแู ลระบบ
เมื่อต้ องการเพิ่มคาถามที่พบบ่อยให้ กด เมนูเพิ่มคาถามที่พบบ่อย ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้ าจอ จะปรากฏ
หน้ าจอขึ ้นมาให้ ทาการเพิ่มคาถามและคาตอบ หากต้ องการแก้ ไขให้ กดที่คาว่า แก้ ไข หรื อหากต้ องการลบข้ อมูลให้ กด
ที่คาว่า ลบ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อให้ ยืนยันการลบข้ อมูล ดังรูป

หน้ า 31

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ คาถามที่พบบ่อย

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขคาถามที่พบบ่อย
หน้ า 32

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ ลบคาถามที่พบบ่อย
หากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดที่คาว่า OK ระบบจะทาการลบข้ อมูลคาถามที่พบบ่อยให้ หรื อหากไม่ต้องการ
ลบให้ กดที่คาว่า Cancel

หน้ า 33

ระบบกองทุน

1.1.6

รายการเมนู เอกสารกองทุน
เมนูเอกสารกองทุน ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหาเอกสารในระบบ ซึ่งเอกสารที่ใส่ในระบบจะมี
อยูด่ ้ วยกัน 2 แบบ คือ เอกสารที่ใช้ ภายในระบบ และ เอกสารที่ต้องการให้ นกั ศึกษาหรื อบุคคลอื่นสามารถใช้
งานร่วมได้ ซึง่ จะไปปรากฏบนหน้ าเว็บไซด์ของกองทุน ดังรูป

รูป : หน้ าจอ Download เอกสารบนหน้ าเว็บไซด์
การจัดการเอกสารเหล่านี ้ สามารถจัดการผ่าน เมนูเอกสารกองทุน โดยในระบบจะมีเมนูนีอ้ ยู่ในทุก ๆ
กองทุน ดังรูป

หน้ า 34

ระบบกองทุน
เมื่อเลือก เมนูเอกสารกองทุน จะข้ อมูลเอกสารที่อยู่ในระบบขึ ้นมาให้ โดยจะแสดงเฉพาะเอกสารที่เป็ นของ
กองทุนนันเท่
้ านัน้ หากต้ องการดูเอกสารของกองทุนไหน ต้ องเลือกผ่า นจากเมนูทางข้ างซ้ ายขึ ้นมาก่อน

รูป : หน้ าจอ เอกสารกองทุนของผู้ดแู ลระบบ
เมื่อต้ องการเพิ่มเอกสารให้ กด เมนูเพิ่มเอกสารกองทุน ซึง่ อยูด่ ้ านบนของหน้ าจอ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาให้ ทา
การเพิม่ เอกสาร ดังรูป

หน้ า 35

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ คาถามที่พบบ่อย
ในหน้ าจอนี ้จะมีหวั ข้ อ นักศึกษาสามารถ Download ซึง่ สามารถกาหนดได้ วา่ จะให้ เป็ นสถานะใช้ งาน (นักศึกษา
สามารถ download ได้ ) เอกสารนันจะปรากฏที
้
่หน้ าเว็บไซด์ หรื อยกเลิก (ใช้ ภายในระบบของผู้ดแู ลเท่านัน)
้

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขคาถามที่พบบ่อย
หน้ า 36

ระบบกองทุน
หากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดที่คาว่า ลบ ที่หน้ าจอ เอกสารกองทุนของผู้ดแู ลระบบ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อให้
ยืนยันการลบข้ อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ลบคาถามที่พบบ่อย

หน้ า 37

ระบบกองทุน

1.1.7

รายการเมนู รายงาน
เมนูรายงาน ใช้ สาหรับสร้ างรายงานในระบบทุนให้ เปล่า

รูป : หน้ าจอ รายงานในระบบทุนให้ เปล่า
หน้ าจอ รายงานนี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูรายงาน โดยจะแสดงชื่อรายงานขึ ้นมาให้ เลือก หาก
ต้ องการสร้ างรายงานไหน ให้ กดที่ชื่อของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้ าจอสาหรับสร้ างรายงานขึ ้นมา ดังรูป

หน้ า 38

ระบบกองทุน

1.1.7.1 รายการเมนู รายงาน (รายงานทุนการศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา)
รายงานข้ อมูลทุนการศึกษาที่ได้ รับในแต่ละปี การศึกษา ว่ามีทนุ อะไร ให้ ทนุ มาเป็ นจานวนเท่าใดบ้ าง

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานทุนการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
เลือกปี การศึกษาที่ต้องการสร้ างรายงาน จากนันกดปุ่
้
ม รายงานทุนการศึกษาประจาปี การศึกษา จะได้ รายงาน
ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานทุนการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
หน้ า 39

ระบบกองทุน
หากต้ องการพิมพ์เอกสาร ให้ กดปุ่ ม

จากนันท
้ าการเลือก printer และพิมพ์

แต่หากต้ องการเก็บเป็ นไฟล์ Word หรื อ ไฟล์อื่นๆ ให้ กดปุ่ ม
ประเภทของไฟล์ที่ต้องการ ดังรูป

จะปรากฏหน้ าจอ ขึ ้นมาให้ ทาการเลือก

รูป : หน้ าจอ Export รายงานทุนการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
ให้ ทาการเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการ เช่น MS Word จากนัน้ กดเลือก All เพื่อทาการ Export เอกสาร
ทังหมดให้
้
เป็ นเอกสาร MS Word และกดปุ่ ม OK
จากนัน้ ทาการเลือกที่เก็บไฟล์ และตังชื
้ ่อไฟล์ตามที่ต้องการ จะได้ รายงานในรูปแบบเอกสาร MS Word

หน้ า 40

ระบบกองทุน

1.1.7.2 รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับทุน
รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับทุน จะรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับทุนต่างๆ

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับทุน
เลือกปี การศึกษา และทุนการศึกษาที่ต้องการสร้ างรายงาน จากนันกดปุ่
้
ม รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับทุน
จะได้ รายงานดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับทุน
หน้ า 41

ระบบกองทุน

1.1.8 รายการเมนู บริการถาม – ตอบการขอกู้ยมื
เมนูรายงาน ใช้ สาหรับถาม – ตอบการขอกู้ยืม การจะเข้ าใช้ จะต้ องทาการลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถเข้ าใช้
ระบบได้

รูป : หน้ าจอ ถาม - ตอบการขอกู้ยืม

หน้ า 42

ระบบกองทุน

1.2 ส่ วนเมนู ทุนกยศ.
ส่วนเมนู ทุนกยศ. เป็ นส่วนที่ใช้ จดั การเกี่ยวกับกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็ นทุนกู้ยืม
จากทางรัฐบาล ที่ผ้ กู ้ ตู ้ องใช้ ทนุ คืนหลังจากจบการศึกษา ประกอบด้ วยเมนูยอ่ ยดังต่อไปนี ้ คือ
ข้ อมูลผู้ขอกู้
- จัดการ (เพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหา) ข้ อมูลผู้ขอกู้
จัดทาสัญญาผู้ขอกู้
- จัดการข้ อมูลสัญญาของผู้ขอกู้
บันทึกข้ อมูลสถานศึกษา
- จัดการข้ อมูลสถานศึกษา เพื่อใช้ ในการจัดทารายงานส่ง กยศ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
- จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทุน ซึง่ จะปรากฏบนหน้ าเว็บ
(ดูวิธีใช้ งานจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ในเมนูทนุ ให้ เปล่า)
คาถามที่พบบ่อย
- จัดการคาถามที่พบบ่อย (FAQ) ซึง่ จะปรากฏบนหน้ าเว็บ
(ดูวิธีใช้ งานจาก คาถามที่พบบ่อยในเมนูทนุ ให้ เปล่า)
เอกสารกองทุน
- จัดการเอกสารของกองทุน
(ดูวิธีใช้ งานจาก เอกสารกองทุนในเมนูทนุ ให้ เปล่า)
รายงาน
- สร้ างรายงานกองทุน กยศ.

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู ทุนกยศ.

หน้ า 43

ระบบกองทุน

1.2.1

ขัน้ ตอนการทางานของทุนกยศ.

เพิ่มข้ อมูลผู้ขอทุนกยศ.
ใส่ข้อมูลสถานศึกษา
จัดทาสัญญาการขอกู้

รายงาน

รูป : หน้ าจอ ขันตอนการท
้
างานของทุนให้ เปล่า
ขันตอนการท
้
างาน
1. เพิ่มข้ อมูลผู้ขอทุนกยศ. (ตรงนี ้สามารถข้ ามไม่ทา ไปทาตรงจัดทาสัญญาการขอกู้เลยได้ )
2. จัดทาสัญญาการขอกู้
3. ใส่ข้อมูลสถานศึกษา (หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสถานศึกษาก็ไม่ต้องแก้ ไข)
4. จัดทารายงาน

หน้ า 44

ระบบกองทุน

1.2.2

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้
เมนูข้อมูลผู้ขอกู้ ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหาข้ อมูลผู้ขอกู้

รูป : หน้ าจอ ข้ อมูลผู้ขอกู้
หน้ าจอ ผู้ขอกู้นี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูข้ อ มูลผู้ข อกู้ โดยจะแสดงหน้ า จอค้ นหาข้ อ มูล
นักศึกษาขึ ้นมาก่อน หากต้ องการเพิ่มข้ อมูลผู้ขอกู้ให้ กด เมนูเพิ่มข้ อมูลผู้ขอกู้ ซึง่ อยู่ด้านบนของหน้ าจอ จะปรากฏหน้ าจอ
ขึ ้นมาเพิ่มให้ ทาการเพิ่มข้ อมูลผู้ขอกู้ ดังรูป

หน้ า 45

ระบบกองทุน

1.2.2.1

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (เพิ่มข้ อมูลผู้ขอกู้)

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอกู้ (1)

หน้ า 46

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอกู้ (2)
หน้ า 47

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอกู้ (3)

หน้ า 48

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลผู้ขอกู้ (4)
หากต้ องการเพิ่มข้ อมูลผู้ขอกู้ ให้ ทาการใส่ข้อมูลลงในช่อง ค้ นหาจากรหัสนักศึกษาหรื อรหัสบัตรประชาชน
จากนันกดปุ่
้
มค้ นหาข้ อมูล ระบบจะทาการดึงข้ อมูลนักศึกษาจากทะเบียนขึ ้นมาแสดงให้ เช่น คานาหน้ าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล
, รหัสประจาตัวนักศึกษา, รหัสประจาตัวประชาชน, ระดับการศึกษา, คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชา, วันเดือนปี เกิด, เชื ้อ
ชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน, ที่อยูป่ ั จจุบนั , ชื่อ-นามสกุลบิดา, มารดา
จากนันให้
้ ทาการใส่ข้อมูล โดยเฉพาะข้ อมูลที่เป็ นตัวอักษรสีแดงจะต้ องกรอกให้ ครบ เพราะเป็ นข้ อมูลที่ระบบ
ระบุวา่ ต้ องใส่ หากใส่ไม่ครบระบบจะไม่ทาการเพิม่ ข้ อมูลให้ เมื่อกรอกข้ อมูลครบแล้ วให้ กดปุ่ มบันทึก เพื่อบันทึกข้ อมูล
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1.2.2.2

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (ค้ นหาข้ อมูลผู้ขอกู้)
เมื่อเพิ่มข้ อมูลผู้ขอกู้เรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถค้ นหาข้ อมูลผู้ขอกู้ได้ จากหน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูล
นักศึกษา โดยเลือกรายการเมนูข้อมูลผู้ขอกู้ จะปรากฏหน้ าจอให้ ทาการค้ นหาข้ อมูล ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบ
ด้ วยกัน คือ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาทัว่ ไป และ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาที่ขอทุนกยศ.

รูป : หน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาทัว่ ไป
สามารถค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาโดยเลือกประเภทข้ อมูลที่ต้องการค้ นหา จาก drop down ค้ นหาจาก ซึง่ จะมี
ข้ อมูลดังนี ้คือ ค้ นหาจากรหัสนักศึกษา, ค้ นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน, ค้ นหาจากชื่อ, ค้ นหาจากนามสกุล เลขที่
สัญญา จากนันใส่
้ ข้อมูลที่ต้องการค้ นหาลงไป
หากเป็ นการค้ นหาจากชื่อและนามสกุล สามารถใช้ เครื่ องหมาย * (ดอกจัน) แทนข้ อความที่ไม่ทราบได้ เช่น
ค้ นหาชื่อที่ขึ ้นต้ นด้ วยคาว่า สุ ให้ เลือกค้ นหาจากเป็ นชื่อ และพิมพ์คาว่า สุ* จากนันกดปุ่
้
มค้ นหา หรื อ ค้ นหาชื่อที่ลงท้ าย
ด้ วย ศักดิ์ ให้ พมิ พ์เป็ น *ศักดิ์ เป็ นต้ น
แต่ถ้าเป็ นรหัสนักศึกษา, รหัสบัตรประชาชน, เลขที่สญ
ั ญา จะต้ องใส่รหัสให้ ตรงกับข้ อมูลที่เก็บไว้ เท่านัน้
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รูป : หน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาที่ขอกู้ทนุ กยศ.
สามารถค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาโดยเลือกประเภทข้ อมูลที่ต้องการค้ นหา จาก drop down ปี การศึกษา และ drop
down ค้ นหาจาก ซึง่ จะมีข้อมูลดังนี ้คือ แสดงข้ อมูลทังหมด,
้
ค้ นหาจากรหัสนักศึกษา, ค้ นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน
, ค้ นหาจากชื่อ, ค้ นหาจากนามสกุล, เลขที่สญ
ั ญา จากนันใส่
้ ข้อมูลที่ต้องการค้ นหาลงไป
หากเลือกแสดงข้ อมูลทังหมด
้
ระบบจะแสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ขอกู้ในปี การศึกษานันทั
้ งหมดออกมา
้
ไม่วา่ จะได้ ก้ ู
หรื อไม่ก็ตาม
หากเป็ นการค้ นหาจากชื่อและนามสกุล สามารถใช้ เครื่ องหมาย * (ดอกจัน) แทนข้ อความที่ไม่ทราบได้ เช่น
ค้ นหาชื่อที่ขึ ้นต้ นด้ วยคาว่า สุ ให้ เลือกค้ นหาจากเป็ นชื่อ และพิมพ์คาว่า สุ* จากนันกดปุ่
้
มค้ นหา หรื อ ค้ นหาชื่อที่ลงท้ าย
ด้ วย ศักดิ์ ให้ พมิ พ์เป็ น *ศักดิ์ เป็ นต้ น
แต่ถ้าเป็ นรหัสนักศึกษา, รหัสบัตรประชาชน, เลขที่สญ
ั ญา จะต้ องใส่รหัสให้ ตรงกับข้ อมูลที่เก็บไว้ เท่านัน้
หน้ าจอค้ นหาทัง้ 2 นี ้ สามารถหาข้ อมูลนักศึกษาได้ เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ หน้ าจอค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาที่
ขอกู้ทนุ กยศ. จะแสดงเฉพาะรายชื่อของนักศึกษาที่ขอกู้เท่านัน้ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะจัดเรี ยงตามรหัสนักศึกษา จากนันหาก
้
ต้ องการดูข้อมูลของนักศึกษา หรื อแก้ ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ กดที่ รหัสนักศึกษา จะปรากฏหน้ าจอแสดงข้ อมูลของ
นักศึกษาขึ ้นมาให้ ดังรูป
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รูป : หน้ าจอ แสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ขอกู้ทนุ กยศ.
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1.2.2.3

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (แก้ ไขข้ อมูลผู้ขอกู้)
จากหน้ าจอ แสดงข้ อมูลนักศึกษาที่ขอกู้ทนุ กยศ. จะเห็นว่ามีการแก้ ไขข้ อมูลผู้ขอกู้อยู่ 2
แบบ คือ แก้ ไขการขอกู้ และแก้ ไขสัญญาการขอกู้
หากต้ อ งการแก้ ไ ขตรงไหน ให้ กดปุ่ ม ที่ หัว ข้ อ นัน้ (จากหน้ า จอ แสดงข้ อ มูล
นักศึกษาที่ขอกู้ทนุ กยศ.) จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาให้ แก้ ไขข้ อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขข้ อมูลการขอกู้
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ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขข้ อมูลการทาสัญญา

หน้ า 54

ระบบกองทุน

1.2.2.4

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (ลบข้ อมูลผู้ขอกู้)
หากต้ องการลบข้ อมูลการขอกู้ ก็ ใ ห้ กดปุ่ ม ที่ หน้ าจอ แสดงข้ อ มูลนัก ศึกษาที่ขอกู้
จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาให้ ยืนยันการลบข้ อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ลบข้ อมูลผู้ขอกู้
หากลบข้ อมูลไม่ได้ เนื่องจากมีการอ้ างอิงการใช้ งานจากข้ อมูลอื่นอยู่ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาแจ้ ง ซึ่งจะต้ องทา
การลบข้ อมูลที่มีการอ้ างอิงอยู่ก่อน จึงจะสามารถลบข้ อมูลนันได้
้ ดังรูป
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รูป : หน้ าจอ แจ้ งเตือนว่ามีการอ้ างอิงการใช้ งานข้ อมูลที่ต้องการจะลบ
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ระบบกองทุน

1.2.2.5

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (ประวัติการขอทุนทัง้ หมด)
หากต้ องการดูข้อมูลประวัตกิ ารขอทุนทังหมดของนั
้
กศึกษา ให้ กดที่เมนูประวัติการของทุน
ทังหมด
้
จะปรากฏหน้ าจอแสดงประวัติการขอทุนทังหมดที
้
่มีในสถานศึกษาขึ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงประวัตกิ ารขอทุนทังหมด
้

หน้ า 57

ระบบกองทุน

1.2.2.6

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (ประวัติผลการเรียน)
หากต้ องการดูข้อมูลประวัติผลการเรี ยนของนักศึกษา ให้ กดที่เมนูประวัติผลการเรี ยน จะ
ปรากฏหน้ าจอแสดงผลการเรี ยนขึ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงประวัติผลการเรี ยน

หน้ า 58

ระบบกองทุน

1.2.3

รายการเมนู จัดทาสัญญาผู้ขอกู้
เมนูจดั ทาสัญญาผู้ขอกู้ ใช้ สาหรับใส่ข้อมูลการทาสัญญาระหว่างผู้ขอกู้กบั ทางกองทุนกยศ. หาก
ต้ องการใส่ข้อมูลให้ เลือกรายการเมนูจดั ทาสัญญาผู้ขอกู้ จะปรากฏหน้ าจอดังรูป

รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลจัดทาสัญญาผู้ขอกู้ (1)
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รูป : หน้ าจอ เพิม่ ข้ อมูลจัดทาสัญญาผู้ขอกู้ (2)
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ระบบกองทุน

1.2.4

รายการเมนู บันทึกข้ อมูลสถานศึกษา
เมนูบนั ทึกข้ อมูลสถานศึกษา ใช้ สาหรับใส่ข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ ในการทารายงานส่งกองทุน
กยศ. หากต้ องการใส่ข้อมูลให้ เลือกรายการเมนูบนั ทึกข้ อมูลสถานศึกษา จะปรากฏหน้ าจอดังรูป

รูป : หน้ าจอ บันทึกข้ อมูลสถานศึกษา
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1.2.5

รายการเมนู รายงาน
เมนูรายงาน ใช้ สาหรับสร้ างรายงานในระบบทุนกยศ.

รูป : หน้ าจอ รายงานในระบบทุนกยศ.
หน้ าจอ รายงานนี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูรายงาน โดยจะแสดงชื่อรายงานขึ ้นมาให้ เลือก หาก
ต้ องการสร้ างรายงานไหน ให้ กดที่ชื่อของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้ าจอสาหรับสร้ างรายงานขึ ้นมา ดังรูป
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1.2.5.1 รายงาน กยศ. 105 - สัญญากู้ยมื เงิน
รายงาน กยศ.105 ใช้ จดั ทาสัญญาการกู้ยืมเงิน โดยสามารถเลือกสร้ างรายงานได้ 2 แบบคือ
แบบรายกลุ่ม - ซึง่ ระบบจะทาการแสดงเลขที่สญ
ั ญาเริ่ มต้ นและเลขที่สญ
ั ญาสุดท้ ายในแต่ละปี การศึกษาขึ ้นมา
ให้ ผู้ใช้ สามารถเปลีย่ นแปลงช่วงเลขที่สญ
ั ญาที่ต้องการพิมพ์ได้

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานกยศ. 105 – ค้ นหาข้ อมูลแบบรายกลุม่
แบบรายบุคคล – สามารถเลือกข้ อมูลเพื่อพิมพ์สญ
ั ญาได้ ทีละคน โดยสามารถค้ นหาได้ จากรหัสนักศึกษา, ชื่อ,
นามสกุล, รหัสบัตรประชาชน, เลขที่สญ
ั ญา

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานกยศ. 105 – ค้ นหาข้ อมูลแบบรายบุคคล
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การพิมพ์สญ
ั ญา สามารถเลือกทีจ่ ะพิมพ์สญ
ั ญาทังหมดในหน้
้
าจอนัน้ หรื อ พิมพ์เฉพาะข้ อมูลที่เลือกได้ โดยทา
การติ๊กเครื่ องหมายถูกที่หน้ าข้ อมูลที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์ข้อมูลที่เลือก จะได้ รายงานที่ต้องการ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงาน กยศ. 105
เมื่อปรากฏรายงานแล้ ว หากต้ องการพิมพ์รายงานนัน้ ให้ กดที่ปมุ่
แต่หากต้ องการเก็บเป็ นไฟล์ Word หรื อ ไฟล์อื่นๆ ให้ กดปุ่ ม
ประเภทของไฟล์ที่ต้องการ ดังรูป

จากนันท
้ าการเลือก printer และพิมพ์
จะปรากฏหน้ าจอ ขึ ้นมาให้ ทาการเลือก
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รูป : หน้ าจอ Export รายงานกยศ. 105
ให้ ทาการเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการ เช่น MS Word จากนัน้ กดเลือก All เพื่อทาการ Export เอกสาร
ทังหมดให้
้
เป็ นเอกสาร MS Word และกดปุ่ ม OK
จากนัน้ ทาการเลือกที่เก็บไฟล์ และตังชื
้ ่อไฟล์ตามที่ต้องการ จะได้ รายงานในรูปแบบเอกสาร MS Word
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1.2.5.2 รายงาน กยศ. 106, 107 - ข้ อมูลผู้ก้ ยู มื ที่ได้ รับการอนุมัติและใบนาส่ งเอกสารกองทุน
เงินให้ ก้ ยู มื เพื่อการศึกษา
เมื่อเลือกรายงาน กยศ.106 – ข้ อมูลผู้ก้ ยู ืมที่ได้ รับการอนุมตั ิ หรื อ รายงาน กยศ. 107 - ใบนาส่งเอกสารกองทุน
เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาแล้ ว ระบบจะทาการดึงข้ อมูลเลขที่สญ
ั ญาเริ่ มต้ น และเลขที่สญ
ั ญาสุดท้ ายในปี การศึกษานัน้
ขึ ้นมาให้ ผู้ใช้ สามารถเปลีย่ นช่วงเลขที่สญ
ั ญาที่ต้องการพิมพ์ได้

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานกยศ. 106,107 – ค้ นหา
เมื่อกดปุ่ มแสดงข้ อมูล ระบบจะทาการจัดกลุม่ เลขที่สญ
ั ญาออกเป็ นชุดๆให้ โดยจะแบ่งเป็ นชุดละ 50 สัญญา ดัง
รูป

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานกยศ. 106,107 - แสดงข้ อมูล

หน้ า 66

ระบบกองทุน
หากต้ องการพิมพ์รายงาน กยศ. 107 – ใบนาส่งเอกสารกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา ให้ กดทีค่ าว่า Header
จะได้ เอกสารดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 107

หน้ า 67

ระบบกองทุน
หากต้ องการพิมพ์รายงาน กยศ. 106 – ข้ อมูลผู้ก้ ยู ืมที่ได้ รับการอนุมตั ิ ให้ กดที่คาว่า Detail จะได้ เอกสารดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 106

หน้ า 68

ระบบกองทุน

1.2.5.3 รายงาน กยศ. 109 – แบบรายงานการพ้ นสภาพการเป็ นนักเรียน / นักศึกษา
การสร้ างรายงานการพ้ นสภาพของนักศึกษา จะต้ องทาการกรอกข้ อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการพ้ นสภาพก่อน จึงจะ
สามารถออกรายงานได้

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 109 – ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาเพื่อบันทึกการพ้ นสภาพ
สามารถค้ นหาข้ อมูลนักศึกษาทีต่ ้ องการกรอกข้ อมูลได้ จากรหัสนักศึกษา, รหัสบัตรประชาชน หรื อ เลขที่สญ
ั ญา
จากนันกดปุ่
้
มค้ นหา จะได้ ข้อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 109 – กรอกข้ อมูลการพ้ นสภาพการเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา

หน้ า 69

ระบบกองทุน
ทาการกรอกข้ อมูล ปี การศึกษาที่จบ, ภาคการศึกษาที่จบ, วันที่พ้นสภาพ และสาเหตุที่พ้นสภาพ จากนันกดปุ่
้
ม
บันทึก จะปรากฏหน้ าต่างขึ ้นมาให้ ยืนยันการบันทึกข้ อมูล หากต้ องการบันทึกให้ กดปุ่ ม OK

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 109 – บันทึกข้ อมูลการพ้ นสภาพการเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา
แต่หากต้ องการลบข้ อมูลที่ได้ ทาการบันทึกไปแล้ วให้ ทาการค้ นหาข้ อมูลของนักศึกษาคนนันอี
้ กครัง้ จากนันกด
้
ปุ่ มลบ จะปรากฏหน้ าต่างขึ ้นมาให้ ยืนยันการลบข้ อมูลการพ้ นสภาพนักศึกษา (ลบเฉพาะข้ อมูลการพ้ นสภาพ ไม่ได้ เป็ น
การลบข้ อมูลนักศึกษาที่ขอกู้) หากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดปุ่ ม OK

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 109 – ลบข้ อมูลการพ้ นสภาพการเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา

หน้ า 70

ระบบกองทุน
หลังจากที่ได้ ทาการบันทึกข้ อมูลการพ้ นสภาพของนักศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะทาการออกรายงานได้
ให้ ทาการเลือกข้ อมูลปี การศึกษา และ ภาคการศึกษาที่ต้องการออกรายงาน จากนันกดปุ่
้
มแสดงข้ อมูล

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 109 – สร้ างรายงานการพ้ นสภาพการเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา
เลือกลักษณะการพิมพ์ข้อมูลว่าจะพิมพ์ทงหมด
ั้
หรื อพิมพ์เฉพาะข้ อมูลที่เลือก โดยทาการติก๊ เครื่ องหมายถูกที่
หน้ าข้ อมูลที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์ข้อมูลที่เลือก จะได้ รายงานที่ต้องการ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 109 – รายงานการพ้ นสภาพการเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา

หน้ า 71

ระบบกองทุน

1.2.5.4 รายงาน กยศ. 111 - แบบรับรองการเป็ นผู้ก้ รู ายเก่ า
สามารถเลือกสร้ างรายงานได้ 2 แบบคือ
แบบรายกลุ่ม – เป็ นการเลือกค้ นหาเป็ นกลุม่ ระดับการศึกษา, คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชา ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 111 – ค้ นหาข้ อมูลแบบกลุม่
แบบรายบุคคล – เป็ นการเลือกค้ นหาทีละรายบุคคล โดยสามารถค้ นหาได้ จาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล,
รหัสบัตรประชาชน, เลขที่สญ
ั ญา

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 111 – ค้ นหาข้ อมูลแบบรายบุคคล
หน้ า 72

ระบบกองทุน
การพิมพ์รายงาน สามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อมูลทังหมดในหน้
้
าจอนัน้ หรื อ พิมพ์เฉพาะข้ อมูลที่เลือกได้ โดยทา
การติ๊กเครื่ องหมายถูกที่หน้ าข้ อมูลที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์ข้อมูลที่เลือก จะได้ รายงานที่ต้องการ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 111 – แบบรับรองการเป็ นผู้ก้ รู ายเก่า

หน้ า 73

ระบบกองทุน

1.2.5.5 รายงาน รายชื่อผู้ก้ ทู งั ้ หมด
เลือกข้ อมูลที่ต้องการพิมพ์ จะพิมพ์รายชื่อผู้ก้ ทู งหมดในปี
ั้
การศึกษานัน้ หรื อ แบ่งย่อยเป็ นระดับการศึกษา ,
คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชาก็ได้ เมื่อเลือกเสร็ จแล้ วกดปุ่ มสร้ างเอกสาร

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานรายชื่อผู้ก้ ทู งหมด
ั้
โดยรายงานที่ได้ จะมีการแบ่งข้ อมูลผู้ก้ แู ยกตามโปรแกรมวิชา เมือ่ ขึ ้นโปรแกรมวิชาใหม่รายงานจะทาการขึ ้นหน้ า
ใหม่ให้

รูป : หน้ าจอ รายงานรายชื่อผู้ก้ ทู งหมด
ั้
หน้ า 74

ระบบกองทุน

1.2.5.6 รายงาน สรุ ปยอดเงินค่ าบารุ งการศึกษาของผู้ก้ ู
เลือกข้ อมูลที่ต้องการพิมพ์ จะพิมพ์สรุปยอดเงินทังหมดในปี
้
การศึกษานัน้ หรื อ แบ่งย่อยเป็ นระดับการศึกษา ,
คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชาก็ได้ เมื่อเลือกเสร็ จแล้ วกดปุ่ มสร้ างเอกสาร

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานสรุปยอดเงินค่าบารุงการศึกษาของผู้ก้ ู
โดยรายงานที่ได้ จะมีการแบ่งข้ อมูลผู้ก้ แู ยกตามโปรแกรมวิชา เมือ่ ขึ ้นโปรแกรมวิชาใหม่รายงานจะทาการขึ ้นหน้ า
ใหม่ให้

รูป : หน้ าจอ รายงานสรุปยอดเงินค่าบารุงการศึกษาของผู้ก้ ู
หน้ า 75

ระบบกองทุน

1.2.5.7 รายงาน หนังสือออก
สามารถเลือกสร้ างรายงานได้ 2 แบบคือ
แบบรายกลุ่ม – เป็ นการเลือกค้ นหาเป็ นกลุม่ ระดับการศึกษา, คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชา ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานหนังสือออก - ค้ นหาข้ อมูลแบบกลุม่
แบบรายบุคคล – เป็ นการเลือกค้ นหาทีละรายบุคคล โดยสามารถค้ นหาได้ จาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล,
รหัสบัตรประชาชน, เลขที่สญ
ั ญา

รูป : หน้ าจอ รายงานหนังสือออก - ค้ นหาข้ อมูลแบบรายบุคคล
หน้ า 76

ระบบกองทุน
การพิมพ์รายงาน สามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อมูลทังหมดในหน้
้
าจอนัน้ หรื อ พิมพ์เฉพาะข้ อมูลที่เลือกได้ โดยทา
การติ๊กเครื่ องหมายถูกที่หน้ าข้ อมูลที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์ข้อมูลที่เลือก จะได้ รายงานที่ต้องการ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานหนังสือออก

หน้ า 77

ระบบกองทุน

1.2.5.8 รายงาน แบบรายงานผลการให้ ก้ ยู มื กองทุน
เลือกปี การศึกษา และ กรอกข้ อมูลวงเงินกู้รายใหม่, วงเงินกู้รายเก่าลงไป ส่วนจานวนนักศึกษาใหม่ระบบจะทา
การดึงข้ อมูลนักศึกษาใหม่จากระบบทะเบียนขึ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ กรอกข้ อมูลแบบรายงานผลการให้ ก้ ยู ืมกองทุน
จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์รายงาน จะได้ รายงานดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงาน แบบรายงานผลการให้ ก้ ยู มื กองทุน

หน้ า 78

ระบบกองทุน

1.2.5.9 รายงาน กศ.02 - แบบเก็บข้ อมูลกองทุน
เลือกปี การศึกษา และ ประเภทผู้ก้ ู (รายเก่าต่อเนื่อง, รายเก่าโอนย้ าย, รายใหม่) ส่วนวงเงินที่สถานศึกษาได้ รับ
จัดสรร ระบบจะทาการดึงข้ อมูลมาจากข้ อมูลวงเงินกู้ที่กรอกในแบบรายงานผลการให้ ก้ ยู ืมเงินกองทุน แต่จะสามารถทา
การแก้ ไขได้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ กรอกข้ อมูลแบบเก็บข้ อมูลกองทุน
จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์รายงาน จะได้ รายงานดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงาน กศ.02 - แบบเก็บข้ อมูลกองทุน
หน้ า 79

ระบบกองทุน

1.2.5.10 รายงาน กศ.02.1 - แบบรายงานข้ อมูลการดาเนินงานกองทุน
เลือกปี การศึกษา ระบบจะทาการดึงข้ อมูลผู้ก้ ทู งหมดในปี
ั้
การศึกษานันขึ
้ ้นมาคานวณจานวนคน และวงเงินให้
แต่จะเปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ สามารถทาการแก้ ไขได้ ด้วย ดังรูป

รูป : หน้ าจอ กรอกข้ อมูลแบบรายงานข้ อมูลการดาเนินงานกองทุน
จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์รายงาน จะได้ รายงานดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงาน กศ.02.1 - แบบรายงานข้ อมูลการดาเนินงานกองทุน
หน้ า 80

ระบบกองทุน

1.2.5.11 รายงาน รม.1 - แบบรายงานการดาเนินงานกองทุน
เลือกปี การศึกษา และกดที่ปมพิ
ุ่ มพ์รายงาน ระบบจะทาการดึงข้ อมูลผู้ก้ ทู งหมดในปี
ั้
การศึกษานันขึ
้ ้นมาออก
รายงานให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ สร้ างแบบรายงานการดาเนินการกองทุน

หน้ า 81

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ รายงาน แบบรายงานการดาเนินการกองทุน

หน้ า 82

ระบบกองทุน

1.2.5.12 รายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน
เลือกปี การศึกษา และภาคการศึกษาทีต่ ้ องการบันทึกการลงทะเบียนเรี ยน จากนันเลื
้ อกค้ นหานักศึกษาที่
ต้ องการจากรหัสนักศึกษา, รหัสบัตรประชาชน, เลขที่สญ
ั ญา, เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร, ชื่อ-นามสกุล และใส่ข้อมูลที่ต้องการ
ค้ นหาลงไป จากนันกดปุ่
้
มค้ นหา ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - ค้ นหานักศึกษาที่ต้องการกรอกข้ อมูล
จากนันให้
้ ทาการกรอกข้ อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - กรอกข้ อมูลการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา
หน้ า 83

ระบบกองทุน
และกดปุ่ มบันทึก จะปรากฏหน้ าต่างขึ ้นมาเพื่อให้ ยืนยันการบันทึก หากต้ องการบันทึกข้ อมูลให้ กดปุ่ ม OK ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - บันทึกข้ อมูลการลงทะเบียนเรี ยน

หน้ า 84

ระบบกองทุน

1.2.5.13 รายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน
บันทึกยอดเงินที่ธนาคารโอนให้ และวันที่ที่ธนาคารโอนให้ เนื่องจากผู้ก้ แู ต่ละคนทางธนาคารจะโอนเงินมาให้
ต่างกัน เพราะทางธนาคารจะทาการโอนเงินและส่งข้ อมูลมาให้ ทางมหาวิทยาลัยเป็ นทีละชุด ดังนันผู
้ ้ ใช้ ควรจะกรอกข้ อมูล
วันที่ที่ธนาคารโอนให้ ตามวันที่ที่ธนาคารส่งข้ อมูลมาให้ เพื่อให้ สะดวกในการออกรายงาน จะได้ เลือกพิมพ์ข้อมูลตามชุด
วันที่ที่ต้องการได้

รูป : หน้ าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - กรอกข้ อมูลยอดเงินทีธ่ นาคารโอนให้
จากนันกดปุ่
้
มบันทึก จะปรากฏหน้ าต่างขึ ้นมาเพื่อให้ ยืนยันการบันทึก หากต้ องการบันทึกข้ อมูลให้ กดปุ่ ม OK

รูป : หน้ าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - บันทึกข้ อมูลยอดเงินทีธ่ นาคารโอนให้
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ระบบกองทุน
เมื่อทาการบันทึกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็จะสามารถออกรายงานข้ อมูลการลงทะเบียนได้ โดยผู้ใช้ จะต้ องเลือกปี
การศึกษา และภาคการศึกษาทีต่ ้ องการ จากนันผู
้ ้ ใช้ สามารถเลือกที่จะออกรายงานตามระดับการศึกษา โดยเลือก ระดับ
การศึกษา, คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชาที่ต้องการได้ หรื อเลือกจากสถานะการโอนเงินจากธนาคาร โดยสถานะการโอน
เงินจะแบ่งเป็ น ทังหมด,
้
โอนเงินแล้ ว และยังไม่ได้ โอนเงิน
ความแตกต่ างของการเลือกสถานะการโอนเงิน
1. เลือกสถานะการโอนเงินเป็ น ทังหมด
้
ระบบจะไม่สนใจว่านักศึกษาคนนันมี
้ การโอนเงินจากธนาคารมาแล้ ว
หรื อยัง ระบบจะดึงเอาข้ อมูลผู้ก้ ทู งหมดที
ั้
่มกี ารลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษาและภาคการศึกษาดังกล่าวมาแสดง เพื่อ
จัดทารายงานต่อไป
2. เลือกสถานะการโอนเงินเป็ น โอนเงินแล้ ว จะสามารถเลือกวันทีท่ ี่ธนาคารโอนเงิ นให้ ได้ เนื่องจากการโอนเงิน
จากธนาคารมายังบัญชีของเด็กจะทาเป็ นทีละชุด ดังนันผู
้ ้ ใช้ สามารถเลือกชุดวันที่ที่ต้องการพิมพ์ได้ หรื อเลือกพิมพ์
ทังหมดก็
้
ได้
3. เลือกสถานะการโอนเงินเป็ น ยังไม่ได้ โอนเงิน ระบบจะดึงข้ อมูลนักศึกษาที่ยงั ไม่ได้ มีการโอนเงินจากธนาคาร
ขึ ้นมาแสดง
ข้ อแนะนา : โดยทัว่ ไปการออกรายงานรายละเอียดการลงทะเบียนเรี ยน ควรจะเลือกปี การศึกษา , ภาคการศึกษา และ
สถานะการโอนเงินเป็ น โอนเงินแล้ ว และเลือกวันที่ที่ธนาคารโอนให้ ตามต้ องการ

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน - ค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการออกรายงาน
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ระบบกองทุน
เมื่อเลือกข้ อมูลที่ต้องการค้ นหาได้ แล้ ว ให้ กดปุ่ มแสดงข้ อมูล จะได้ ข้อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน - แสดงข้ อมูลที่ต้องการออกรายงาน
การพิมพ์รายงาน สามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อมูลทังหมดในหน้
้
าจอนัน้ หรื อ พิมพ์เฉพาะข้ อมูลที่เลือกได้ โดยทา
การติ๊กเครื่ องหมายถูกที่หน้ าข้ อมูลที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์ข้อมูลที่เลือก จะได้ รายงานที่ต้องการ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน
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ระบบกองทุน

1.2.5.14 รายงาน กยศ. 206 - รายละเอียดการคืนเงินของผู้ก้ ยู มื เพื่อชาระหนีก้ องทุน
ในการออกรายงาน กยศ. 206 ผู้ใช้ จะต้ องทาการบันทึกข้ อมูลการคืนเงินของผู้ก้ ยู มื ก่อน จึงจะสามารถออก
รายงานได้ ในขันตอนแรกให้
้
ทาการค้ นหาเพื่อบันทึกข้ อมูลการคืนเงินก่อน สามารถเลือกค้ นหาข้ อมูลเพื่อสร้ างรายงานได้
2 แบบคือ
แบบรายกลุ่ม – เป็ นการเลือกค้ นหาเป็ นกลุม่ ระดับการศึกษา, คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวิชา ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 206 – ค้ นหาข้ อมูลแบบกลุม่ เพื่อบันทึกข้ อมูลการคืนเงิน
แบบรายบุคคล – เป็ นการเลือกค้ นหาทีละรายบุคคล โดยสามารถค้ นหาได้ จาก รหัสนักศึกษา, รหัสบัตร
ประชาชน, เลขที่สญ
ั ญา, เลขบัญชีธนาคาร, ชื่อ-นามสกุล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 206 – ค้ นหาข้ อมูลแบบรายบุคคลเพือ่ บันทึกข้ อมูลการคืนเงิน
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ระบบกองทุน
จากนันระบบจะท
้
าการดึงข้ อมูลของผู้ก้ ู (ที่ได้ ถกู บันทึกไว้ จากหน้ ารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน) ที่มียอดเงิน
ส่วนเกินขึ ้นมาให้
ผู้ใช้ ทาการตรวจสอบข้ อมูลที่ระบบดึงขึ ้นมาให้ แก้ ไขและทาการบันทึกข้ อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 206 – บันทึกข้ อมูลการคืนเงิน
เมื่อบันทึกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถทาการออกรายงานได้ โดยสามารถเลือกข้ อมูลที่ต้องการออก
รายงานได้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 206 – สร้ างรายงานข้ อมูลการคืนเงิน (ค้ นหา)
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ระบบกองทุน
จากนันกดปุ่
้
มแสดงข้ อมูล และเลือกข้ อมูลที่ต้องการพิมพ์ โดยสามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อมูลทังหมดในหน้
้
าจอ
นัน้ หรื อ พิมพ์เฉพาะข้ อมูลที่เลือกได้ โดยทาการติ๊กเครื่ องหมายถูกที่หน้ าข้ อมูลที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มพิมพ์ข้อมูลที่เลือก
จะได้ รายงานทีต่ ้ องการ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 206 – สร้ างรายงานข้ อมูลการคืนเงิน (เลือกข้ อมูลที่ต้องการ)

รูป : หน้ าจอ รายงานกยศ. 206 – รายละเอียดการคืนเงินของผู้ก้ ยู ืม เพื่อชาระหนี ้กองทุน

หน้ า 90

ระบบกองทุน

1.3 ส่ วนเมนู ทุนกรอ. (ICL)
ส่วนเมนู ทุนกรอ. เป็ นส่วนที่ใช้ จัดการเกี่ ยวกับ กองทุนเงิ นให้ ก้ ูยืมที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต ( Income
Contingent Loan : ICL) ซึง่ เป็ นทุนกู้ยืมจากทางรัฐบาล ที่ผ้ กู ้ ตู ้ องใช้ ทนุ คืนหลังจากจบการศึกษา ประกอบด้ วยเมนู
ย่อยดังต่อไปนี ้ คือ
ข้ อมูลผู้ขอกู้
- จัดการ (เพิ่ม, แก้ ไข, ลบ, ค้ นหา) ข้ อมูลผู้ขอกู้
ดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียน
- ดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนของนักศึกษาจากระบบทะเบียน
เพื่อเตรี ยมส่งให้ กบั กองทุน ICL
สร้ าง XML File การขึ ้นทะเบียน - จัดสร้ าง XML File การขึ ้นทะเบียนเพื่อส่งให้ กบั กองทุน ICL
ดึงข้ อมูลการลงทะเบียนเรี ยน - ดึงข้ อมูลการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาจากระบบทะเบียน
เพื่อเตรี ยมส่งให้ กบั กองทุน ICL
สร้ าง XML File การลงทะเบียน - จัดสร้ าง XML File การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อส่งให้ กบั กองทุน ICL
ข่าวประชาสัมพันธ์
- จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทุน ซึง่ จะปรากฏบนหน้ าเว็บ
(ดูวิธีใช้ งานจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ในเมนูทนุ ให้ เปล่า)
คาถามที่พบบ่อย
- จัดการคาถามที่พบบ่อย (FAQ) ซึง่ จะปรากฏบนหน้ าเว็บ
(ดูวิธีใช้ งานจาก คาถามที่พบบ่อยในเมนูทนุ ให้ เปล่า)
เอกสารกองทุน
- จัดการเอกสารของกองทุน
(ดูวิธีใช้ งานจาก เอกสารกองทุนในเมนูทนุ ให้ เปล่า)
รายงาน
- สร้ างรายงานกองทุน ICL

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู ทุน ICL
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ระบบกองทุน

1.3.1

รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้
เมนูข้อมูลผู้ขอกู้ ใช้ สาหรับค้ นหา, แก้ ไข, ข้ อมูลผู้ขอกู้ (เนื่องจากกองทุน ICL ได้ รับข้ อมูลมาจากทาง
ทะเบียน จึงไม่มีการเพิ่มหรื อลบข้ อมูลนักศึกษา) สามารถค้ นหาข้ อมูลผู้ขอกู้ได้ โดยเลือกรายการเมนูข้อมูลผู้ขอ
กู้ จะปรากฏหน้ าจอให้ ทาการค้ นหาข้ อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ค้ นหาข้ อมูลนักศึกษา กองทุน ICL
จากนันหากต้
้
องการดูข้อมูลของนักศึกษา แก้ ไขสถานการณ์ ได้ รับทุน หรื อดูรายละเอียดต่างๆ ให้ กดที่ รหัส
นักศึกษา จะปรากฏหน้ าจอแสดงข้ อมูลของนักศึกษาขึ ้นมาให้ ดังรูป
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ระบบกองทุน

1.3.1.1
รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (แก้ ไขสถานะ การได้ รับทุน)
สาหรับกองทุน ICL นักศึกษาทุกคนที่มีสญ
ั ชาติไทยจะได้ รับสิทธิ์จากกองทุนทุกคนอยู่แล้ ว แต่หากมีนกั ศึกษา
บางคนที่ไม่มีสิทธิ์ รับทุนนี ้ หรื อ ต้ องการแก้ ไขสถานการณ์ได้ รับทุน ICL สามารถทาได้ โดย กดที่ปมแก้
ุ่ ไขสถานะการ
ได้ รับทุน กรอ. ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงข้ อมูลนักศึกษา กองทุน ICL
จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อให้ ยนื ยันการแก้ ไข โดยหากสถานะเดิมเป็ นการได้ รับทุน จะเป็ นการแก้ ไขจาก ได้ รับ
ทุน เป็ น ไม่ได้ รับทุน แต่หากสถานะเดิมเป็ น ไม่ได้ รับทุน จะเป็ นการแก้ ไขจาก ไม่ได้ รับทุน เป็ น ได้ รับทุนแทน ดังรูป

หน้ า 93

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขข้ อมูลนักศึกษา กองทุน ICL จากได้ รับทุนเป็ นไม่ได้ รับทุน

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขข้ อมูลนักศึกษา กองทุน ICL จากไม่ได้ รับทุนเป็ นได้ รับทุน
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ระบบกองทุน

1.3.1.2
รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (ประวัติการขอทุนทัง้ หมด)
หากต้ องการดูข้อมูลประวัติการขอทุนทังหมดของนั
้
กศึกษา ให้ กดที่เมนูประวัติการของทุนทังหมด
้
จะ
ปรากฏหน้ าจอแสดงประวัติการขอทุนทังหมดที
้
่มีในสถานศึกษาขึ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงประวัตกิ ารขอทุนทังหมด
้
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ระบบกองทุน

1.3.1.3
รายการเมนู ข้ อมูลผู้ขอกู้ (ประวัติผลการเรียน)
หากต้ องการดูข้อมูลประวัตผิ ลการเรี ยนของนักศึกษา ให้ กดที่เมนูประวัติผลการเรี ยน จะปรากฏหน้ าจอแสดงผล
การเรี ยนขึ ้นมาให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ แสดงประวัติผลการเรี ยน
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ระบบกองทุน

1.3.2 รายการเมนู ดึงข้ อมูลการขึน้ ทะเบียน
เมนูดึงข้ อมูลการขึน้ ทะเบี ยน ใช้ สาหรั บดึงข้ อมูลนัก ศึกษาที่ขึน้ ทะเบี ยนเป็ นนัก ศึกษากับมหาวิท ยาลัย
เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเตรี ยมส่งข้ อมูลให้ กบั ทางกองทุน ICL ซึ่งทางกองทุนจะเป็ นผู้พิจารณาว่านักศึกษาคนนันมี
้ สิทธิ์ใน
การขอกู้กบั กองทุน ICL หรื อไม่ สามารถดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนได้ โดยเลือกรายการเมนูดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียน จะ
ปรากฏหน้ าจอ ให้ ทาการดึงข้ อมูล ซึง่ จะมีอยู่ 2 แบบด้ วยกัน คือ ดึงข้ อมูลแบบกลุม่ และ ดึงข้ อมูลแบบรายบุคคล

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียน

หน้ า 97

ระบบกองทุน
หน้ าจอดึงข้ อมูลแบบกลุม่ ใช้ ในการดึงข้ อมูลส่วนใหญ่ ซึง่ ระบบจะทาการดึงข้ อมูลจากระบบทะเบียนให้ ตาม
เงื่อนไขที่เลือกจากหน้ าจอ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนแบบกลุม่ (1)

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนแบบกลุม่ (2)
หน้ า 98

ระบบกองทุน
หน้ าจอดึงข้ อมูลแบบรายบุคคล ใช้ ในการดึงข้ อมูลนักศึกษาทีละคน ซึง่ ระบบจะทาการดึงข้ อมูลจากระบบ
ทะเบียนให้ ตามเงื่อนไขทีเ่ ลือกจากหน้ าจอ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนแบบรายบุคคล (1)

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนแบบรายบุคคล (2)
หน้ า 99

ระบบกองทุน

1.3.2.1
รายการเมนู ดึงข้ อมูลการขึน้ ทะเบียน (รายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด)
เมื่อดึงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบสามารถทาการตรวจสอบข้ อมูลในเบื ้องต้ นให้ ได้ โดยกดที่
รายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด และเลือกเงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะรายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดหากส่งข้ อมูลเหล่านี ้ให้ กบั ทางกองทุน ICL ขึ ้นมาให้ ซึง่ หากต้ องการแก้ ไขความผิดพลาดจะต้ องทาการแก้ ไข
จากระบบทะเบียน และทาการดึงข้ อมูลใหม่ที่แก้ ไขแล้ วเข้ ามาอีกครัง้ หนึ่ง หน้ าจอรายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดจะปรากฏหน้ าจอ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด
ระบบจะตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น ในรายการข้ างล่างให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายการความผิดพลาดที่ระบบจะทาการตรวจสอบเบื ้องต้ นให้
หน้ า 100

ระบบกองทุน

1.3.3 รายการเมนู สร้ าง XML File การขึน้ ทะเบียน
เมนูสร้ าง XML File การขึ ้นทะเบียน ใช้ สาหรับสร้ าง XML File เพื่อใช้ ในการส่งข้ อมูลการขอขึ ้นทะเบียนการ
ขอกู้ของนักศึกษาให้ กบั ทางกองทุน ICL เพื่อให้ กองทุนพิจารณาและอนุมตั ิสทิ ธิ์การขอกู้ให้ กบั นักศึกษา สามารถสร้ าง
XML File การขึ ้นทะเบียนได้ โดยเลือกรายการเมนูสร้ าง XML File การขึ ้นทะเบียน จะปรากฏหน้ าจอให้ ทาการสร้ าง
XML File ซึง่ จะมีอยู่ 2 แบบด้ วยกัน คือ สร้ าง XML File แบบกลุม่ และ สร้ าง XML File แบบรายบุคคล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ สร้ าง XML File แบบกลุม่

หน้ า 101

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ สร้ าง XML File แบบรายบุคคล
หน้ าจอสร้ าง XML File แบบกลุม่ ใช้ สาหรับสร้ าง XML File ของข้ อมูลส่วนใหญ่ ซึ่งจะแบ่งเป็ นไฟล์ละ 500
records จานวนไฟล์ XML ที่สร้ างจะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของข้ อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนด
ส่วนหน้ าจอสร้ าง XML File แบบรายบุคคล ใช้ สาหรับสร้ าง XML File ของข้ อมูลกลุม่ ย่อยๆ โดยสามารถกาหนด
ข้ อมูลที่ต้องการสร้ างได้

หน้ า 102

ระบบกองทุน

1.3.4 รายการเมนู ดึงข้ อมูลการลงทะเบียน
เมนูดงึ ข้ อมูลการลงทะเบียน ใช้ สาหรับดึงข้ อมูลการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละเทอม เพื่อเตรี ยม
ส่งข้ อมูลการขอกู้และจานวนเงินที่ลงทะเบียนให้ กับทางกองทุน ICL สามารถดึงข้ อมูลการลงทะเบียนได้ โดยเลือก
รายการเมนูดงึ ข้ อมูลการลงทะเบียน จะปรากฏหน้ าจอ ให้ ทาการดึงข้ อมูล ซึง่ จะมีอยู่ 2 แบบด้ วยกัน คือ ดึงข้ อมูลการ
ลงทะเบียนแบบกลุม่ และ ดึงข้ อมูลการลงทะเบียนแบบรายบุคคล

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการลงทะเบียน

หน้ า 103

ระบบกองทุน
หน้ าจอดึงข้ อมูลแบบกลุม่ ใช้ ในการดึงข้ อมูลส่วนใหญ่ ซึง่ ระบบจะทาการดึงข้ อมูลจากระบบทะเบียนให้ ตาม
เงื่อนไขที่เลือกจากหน้ าจอ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการลงทะเบียนแบบกลุม่ (1)

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการลงทะเบียนแบบกลุม่ (2)
หน้ า 104

ระบบกองทุน
หน้ าจอดึงข้ อมูลแบบรายบุคคล ใช้ ในการดึงข้ อมูลนักศึกษาทีละคน ซึง่ ระบบจะทาการดึงข้ อมูลจากระบบ
ทะเบียนให้ ตามเงื่อนไขทีเ่ ลือกจากหน้ าจอ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการลงทะเบียนแบบรายบุคคล (1)

รูป : หน้ าจอ ดึงข้ อมูลการลงทะเบียนแบบรายบุคคล (2)
หน้ า 105

ระบบกองทุน

1.3.4.1 รายการเมนู ดึงข้ อมูลการลงทะเบียน (รายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด)
เมื่อดึงข้ อมูลการลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบสามารถทาการตรวจสอบข้ อมูลในเบื ้องต้ นให้ ได้ โดยกดที่
รายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด และเลือกเงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะรายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดหากส่งข้ อมูลเหล่านี ้ให้ กบั ทางกองทุน ICL ขึ ้นมาให้ ซึง่ หากต้ องการแก้ ไขความผิดพลาดจะต้ องทาการแก้ ไข
จากระบบทะเบียน และทาการดึงข้ อมูลใหม่ที่แก้ ไขแล้ วเข้ ามาอีกครัง้ หนึ่ง หน้ าจอรายงานข้ อมูลที่ อาจเกิดความ
ผิดพลาดจะปรากฏหน้ าจอ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายงานข้ อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด
ระบบจะตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น ในรายการข้ างล่างให้ ดังรูป

รูป : หน้ าจอ รายการความผิดพลาดที่ระบบจะทาการตรวจสอบเบื ้องต้ นให้

หน้ า 106

ระบบกองทุน

1.3.5 รายการเมนู สร้ าง XML File การลงทะเบียนเรียน
เมนูสร้ าง XML File การลงทะเบียนเรี ยน ใช้ สาหรับสร้ าง XML File เพื่อใช้ ในการส่งข้ อมูลการลงทะเบียน
เรี ยนของนักศึกษาให้ กับทางกองทุน ICL เพื่อให้ กองทุนอนุมตั ิเงินกู้ให้ กับนักศึกษาตามจานวนเงินที่ลงทะเบียน
สามารถสร้ าง XML File การลงทะเบียนเรี ยนได้ โดยเลือกรายการเมนูสร้ าง XML File การลงทะเบียนเรี ยน จะปรากฏ
หน้ าจอให้ ทาการสร้ าง XML File ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบด้ วยกัน คือ สร้ าง XML File แบบกลุม่ และ สร้ าง XML File แบบ
รายบุคคล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ สร้ าง XML File แบบกลุม่

หน้ า 107

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ สร้ าง XML File แบบรายบุคคล
หน้ าจอสร้ าง XML File แบบกลุม่ ใช้ สาหรับสร้ าง XML File ของข้ อมูลส่วนใหญ่ ซึ่งจะแบ่งเป็ นไฟล์ละ 500
records จานวนไฟล์ XML ที่สร้ างจะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของข้ อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนด
ส่วนหน้ าจอสร้ าง XML File แบบรายบุคคล ใช้ สาหรับสร้ าง XML File ของข้ อมูลกลุม่ ย่อยๆ โดยสามารถกาหนด
ข้ อมูลที่ต้องการสร้ างได้

หน้ า 108

ระบบกองทุน

1.3.6 รายการเมนู รายงาน
เมนูรายงาน ใช้ สาหรับสร้ างรายงานในระบบทุนกรอ.

รูป : หน้ าจอ รายงานในระบบทุนกรอ.
หน้ าจอ รายงานนี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูรายงาน โดยจะแสดงชื่อรายงานขึ ้นมาให้ เลือก หาก
ต้ องการสร้ างรายงานไหน ให้ กดที่ชื่อของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้ าจอสาหรับสร้ างรายงานขึ ้นมา ดังรูป

หน้ า 109

ระบบกองทุน
รายการเมนู รายงาน (รายงานข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนนักศึกษา)

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนนักศึกษา
รายการเมนู รายงาน (รายงานข้ อมูลการลงทะเบียนนักศึกษา)

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานข้ อมูลการลงทะเบียนนักศึกษา
หน้ า 110

ระบบกองทุน

1.4 ส่ วนเมนู รหัสสกอ.
ส่วนเมนู รหัสสกอ. เป็ นส่วนที่ใช้ จดั การความเชื่อมโยงของรหัสที่ใช้ ในมหาวิทยาลัยและรหัสของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้ วยเมนูยอ่ ยดังต่อไปนี ้ คือ
ระดับการศึกษา
- เชื่อมโยงระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับของสกอ.
ปริ ญญาบัตร
- เชื่อมโยงปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกับของสกอ.
ประเภทหลักสูตร
- เชื่อมโยงประเภทหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับของสกอ.
วิทยาเขต สาขา โปรแกรม
- เชื่อมโยงวิทยาเขต สาขา โปรแกรมของมหาวิทยาลัยกับของสกอ.
กลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน
- จัดการกลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน ตามที่กองทุน ICL กาหนด
กลุม่ สาขาวิชา - โปรแกรม
- กาหนดโปรแกรมวิชาของทางมหาวิทยาลัยให้ อยูใ่ น
กลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน ของกองทุน ICL
แสดงข้ อมูลมทร. - สกอ.
- แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ มทร. กับทาง สกอ.
รายงาน
- สร้ างรายงานในส่วนของรหัสสกอ.

รูป : รายการเมนูยอ่ ยในส่วนเมนู รหัสสกอ.

หน้ า 111

ระบบกองทุน

1.4.1

รายการเมนู ระดับการศึกษา
เมนูร ะดับ การศึก ษา ใช้ สาหรั บ ใส่ร หัสสกอ.ที่ เ ชื่ อ มโยงระดับ การศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย
(เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับมาจากทางทะเบียน จึงไม่มีการเพิ่มหรื อลบข้ อมูล) สามารถใส่การเชื่อมโยงได้
โดยเลือกรายการเมนูระดับการศึกษา จะปรากฏหน้ าจอให้ ทาการใส่ข้อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ระดับการศึกษา รหัสสกอ.

หน้ า 112

ระบบกองทุน

1.4.2

รายการเมนู ปริญญาบัตร
เมนูปริ ญญาบัตร ใช้ สาหรับใส่รหัสสกอ.ที่เชื่อมโยงกับปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัย สามารถใส่
การเชื่อมโยงได้ โดยเลือกรายการเมนูปริ ญญาบัตร จะปรากฏหน้ าจอให้ ทาการใส่ข้อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ปริ ญญาบัตร รหัสสกอ.

หน้ า 113

ระบบกองทุน

1.4.3

รายการเมนู ประเภทหลักสูตร
เมนูประเภทหลักสูตร ใช้ สาหรับใส่รหัสสกอ.ที่เชื่อมโยงกับประเภทหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สามารถใส่การเชื่อมโยงได้ โดยเลือกรายการเมนูประเภทหลักสูตร จะปรากฏหน้ าจอให้ ทาการใส่ข้อมูล
ดังรูป

รูป : หน้ าจอ ประเภทหลักสูตร รหัสสกอ.

หน้ า 114

ระบบกองทุน

1.4.4

รายการเมนู วิทยาเขต สาขา โปรแกรม
เมนูวิทยาเขต สาขา โปรแกรม ใช้ สาหรับใส่รหัสสกอ.ที่เชื่อมโยงกับวิทยาเขต สาขา โปรแกรมของ
มหาวิทยาลัย สามารถใส่การเชื่อมโยงได้ โดยเลือกรายการเมนูวิทยาเขต สาขา โปรแกรม จะปรากฏหน้ าจอ
ให้ ทาการใส่ข้อมูล ดังรูป

รูป : หน้ าจอ วิทยาเขต รหัสสกอ.

หน้ า 115

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ สาขา รหัสสกอ.

รูป : หน้ าจอ โปรแกรม รหัสสกอ.
หน้ า 116

ระบบกองทุน

1.4.5

รายการเมนู กลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน
เมนูกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, ลบข้ อมูล กลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน และ
จานวนเงินทุนสูงสุด ตามที่กองทุน ICL กาหนด

รูป : หน้ าจอ กลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน
หน้ าจอกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานนี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูกลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน โดยจะ
แสดงข้ อมูลกลุ่มสาขาวิชาในระบบขึ ้นมาให้ สามารถเพิ่มกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานใหม่ได้ โดย กดปุ่ มเพิ่มข้ อมูล หาก
ต้ องการแก้ ไขก็ให้ กดปุ่ มที่คาว่า แก้ ไข หรื อหากต้ องการลบข้ อมูลให้ กดที่คาว่า ลบ จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมาเพื่อให้ ยืนยัน
การลบข้ อมูล หากกลุม่ สาขาวิชาที่ต้องการลบนี ้ ไม่มีการอ้ างอิงความสัมพันธ์ กบั ข้ อมูลอื่นอยู่ก็จะสามารถลบข้ อมูลนี ้ได้
ดังรูป

หน้ า 117

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ เพิม่ กลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน

รูป : หน้ าจอ แก้ ไขกลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน
หน้ า 118

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ ยืนยันการลบกลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน
หากต้ องการดูวา่ ในกลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน มีข้อมูลโปรแกรมวิชาใดอยูบ่ ้ าง สามารถดูได้ โดยกดที่ รายละเอียด
ซึง่ อยูด่ ้ านบน จะปรากฏหน้ าจอแสดงรายละเอียดข้ อมูลขึ ้นมา โดยจัดแบ่งตามกลุม่ สาขาวิชา และวิทยาเขตตามลาดับ

รูป : หน้ าจอ แสดงรายละเอียดกลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน
หน้ า 119

ระบบกองทุน

1.4.6

รายการเมนู กลุ่มสาขาวิชา - โปรแกรม
เมนูกลุม่ สาขาวิชา - โปรแกรม ใช้ สาหรับเพิ่ม, แก้ ไข, โปรแกรมที่อยูใ่ นกลุม่ สาขาวิชามาตรฐาน

รูป : หน้ าจอ กลุม่ สาขาวิชา - โปรแกรม
หน้ าจอกลุม่ สาขาวิชา - โปรแกรมนี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูกลุม่ สาขาวิชา - โปรแกรม โดยจะ
แสดงข้ อมูลกลุม่ สาขาวิชาในระบบขึ ้นมาให้ ดทู างด้ านบนของหน้ าจอ หากต้ องการใส่ข้อมูลโปรแกรมวิชา ให้ เลือกวิทยา
เขตและคณะที่ต้องการ จากนันกดปุ่
้
มค้ นหา หน้ าจอจะแสดงข้ อมูลสาขาวิชาและโปรแกรมขึ ้นมาให้ จดั ใส่กลุม่ ดังรูป

หน้ า 120

ระบบกองทุน

รูป : หน้ าจอ ค้ นหากลุม่ สาขาวิชา – โปรแกรม
ให้ ทาการจัดกลุม่ สาขาวิชาทางด้ านซ้ าย และหากต้ องการบันทึกข้ อมูลก็ให้ กดปุ่ มบันทึก จะปรากฏหน้ าจอขึ ้นมา
ให้ ยืนยัน จากนันกดปุ่
้
ม OK ระบบจะทาการบันทึกข้ อมูลให้

รูป : หน้ าจอ ยืนยันการบันทึกกลุม่ สาขาวิชา – โปรแกรม
หน้ า 121

ระบบกองทุน

1.4.7

รายการเมนู แสดงข้ อมูลมทร. - สกอ.
เมนูแสดงข้ อมูลมทร. - สกอ. ใช้ สาหรับตรวจสอบการใส่ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลของทาง
มหาวิทยาลัยกับทาง สกอ.

รูป : หน้ าจอ แสดงข้ อมูลมทร. – สกอ.

หน้ า 122

ระบบกองทุน

1.4.8

รายการเมนู รายงาน
เมนูรายงาน ใช้ สาหรับสร้ างรายงานในระบบความสัมพันธ์ของข้ อมูลมหาวิทยาลัยและสกอ.

รูป : หน้ าจอ รายงานเมนูรหัสสกอ.
หน้ าจอ รายงานนี ้ สามารถเรี ยกเปิ ดได้ โดยเลือกรายการเมนูรายงาน โดยจะแสดงชื่อรายงานขึ ้นมาให้ เลือก หาก
ต้ องการสร้ างรายงานไหน ให้ กดที่ชื่อของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้ าจอสาหรับสร้ างรายงานขึ ้นมา ดังรูป

หน้ า 123

ภาคผนวก ก. Physical Model

รายการเมนู รายงาน (รายงานการเชื่อมโยงหลักสูตร)

รูป : หน้ าจอ สร้ างรายงานการเชื่อมโยงหลักสูตร

หน้ า 125

