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คูมือการใชงานระบบ MIS Back Office ระบบประวัตินักเรียนทุน พสวท. 

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดนําระบบสารสนเทศนักเรียนทุนมาใชในการ

บริหารงานทุนการศึกษาดังน้ันระบบสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานของฝาย ผูใชงานจําเปนตองรูจักวิธีการใช

งาน และการนําเขาขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือใหขอมูลในระบบสารสนเทศสามารถเปนขอมลูท่ีถูกตอง สมบูรณ สนับสนุนการทํางาน

และเปนตัวชวยในการตัดสินใจ อันจะสงผลการบริหารทุนการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน. 
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• หนา login ของระบบ MIS  Back Office 

 การเขาใชงานระบบ MIS ปจจุบันจะลงช่ือเขาใชงานผานระบบ Intranet ของสถาบัน กรณีใชงานนอก สสวท.

จะตองเปน Computer notebook ของ สสวท. เทาน้ัน โดยเช่ือมตอผานโปรแกรม VPN  

 

1. หนาเมนู ระบบประวัตินักเรียนทุน พสวท.  

 ระบบประวัตินักเรียนทุน พสวท. จะอยูภายใตกลุมงานนักเรียนทุน โดยจะประกอบดวย 3 เมนูไดแก 

 1) ขอมูลพ้ืนฐานระบบ 

 2) บันทึกรายการประจําวัน 

 3) รายงาน 

โดยเมนูดังกลาวจะมรีายละเอียดและวิธีการใชงานดังน้ี

 

 

2. ขอมูลพ้ืนฐานระบบ 
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 ขอมูลพ้ืนฐานระบบจะเปนหนาการกําหนดขอมลูตั้งตนหรือจัดกลุมขอมูลตางๆ สําหรบับันทึกขอมูลในระบบมี

ท้ังหมด 33 หัวขอ ในท่ีน้ีจะขอยกตัวอยาง เมนูการกําหนดรหสัศูนยการศึกษา ใชเพ่ือการเก็บขอมูลของศูนยการศึกษา หรือ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ท้ังในและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพ

 

วิธีการใชงาน  

• เพ่ิมขอมูลศูนยการศึกษา 

1. คลิกท่ีเครื่องหมาย โดยชองแรก * รหัสศูนยการศึกษา จะตองกรอกหมายเลขถัดไปของศูนยการศึกษา

น้ันๆกรณไีมทราบรหสัลาสดุจะสามารถเปดดูไดจากเมนูการบันทึกผลการเรียน ในคอลัมน สถานศึกษา โดยจะแยก

ประเทศของสถานศึกษาโดยรหัส 2 ตัวแรก กรณีในประเทศจะเปน TH____ สวนตางประเทศจะใชตามตัวยอของ

แตละประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริการจะเปน USA____ และ 

2. กรอกขอมูลของศูนยการศึกษาท่ีตองการจะเพ่ิมใหถูกตองครบถวน ข้ันตอนถัดมาคลิกท่ี เพ่ือบันทึกขอมูล 

• แกไขขอมูลศูนยการศึกษา 

1. ดังภาพตัวอยางเมนูการกําหนดรหัสศูนยการศึกษาดานบน คลิกท่ี หมายเลข 1 Search  

2. กรอกรหัสศูนยการศึกษาท่ีตองการแกไข และคลิก หมายเลข 2 Execute เพ่ือดึงขอมูลท่ีถูกบันทึกไวข้ึนมาแสดง 

3. แกไขขอมูลท่ีตองการคลิกท่ี เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

Search  Execute 
1 2 
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3. บันทึกรายการประจําวัน 

 หนาบันทึกรายการประจําวัน ใชในการเพ่ิม แกไข ลบ ขอมูลในแตละหัวขอท่ีเก่ียวกับนักเรียนทุน ซึ่งมี

ท้ังหมด 14 รายการไดแก 

 3.1 บันทึกประวัตินักเรียนทุน พสวท.  

ใชสําหรับการเพ่ิมช่ือนักนักเรียนทุนใหม แกไขขอมูล หรือลบขอมลูนักเรียนทุน โดยขอมูลในหนาน้ีจะแบงเปน 3 หนาจอยอย

คือ หนาประวัตสิวนตัว ท่ีอยู และขอมูลผูปกครอง โดยหนาขอมลูสวนตัวประกอบดวยขอมูลดังภาพ โดยขอมูลท่ีมเีครื่องหมาย 

* บังคับใหตองมีขอมูลกรอกเขาไปกอนบันทึก  

 
 

วิธีการใชงาน  

• เพ่ิมรายช่ือนักเรียนทุน พสวท. 

1. คลิกท่ีเครื่องหมาย และตองกรอกขอมลูท่ีมี * ถาไมมขีอมูลจะไมสามารถบันทึกขอมูลนักเรียนทุนได 
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2. กรอกขอมูลของนักเรียนทุนท่ีตองการจะเพ่ิมใหถูกตองครบถวน ข้ันตอนถัดมาคลิกท่ี เพ่ือบันทึกขอมูล 

• ขอมูลหนาบันทึกประวัตินักเรียนทุน พสวท. ท่ีตองมีขอมูลกรอกเขา ประกอบดวย 

1. ประเภททุน มีใหเลือกระหวาง พสวท. และ โอลมิปก สําหรับแยกนักเรียนทุนของ พสวท. และนักเรยีนทุนของ

โอลิมปกวิชาการ  

2. ระดับท่ีรับเขา ประกอบดวย 3 ขอมูล ไดแก มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบัฒฑิตศึกษา  

3. รหัสนักเรียนทุน ระบบจะออกหมายเลขรหสั 6 หลักใหโดยอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑดังน้ี  

ตัวเลข 2 หลักแรกหมายถึงปการศึกษาท่ีเขารับทุน เชน เขารับทุนป 2562 = 62XXXX 

หลักท่ี 3 คือรับระดับท่ีนักเรียนทุนพสวท. เริ่มเขารับทุน ระดับมัธยม = 1 ระดับอุดมและบัณฑติศึกษา = 2 

 หลักท่ี 4-6 จะเรียงตามลําดับท่ีเพ่ิมเขามาในระบบ 

 ตัวอยางเชนนักเรียนทุนปการศึกษา 2562 เริ่มรับทุนระดับมัธยมศึกษา และถูกเพ่ิมช่ือเขามาคนท่ี 11 

 ระบบจะออกรหัสมาให = 621011 

 4. ปการศึกษา คือปการศึกษาท่ีเริม่เขารับทุนใสเปน พศ. ตัวอยาง = 2562 

 5. รหัสคํานําหนาช่ือ ไดแก นาย นาง นางสาว 

 6. เลขท่ีบัตรประชาชน 13 หลัก 

 7. ช่ือ – สกุล (ภาษาไทย)  

8. เพศ ชาย/หญิง 

9. ประเภทการเขาโครงการ ประกอบดวย ปกติ เพ่ิมเติม และทดแทน สามารถดูขอมูลของนักเรียนไดจากสญัญารับ

ทุนและหนังสือขอสญัญารับทุนจากศูนยการศึกษา 

3.2 บันทึกผลการเรียน 

 เมื่อถึงข้ันตอนน้ีเราจะไดรายช่ือนักเรียนทุน พสวท. ท่ีเพ่ิมเขามาใหมแลวแตยังไมมีขอมลูเก่ียวกับการศึกษาเชน 

สถานศึกษา ระดับ สาขา สถานะการศึกษาปจจุบัน จึงตองไปเพ่ิมขอมูลของนักเรียนในหนา บันทึกผลการเรียน  ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
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วิธีการใชงาน  

• บันทึกผลการเรียนนักเรียนทุน พสวท. 

1. กรอกรหัสนักเรียนทุนท่ีจะเพ่ิมขอมูลการศึกษาลงไป เสร็จแลวกดปุม tab เลื่อนลงมากรอกขอมลูดานลางไดเลย 

2. ขอมูลท่ีจะเพ่ิมจะเปนแถว แบงเปน 1 ภาคการศึกษา ตอ 1 แถว กรอกขอมูลตั้งแตภาคการศึกษาเริม่ตนจนถึง

ภาคการศึกษาปจจุบัน 

3. กรอกขอมูลของนักเรียนทุนใหถูกตองครบถวน ข้ันตอนถัดมาคลกิท่ี เพ่ือบันทึกขอมูล 

• ขอมูลหนาบันทึกผลการเรียน ท่ีตองมีขอมูลกรอกเขา ประกอบดวย 

1. ปการศึกษา คือปการศึกษาท่ีเริม่เขารับทุนใสเปน พศ. ตัวอยาง = 2562 

2. ภาคการศึกษา 

3. ช้ันป 

4. สถานศึกษา สามารถดับเบิลคลกิท่ีชองและเลือกมหาวิทยาลัยท่ีตองการ 

5. ระดับการศึกษา ใสระดับการศกึษาปจจุบันท่ีศึกษา ณ ภาคการศกึษาน้ันๆ  

6. ผลการศึกษา ใสไดเฉพาะขอมลูตัวเลข ตั้งแต 0.00 – 4.00 

7. สถานภาพ คือสถานะทางการศกึษาของภาคการศึกษาน้ันๆ ยกตวัอยางเชน  

คงสภาพ หมายถึงนักเรียนยังเปนนักเรียนทุน พสวท.  อยูระหวางกําลังศึกษาและผลการเรียน ความ

ประพฤติเปนไปตามหลักเกณฑของ พสวท. 

รอเดินทาง หมายถึง ไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศ และอยูระหวางทํากิจกรรมในชวงรอไปศึกษาตอ

ตางประเทศ รายละเอียดดังคูมือผูรับทุนพสวท. ศึกษาตอตางประเทศ  

 ลาออก หมายถึง นักเรียนทุนขอลาออกจากทุน พสวท. โดยชดใชเปนเงินตามเง่ือนไขสัญญารับทุน 

 พนสภาพ หมายถึง ผลการเรียนต่าํกวาเกณฑท่ีกําหนด หรือมคีวามประพฤตไิมเปนไปตามหลักเกณฑของ 

พสวท. คณะอนุกรรมการ พสวท. จะพิจารณาใหพนสภาพจากการเปนนักเรียนทุนโดยชดใชทุน หรือไมชดใชทุน

แลวแตกรณ ี

 รับทุนอ่ืน หมายถึง นักเรียนทุนไดรับอนุญาต จาก สสวท. ใหไปสมัครสอบ และเมื่อสอบไดขออนุมตัิไปรับ

ทุนอ่ืนเรียบรอยแลว 

 3.2 บันทึกสัญญารับทุน 

ใชสําหรับบันทึกขอมูลในสัญญารบัทุนแตละระดับการศึกษาของนักเรียนทุนโดยนําขอมลูจากสญัญารบัทุนฉบับจริงท่ี

มีการลงนามถูกตองครบสมบูรณ หรือจากไฟล Scan บนหนา website มาบันทึกโดยจะมีหนาตาการใชงานดังน้ี 
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ข้ันตอนการใชงานและบันทึกขอมลู  

• บันทึกสัญญารับทุน พสวท. 

1. กรอกรหัสนักเรียนทุนท่ีจะคนหาขอมูลสญัญาฯลงไป และจะมสีัญญาท่ีถูกบันทึกขอมูลไวแลวแสดงข้ึนมา ใน

กรณีตองการแกไขขอมลูใหคลิกท่ีปุม “รายละเอียด” อยูดานหลังของระดับของสัญญาฯ ท่ีตองการแกไข หรือ

กรณีตองการสรางหนาบันทึกสัญญาฉบับใหคลิกท่ีปุม “บันทึกสัญญาฯใหม” บันทึกขอมูลสัญญาฉบับใหม และ

จะปรากฏหนาจอดังภาพ 

2. ขอควรระวัง ตรวจสอบขอมูลปท่ีนักเรียนทุนเริ่มรับทุนในสญัญาตัวจริงแลว ควรจะตรวจสอบควบคูกับทะเบียน

จายเงินทุนการศึกษาดวย จากท่ีเคยพบในบางสัญญาตัวจริงระบุรับทุนปริญญาตรี 4 ป แตนักเรยีนทุนรับ

เงินทุนไป 3 ป 6 เดือน  
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3. กรอกขอมูลของสัญญาการรบัทุน พสวท. ใหถูกตองครบถวน ข้ันตอนถัดมาคลิกท่ีเพ่ือบันทึกขอมูล 

 

• บันทึกขอมูลการพนสภาพ ลาออก 

1. จํานวนฟลดท่ีตองบันทึกในหนาการบันทึกการพนสภาพ และลาออกในระบบ mis จํานวน 12 ฟลดตอ 1 รายงาน 

(โดยจะใชขอมูลบันทึกจาก ไฟลสแกน มติคณะอนุกรรมการฯ ในเวปไซต http://dpst.ipst.ac.th/ ประกอบกับขอมูลสรุป

การติดตามสถานะการพนสภาพ ไฟล excel) 

ตัวอยางสัญญาฯ รับทุนพสวท. 

และขอมูลที่ตองนําไปบันทึก 

http://dpst.ipst.ac.th/
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หนาจอโปรแกรม mis ในการบันทึกขอมูลการพนสภาพ ลาออก 

• บันทึกขอมูลหลังสาํเรจ็การศึกษา 

หลังจากนักเรยีนทุนสําเร็จการศึกษาและรายงานตัวกับฝายพสวท. เรียบรอยแลวก็จะตองนําขอมูลมาบันทึกลงระบบ  

และสงรายงานการคาํนวนระยะเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน หรือรายงานการปฏิบัติงานตอบแทนทุน โดยจะตองตรวจสอบ

ขอมูลในระบบของนักเรยีนทุนคนน้ันๆ ใหสมบูรณ กอนสงขอมลูกลบัไปยังฝายพสวท. ดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

1. ตรวจสอบขอมลูในระบบของนักเรยีนทุนในระบบใหสมบูรณ ประกอบดวย 

1.1 บันทึกสัญญารับทุน พสวท. ตองมกีารบันทึกในทุกระดับช้ันท่ีไดศึกษา ยกตัวอยางเชน ระดับมัธยมปลาย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก  

1.2 บันทึกการขยายเวลาศึกษาของแตละระดับใหสมบูรณ  

1.3 ตรวจสอบควบคูกับทะเบียนจายเงินทุนการศึกษาตัวจริง และสญัญาฯตัวจริง 

1.4 Update ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลการติดตอ เบอรโทรศัพท email  

2. ขอมูลการศึกษาท่ีสําเร็จ 

2.1 กรอกขอมูลการศึกษาท่ี สาขา ท่ีสาํเร็จ และวันท่ีรายงานตัว คือวันท่ีนักเรียนทุนมารายงานตัวกับ

ฝายพสวท. หรือรายงานตัวออนไลนผาน https://dpstframework.com/ 

2.2 ระยะเวลาชดใชทุน จะถูกดึงมาแสดงโดยอัตโินมัตจิากการบันทึกในหนาสัญญารับทุน โดยตองตรวจสอบ

ขอมูลวามีการบันทึกสัญญาครบทุกระดับ และใสขอมลูการขยายเวลาไปครบถวนถูกตองแลวหรือไม 

3. ขอมูลการทํางาน  

3.1 สามารถบันทึกขอมูลไดตอเมื่อมีเอกสารการบรรจุ และระบุวันเริ่มบรรจุจากตนสังกัดท่ีนักเรยีนทุนไป

ปฏิบัติงานแนบเขามา พรอมแนบไฟลเอกสารการบรรจ ุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 

https://dpstframework.com/
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3.2 บันทึกขอมูลหนวยงาน ตําแหนง และวันเริ่มปฏิบัติงาน สวนวันสิ้นสุด และวันครบกําหนด ระบบจะ

คํานวนใหและนํามาแสดงใหโดยอัตโนมัต ิ

3.3 กรณีท่ีมีการปฎิบัติงานมากกวา 1 หนวยงาน ใหกดท่ี  และบันทึกขอมูลการทํางานหนวยงานท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การออกรายงานขอมูลระยะเวลาการรับทุนของนักเรียนทุนพวสท. 

 เลือกท่ีเมนู – รายงานขอมูลระยะเวลาการรับทุนของนักเรียน ทุนพสวท. ดังภาพ 

 

 
 

ใสรหัสประจาํตัวหรือคลิกเลือกรายช่ือนักเรียนทุนท่ีตองการออกรายงาน แลวคลิก  
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และระบบจะออกรายงานมาในรูปแบบไฟล PDF เพ่ือนําไปใชแนบการสงตัวบรรจุ หรือขอความอนุเคราะหบรรจุของ

งานหลังสําเร็จการศึกษา 
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3.5 การออกรายงานการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนพวสท. 

 เลือกท่ีเมนู – รายงานการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาของนักเรียน ทุนพสวท. ดังภาพ 

 

 
 

ใสรหัสประจาํตัวหรือคลิกเลือกรายช่ือนักเรียนทุนท่ีตองการออกรายงาน แลวคลิก  

 

 

ระบบจะออกรายงานมาในรูปแบบไฟล PDF แสดงขอมลูการปฏิบัติงาน สถานท่ีปฏิบัติงาน วันบรรจ ุระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนไปแลว และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ียังคงเหลอื  
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• ระบบคาใชจายนักเรียนทุน 

บันทึกขอมูลประจําวัน 

 บันทึกการจายจริง (เงินทุนการศึกษา) (พสวท.) 



14 
 

 
หนาจอบันทึกการจายจริง (เงินทุนการศึกษา) 

 

วิธีการใชงาน 

1. หากผูใชงานตองการบันทึกขอมูลการจายจริง ใหผูใชงานระบุเง่ือนไข เลขท่ีเอกสาร ,วันท่ีเอกสาร  

,ปการศึกษา ,ภาค ,ศูนยการศึกษา จากนั้นกดปุม   ซ่ึงโปรแกรมจะดึงขอมูลนักเรียนทุนตาม

ปการศึกษา/ภาคการศึกษาและศูนยการศึกษาท่ีมีการบันทึกผลการเรียน โดยดึงขอมูลนักเรียนทุนมาแสดง

ดังนี้ 

1.1. รหัสนักเรียนทุน 

1.2. ชื่อนักเรียนทุน 

1.3. รหัสระดับการศึกษา 

1.4. รายละเอียดระดับการศึกษา 

1.5. ชั้นป 

1.6. รหัสศูนยการศึกษา 

1.7. รหัสสาขาวิชา 

2. กรณีท่ีไมมีขอมูลผลการเรียนของปการศึกษา/ภาคการศึกษาท่ีจะทําการบันทึกคาใชจายจริง ผูใชงานสามารถ

ระบุรหัสนักเรียนทุน โดยโปรแกรมจะทําการดึงขอมูลนักเรียนทุนรายดังกลาวมาแสดง ซ่ึงขอมูลท่ีดึงมานั้นจะ

เปนขอมูลของภาคการศึกษาลาสุดท่ีหนาบันทึกผลการเรียน 
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วิธีการใชงาน 

3. ปุมไฟลแนบ เพ่ือใหผูใชงานสามารถแนบไฟลท่ีเก่ียวของได หากผูใชงานตองการแนบไฟล ใหกดปุม 

 โปรแกรมจะแสดงหนาตางไฟลแนบ ตามรูปดานลาง 

 
จากนั้นกดปุม  เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการอัพโหลด เม่ือเลือกแลวใหกดปุม  โปรแกรมจะมี 

Message ข้ึนมาเตือนดังรูป   

 
ใหกดปุม  โปรแกรมจะแสดง Path ท่ีเก็บไฟลบน Server และแสดงปุม  เพ่ือใหสามารถ

ดาวนโหลดไฟลลงเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานได ตามรูปดานลาง 

 
เม่ือทําการอัพโหลดหรือดาวนโหลดเอกสารเรียบรอยแลวใหผูใชงานกดปุม  เพ่ือออกจาก

หนาตางไฟลแนบ 

4. รายการท่ีแสดงตัวอักษรเปนสีน้ําเงิน หมายถึงรายการนั้นไดมีเอกสารแนบ 
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• หนาสอบถามขอมูล 

 สอบถามขอมูลคาใชจายจริงตามนักเรียนทุน (พสวท.) 

 
หนาจอสอบถามขอมูลคาใชจายจริงตามนักเรียนทุน (พสวท.) 

 

วิธีการใชงาน 

1. เม่ือผูใชงานตองการสอบถามขอมูลคาใชจายจริงตามนักเรียนทุน ใหผูใชงานระบุรหัสนักเรียนทุน จากนั้นกด

ปุม  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1. สวนเง่ือนไขขอมูล 

1.1.1.นักเรียนทุน เพ่ือระบุเง่ือนไขนักเรียนทุน 

1.1.2.ปุมคนหาขอมูล 

1.2. สวนรายละเอียดเอกสาร 

1.2.1.เลขท่ีเอกสาร 

1.2.2.วันท่ีเอกสาร 

1.2.3.รหัสกิจกรรม 

1.2.4.ปการศึกษา 

1.2.5.ภาค 
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วิธีการใชงาน 

1.2.6.รหัสระดับการศึกษา 

1.2.7.ชั้นป 

1.2.8.รหัสศูนยการศึกษา 

1.2.9.รหัสสาขาวิชา 

1.2.10. หมายเหตุ(เลขท่ีเอกสาร) 

1.2.11. ชื่อกิจกรรม 

1.2.12. ปงบประมาณ 

1.2.13. ของวดเงินครั้งท่ี 

1.2.14. ชื่อระดับการศึกษา 

1.2.15. ชื่อศูนยการศึกษา 

1.2.16. ชื่อสาขาวิชา 

1.2.17. ชื่อประเทศ 

1.2.18. หมายเหตุ(นักศึกษา) 

1.3. สวนรายละเอียดคาใชจาย 

1.3.1.รหัสคาใชจาย 

1.3.2.รายละเอียดคาใชจาย 

1.3.3.รหัสสกุลเงิน 

1.3.4.ชื่อสกุลเงิน 

1.3.5.เลมท่ี/เลขท่ี 

1.3.6.จํานวนเงิน (ตปท.) 

1.3.7.จํานวนเงิน (บาท) 

1.3.8.รวมจํานวนเงิน (ตปท.) 

1.3.9.รวมจํานวนเงิน (บาท) 

 

 

• รายงานการใชจายจริง 

รายงานการใชจายจริง ตามรหัสนักเรียนทุน(พสวท.) 
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หนาจอพิมพรายงานการใชจายจริง ตามรหัสนักเรียนทุน

 
รายงานการใชจายจริง ตามรหัสนักเรียนทุน 
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วิธีการใชงาน 

1. ผูใชงานระบรุหัสนักเรียนทุนท่ีตองการออกรายงาน จากนั้นกดปุม  เพ่ือพิมพรายงานการใชจายจริง ตาม

รหัสนักเรียนทุน ซ่ึงจะมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1. ปการศึกษา 

1.2. ภาค 

1.3. ระดับการศึกษา 

1.4. ชั้นป 

1.5. ศูนยการศึกษา 

1.6. รหัสคาใชจาย 

1.7. รายละเอียดคาใชจาย 

1.8. เลมท่ี/เลขท่ี 

1.9. จํานวนเงิน ตปท. 

1.10. ชื่อสกุลเงิน 

1.11. จํานวนเงิน(บาท) 

1.12. ผลรวมสกุลเงินตามปการศึกษา 

1.13. ผลรวมสกุลเงินตามรหัสนักศึกษา 

1.14. ผลรวมสกุลเงินท้ังสิ้น 
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• โปรแกรมสอบถามและรายงานผานหนา web http://scholar-mis.ipst.ac.th/ (Front Office) 

 ข้ันตอนการใชงานท่ัวไป 

  

 
หนาจอ Login เขาสูระบบ 

การออกจากระบบ 

 
แท็บ logout ออกจากระบบ 

 

วิธีการใชงาน 

1. หากตองการ logout ออกจากระบบ กดปุม  มุมบนดานขวาของหนาจอการใชงานระบบ 

หนาจอจะกลับสูหนา login User ID และ Password ตามรูปดานลาง 

วิธีการใชงาน 

1. ผูใชงานสามารถเขาสูระบบผาน Browser Google chrome ซ่ึงระบบจะแสดงหนาจอการ Login เขาระบบ 

2. ระบุ User ID , Password  และประเภทนักเรียนทุน (ประวัตินักเรียนทุนพสวท. ,ประวัตินักเรียนทุนสควค. ,

ประวัตินักเรียนทุนโอลิมปก) ใหถูกตอง จากนั้นกดปุม เพ่ือเขาสูระบบ 

3. กรณีใสขอมูลผิดพลาดจะไมสามารถเขาสุระบบได โดยมีขอความแจงเตือนและใหผูใชงานกรุณาระบุ User ID 

และ Password ใหมอีกครั้งใหถูกตอง 

http://scholar-mis.ipst.ac.th/
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วิธีการใชงาน 

 
 

• สอบถามประวัตินักเรียนทุน 

 

 
หนาจอสอบถามขอมูลประวัตินักเรียนทุน 

 



22 
 

วิธีการใชงาน 

1. คนหาประวัตินักเรียนทุน โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

1.1. ชื่อ-นามสกุล 

1.2. เลขประจําตัว 

1.3. เลขบัตรประชาชน 

1.4. ชวงปการศึกษาท่ีทําสัญญา  

1.5. สถานะปจจุบัน 

1.6. สถานภาพ 

1.7. ระดับการศึกษา 

1.8. สาขาวิชา 

1.9. ทุนท่ีไดรับ 

1.10. ศูนยการศึกษา 

1.11. สถานท่ีทํางาน 

1.12. หนวยงานยอย 

2. ศูนยการศึกษา และสถานท่ีทํางาน ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลในอดีตได โดยระบุขอมูลท่ีตองการ จากนั้น

เลือก  ระบบจะดึงขอมูลนักเรียนทุนท่ีเคยอยูศูนยการศึกษา หรือสถานท่ีทํางานข้ึนมาแสดง 

3. หากไมเลือก  ระบบจะดึงขอมูลปจจุบันของนักเรียนทุน 

4. กดปุม  ระบบจะดึงขอมูลตามคําสั่งท่ีผูใชงานระบุลงไป 

5. กดปุม  ระบบจะเคลียรคาท่ีผูใชงานไดคนหาขอมูลไปกอนหนานี้ 

6. กดปุม  เพ่ือตองการ Export ขอมูลรายละเอียดนักเรียนทุน รูปแบบ Excel File 

7. เม่ือระบุขอมูลท่ีตองการหาแลว กดปุมคนหาขอมูล ระบบจะดึงขอมูลตามคําสั่งท่ีผูใชงานระบุดานลาง จากนั้น

ใหกดปุม  เพ่ือดูขอมูลนักเรียนทุน ระบบจะแสดงขอมูลของนักเรียนทุนโดยสรุป ตามรูปดานลาง 
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หนาจอหลักแสดงขอมูลของนักเรียนทุนโดยสรุป 
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หนาจอรายละเอียด-ประวัติสวนตัว 

 

วิธีการใชงาน 

8. ประวัติสวนตัว 

8.1. หากตองการสอบถามรายละเอียดขอมูลประวัติสวนตัวของนักเรียนทุน ใหกด  

ระบบจะแสดงขอมูลดังนี้  

8.2. ประวัติสวนตัว 
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วิธีการใชงาน 

 
 

 

8.3. ท่ีอยู  

 
 



26 
 

วิธีการใชงาน 

8.4. บิดา/มารดา  

 

8.5. ผูปกครอง 

 
8.6. กดปุม  เพ่ือกลับสูหนาจอหลัก 
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หนาจอรายละเอียด-สัญญารับทุน 

 

วิธีการใชงาน 

9. สัญญารับทุน  

9.1. เลขท่ีสัญญาจะแสดงเรียงตามวันท่ีทําสัญญาไวลาสุด  

9.2. หากมี  หนาเลขท่ีสัญญา แสดงวามีการขยายเวลา/ลาพักการศึกษา หรือสัญญาแกไขเพ่ิมเติม 

ใหทําการกด  ระบบจะแสดงหนาตางขอมูลการขยายเวลา/ลาพักการศึกษา หรือสัญญาแกไข

เพ่ิมเติม ดังรูป 

 

9.3. กดปุม  เพ่ือปดหนาตางการขยายเวลา/ลาพักการศึกษา หรือสัญญาแกไขเพ่ิมเติม 

9.4. หากสัญญาแสดง  แสดงวาสัญญานั้นไดมีเอกสารแนบ ใหกด  ระบบจะแสดงหนาตางไฟล

แนบ ดังรูป 
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วิธีการใชงาน 

 

จากนั้นใหกด  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร  กดปุม  เพ่ือปดหนาตางไฟลแนบ 

9.5. เม่ือตองการดูรายละเอียดสัญญาใหกด  ระบบจะแสดงรายละเอียดของสัญญานั้น ดังรูป 

 
9.6. ผูใชงานสามารถเลือกดูขอมูลผูคํ้าประกันไดโดยกดท่ีเลือกท่ี Tab ผูคํ้าประกันคนท่ี 1 ,ผูคํ้าประกัน

คนท่ี 2 และผูคํ้าประกันคนท่ี 3  

9.7. กดปุม  เพ่ือกลับสูหนาจอหลัก 
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หนาจอรายละเอียด-ผลการเรียน 

 

วิธีการใชงาน 

10. ผลการเรียน 

10.1. การแสดงผลการเรียน แบงได 2 กรณีดังนี้ 

10.1.1. กรณีสําเร็จการศึกษาแลว โปรแกรมจะแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาลาสุดของระดับ

การศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

10.1.2. กรณีท่ียังไมสําเร็จในระดับการศึกษานั้น โปรแกรมจะแสดงผลการเรียนทุกภาค

การศึกษาของระดับการศึกษานั้น 

10.2. หากตองการสอบถามผลการเรียนตามปการศึกษา(ทุกปการศึกษา)ใหกด  ระบบจะแสดง

หนาตางของผลการเรียนตามปการศึกษา(ทุกปการศึกษา) ดังรูป 
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วิธีการใชงาน 

 

10.3. กดปุม  เพ่ือปดหนาตางการขยายเวลา/ลาพักการศึกษา หรือสัญญาแกไขเพ่ิมเติม 

10.4. กด  เพ่ือดูขอมูลรายละเอียดผลการเรียน ระบบจะแสดงขอมูลผลการเรียนของนักเรียนทุนใน

ระดับการศึกษานั้น ดังรูป 

 
10.5. กดปุม  เพ่ือกลับสูหนาจอหลัก 
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หนาจอรายละเอียด-การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

 

วิธีการใชงาน 

11. การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

11.1. หากมีการบันทึกขอมูลหนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา ระบบจะ default  ให

อัตโนมัติ 

11.2. เม่ือระบบแสดง  หรือ แสดงวาไดมีเอกสารแนบ ใหกด  ระบบจะแสดงหนาตางไฟล

แนบ ดังรูป 

 

จากนั้นใหกด  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร กดปุม  เพ่ือปดหนาตางไฟลแนบ 

11.3. โปรแกรมจะคํานวณ ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ,ระยะเวลาตอบแทนทุน ,ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ถึงปจจุบัน และระยะเวลาตอบแทนทุนคงเหลือ เปนจํานวนวันมาใหขางทาย 

11.4. เม่ือตองการดูรายละเอียดการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาใหกด  ระบบจะแสดงรายละเอียด 

การทํางานหลังสําเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนมาให ดังรูป 
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วิธีการใชงาน 

 
11.5. กดปุม  เพ่ือกลับสูหนาจอหลัก 

 

 
หนาจอรายละเอียด-ออกจากโครงการ 

 

วิธีการใชงาน 

12. ออกจากโครงการ 

12.1. เม่ือระบบแสดง  แสดงวาไดมีเอกสารแนบ ใหกด  ระบบจะแสดงหนาตางไฟลแนบ 

ดังรูป 
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วิธีการใชงาน 

 

จากนั้นใหกด  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร กดปุม  เพ่ือปดหนาตางไฟลแนบ 

12.2. หากผูใชงานมีการบันทึกขอมูลการชดใชทุนท่ีระบบคํานวณดอกเบี้ย   (AI)  ระบบจะแสดงขอมูล

กรณีชดใชทุนให โดยแสดงขอมูลดังนี้ 

12.2.1. วันท่ีโอนเงิน 

12.2.2. เลขท่ีใบเสร็จ 

12.2.3. สกุลเงิน 

12.2.4. เงินตน 

12.2.5. ดอกเบี้ย 
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หนาจอรายละเอียด-รางวัล ,ผลงาน และบันทึกการเขารวมกิจกรรม 
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วิธีการใชงาน 

13.  รางวัล ,ผลงาน และบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

13.1. หากผูใชงานตองการสอบถามขอมูลรางวัล ,ผลงาน และบันทึกการเขารวมกิจกรรม ของนักเรียน

ทุนใหกด  ในหนาจอหลักแสดงขอมูลของนักเรียนทุนโดยสรุป ระบบจะ

แสดงขอมูลรางวัล ,ผลงาน และบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

13.2. เม่ือระบบแสดง  แสดงวารายการนั้นไดมีเอกสารแนบ ใหกด  ระบบจะแสดงหนาตางไฟล

แนบ ดังรูป 

 

จากนั้นใหกด  เพ่ือดาวนโหลดเอกสาร กดปุม  เพ่ือปดหนาตางไฟลแนบ 
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• รายงานขอมูลรายละเอียดนักเรียนทุน (Export Excel File) 

 

 
หนาจอพิมพรายงานรายละเอียดนักเรียนทุน (Excel File) 

 

 
แสดงรายละเอียด Export ขอมูลนักเรียนทุน (ขอมูลสวนบุคคล) 

 

 
แสดงรายละเอียด Export ขอมูลนักเรียนทุน (ขอมูลการศึกษาปจจุบัน) 

 

 

เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล (ENG) เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู(ปจบ) ที่อยู ตปท(ปจบ)ถามี เบอรโทรศัพทมือถือ อีเมลล ประเภทการสมัครเขา วิชาเอก ประเภททุน สถาบันการศึกษาแรกเขา

271001 นางสาว สุกมล ศรีขวัญ SUKAMOL SRIKWAN 3199900137535
91/438 ถนน รามอินทรา  ตําบล คลองกุม  อําเภอ บางกะป 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
91/438   รามอินทรา คลองกุม บางกะป 00001 10240 0-2510-9141

sukamol@mail.sc.chula.ac

.th
ปกติ

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห สิง

หเสน)ี

ขอมูลสวนบุคคล

สถานะ สถานะการศึกษา ศึกษาใน/ตางประเทศ ระดับการศึกษา สถานศึกษา ประเทศ กลุมสาขา สาขา ชั้นป ประเภทหลักสูตร

คงสภาพ ในประเทศ มัธยมปลาย ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสน)ี ไทย วิทย-คณิตฯ 6 Study courses

คงสภาพ ในประเทศ ตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย ชีววิทยา 4 Study courses

สําเร็จการศึกษา ตางประเทศ โท-เอกตาง
University of California, San 

Diego
สหรัฐอเมริกา

MOLECULAR 

BIOLOGY AND 

BIOINFORMATICS

6 Study courses

ขอมูลการศึกษา (ปจจุบัน)
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แสดงรายละเอียด Export ขอมูลนักเรียนทุน (ขอมูลการปฏิบัติงาน) 

 

 
แสดงรายละเอียด Export ขอมูลนักเรียนทุน (ออกจากโครงการ) 

 

วิธีการใชงาน 

1. เม่ือระบุขอมูลท่ีตองการ กดปุม  ระบบจะดึงขอมูลตามคําสั่งท่ีผูใชงานระบุดานลาง ดังรูป 

 

สถานะการทํางาน หนวยงาน หนวยงานยอย ที่อยูหนวยงานยอย ตําแหนง ระยะเวลาใชทุน

ปฎิบัติงาน ลาออก
 หมูที่ - ถนน พระราม 6 ตําบล - อําเภอ ราชเทวี จังหวัด

 กรุงเทพมหานคร 10400
อาจารย 3650 วัน

การปฏิบัติงาน

ประเภทการออก สาเหตุการออก รายละเอียด

ลาออกหลังจบ
ทํางานสวนตัว ชดใชทุนครบแลวตามหนังสือที่ ศธ.5408.1/006 

ลงวันที่ 10/2/2553
ทํางานสวนตัว

ออกจากโครงการ



38 
 

วิธีการใชงาน 

 

 

2. กดปุม  เพ่ือตองการ Export ขอมูลรายละเอียดนักเรียนทุน รูปแบบ Excel File โดย

โปรแกรมจะแสดงหนาตางเพ่ือใหสามารถเลือกรายละเอียดในการแสดงขอมูล ดังนี้ 

2.1. แสดงขอมูลสวนบุคคล  

 
2.2. แสดงขอมูลการศึกษา (ปจจุบัน) 

 
2.3. แสดงขอมูลการปฏิบัติงาน 
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วิธีการใชงาน 

 

2.4. แสดงขอมูลออกจากโครงการ 

 
3. โปรแกรมจะ default เลือกรายละเอียดการแสดงขอมูลท้ังหมด หากไมตองการใหแสดงขอมูลใหเลือก  

4. กด  เม่ือไมตองการออกรายงาน 

5. กด  เพ่ือออกรายงาน โปรแกรมจะดาวนโหลดเอกสารอัตโนมัติไวในคอมพิวเตอรของผูใชงาน 

 


