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1. ระบบกองทุน 
 

1.1 ส่วนเมนู ทนุให้เปล่า 
 
สว่นเมน ูทนุให้เปลา่ เป็นสว่นท่ีใช้จดัการเก่ียวกบักองทนุเงินให้เปลา่ ซึง่เป็นทนุจากเอกชน ประกอบด้วย

เมนยูอ่ยดงัตอ่ไปนี ้คือ 
ข้อมลูผู้ขอรับทนุ  - จดัการ (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหา) ข้อมลูผู้ขอรับทนุ 
ข้อมลูผู้ให้ทนุ   - จดัการข้อมลูผู้ให้ทนุ 
ขา่วประชาสมัพนัธ์  - จดัการขา่วประชาสมัพนัธ์ของกองทนุ ซึง่จะปรากฏบนหน้าเว็บ 
ค าถามที่พบบอ่ย  - จดัการค าถามที่พบบอ่ย (FAQ) ซึง่จะปรากฏบนหน้าเว็บ 
เอกสารกองทนุ  - จดัการเอกสารของกองทนุ 
รายงาน   - สร้างรายงานกองทนุเงินให้เปลา่ 

 

 
 

รูป : รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูทนุให้เปลา่ 
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1.1.1 ขัน้ตอนการท างานของทุนให้เปล่า 
 
 

 
  

รูป : หน้าจอ ขัน้ตอนการท างานของทนุให้เปลา่ 
 
ขัน้ตอนการท างาน 

1. เพิ่มข้อมลูผู้ให้ทนุ 
2. เพิ่มข้อมลูผู้ขอรับทนุ 
3. จดัท ารายงาน 

 

ผู้ให้ทนุ 
- เพิ่มรายช่ือผู้ให้ทนุ 
- เพิ่มรายละเอียดทนุการศกึษา (ปีการศกึษา, จ านวนเงิน, จ านวนทนุ) 

ผู้ขอรับทนุ 
- เพิ่มรายช่ือผู้ขอรับทนุ 

รายงาน 
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1.1.2 รายการเมนู ข้อมูลผู้ให้ทุน 
เมนขู้อมลูผู้ให้ทนุ  ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหาข้อมลูผู้ให้ทนุ และใสร่ายละเอียดการให้ทนุใน

แตล่ะปีการศกึษา 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ข้อมลูผู้ให้ทนุ 
 
 หน้าจอ ผู้ให้ทนุนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนขู้อมลูผู้ ให้ทนุ โดยจะแสดงรายช่ือผู้ ให้ทนุทัง้หมด
ในระบบขึน้มาตามเง่ือนไขที่เลอืก ในหน้าจอนีส้ามารถเพิ่มผู้ให้ทนุรายใหมไ่ด้โดย กดปุ่ มเพิ่มผู้ให้ทนุ หากต้องการแก้ไข
ก็ให้กดปุ่ มที่ค าวา่ แก้ไข  หรือหากต้องการลบข้อมลูให้กดที่ค าวา่ ลบ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาเพื่อให้ยืนยนัการลบข้อมลู 
หากทนุการศกึษาที่ต้องการลบนี ้ไมม่ีการอ้างอิงความสมัพนัธ์กบัข้อมลูอื่นอยูก็่จะสามารถลบข้อมลูนีไ้ด้ ดงัรูป 
 

เพิ่มรายละเอยีดการใหทุ้น 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ผู้ให้ทนุ 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขข้อมลูผู้ให้ทนุ 
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รูป : หน้าจอ ลบผู้ให้ทนุ 
 

 หากต้องการใสร่ายละเอียดการให้ทนุการศึกษา จะต้องท าการกดที่ช่ือผู้ ให้ทนุที่ต้องการ (จากรูป : หน้าจอ 
ผู้ให้ทนุ) จากนัน้ระบบจะแสดงรายละเอียดการให้ทนุของผู้ให้ทนุรายนัน้ขึน้มา ดงัรูป 



ระบบกองทุน 

     หน้า 9 

 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงรายละเอียดการให้ทนุ 
 
 ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการให้ทุนนี ้สามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดการให้ทุนได้โดย กดปุ่ มเพิ่ม
รายละเอียดการให้ทนุ หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการให้ทนุให้กดที่ค าว่า แก้ไข หรือหากต้องการลบข้อมลูก็กดที่
ค าว่า ลบ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาเพื่อให้ยืนยนัการลบข้อมลู หากรายละเอียดทุนการศึกษาที่ต้องการลบนี ้ไม่มีการ
อ้างอิงความสมัพนัธ์กบัข้อมลูอื่นอยูก็่จะสามารถลบข้อมลูนีไ้ด้ ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ เพิม่รายละเอียดการให้ทนุ 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขรายละเอียดการให้ทนุ 
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รูป : หน้าจอ ลบรายละเอียดการให้ทนุ 
 
 หากต้องการดขู้อมลูวา่มีนกัศกึษาคนใดได้รับทนุนีบ้้าง สามารถกดที่ปุ่ ม   (จากรูป : หน้าจอ แสดง
รายละเอียดการให้ทนุ) จะปรากฏหน้าตา่งยอ่ยขึน้มา ซึง่จะแสดงข้อมลูคร่าวๆของนกัศกึษาที่ได้รับทนุการศกึษานี ้ดงั
รูป 
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รูป : หน้าจอ แสดงรายช่ือนกัศกึษาที่ได้รับทนุ 
 
 หากต้องการดูรายละเอียดทัง้หมดของนักศึกษาแต่ละคน ให้กดที่รหัสนักศึกษา ระบบจะแสดงข้อมูล
ทัง้หมดของนกัศกึษาคนนัน้ขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงรายละเอียดของนกัศกึษา 
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1.1.3 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอรับทุน 
เมนขู้อมลูผู้ขอรับทนุ ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหาข้อมลูผู้ขอรับทนุ 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ข้อมลูผู้ขอรับทนุ 
 
 หน้าจอ ผู้ขอรับทนุนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลือกรายการเมนขู้อมลูผู้ ขอรับทนุ โดยจะแสดงหน้าจอค้นหา
ข้อมลูนกัศกึษาขึน้มาก่อน หากต้องการเพิ่มข้อมลูผู้ขอรับทนุให้กด เมนเูพิ่มข้อมลูผู้ขอรับทนุ ซึง่อยูด้่านบนของหน้าจอ 
จะปรากฏหน้าจอขึน้มาเพิ่มให้ท าการเพิ่มข้อมลูผู้ขอรับทนุ ดงัรูป 
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1.1.3.1 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอรับทุน (เพิ่มข้อมูลผู้ขอรับทุน) 
 

 
 

รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอรับทนุ (1) 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอรับทนุ (2) 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอรับทนุ (3) 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอรับทนุ (4) 
 
 หากต้องการเพิ่มข้อมลูผู้ขอรับทนุ ให้ท าการใสข้่อมลูลงในช่อง ค้นหาจากรหสันกัศกึษาหรือรหสับตัรประชาชน 
จากนัน้กดปุ่ มค้นหาข้อมลู ระบบจะท าการดงึข้อมลูนกัศกึษาจากทะเบียนขึน้มาแสดงให้ เช่น ค าน าหน้าช่ือ, ช่ือ, นามสกลุ
, รหสัประจ าตวันกัศกึษา, รหสัประจ าตวัประชาชน, ระดบัการศกึษา, คณะ, สาขาวชิา, โปรแกรมวชิา, วนัเดือนปีเกิด, เชือ้
ชาติ, สญัชาติ, ศาสนา, ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน, ท่ีอยูปั่จจบุนั , ช่ือ-นามสกลุบิดา, มารดา ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอรับทนุ - เมื่อกดปุ่ มค้นหาข้อมลู 
 
 จากนัน้ให้ท าการใสข้่อมลู โดยเฉพาะข้อมลูที่เป็นตวัอกัษรสแีดงจะต้องกรอกให้ครบ เพราะเป็นข้อมลูที่ระบบ
ระบวุา่ต้องใส ่หากใสไ่มค่รบระบบจะไมท่ าการเพิม่ข้อมลูให้ เมื่อกรอกข้อมลูครบแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อบนัทกึข้อมลู 
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1.1.3.2 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอรับทุน (ค้นหาข้อมูลผู้ขอรับทุน) 
 เมื่อเพิม่ข้อมลูผู้ รับทนุเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาข้อมลูผู้ขอรับทนุได้จากหน้าจอ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษา โดย
เลอืกรายการเมนขู้อมลูผู้ขอรับทนุ จะปรากฏหน้าจอให้ท าการค้นหาข้อมลู ซึง่จะมีอยู ่2 แบบด้วยกนั คือ ค้นหาข้อมลู
นกัศกึษาทัว่ไป และ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาที่ขอทนุให้เปลา่ 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาทัว่ไป 
 
 สามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาโดยเลอืกประเภทข้อมลูที่ต้องการค้นหา จาก drop down ค้นหาจาก ซึง่จะมี
ข้อมลูดงันีค้ือ  ค้นหาจากรหสันกัศกึษา, ค้นหาจากหมายเลขบตัรประชาชน, ค้นหาจากช่ือ, ค้นหาจากนามสกลุ จากนัน้
ใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหาลงไป  

หากเป็นการค้นหาจากช่ือและนามสกลุ สามารถใช้เคร่ืองหมาย * (ดอกจนั) แทนข้อความที่ไมท่ราบได้ เช่น 
ค้นหาช่ือที่ขึน้ต้นด้วยค าวา่ ส ุให้เลอืกค้นหาจากเป็นช่ือ และพิมพ์ค าวา่ ส*ุ  จากนัน้กดปุ่ มค้นหา หรือ ค้นหาช่ือที่ลงท้าย
ด้วย ศกัดิ์ ให้พิมพ์เป็น *ศกัดิ์ เป็นต้น 
 แตถ้่าเป็นรหสันกัศกึษา หรือ รหสับตัรประชาชน จะต้องใสร่หสัให้ตรงกบัข้อมลูทีเ่ก็บไว้เทา่นัน้ 
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รูป : หน้าจอ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาที่ขอทนุให้เปลา่ 
 
 สามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาโดยเลอืกประเภทข้อมลูที่ต้องการค้นหา จาก drop down ปีการศกึษา และ drop 
down ค้นหาจาก ซึง่จะมีข้อมลูดงันีค้ือ  แสดงข้อมลูทัง้หมด, ค้นหาจากรหสันกัศกึษา, ค้นหาจากหมายเลขบตัรประชาชน
, ค้นหาจากช่ือ, ค้นหาจากนามสกลุ จากนัน้ใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหาลงไป  
 หากเลอืกแสดงข้อมลูทัง้หมด ระบบจะแสดงข้อมลูนกัศกึษาที่ขอทนุในปีการศกึษานัน้ทัง้หมดออกมา ไมว่า่จะ
ได้รับทนุหรือไมก็่ตาม 

หากเป็นการค้นหาจากช่ือและนามสกลุ สามารถใช้เคร่ืองหมาย * (ดอกจนั) แทนข้อความที่ไมท่ราบได้ เช่น 
ค้นหาช่ือที่ขึน้ต้นด้วยค าวา่ ส ุให้เลอืกค้นหาจากเป็นช่ือ และพิมพ์ค าวา่ ส*ุ  จากนัน้กดปุ่ มค้นหา หรือ ค้นหาช่ือที่ลงท้าย
ด้วย ศกัดิ์ ให้พิมพ์เป็น *ศกัดิ์ เป็นต้น 
 แตถ้่าเป็นรหสันกัศกึษา หรือ รหสับตัรประชาชน จะต้องใสร่หสัให้ตรงกบัข้อมลูทีเ่ก็บไว้เทา่นัน้ 
 
 
 หน้าจอค้นหาทัง้ 2 นี ้สามารถหาข้อมลูนกัศึกษาได้เหมือนกนั แต่ต่างกนัตรงที่ หน้าจอค้นหาข้อมลูนกัศึกษาที่
ขอทนุให้เปลา่ จะแสดงเฉพาะรายช่ือของนกัศกึษาที่ขอทนุเทา่นัน้  ซึง่ข้อมลูที่ได้จะจดัเรียงตามรหสันกัศกึษา จากนัน้หาก
ต้องการดูข้อมูลของนักศึกษา หรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้กดที่ รหสันักศึกษา จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลของ
นกัศกึษาขึน้มาให้ ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ แสดงข้อมลูนกัศกึษาที่ขอทนุให้เปลา่
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1.1.3.3 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอรับทุน (แก้ไขข้อมูลผู้ขอรับทุน) 
หากต้องการแก้ไข ให้ กดปุ่ ม  ที่หน้าจอ แสดงข้อมูลนกัศึกษาที่ขอทุนให้เปล่า จะปรากฏ

หน้าจอขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขข้อมลูนกัศกึษาที่ขอทนุ 
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1.1.3.4 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอรับทุน (ลบข้อมูลผู้ขอรับทุน) 
หากต้องการลบข้อมลูการขอทนุ ก็ให้กดปุ่ ม  ที่หน้าจอ แสดงข้อมลูนกัศึกษาที่ขอทนุให้

เปลา่ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาให้ยืนยนัการลบข้อมลู ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ยืนยนัการลบข้อมลูนกัศกึษาที่ขอทนุ 
 
 หากต้องการลบข้อมลูให้กดที่ค าวา่ OK ระบบจะท าการลบข้อมลูการขอทนุของนกัศกึษาให้ หรือหากไมต้่องการ
ลบให้กดที่ค าวา่ Cancel 
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1.1.3.5 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอรับทุน (ประวัตกิารขอทุนทัง้หมด) 
หากต้องการดขู้อมลูประวตักิารขอทนุทัง้หมดของนกัศกึษา ให้กดที่เมนปูระวตัิการของทนุ

ทัง้หมด จะปรากฏหน้าจอแสดงประวตัิการขอทนุทัง้หมดที่มีในสถานศกึษาขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงประวตักิารขอทนุทัง้หมด 
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1.1.3.6 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอรับทุน (ประวัติผลการเรียน) 
หากต้องการดูข้อมลูประวตัิผลการเรียนของนกัศึกษา ให้กดที่เมนูประวตัิผลการเรียนจะ

ปรากฏหน้าจอแสดงผลการเรียนขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงประวตัิผลการเรียน 
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1.1.4 รายการเมนู ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

เมนขู่าวประชาสมัพนัธ์ ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหาข่าวประชาสมัพนัธ์ที่ต้องการประกาศ 
ซึง่ขา่วที่ประกาศจะไปปรากฏบนหน้าเว็บไซด์ของกองทนุ ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ขา่วประชาสมัพนัธ์บนหน้าเว็บไซด์ 
 
 การจดัการข่าวประชาสมัพนัธ์นี ้สามารถจัดการผ่าน เมนขู่าวประชาสมัพนัธ์ โดยในระบบจะมีเมนูนีอ้ยู่ใน
ทกุๆ  กองทนุ ดงัรูป 
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 เมื่อเลือก เมนูข่าวประชาสมัพันธ์ จะปรากฏหน้าจอค้นหาข่าวขึน้มาก่อน โดยจะแสดงหัวข้อข่าวและ
รายละเอียดขึน้มาตามเง่ือนไขที่เลือก และจะแสดงเฉพาะข่าวที่เป็นของกองทุนนัน้เท่านัน้ หากต้องการดูข่าวของ
กองทนุไหน ต้องเลอืกผา่นจากเมนทูางข้างซ้ายขึน้มาก่อน  
 การค้นหาข้อมลูขา่วประชาสมัพนัธ์สามารถค้นหาโดยเลอืกประเภทข้อมลูที่ต้องการค้นหา จาก drop down 
ค้นหาจาก ซึง่จะมีข้อมลูดงันีค้ือ  ค้นหาจากข้อมลูทัง้หมด, ค้นหาจากหวัข้อขา่ว, ค้นหาจากรายละเอียด, ค้นหาจากวนัท่ี
ในการประชาสมัพนัธ์ จากนัน้ใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหาลงไป  
 หากเลอืกค้นหาจากข้อมลูทัง้หมด ระบบจะแสดงข้อมลูข่าวทัง้หมดที่อยูใ่นระบบขึน้มาให้ 

หากเป็นการค้นหาจากหวัข้อขา่ว หรือ รายละเอียด สามารถใช้เคร่ืองหมาย * (ดอกจนั) แทนข้อความที่ไมท่ราบ
ได้ ดงัที่อธิบายไว้ในรายการเมน ูข้อมลูผู้ขอรับทนุ (ค้นหาข้อมลูผู้ขอรับทนุ) 
 แตถ้่าเป็นการค้นหาจากวนัที่ในการประชาสมัพนัธ์ จะเป็นการค้นหาข่าวที่มีวนัที่เร่ิมต้นประกาศและสิน้สดุ
อยูใ่นช่วงที่ต้องการหา 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ขา่วประชาสมัพนัธ์ของผู้ดแูลระบบ 
 

เมื่อต้องการเพิ่มข่าวประชาสมัพนัธ์ให้กด เมนูเพิ่มหวัข้อข่าว ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ จะปรากฏหน้าจอ
ขึน้มาให้ท าการเพิ่มหวัข้อข่าว หากต้องการแก้ไขให้กดที่ค าว่า แก้ไข หรือหากต้องการลบข้อมูลให้กดที่ค าว่า ลบ จะ
ปรากฏหน้าจอขึน้มาเพื่อให้ยืนยนัการลบข้อมลู ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 
 ใสข้่อมลูหวัข้อขา่วและรายละเอยีดที่ต้องการประชาสมัพนัธ์ จากนัน้เลอืกวนัท่ีน าเสนอ (วนัท่ีเร่ิมต้น) และวนัท่ี
สิน้สดุ และเลอืกความส าคญัของขา่ว 
 ความส าคญัของขา่วจะมีด้วยกนั 2 แบบคือ ปกติและมาก หากเลอืกเป็นมาก ขา่วนัน้จะปรากฏอยูด้่านบนและมี
Icon ค าวา่ hot ปรากฏอยู ่แตห่ากเลอืกเป็นปกติ จะปรากฏเรียงตอ่ด้านลา่งขา่วที่มีความส าคัญมาก และไมม่ี Icon ค าวา่ 
hot 
 สว่น Icon ค าวา่ New จะปรากฏก็ตอ่เมื่อ ขา่วที่ประกาศนัน้เป็นขา่วใหม ่คือ เพิง่ประกาศได้ไมเ่กิน 3 วนั นบัจาก
วนัท่ีปัจจบุนัเทา่นัน้ 
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รูป : หน้าจอ แก้ไขขา่วประชาสมัพนัธ์ 

 

 
รูป : หน้าจอ ลบขา่วประชาสมัพนัธ์ 

 หากต้องการลบข้อมลูให้กดที่ค าวา่ OK ระบบจะท าการลบข้อมลูขา่วประชาสมัพนัธ์ให้ หรือหากไมต้่องการ
ลบให้กดที่ค าวา่ Cancel 
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1.1.5 รายการเมนู ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 

เมนคู าถามที่พบบอ่ย ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหาค าถามที่พบบอ่ย ซึง่ค าถามที่พบบ่อย
ที่ใสใ่นระบบจะไปปรากฏบนหน้าเว็บไซด์ของกองทนุ ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ค าถามที่พบบอ่ยบนหน้าเว็บไซด์ 
 
 การจดัการค าถามที่พบบอ่ยนี ้สามารถจดัการผา่น เมนคู าถามทีพ่บบอ่ย โดยในระบบจะมีเมนนูีอ้ยูใ่นทกุ 
ๆ  กองทนุ ดงัรูป 
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 เมื่อเลือก เมนูค าถามที่พบบ่อย จะปรากฏหน้าจอค้นหาค าถามที่พบบ่อยขึน้มาก่อน โดยจะแสดงหวัข้อ
ค าถามและรายละเอียดขึน้มาตามเง่ือนไขที่เลือก และจะแสดงเฉพาะค าถามที่พบบ่อยที่เป็นของกองทุนนัน้เท่านัน้ 
หากต้องการดคู าถามที่พบบอ่ยของกองทนุไหน ต้องเลอืกผา่นจากเมนทูางข้างซ้ายขึน้มาก่อน  
 การค้นหาข้อมลูค าถามที่พบบอ่ยสามารถค้นหาโดยเลอืกประเภทข้อมลูที่ต้องการค้นหา จาก drop down 
ค้นหาจาก ซึง่จะมีข้อมลูดงันีค้ือ  ค้นหาจากข้อมลูทัง้หมด, ค้นหาจากค าถาม, ค้นหาค าตอบ จากนัน้ใสข้่อมลูที่
ต้องการค้นหาลงไป  
 หากเลอืกค้นหาจากข้อมลูทัง้หมด ระบบจะแสดงข้อมลูค าถามทีพ่บบอ่ยทัง้หมดที่อยูใ่นระบบขึน้มาให้ 

หากเป็นการค้นหาจากค าถาม หรือ ค าตอบ สามารถใช้เคร่ืองหมาย * (ดอกจนั) แทนข้อความที่ไมท่ราบได้ 
ดงัที่อธิบายไว้ในรายการเมน ูข้อมลูผู้ขอรับทนุ (ค้นหาข้อมลูผู้ขอรับทนุ) 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ค าถามที่พบบอ่ยของผู้ดแูลระบบ 
 

เมื่อต้องการเพิ่มค าถามที่พบบ่อยให้กด เมนูเพิ่มค าถามที่พบบ่อย ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ จะปรากฏ
หน้าจอขึน้มาให้ท าการเพิ่มค าถามและค าตอบ หากต้องการแก้ไขให้กดที่ค าวา่ แก้ไข หรือหากต้องการลบข้อมลูให้กด
ที่ค าวา่ ลบ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาเพื่อให้ยืนยนัการลบข้อมลู ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ค าถามที่พบบอ่ย 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขค าถามที่พบบอ่ย 
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รูป : หน้าจอ ลบค าถามที่พบบอ่ย 
 
 หากต้องการลบข้อมลูให้กดที่ค าวา่ OK ระบบจะท าการลบข้อมลูค าถามที่พบบอ่ยให้ หรือหากไมต้่องการ
ลบให้กดที่ค าวา่ Cancel 
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1.1.6 รายการเมนู เอกสารกองทุน 
เมนเูอกสารกองทนุ ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหาเอกสารในระบบ ซึ่งเอกสารที่ใสใ่นระบบจะมี

อยูด้่วยกนั 2 แบบ คือ เอกสารที่ใช้ภายในระบบ และ เอกสารที่ต้องการให้นกัศึกษาหรือบคุคลอื่นสามารถใช้
งานร่วมได้ ซึง่จะไปปรากฏบนหน้าเว็บไซด์ของกองทนุ ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ Download เอกสารบนหน้าเว็บไซด์ 
 
 การจัดการเอกสารเหล่านี ้สามารถจัดการผ่าน เมนูเอกสารกองทุน โดยในระบบจะมีเมนูนีอ้ยู่ในทุก ๆ  
กองทนุ ดงัรูป 
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เมื่อเลือก เมนเูอกสารกองทนุ จะข้อมูลเอกสารที่อยู่ในระบบขึน้มาให้ โดยจะแสดงเฉพาะเอกสารที่เป็นของ

กองทนุนัน้เทา่นัน้ หากต้องการดเูอกสารของกองทนุไหน ต้องเลอืกผา่นจากเมนทูางข้างซ้ายขึน้มาก่อน  
 

 
รูป : หน้าจอ เอกสารกองทนุของผู้ดแูลระบบ 

 
เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารให้กด เมนเูพิ่มเอกสารกองทนุ ซึง่อยูด้่านบนของหน้าจอ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาให้ท า

การเพิม่เอกสาร ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ค าถามที่พบบอ่ย 
 
 ในหน้าจอนีจ้ะมีหวัข้อ นกัศกึษาสามารถ Download ซึง่สามารถก าหนดได้วา่จะให้เป็นสถานะใช้งาน (นกัศกึษา
สามารถ download ได้) เอกสารนัน้จะปรากฏท่ีหน้าเว็บไซด์ หรือยกเลกิ (ใช้ภายในระบบของผู้ดแูลเทา่นัน้)  

 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขค าถามที่พบบอ่ย 
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หากต้องการลบข้อมลูให้กดที่ค าวา่ ลบ ที่หน้าจอ เอกสารกองทนุของผู้ดแูลระบบ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาเพื่อให้

ยืนยนัการลบข้อมลู ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ลบค าถามที่พบบอ่ย
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1.1.7 รายการเมนู รายงาน 
เมนรูายงาน  ใช้ส าหรับสร้างรายงานในระบบทนุให้เปลา่ 

 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานในระบบทนุให้เปลา่ 
 
 หน้าจอ รายงานนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนรูายงาน โดยจะแสดงช่ือรายงานขึน้มาให้เลอืก หาก
ต้องการสร้างรายงานไหน ให้กดที่ช่ือของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้าจอส าหรับสร้างรายงานขึน้มา ดงัรูป 
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1.1.7.1 รายการเมนู รายงาน (รายงานทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา) 
รายงานข้อมลูทนุการศกึษาที่ได้รับในแตล่ะปีการศกึษา วา่มีทนุอะไร ให้ทนุมาเป็นจ านวนเทา่ใดบ้าง 

 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานทนุการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 

 
 เลอืกปีการศกึษาที่ต้องการสร้างรายงาน จากนัน้กดปุ่ ม รายงานทนุการศกึษาประจ าปีการศกึษา จะได้รายงาน
ดงัรูป 

 

 
รูป : หน้าจอ รายงานทนุการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 
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 หากต้องการพิมพ์เอกสาร ให้กดปุ่ ม  จากนัน้ท าการเลอืก printer และพิมพ์ 

 แตห่ากต้องการเก็บเป็นไฟล์ Word หรือ ไฟล์อื่นๆ ให้กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ ขึน้มาให้ท าการเลอืก
ประเภทของไฟล์ที่ต้องการ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ Export รายงานทนุการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา 
 
 ให้ท าการเลอืกประเภทของไฟล์ที่ต้องการ เช่น MS Word จากนัน้ กดเลอืก All เพื่อท าการ Export เอกสาร
ทัง้หมดให้เป็นเอกสาร MS Word และกดปุ่ ม OK  

จากนัน้ ท าการเลอืกที่เก็บไฟล์ และตัง้ช่ือไฟล์ตามที่ต้องการ จะได้รายงานในรูปแบบเอกสาร MS Word 
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1.1.7.2 รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน 
รายงานรายช่ือนกัศกึษาที่ได้รับทนุ จะรายงานรายช่ือนกัศกึษาที่ได้รับทนุตา่งๆ 

 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานรายช่ือนกัศกึษาที่ได้รับทนุ 

 
 เลอืกปีการศกึษา และทนุการศกึษาที่ต้องการสร้างรายงาน จากนัน้กดปุ่ ม รายงานรายช่ือนกัศกึษาที่ได้รับทนุ 
จะได้รายงานดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ รายงานรายช่ือนกัศกึษาที่ได้รับทนุ 
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1.1.8 รายการเมนู บริการถาม – ตอบการขอกู้ยมื 
เมนรูายงาน  ใช้ส าหรับถาม – ตอบการขอกู้ยืม การจะเข้าใช้จะต้องท าการลงทะเบยีนก่อน จงึจะสามารถเข้าใช้

ระบบได้ 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ถาม - ตอบการขอกู้ยืม 
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1.2 ส่วนเมนู ทนุกยศ. 
 

 สว่นเมน ูทนุกยศ. เป็นสว่นที่ใช้จดัการเก่ียวกบักองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นทนุกู้ยืม
จากทางรัฐบาล ท่ีผู้กู้ ต้องใช้ทนุคืนหลงัจากจบการศกึษา ประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงัต่อไปนี ้คือ 

ข้อมลูผู้ขอกู้    - จดัการ (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหา) ข้อมลูผู้ขอกู้  
จดัท าสญัญาผู้ขอกู้   - จดัการข้อมลูสญัญาของผู้ขอกู้  
บนัทกึข้อมลูสถานศกึษา - จดัการข้อมลูสถานศกึษา เพื่อใช้ในการจดัท ารายงานสง่ กยศ. 
ขา่วประชาสมัพนัธ์  - จดัการขา่วประชาสมัพนัธ์ของกองทนุ ซึง่จะปรากฏบนหน้าเว็บ  

   (ดวูิธีใช้งานจาก ขา่วประชาสมัพนัธ์ในเมนทูนุให้เปลา่) 
ค าถามที่พบบอ่ย  - จดัการค าถามที่พบบอ่ย (FAQ) ซึง่จะปรากฏบนหน้าเว็บ 
          (ดวูิธีใช้งานจาก ค าถามที่พบบอ่ยในเมนทูนุให้เปลา่) 
เอกสารกองทนุ  - จดัการเอกสารของกองทนุ 

   (ดวูิธีใช้งานจาก เอกสารกองทนุในเมนทูนุให้เปลา่) 
 รายงาน   - สร้างรายงานกองทนุ กยศ. 

 
 

 
 

รูป : รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูทนุกยศ. 
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1.2.1 ขัน้ตอนการท างานของทุนกยศ. 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ขัน้ตอนการท างานของทนุให้เปลา่ 
 
ขัน้ตอนการท างาน 

1. เพิ่มข้อมลูผู้ขอทนุกยศ. (ตรงนีส้ามารถข้ามไมท่ า ไปท าตรงจดัท าสญัญาการขอกู้ เลยได้) 
2. จดัท าสญัญาการขอกู้  
3. ใสข้่อมลูสถานศกึษา (หากไมม่กีารเปลีย่นแปลงข้อมลูสถานศกึษาก็ไมต้่องแก้ไข) 
4. จดัท ารายงาน 

 

เพิ่มข้อมลูผู้ขอทนุกยศ. 

จดัท าสญัญาการขอกู้  

ใสข้่อมลูสถานศกึษา 

รายงาน 
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1.2.2 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้ 
เมนขู้อมลูผู้ขอกู้  ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหาข้อมลูผู้ขอกู้  

 

 
 

รูป : หน้าจอ ข้อมลูผู้ขอกู้  
 
 หน้าจอ ผู้ ขอกู้ นี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลือกรายการเมนูข้อมูลผู้ ขอกู้  โดยจะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูล
นกัศกึษาขึน้มาก่อน หากต้องการเพิ่มข้อมลูผู้ขอกู้ ให้กด เมนเูพิ่มข้อมลูผู้ขอกู้  ซึง่อยู่ด้านบนของหน้าจอ จะปรากฏหน้าจอ
ขึน้มาเพิ่มให้ท าการเพิ่มข้อมลูผู้ขอกู้  ดงัรูป 
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1.2.2.1 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้  (เพิ่มข้อมูลผู้ขอกู้) 
 

 
 

รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอกู้  (1) 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอกู้  (2) 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอกู้  (3) 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูผู้ขอกู้  (4) 
 
 หากต้องการเพิ่มข้อมลูผู้ขอกู้  ให้ท าการใสข้่อมลูลงในช่อง ค้นหาจากรหสันกัศกึษาหรือรหสับตัรประชาชน 
จากนัน้กดปุ่ มค้นหาข้อมลู ระบบจะท าการดงึข้อมลูนกัศกึษาจากทะเบียนขึน้มาแสดงให้ เช่น ค าน าหน้าช่ือ, ช่ือ, นามสกลุ
, รหสัประจ าตวันกัศกึษา, รหสัประจ าตวัประชาชน, ระดบัการศกึษา, คณะ, สาขาวชิา, โปรแกรมวชิา, วนัเดือนปีเกิด, เชือ้
ชาติ, สญัชาติ, ศาสนา, ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน, ท่ีอยูปั่จจบุนั , ช่ือ-นามสกลุบิดา, มารดา 
 จากนัน้ให้ท าการใสข้่อมลู โดยเฉพาะข้อมลูที่เป็นตวัอกัษรสแีดงจะต้องกรอกให้ครบ เพราะเป็นข้อมลูที่ระบบ
ระบวุา่ต้องใส ่หากใสไ่มค่รบระบบจะไมท่ าการเพิม่ข้อมลูให้ เมื่อกรอกข้อมลูครบแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึ เพื่อบนัทกึข้อมลู 
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1.2.2.2 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้  (ค้นหาข้อมูลผู้ขอกู้ ) 
เมื่อเพิ่มข้อมลูผู้ขอกู้ เรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาข้อมลูผู้ ขอกู้ ได้จากหน้าจอ ค้นหาข้อมลู

นกัศกึษา โดยเลือกรายการเมนขู้อมลูผู้ขอกู้  จะปรากฏหน้าจอให้ท าการค้นหาข้อมลู ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบ
ด้วยกนั คือ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาทัว่ไป และ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาที่ขอทนุกยศ. 

 

 
รูป : หน้าจอ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาทัว่ไป 

 
 สามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาโดยเลอืกประเภทข้อมลูที่ต้องการค้นหา จาก drop down ค้นหาจาก ซึง่จะมี
ข้อมลูดงันีค้ือ  ค้นหาจากรหสันกัศกึษา, ค้นหาจากหมายเลขบตัรประชาชน, ค้นหาจากช่ือ, ค้นหาจากนามสกลุ เลขท่ี
สญัญา จากนัน้ใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหาลงไป  

หากเป็นการค้นหาจากช่ือและนามสกลุ สามารถใช้เคร่ืองหมาย * (ดอกจนั) แทนข้อความที่ไมท่ราบได้ เช่น 
ค้นหาช่ือที่ขึน้ต้นด้วยค าวา่ ส ุให้เลอืกค้นหาจากเป็นช่ือ และพิมพ์ค าวา่ ส*ุ  จากนัน้กดปุ่ มค้นหา หรือ ค้นหาช่ือที่ลงท้าย
ด้วย ศกัดิ์ ให้พิมพ์เป็น *ศกัดิ์ เป็นต้น 
 แตถ้่าเป็นรหสันกัศกึษา, รหสับตัรประชาชน, เลขที่สญัญา จะต้องใสร่หสัให้ตรงกบัข้อมลูที่เก็บไว้เทา่นัน้ 
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รูป : หน้าจอ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาที่ขอกู้ทนุกยศ. 
 
 สามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาโดยเลอืกประเภทข้อมลูที่ต้องการค้นหา จาก drop down ปีการศกึษา และ drop 
down ค้นหาจาก ซึง่จะมีข้อมลูดงันีค้ือ  แสดงข้อมลูทัง้หมด, ค้นหาจากรหสันกัศกึษา, ค้นหาจากหมายเลขบตัรประชาชน
, ค้นหาจากช่ือ, ค้นหาจากนามสกลุ, เลขที่สญัญา จากนัน้ใสข้่อมลูที่ต้องการค้นหาลงไป  
 หากเลอืกแสดงข้อมลูทัง้หมด ระบบจะแสดงข้อมลูนกัศกึษาที่ขอกู้ ในปีการศกึษานัน้ทัง้หมดออกมา ไมว่า่จะได้กู้
หรือไมก็่ตาม 

หากเป็นการค้นหาจากช่ือและนามสกลุ สามารถใช้เคร่ืองหมาย * (ดอกจนั) แทนข้อความที่ไมท่ราบได้ เช่น 
ค้นหาช่ือที่ขึน้ต้นด้วยค าวา่ ส ุให้เลอืกค้นหาจากเป็นช่ือ และพิมพ์ค าวา่ ส*ุ  จากนัน้กดปุ่ มค้นหา หรือ ค้นหาช่ือที่ลงท้าย
ด้วย ศกัดิ ์ให้พิมพ์เป็น *ศกัดิ์ เป็นต้น 
 แตถ้่าเป็นรหสันกัศกึษา, รหสับตัรประชาชน, เลขที่สญัญา จะต้องใสร่หสัให้ตรงกบัข้อมลูที่เก็บไว้เทา่นัน้ 
 
 หน้าจอค้นหาทัง้ 2 นี ้สามารถหาข้อมลูนกัศึกษาได้เหมือนกนั แต่ต่างกนัตรงที่ หน้าจอค้นหาข้อมลูนกัศึกษาที่
ขอกู้ทนุกยศ. จะแสดงเฉพาะรายช่ือของนกัศึกษาที่ขอกู้ เท่านัน้  ซึ่งข้อมลูที่ได้จะจดัเรียงตามรหสันกัศึกษา จากนัน้หาก
ต้องการดูข้อมูลของนักศึกษา หรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้กดที่ รหสันักศึกษา จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลของ
นกัศกึษาขึน้มาให้ ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ แสดงข้อมลูนกัศกึษาที่ขอกู้ทนุกยศ. 
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1.2.2.3 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้  (แก้ไขข้อมูลผู้ขอกู้ ) 
จากหน้าจอ แสดงข้อมลูนกัศกึษาที่ขอกู้ทนุกยศ. จะเห็นวา่มีการแก้ไขข้อมลูผู้ขอกู้อยู ่2 

แบบ คือ แก้ไขการขอกู้  และแก้ไขสญัญาการขอกู้  
 หากต้องการแก้ไขตรงไหน ให้ กดปุ่ ม  ที่หัวข้อนัน้ (จากหน้าจอ แสดงข้อมูล

นกัศกึษาที่ขอกู้ทนุกยศ.)  จะปรากฏหน้าจอขึน้มาให้แก้ไขข้อมลู ดงัรูป 
 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขข้อมลูการขอกู้  
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รูป : หน้าจอ แก้ไขข้อมลูการท าสญัญา 

 



ระบบกองทุน 

     หน้า 55 

 
 

1.2.2.4 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้  (ลบข้อมูลผู้ขอกู้) 
 หากต้องการลบข้อมูลการขอกู้  ก็ให้กดปุ่ ม  ที่หน้าจอ แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ขอกู้      

จะปรากฏหน้าจอขึน้มาให้ยืนยนัการลบข้อมลู ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ลบข้อมลูผู้ขอกู้  
 
 หากลบข้อมลูไมไ่ด้ เนื่องจากมีการอ้างอิงการใช้งานจากข้อมลูอื่นอยู่ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาแจ้ง ซึ่งจะต้องท า
การลบข้อมลูที่มีการอ้างอิงอยู่ก่อน จึงจะสามารถลบข้อมลูนัน้ได้ ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ แจ้งเตือนวา่มีการอ้างองิการใช้งานข้อมลูที่ต้องการจะลบ 
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1.2.2.5 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้  (ประวัติการขอทุนทัง้หมด) 
 หากต้องการดขู้อมลูประวตักิารขอทนุทัง้หมดของนกัศกึษา ให้กดที่เมนปูระวตัิการของทนุ

ทัง้หมด จะปรากฏหน้าจอแสดงประวตัิการขอทนุทัง้หมดที่มีในสถานศกึษาขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงประวตักิารขอทนุทัง้หมด 
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1.2.2.6 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้  (ประวัติผลการเรียน) 
 หากต้องการดขู้อมลูประวตัิผลการเรียนของนกัศึกษา ให้กดที่เมนปูระวตัิผลการเรียน จะ

ปรากฏหน้าจอแสดงผลการเรียนขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงประวตัิผลการเรียน 
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1.2.3 รายการเมนู จัดท าสัญญาผู้ขอกู้ 
เมนูจดัท าสญัญาผู้ขอกู้   ใช้ส าหรับใสข้่อมลูการท าสญัญาระหว่างผู้ขอกู้ กบัทางกองทนุกยศ. หาก

ต้องการใสข้่อมลูให้เลอืกรายการเมนจูดัท าสญัญาผู้ขอกู้  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูจดัท าสญัญาผู้ขอกู้  (1) 
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รูป : หน้าจอ เพิม่ข้อมลูจดัท าสญัญาผู้ขอกู้  (2)
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1.2.4 รายการเมนู บันทึกข้อมูลสถานศึกษา 
เมนบูนัทกึข้อมลูสถานศกึษา  ใช้ส าหรับใสข้่อมลูของสถานศกึษาเพื่อใช้ในการท ารายงานสง่กองทนุ 

กยศ. หากต้องการใสข้่อมลูให้เลอืกรายการเมนบูนัทกึข้อมลูสถานศกึษา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ บนัทกึข้อมลูสถานศกึษา 
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1.2.5 รายการเมนู รายงาน 
เมนรูายงาน  ใช้ส าหรับสร้างรายงานในระบบทนุกยศ. 

 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานในระบบทนุกยศ. 
 
 หน้าจอ รายงานนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนรูายงาน โดยจะแสดงช่ือรายงานขึน้มาให้เลอืก หาก
ต้องการสร้างรายงานไหน ให้กดที่ช่ือของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้าจอส าหรับสร้างรายงานขึน้มา ดงัรูป 
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1.2.5.1 รายงาน กยศ. 105 - สัญญากู้ยมืเงนิ 
รายงาน กยศ.105 ใช้จดัท าสญัญาการกู้ยืมเงิน โดยสามารถเลอืกสร้างรายงานได้ 2 แบบคือ  
แบบรายกลุ่ม - ซึง่ระบบจะท าการแสดงเลขที่สญัญาเร่ิมต้นและเลขที่สญัญาสดุท้ายในแตล่ะปีการศกึษาขึน้มา

ให้ ผู้ใช้สามารถเปลีย่นแปลงช่วงเลขที่สญัญาที่ต้องการพิมพ์ได้ 
 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานกยศ. 105 – ค้นหาข้อมลูแบบรายกลุม่ 

 
แบบรายบุคคล – สามารถเลอืกข้อมลูเพื่อพิมพ์สญัญาได้ทีละคน โดยสามารถค้นหาได้จากรหสันกัศกึษา, ช่ือ, 

นามสกลุ, รหสับตัรประชาชน, เลขที่สญัญา 
 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานกยศ. 105 – ค้นหาข้อมลูแบบรายบคุคล 
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 การพิมพ์สญัญา สามารถเลอืกทีจ่ะพิมพ์สญัญาทัง้หมดในหน้าจอนัน้ หรือ พิมพ์เฉพาะข้อมลูที่เลอืกได้ โดยท า
การติ๊กเคร่ืองหมายถกูที่หน้าข้อมลูที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มพมิพ์ข้อมลูที่เลอืก จะได้รายงานท่ีต้องการ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงาน กยศ. 105 
 

 เมื่อปรากฏรายงานแล้ว หากต้องการพิมพ์รายงานนัน้ ให้กดที่ปุ่ ม  จากนัน้ท าการเลอืก printer และพมิพ์ 

แตห่ากต้องการเก็บเป็นไฟล์ Word หรือ ไฟล์อื่นๆ ให้กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ ขึน้มาให้ท าการเลอืก
ประเภทของไฟล์ที่ต้องการ ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ Export รายงานกยศ. 105 
 
 ให้ท าการเลอืกประเภทของไฟล์ที่ต้องการ เช่น MS Word จากนัน้ กดเลอืก All เพื่อท าการ Export เอกสาร
ทัง้หมดให้เป็นเอกสาร MS Word และกดปุ่ ม OK  

จากนัน้ ท าการเลอืกที่เก็บไฟล์ และตัง้ช่ือไฟล์ตามที่ต้องการ จะได้รายงานในรูปแบบเอกสาร MS Word 
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1.2.5.2 รายงาน กยศ. 106, 107 - ข้อมูลผู้กู้ยมืที่ได้รับการอนุมัติและใบน าส่งเอกสารกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

เมื่อเลอืกรายงาน กยศ.106 – ข้อมลูผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนมุตัิ หรือ รายงาน กยศ. 107 - ใบน าสง่เอกสารกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแล้ว ระบบจะท าการดงึข้อมลูเลขที่สญัญาเร่ิมต้น และเลขที่สญัญาสดุท้ายในปีการศกึษานัน้
ขึน้มาให้ ผู้ใช้สามารถเปลีย่นชว่งเลขที่สญัญาที่ต้องการพิมพ์ได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานกยศ. 106,107 – ค้นหา 

 
 เมื่อกดปุ่ มแสดงข้อมลู ระบบจะท าการจดักลุม่เลขที่สญัญาออกเป็นชดุๆให้ โดยจะแบง่เป็นชดุละ 50 สญัญา ดงั
รูป 
 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานกยศ. 106,107 - แสดงข้อมลู 
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 หากต้องการพิมพ์รายงาน กยศ. 107 – ใบน าสง่เอกสารกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา ให้กดทีค่ าวา่ Header 
จะได้เอกสารดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 107 
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 หากต้องการพิมพ์รายงาน กยศ. 106 – ข้อมลูผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนมุตัิ ให้กดที่ค าวา่ Detail จะได้เอกสารดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 106 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 69 

 
 

1.2.5.3 รายงาน กยศ. 109 – แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา 
การสร้างรายงานการพ้นสภาพของนกัศกึษา จะต้องท าการกรอกข้อมลูเก่ียวกบัสาเหตกุารพ้นสภาพก่อน จึงจะ

สามารถออกรายงานได้  
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 109 – ค้นหาข้อมลูนกัศกึษาเพื่อบนัทกึการพ้นสภาพ 
 

สามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาทีต้่องการกรอกข้อมลูได้จากรหสันกัศกึษา, รหสับตัรประชาชน หรือ เลขที่สญัญา 
จากนัน้กดปุ่ มค้นหา จะได้ข้อมลู ดงัรูป 
  

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 109 – กรอกข้อมลูการพ้นสภาพการเป็นนกัเรียน / นกัศกึษา 



ระบบกองทุน 

     หน้า 70 

 
 ท าการกรอกข้อมลู ปีการศกึษาที่จบ, ภาคการศกึษาที่จบ, วนัท่ีพ้นสภาพ และสาเหตทุี่พ้นสภาพ จากนัน้กดปุ่ ม
บนัทกึ จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาให้ยืนยนัการบนัทกึข้อมลู หากต้องการบนัทกึให้กดปุ่ ม OK 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 109 – บนัทกึข้อมลูการพ้นสภาพการเป็นนกัเรียน / นกัศกึษา  
 
 แตห่ากต้องการลบข้อมลูที่ได้ท าการบนัทกึไปแล้วให้ท าการค้นหาข้อมลูของนกัศกึษาคนนัน้อกีครัง้ จากนัน้กด
ปุ่ มลบ จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาให้ยืนยนัการลบข้อมลูการพ้นสภาพนกัศกึษา (ลบเฉพาะข้อมลูการพ้นสภาพ ไมไ่ด้เป็น
การลบข้อมลูนกัศกึษาที่ขอกู้ ) หากต้องการลบข้อมลูให้กดปุ่ ม OK 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 109 – ลบข้อมลูการพ้นสภาพการเป็นนกัเรียน / นกัศกึษา 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 71 

 
 หลงัจากที่ได้ท าการบนัทกึข้อมลูการพ้นสภาพของนกัศกึษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะท าการออกรายงานได้ 
ให้ท าการเลอืกข้อมลูปีการศกึษา และ ภาคการศกึษาที่ต้องการออกรายงาน จากนัน้กดปุ่ มแสดงข้อมลู 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 109 – สร้างรายงานการพ้นสภาพการเป็นนกัเรียน / นกัศกึษา 
 

เลอืกลกัษณะการพิมพ์ข้อมลูวา่จะพิมพ์ทัง้หมด หรือพิมพ์เฉพาะข้อมลูที่เลอืก โดยท าการติก๊เคร่ืองหมายถกูที่
หน้าข้อมลูที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มพิมพ์ข้อมลูที่เลอืก จะได้รายงานท่ีต้องการ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 109 – รายงานการพ้นสภาพการเป็นนกัเรียน / นกัศกึษา 
 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 72 

 
 

1.2.5.4 รายงาน กยศ. 111 - แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า 
สามารถเลอืกสร้างรายงานได้ 2 แบบคือ  
แบบรายกลุ่ม – เป็นการเลอืกค้นหาเป็นกลุม่ระดบัการศกึษา, คณะ, สาขาวชิา, โปรแกรมวชิา ดงัรูป 

 

 
รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 111 – ค้นหาข้อมลูแบบกลุม่ 

 
แบบรายบุคคล – เป็นการเลอืกค้นหาทีละรายบคุคล โดยสามารถค้นหาได้จาก รหสันกัศกึษา, ช่ือ, นามสกลุ, 

รหสับตัรประชาชน, เลขที่สญัญา 
 

 
รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 111 – ค้นหาข้อมลูแบบรายบคุคล 

 



ระบบกองทุน 

     หน้า 73 

 
 การพิมพ์รายงาน สามารถเลอืกที่จะพิมพ์ข้อมลูทัง้หมดในหน้าจอนัน้ หรือ พิมพ์เฉพาะข้อมลูที่เลอืกได้ โดยท า
การติ๊กเคร่ืองหมายถกูที่หน้าข้อมลูที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มพมิพ์ข้อมลูที่เลอืก จะได้รายงานท่ีต้องการ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 111 – แบบรับรองการเป็นผู้กู้ รายเกา่ 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 74 

 
 

1.2.5.5 รายงาน รายชื่อผู้กู้ทัง้หมด 
เลอืกข้อมลูที่ต้องการพิมพ์ จะพมิพ์รายช่ือผู้กู้ทัง้หมดในปีการศกึษานัน้ หรือ แบง่ยอ่ยเป็นระดบัการศกึษา , 

คณะ, สาขาวชิา, โปรแกรมวิชาก็ได้ เมื่อเลอืกเสร็จแล้วกดปุ่ มสร้างเอกสาร 
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้างรายงานรายช่ือผู้กู้ทัง้หมด 
 
 โดยรายงานท่ีได้จะมีการแบง่ข้อมลูผู้กู้แยกตามโปรแกรมวิชา เมือ่ขึน้โปรแกรมวิชาใหมร่ายงานจะท าการขึน้หน้า
ใหมใ่ห้ 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานรายช่ือผู้กู้ทัง้หมด 



ระบบกองทุน 

     หน้า 75 

 
 

1.2.5.6 รายงาน สรุปยอดเงนิค่าบ ารุงการศึกษาของผู้กู้ 
เลอืกข้อมลูที่ต้องการพิมพ์ จะพมิพ์สรุปยอดเงินทัง้หมดในปีการศกึษานัน้ หรือ แบง่ยอ่ยเป็นระดบัการศกึษา , 

คณะ, สาขาวชิา, โปรแกรมวิชาก็ได้ เมื่อเลอืกเสร็จแล้วกดปุ่ มสร้างเอกสาร 
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้างรายงานสรุปยอดเงินคา่บ ารุงการศกึษาของผู้กู้  
 
 โดยรายงานท่ีได้จะมีการแบง่ข้อมลูผู้กู้แยกตามโปรแกรมวิชา เมือ่ขึน้โปรแกรมวิชาใหม่รายงานจะท าการขึน้หน้า
ใหมใ่ห้ 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานสรุปยอดเงินคา่บ ารุงการศกึษาของผู้กู้  



ระบบกองทุน 

     หน้า 76 

 
 

1.2.5.7 รายงาน หนังสือออก 
สามารถเลอืกสร้างรายงานได้ 2 แบบคือ  
แบบรายกลุ่ม – เป็นการเลอืกค้นหาเป็นกลุม่ระดบัการศกึษา, คณะ, สาขาวชิา, โปรแกรมวชิา ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานหนงัสอืออก - ค้นหาข้อมลูแบบกลุม่ 
 

แบบรายบุคคล – เป็นการเลอืกค้นหาทีละรายบคุคล โดยสามารถค้นหาได้จาก รหสันกัศกึษา, ช่ือ, นามสกลุ, 
รหสับตัรประชาชน, เลขที่สญัญา 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานหนงัสอืออก - ค้นหาข้อมลูแบบรายบคุคล 



ระบบกองทุน 

     หน้า 77 

 
 การพิมพ์รายงาน สามารถเลอืกที่จะพิมพ์ข้อมลูทัง้หมดในหน้าจอนัน้ หรือ พิมพ์เฉพาะข้อมลูที่เลอืกได้ โดยท า
การติ๊กเคร่ืองหมายถกูที่หน้าข้อมลูที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มพมิพ์ข้อมลูที่เลอืก จะได้รายงานท่ีต้องการ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานหนงัสอืออก 
 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 78 

 
 

1.2.5.8 รายงาน แบบรายงานผลการให้กู้ยมืกองทุน 
เลอืกปีการศกึษา และ กรอกข้อมลูวงเงินกู้ รายใหม,่ วงเงินกู้ รายเกา่ลงไป สว่นจ านวนนกัศกึษาใหมร่ะบบจะท า

การดงึข้อมลูนกัศกึษาใหมจ่ากระบบทะเบียนขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ กรอกข้อมลูแบบรายงานผลการให้กู้ยืมกองทนุ 
 

จากนัน้กดปุ่ มพมิพ์รายงาน จะได้รายงานดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงาน แบบรายงานผลการให้กู้ยมืกองทนุ 



ระบบกองทุน 

     หน้า 79 

 
 

1.2.5.9 รายงาน กศ.02 - แบบเก็บข้อมูลกองทุน 
เลอืกปีการศกึษา และ ประเภทผู้กู้  (รายเกา่ตอ่เนื่อง, รายเก่าโอนย้าย, รายใหม)่ สว่นวงเงินท่ีสถานศกึษาได้รับ

จดัสรร ระบบจะท าการดงึข้อมลูมาจากข้อมลูวงเงินกู้ที่กรอกในแบบรายงานผลการให้กู้ยืมเงินกองทนุ แตจ่ะสามารถท า
การแก้ไขได้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ กรอกข้อมลูแบบเก็บข้อมลูกองทนุ 
 

จากนัน้กดปุ่ มพมิพ์รายงาน จะได้รายงานดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงาน กศ.02 - แบบเก็บข้อมลูกองทนุ 



ระบบกองทุน 

     หน้า 80 

 
 

1.2.5.10 รายงาน กศ.02.1 - แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานกองทุน 
เลอืกปีการศกึษา ระบบจะท าการดงึข้อมลูผู้กู้ทัง้หมดในปีการศกึษานัน้ขึน้มาค านวณจ านวนคน และวงเงินให้ 

แตจ่ะเปิดให้ผู้ใช้สามารถท าการแก้ไขได้ด้วย ดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ กรอกข้อมลูแบบรายงานข้อมลูการด าเนินงานกองทนุ 

 
จากนัน้กดปุ่ มพมิพ์รายงาน จะได้รายงานดงัรูป 

 

 
รูป : หน้าจอ รายงาน กศ.02.1 - แบบรายงานข้อมลูการด าเนินงานกองทนุ 



ระบบกองทุน 

     หน้า 81 

 
 

1.2.5.11 รายงาน รม.1 - แบบรายงานการด าเนินงานกองทุน 
เลอืกปีการศกึษา และกดที่ปุ่ มพมิพ์รายงาน ระบบจะท าการดงึข้อมลูผู้กู้ทัง้หมดในปีการศกึษานัน้ขึน้มาออก

รายงานให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้างแบบรายงานการด าเนินการกองทนุ 
 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 82 

 

 
 

รูป : หน้าจอ  รายงาน แบบรายงานการด าเนินการกองทนุ 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 83 

 
 

1.2.5.12 รายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน 
เลอืกปีการศกึษา และภาคการศกึษาทีต้่องการบนัทกึการลงทะเบยีนเรียน จากนัน้เลอืกค้นหานกัศกึษาที่

ต้องการจากรหสันกัศกึษา, รหสับตัรประชาชน, เลขท่ีสญัญา, เลขที่บญัชีธนาคาร, ช่ือ-นามสกลุ และใสข้่อมลูที่ต้องการ
ค้นหาลงไป จากนัน้กดปุ่ มค้นหา ดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - ค้นหานกัศกึษาที่ต้องการกรอกข้อมลู 

 
 จากนัน้ให้ท าการกรอกข้อมลูการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา ดงัรูป 

 
รูป : หน้าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - กรอกข้อมลูการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษา 



ระบบกองทุน 

     หน้า 84 

 
 และกดปุ่ มบนัทกึ จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาเพื่อให้ยืนยนัการบนัทกึ หากต้องการบนัทกึข้อมลูให้กดปุ่ ม OK ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - บนัทกึข้อมลูการลงทะเบียนเรียน 
 
 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 85 

 
 

1.2.5.13 รายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน 
บนัทกึยอดเงินท่ีธนาคารโอนให้ และวนัท่ีที่ธนาคารโอนให้ เนื่องจากผู้กู้แตล่ะคนทางธนาคารจะโอนเงินมาให้

ตา่งกนั เพราะทางธนาคารจะท าการโอนเงินและสง่ข้อมลูมาให้ทางมหาวิทยาลยัเป็นทีละชดุ ดงันัน้ผู้ใช้ควรจะกรอกข้อมลู
วนัท่ีที่ธนาคารโอนให้ตามวนัท่ีที่ธนาคารสง่ข้อมลูมาให้ เพื่อให้สะดวกในการออกรายงาน จะได้เลอืกพิมพ์ข้อมลูตามชดุ
วนัท่ีที่ต้องการได้ 

 

 
รูป : หน้าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - กรอกข้อมลูยอดเงินท่ีธนาคารโอนให้ 

 
 จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึ จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาเพื่อให้ยืนยนัการบนัทกึ หากต้องการบนัทกึข้อมลูให้กดปุ่ ม OK  
 

 
รูป : หน้าจอ รายละเอียดการลงทะเบียน - บนัทกึข้อมลูยอดเงินท่ีธนาคารโอนให้ 



ระบบกองทุน 

     หน้า 86 

 
 เมื่อท าการบนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถออกรายงานข้อมลูการลงทะเบียนได้ โดยผู้ใช้จะต้องเลอืกปี
การศกึษา และภาคการศกึษาทีต้่องการ จากนัน้ผู้ใช้สามารถเลอืกที่จะออกรายงานตามระดบัการศกึษา โดยเลอืก ระดบั
การศกึษา, คณะ, สาขาวิชา, โปรแกรมวชิาที่ต้องการได้ หรือเลอืกจากสถานะการโอนเงินจากธนาคาร โดยสถานะการโอน
เงินจะแบง่เป็น ทัง้หมด, โอนเงินแล้ว และยงัไมไ่ด้โอนเงิน 
 
 ความแตกต่างของการเลอืกสถานะการโอนเงนิ 
 1. เลอืกสถานะการโอนเงินเป็น ทัง้หมด ระบบจะไมส่นใจวา่นกัศกึษาคนนัน้มีการโอนเงินจากธนาคารมาแล้ว
หรือยงั ระบบจะดงึเอาข้อมลูผู้กู้ทัง้หมดที่มกีารลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษาและภาคการศกึษาดงักลา่วมาแสดง เพื่อ
จดัท ารายงานตอ่ไป 
 2. เลอืกสถานะการโอนเงินเป็น โอนเงินแล้ว จะสามารถเลอืกวนัท่ีที่ธนาคารโอนเงินให้ได้ เนื่องจากการโอนเงิน
จากธนาคารมายงับญัชีของเด็กจะท าเป็นทีละชดุ ดงันัน้ผู้ใช้สามารถเลอืกชดุวนัท่ีที่ต้องการพิมพ์ได้ หรือเลอืกพิมพ์
ทัง้หมดก็ได้ 
 3. เลอืกสถานะการโอนเงินเป็น ยงัไมไ่ด้โอนเงิน ระบบจะดงึข้อมลูนกัศกึษาที่ยงัไมไ่ด้มีการโอนเงินจากธนาคาร
ขึน้มาแสดง 
 
ข้อแนะน า : โดยทัว่ไปการออกรายงานรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ควรจะเลอืกปีการศกึษา , ภาคการศกึษา และ
สถานะการโอนเงินเป็น โอนเงินแล้ว และเลอืกวนัท่ีที่ธนาคารโอนให้ตามต้องการ  
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้างรายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน - ค้นหาข้อมลูที่ต้องการออกรายงาน 
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 เมื่อเลอืกข้อมลูที่ต้องการค้นหาได้แล้ว ให้กดปุ่ มแสดงข้อมลู จะได้ข้อมลู ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้างรายงาน รายละเอียดการลงทะเบียน - แสดงข้อมลูที่ต้องการออกรายงาน 
 
 การพิมพ์รายงาน สามารถเลอืกที่จะพิมพ์ข้อมลูทัง้หมดในหน้าจอนัน้ หรือ พิมพ์เฉพาะข้อมูลที่เลอืกได้ โดยท า
การติ๊กเคร่ืองหมายถกูที่หน้าข้อมลูที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มพมิพ์ข้อมลูที่เลอืก จะได้รายงานท่ีต้องการ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงาน รายละเอยีดการลงทะเบียน 
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1.2.5.14 รายงาน กยศ. 206 - รายละเอียดการคนืเงนิของผู้กู้ยมื เพื่อช าระหนีก้องทุน 
ในการออกรายงาน กยศ. 206 ผู้ใช้จะต้องท าการบนัทกึข้อมลูการคืนเงินของผู้กู้ยมืก่อน จงึจะสามารถออก

รายงานได้ ในขัน้ตอนแรกให้ท าการค้นหาเพื่อบนัทกึข้อมลูการคืนเงินก่อน สามารถเลอืกค้นหาข้อมลูเพื่อสร้างรายงานได้ 
2 แบบคือ  

แบบรายกลุ่ม – เป็นการเลอืกค้นหาเป็นกลุม่ระดบัการศกึษา, คณะ, สาขาวชิา, โปรแกรมวชิา ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 206 – ค้นหาข้อมลูแบบกลุม่เพื่อบนัทกึข้อมลูการคืนเงิน 
 

แบบรายบุคคล – เป็นการเลอืกค้นหาทีละรายบคุคล โดยสามารถค้นหาได้จาก รหสันกัศกึษา, รหสับตัร
ประชาชน, เลขที่สญัญา, เลขบญัชีธนาคาร, ช่ือ-นามสกลุ ดงัรูป 

 

 
รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 206 – ค้นหาข้อมลูแบบรายบคุคลเพือ่บนัทกึข้อมลูการคืนเงิน 
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จากนัน้ระบบจะท าการดงึข้อมลูของผู้กู้  (ที่ได้ถกูบนัทกึไว้จากหน้ารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน) ที่มียอดเงิน

สว่นเกินขึน้มาให้ 
ผู้ใช้ท าการตรวจสอบข้อมลูที่ระบบดงึขึน้มาให้ แก้ไขและท าการบนัทกึข้อมลู ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 206 – บนัทกึข้อมลูการคืนเงิน 
 
 เมื่อบนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้ว จงึจะสามารถท าการออกรายงานได้ โดยสามารถเลอืกข้อมลูที่ต้องการออก
รายงานได้ ดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 206 – สร้างรายงานข้อมลูการคืนเงิน (ค้นหา) 
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จากนัน้กดปุ่ มแสดงข้อมลู และเลอืกข้อมลูที่ต้องการพิมพ์ โดยสามารถเลอืกที่จะพิมพ์ข้อมลูทัง้หมดในหน้าจอ

นัน้ หรือ พิมพ์เฉพาะข้อมลูที่เลอืกได้ โดยท าการติ๊กเคร่ืองหมายถกูที่หน้าข้อมลูที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มพิมพ์ข้อมลูที่เลอืก 
จะได้รายงานท่ีต้องการ ดงัรูป 

 

 
รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 206 – สร้างรายงานข้อมลูการคืนเงิน (เลอืกข้อมลูที่ต้องการ) 

 

 
รูป : หน้าจอ รายงานกยศ. 206 – รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืม เพื่อช าระหนีก้องทนุ 

 



ระบบกองทุน 

     หน้า 91 

 
 

1.3 ส่วนเมนู ทนุกรอ. (ICL) 
 

 ส่วนเมนู ทุนกรอ. เป็นส่วนที่ใช้จัดการเก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( Income 
Contingent Loan : ICL) ซึง่เป็นทนุกู้ยืมจากทางรัฐบาล ท่ีผู้กู้ ต้องใช้ทนุคืนหลงัจากจบการศึกษา ประกอบด้วยเมนู
ยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้คือ 

ข้อมลูผู้ขอกู้    - จดัการ (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ค้นหา) ข้อมลูผู้ขอกู้  
ดงึข้อมลูการขึน้ทะเบยีน  - ดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียนของนกัศกึษาจากระบบทะเบยีน  

   เพื่อเตรียมสง่ให้กบักองทนุ ICL 
สร้าง XML File การขึน้ทะเบียน - จดัสร้าง XML File การขึน้ทะเบยีนเพื่อสง่ให้กบักองทนุ ICL 
ดงึข้อมลูการลงทะเบียนเรียน - ดงึข้อมลูการลงทะเบียนเรียนของนกัศกึษาจากระบบทะเบยีน 

   เพื่อเตรียมสง่ให้กบักองทนุ ICL 
สร้าง XML File การลงทะเบียน - จดัสร้าง XML File การลงทะเบยีนเรียนเพื่อสง่ให้กบักองทนุ ICL 
ขา่วประชาสมัพนัธ์  - จดัการขา่วประชาสมัพนัธ์ของกองทนุ ซึง่จะปรากฏบนหน้าเว็บ  

         (ดวูิธีใช้งานจาก ขา่วประชาสมัพนัธ์ในเมนทูนุให้เปลา่) 
ค าถามที่พบบอ่ย  - จดัการค าถามที่พบบอ่ย (FAQ) ซึง่จะปรากฏบนหน้าเว็บ 

   (ดวูิธีใช้งานจาก ค าถามที่พบบอ่ยในเมนทูนุให้เปลา่) 
เอกสารกองทนุ  - จดัการเอกสารของกองทนุ 

   (ดวูิธีใช้งานจาก เอกสารกองทนุในเมนทูนุให้เปลา่) 
รายงาน   - สร้างรายงานกองทนุ ICL 

 

 
 

รูป : รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูทนุ ICL 
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1.3.1 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้ 
เมนขู้อมลูผู้ขอกู้  ใช้ส าหรับค้นหา, แก้ไข, ข้อมลูผู้ขอกู้  (เนื่องจากกองทนุ ICL ได้รับข้อมลูมาจากทาง

ทะเบียน จึงไมม่ีการเพิ่มหรือลบข้อมลูนกัศกึษา) สามารถค้นหาข้อมลูผู้ขอกู้ ได้โดยเลอืกรายการเมนขู้อมลูผู้ขอ
กู้  จะปรากฏหน้าจอให้ท าการค้นหาข้อมลู ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ค้นหาข้อมลูนกัศกึษา กองทนุ ICL 
 

จากนัน้หากต้องการดูข้อมูลของนกัศึกษา แก้ไขสถานการณ์ได้รับทุน หรือดูรายละเอียดต่างๆ ให้กดที่ รหัส
นกัศกึษา จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูของนกัศึกษาขึน้มาให้ ดงัรูป 
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1.3.1.1 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้   (แก้ไขสถานะ การได้รับทุน) 
ส าหรับกองทนุ ICL นกัศกึษาทกุคนท่ีมีสญัชาติไทยจะได้รับสทิธ์ิจากกองทนุทกุคนอยู่แล้ว แต่หากมีนกัศึกษา

บางคนท่ีไม่มีสิทธ์ิรับทุนนี ้หรือ ต้องการแก้ไขสถานการณ์ได้รับทุน ICL สามารถท าได้โดย กดที่ปุ่ มแก้ไขสถานะการ
ได้รับทนุ กรอ. ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงข้อมลูนกัศกึษา กองทนุ ICL 
 
 จะปรากฏหน้าจอขึน้มาเพื่อให้ยนืยนัการแก้ไข โดยหากสถานะเดมิเป็นการได้รับทนุ จะเป็นการแก้ไขจาก ได้รับ
ทนุ เป็น ไมไ่ด้รับทนุ แตห่ากสถานะเดิมเป็น ไมไ่ด้รับทนุ จะเป็นการแก้ไขจาก ไมไ่ด้รับทนุ เป็น ได้รับทนุแทน ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ แก้ไขข้อมลูนกัศกึษา กองทนุ ICL จากได้รับทนุเป็นไมไ่ด้รับทนุ 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขข้อมลูนกัศกึษา กองทนุ ICL จากไมไ่ด้รับทนุเป็นได้รับทนุ 
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1.3.1.2 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้   (ประวัติการขอทุนทัง้หมด) 
 หากต้องการดูข้อมูลประวัติการขอทุนทัง้หมดของนักศึกษา ให้กดที่เมนูประวตัิการของทุนทัง้หมด จะ

ปรากฏหน้าจอแสดงประวตัิการขอทนุทัง้หมดที่มีในสถานศกึษาขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงประวตักิารขอทนุทัง้หมด 
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1.3.1.3 รายการเมนู ข้อมูลผู้ขอกู้   (ประวัติผลการเรียน) 
หากต้องการดขู้อมลูประวตัผิลการเรียนของนกัศกึษา ให้กดที่เมนปูระวตัิผลการเรียน จะปรากฏหน้าจอแสดงผล

การเรียนขึน้มาให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงประวตัิผลการเรียน 
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1.3.2 รายการเมนู ดึงข้อมูลการขึน้ทะเบียน 
เมนูดึงข้อมูลการขึน้ทะเบียน ใช้ส าหรับดึงข้อมูลนักศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมสง่ข้อมลูให้กบัทางกองทนุ ICL ซึ่งทางกองทนุจะเป็นผู้ พิจารณาว่านกัศึกษาคนนัน้มีสิทธ์ิใน
การขอกู้กบักองทนุ ICL หรือไม ่สามารถดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียนได้โดยเลอืกรายการเมนดูึงข้อมลูการขึน้ทะเบียน จะ
ปรากฏหน้าจอ ให้ท าการดงึข้อมลู ซึง่จะมีอยู ่2 แบบด้วยกนั คือ ดงึข้อมลูแบบกลุม่ และ ดงึข้อมลูแบบรายบคุคล 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียน 
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หน้าจอดงึข้อมลูแบบกลุม่ ใช้ในการดงึข้อมลูสว่นใหญ่ ซึง่ระบบจะท าการดงึข้อมลูจากระบบทะเบยีนให้ตาม

เง่ือนไขที่เลอืกจากหน้าจอ ดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียนแบบกลุม่ (1) 

 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียนแบบกลุม่ (2) 
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หน้าจอดงึข้อมลูแบบรายบคุคล ใช้ในการดงึข้อมลูนกัศกึษาทีละคน ซึง่ระบบจะท าการดงึข้อมลูจากระบบ

ทะเบียนให้ตามเง่ือนไขทีเ่ลอืกจากหน้าจอ ดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียนแบบรายบคุคล (1) 

 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียนแบบรายบคุคล (2) 
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1.3.2.1 รายการเมนู ดึงข้อมูลการขึน้ทะเบียน (รายงานข้อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด) 
เมื่อดงึข้อมลูการขึน้ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบสามารถท าการตรวจสอบข้อมลูในเบือ้งต้นให้ได้ โดยกดที่ 

รายงานข้อมลูที่อาจเกิดความผิดพลาด และเลอืกเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะรายงานข้อมลูที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดหากสง่ข้อมลูเหลา่นีใ้ห้กบัทางกองทนุ ICL ขึน้มาให้ ซึง่หากต้องการแก้ไขความผิดพลาดจะต้องท าการแก้ไข
จากระบบทะเบียน และท าการดึงข้อมูลใหม่ที่แก้ไขแล้วเข้ามาอีกครัง้หนึ่ง หน้าจอรายงานข้อมูลที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานข้อมลูที่อาจเกิดความผิดพลาด 
 
 ระบบจะตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ในรายการข้างลา่งให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายการความผิดพลาดที่ระบบจะท าการตรวจสอบเบือ้งต้นให้ 
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1.3.3 รายการเมนู สร้าง XML File การขึน้ทะเบียน 
เมนสูร้าง XML File การขึน้ทะเบียน ใช้ส าหรับสร้าง XML File เพื่อใช้ในการสง่ข้อมลูการขอขึน้ทะเบียนการ

ขอกู้ของนกัศกึษาให้กบัทางกองทนุ ICL เพ่ือให้กองทนุพิจารณาและอนมุตัิสทิธ์ิการขอกู้ ให้กบันกัศกึษา สามารถสร้าง 
XML File การขึน้ทะเบียนได้โดยเลือกรายการเมนสูร้าง XML File การขึน้ทะเบียน จะปรากฏหน้าจอให้ท าการสร้าง 
XML File ซึง่จะมีอยู ่2 แบบด้วยกนั คือ สร้าง XML File แบบกลุม่ และ สร้าง XML File แบบรายบคุคล ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้าง XML File แบบกลุม่ 
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รูป : หน้าจอ สร้าง XML File แบบรายบคุคล 
 
 หน้าจอสร้าง XML File แบบกลุม่ ใช้ส าหรับสร้าง XML File ของข้อมลูสว่นใหญ่ ซึ่งจะแบ่งเป็นไฟล์ละ 500 
records จ านวนไฟล์ XML ที่สร้างจะขึน้อยูก่บัขนาดของข้อมลูตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
 สว่นหน้าจอสร้าง XML File แบบรายบคุคล ใช้ส าหรับสร้าง XML File ของข้อมลูกลุม่ยอ่ยๆ โดยสามารถก าหนด
ข้อมลูที่ต้องการสร้างได้ 
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1.3.4 รายการเมนู ดึงข้อมูลการลงทะเบียน 
เมนดูงึข้อมลูการลงทะเบียน ใช้ส าหรับดงึข้อมลูการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาในแต่ละเทอม เพื่อเตรียม

สง่ข้อมลูการขอกู้และจ านวนเงินที่ลงทะเบียนให้กับทางกองทนุ ICL สามารถดึงข้อมูลการลงทะเบียนได้โดยเลือก
รายการเมนดูงึข้อมลูการลงทะเบียน จะปรากฏหน้าจอ ให้ท าการดงึข้อมลู ซึง่จะมีอยู ่2 แบบด้วยกนั คือ ดึงข้อมลูการ
ลงทะเบียนแบบกลุม่ และ ดงึข้อมลูการลงทะเบียนแบบรายบคุคล 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการลงทะเบียน 
 
 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 104 

  
หน้าจอดงึข้อมลูแบบกลุม่ ใช้ในการดงึข้อมลูสว่นใหญ่ ซึง่ระบบจะท าการดงึข้อมลูจากระบบทะเบยีนให้ตาม

เง่ือนไขที่เลอืกจากหน้าจอ ดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการลงทะเบียนแบบกลุม่ (1) 

 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการลงทะเบียนแบบกลุม่ (2) 
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หน้าจอดงึข้อมลูแบบรายบคุคล ใช้ในการดงึข้อมลูนกัศกึษาทีละคน ซึง่ระบบจะท าการดงึข้อมลูจากระบบ

ทะเบียนให้ตามเง่ือนไขทีเ่ลอืกจากหน้าจอ ดงัรูป 
 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการลงทะเบียนแบบรายบคุคล (1) 

 

 
รูป : หน้าจอ ดงึข้อมลูการลงทะเบียนแบบรายบคุคล (2) 
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1.3.4.1 รายการเมนู ดึงข้อมูลการลงทะเบียน  (รายงานข้อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาด) 
เมื่อดงึข้อมลูการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบสามารถท าการตรวจสอบข้อมลูในเบือ้งต้นให้ได้ โดยกดที่ 

รายงานข้อมลูที่อาจเกิดความผิดพลาด และเลอืกเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะรายงานข้อมลูที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดหากสง่ข้อมลูเหลา่นีใ้ห้กบัทางกองทนุ ICL ขึน้มาให้ ซึง่หากต้องการแก้ไขความผิดพลาดจะต้องท าการแก้ไข
จากระบบทะเบียน และท าการดึงข้อมูลใหม่ที่แก้ไขแล้วเข้ามาอีกครัง้หนึ่ง หน้าจอรายงานข้อมูลที่ อาจเกิดความ
ผิดพลาดจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานข้อมลูที่อาจเกิดความผิดพลาด 
 
 ระบบจะตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ในรายการข้างลา่งให้ ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ รายการความผิดพลาดที่ระบบจะท าการตรวจสอบเบือ้งต้นให้ 
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1.3.5 รายการเมนู สร้าง XML File การลงทะเบียนเรียน 
เมนสูร้าง XML File การลงทะเบียนเรียน ใช้ส าหรับสร้าง XML File เพื่อใช้ในการสง่ข้อมลูการลงทะเบียน

เรียนของนกัศึกษาให้กับทางกองทุน ICL เพื่อให้กองทุนอนุมตัิเงินกู้ ให้กับนกัศึกษาตามจ านวนเงินที่ลงทะเบียน 
สามารถสร้าง XML File การลงทะเบียนเรียนได้โดยเลือกรายการเมนสูร้าง XML File การลงทะเบียนเรียน จะปรากฏ
หน้าจอให้ท าการสร้าง XML File ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกนั คือ สร้าง XML File แบบกลุม่ และ สร้าง XML File แบบ
รายบคุคล ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้าง XML File แบบกลุม่ 
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รูป : หน้าจอ สร้าง XML File แบบรายบคุคล 
 
 หน้าจอสร้าง XML File แบบกลุม่ ใช้ส าหรับสร้าง XML File ของข้อมลูสว่นใหญ่ ซึ่งจะแบ่งเป็นไฟล์ละ 500 
records จ านวนไฟล์ XML ที่สร้างจะขึน้อยูก่บัขนาดของข้อมลูตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
 สว่นหน้าจอสร้าง XML File แบบรายบคุคล ใช้ส าหรับสร้าง XML File ของข้อมลูกลุม่ยอ่ยๆ โดยสามารถก าหนด
ข้อมลูที่ต้องการสร้างได้ 
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1.3.6 รายการเมนู รายงาน 
เมนรูายงาน  ใช้ส าหรับสร้างรายงานในระบบทนุกรอ. 

 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานในระบบทนุกรอ. 
 
 หน้าจอ รายงานนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนรูายงาน โดยจะแสดงช่ือรายงานขึน้มาให้เลอืก หาก
ต้องการสร้างรายงานไหน ให้กดที่ช่ือของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้าจอส าหรับสร้างรายงานขึน้มา ดงัรูป 
 
 



ระบบกองทุน 

     หน้า 110 

 

รายการเมน ูรายงาน (รายงานข้อมลูการขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา) 
 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานข้อมลูการขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา 

 
รายการเมน ูรายงาน (รายงานข้อมลูการลงทะเบียนนกัศกึษา) 
 

 
รูป : หน้าจอ สร้างรายงานข้อมลูการลงทะเบยีนนกัศกึษา 
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1.4 ส่วนเมนู รหสัสกอ. 
สว่นเมน ูรหสัสกอ. เป็นสว่นท่ีใช้จดัการความเช่ือมโยงของรหสัที่ใช้ในมหาวิทยาลยัและรหสัของส านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงัตอ่ไปนี ้คือ 
ระดบัการศกึษา  - เช่ือมโยงระดบัการศกึษาของมหาวิทยาลยักบัของสกอ. 
ปริญญาบตัร   - เช่ือมโยงปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยักบัของสกอ. 
ประเภทหลกัสตูร  - เช่ือมโยงประเภทหลกัสตูรของมหาวิทยาลยักบัของสกอ. 
วิทยาเขต สาขา โปรแกรม - เช่ือมโยงวิทยาเขต สาขา โปรแกรมของมหาวิทยาลยักบัของสกอ. 
กลุม่สาขาวิชามาตรฐาน  - จดัการกลุม่สาขาวิชามาตรฐาน ตามที่กองทนุ ICL ก าหนด 
กลุม่สาขาวิชา - โปรแกรม - ก าหนดโปรแกรมวชิาของทางมหาวิทยาลยัให้อยูใ่น 

   กลุม่สาขาวชิามาตรฐาน ของกองทนุ ICL 
แสดงข้อมลูมทร. - สกอ.  - แสดงการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ มทร. กบัทาง สกอ. 
รายงาน   - สร้างรายงานในสว่นของรหสัสกอ. 

 
 

 
 

รูป : รายการเมนยูอ่ยในสว่นเมน ูรหสัสกอ. 
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1.4.1 รายการเมนู ระดับการศึกษา 
เมนูระดับการศึกษา ใช้ส าหรับใส่รหัสสกอ.ที่เช่ือมโยงระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(เนื่องจากเป็นข้อมลูที่ได้รับมาจากทางทะเบียน จึงไมม่ีการเพิ่มหรือลบข้อมลู) สามารถใสก่ารเช่ือมโยงได้
โดยเลอืกรายการเมนรูะดบัการศกึษา จะปรากฏหน้าจอให้ท าการใสข้่อมลู ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ระดบัการศกึษา รหสัสกอ. 
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1.4.2 รายการเมนู ปริญญาบัตร 
เมนปูริญญาบตัร ใช้ส าหรับใสร่หสัสกอ.ท่ีเช่ือมโยงกบัปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั สามารถใส่

การเช่ือมโยงได้โดยเลอืกรายการเมนปูริญญาบตัร จะปรากฏหน้าจอให้ท าการใสข้่อมลู ดงัรูป 
 

 
 

รูป : หน้าจอ ปริญญาบตัร รหสัสกอ. 
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1.4.3 รายการเมนู ประเภทหลักสตูร 
เมนปูระเภทหลกัสตูร ใช้ส าหรับใสร่หสัสกอ.ที่เช่ือมโยงกบัประเภทหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 

สามารถใสก่ารเช่ือมโยงได้โดยเลือกรายการเมนปูระเภทหลกัสตูร จะปรากฏหน้าจอให้ท าการใสข้่อมลู 
ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ ประเภทหลกัสตูร รหสัสกอ. 
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1.4.4 รายการเมนู วทิยาเขต สาขา โปรแกรม 

เมนวูิทยาเขต สาขา โปรแกรม ใช้ส าหรับใสร่หสัสกอ.ท่ีเช่ือมโยงกบัวทิยาเขต สาขา โปรแกรมของ
มหาวิทยาลยั สามารถใสก่ารเช่ือมโยงได้โดยเลอืกรายการเมนวูิทยาเขต สาขา โปรแกรม จะปรากฏหน้าจอ
ให้ท าการใสข้่อมลู ดงัรูป 

 

 
 

รูป : หน้าจอ วิทยาเขต รหสัสกอ. 
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รูป : หน้าจอ สาขา รหสัสกอ. 
 

 
 

รูป : หน้าจอ โปรแกรม รหสัสกอ. 
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1.4.5 รายการเมนู กลุ่มสาขาวชิามาตรฐาน 
เมนูกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูล กลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน และ

จ านวนเงินทนุสงูสดุ ตามที่กองทนุ ICL ก าหนด  
 

 
 

รูป : หน้าจอ กลุม่สาขาวิชามาตรฐาน 
 
 หน้าจอกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลือกรายการเมนกูลุม่สาขาวิชามาตรฐาน โดยจะ
แสดงข้อมูลกลุ่มสาขาวิชาในระบบขึน้มาให้ สามารถเพิ่มกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานใหม่ได้โดย กดปุ่ มเพิ่มข้อมูล หาก
ต้องการแก้ไขก็ให้กดปุ่ มที่ค าวา่ แก้ไข  หรือหากต้องการลบข้อมลูให้กดที่ค าว่า ลบ จะปรากฏหน้าจอขึน้มาเพื่อให้ยืนยนั
การลบข้อมลู หากกลุม่สาขาวิชาที่ต้องการลบนี ้ไม่มีการอ้างอิงความสมัพนัธ์กบัข้อมลูอื่นอยู่ก็จะสามารถลบข้อมลูนีไ้ด้ 
ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ เพิม่กลุม่สาขาวชิามาตรฐาน 
 

 
 

รูป : หน้าจอ แก้ไขกลุม่สาขาวิชามาตรฐาน 
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รูป : หน้าจอ ยืนยนัการลบกลุม่สาขาวิชามาตรฐาน 

 

 หากต้องการดวูา่ในกลุม่สาขาวชิามาตรฐาน มีข้อมลูโปรแกรมวิชาใดอยูบ้่าง สามารถดไูด้โดยกดที ่รายละเอียด
ซึง่อยูด้่านบน จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมลูขึน้มา โดยจดัแบง่ตามกลุม่สาขาวิชา และวิทยาเขตตามล าดบั 
 

 
รูป : หน้าจอ แสดงรายละเอียดกลุม่สาขาวิชามาตรฐาน 
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1.4.6 รายการเมนู กลุ่มสาขาวชิา - โปรแกรม 
 

เมนกูลุม่สาขาวิชา - โปรแกรม ใช้ส าหรับเพิ่ม, แก้ไข, โปรแกรมที่อยูใ่นกลุม่สาขาวิชามาตรฐาน  
 

 
 

รูป : หน้าจอ กลุม่สาขาวิชา - โปรแกรม 
 
 หน้าจอกลุม่สาขาวิชา - โปรแกรมนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนกูลุม่สาขาวิชา - โปรแกรม โดยจะ
แสดงข้อมลูกลุม่สาขาวิชาในระบบขึน้มาให้ดทูางด้านบนของหน้าจอ หากต้องการใสข้่อมลูโปรแกรมวิชา ให้เลือกวิทยา
เขตและคณะที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่ มค้นหา หน้าจอจะแสดงข้อมลูสาขาวิชาและโปรแกรมขึน้มาให้จดัใสก่ลุม่ ดงัรูป 
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รูป : หน้าจอ ค้นหากลุม่สาขาวชิา – โปรแกรม 

 
ให้ท าการจดักลุม่สาขาวิชาทางด้านซ้าย และหากต้องการบนัทกึข้อมลูก็ให้กดปุ่ มบนัทกึ จะปรากฏหน้าจอขึน้มา

ให้ยืนยนั จากนัน้กดปุ่ ม OK ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูให้ 
 

 
รูป : หน้าจอ ยืนยนัการบนัทกึกลุม่สาขาวิชา – โปรแกรม 
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1.4.7 รายการเมนู แสดงข้อมูลมทร. - สกอ. 
เมนแูสดงข้อมูลมทร. - สกอ. ใช้ส าหรับตรวจสอบการใส่ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูของทาง

มหาวิทยาลยักบัทาง สกอ.  
 

 
 

รูป : หน้าจอ แสดงข้อมลูมทร. – สกอ. 
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1.4.8 รายการเมนู รายงาน 
เมนรูายงาน  ใช้ส าหรับสร้างรายงานในระบบความสมัพนัธ์ของข้อมลูมหาวิทยาลยัและสกอ. 

 

 
 

รูป : หน้าจอ รายงานเมนรูหสัสกอ. 
 
 หน้าจอ รายงานนี ้สามารถเรียกเปิดได้โดยเลอืกรายการเมนรูายงาน โดยจะแสดงช่ือรายงานขึน้มาให้เลอืก หาก
ต้องการสร้างรายงานไหน ให้กดที่ช่ือของรายงานนัน้ จะปรากฏหน้าจอส าหรับสร้างรายงานขึน้มา ดงัรูป 
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รายการเมน ูรายงาน (รายงานการเช่ือมโยงหลกัสตูร) 
 

 
 

รูป : หน้าจอ สร้างรายงานการเช่ือมโยงหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


