
1. ข้อจ ำกัดของระบบและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งำน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบนี้เป็นระบบ Online ที่ท ำงำนผ่ำนเว็บไซต์กำรใช้งำนจ ำเป็นต้องใช้ 

Internet ควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนเต็มประสิทธิภำพ Browser ที่รองรับกำรใช้งำนต้องเป็น Google Chrome 

หรือ Mozilla Firefox  เท่ำนั้น ไม่รองรับกำรใช้งำน Internet Explorer ทุกกรณี 

 

2. กำรเข้ำใช้งำนระบบ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พังงำ ภูเก็ต ระนอง เข้ำระบบ

ได้ทำง http://studentsupport.sesao14.go.th/login.php 
ทำงเว็บไซต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต http://www.satreephuket.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satreephuket.ac.th/


3. กำรเข้ำสู่ระบบ 

 
1. เลือกประเภทผู้ใช้งำน 

2. Username คือ หมำยเลขประชำชน 13 หลัก 

3. ครู/ผู้บริหำร/ผู้ดูแลระบบ Password คือ หมำยเลขประชำชน 13 หลัก (เม่ือเข้ำสู่ระบบ

สำมำรถเปลี่ยนได้) ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใช้เลขประจ ำตัวนักเรียน  

4. กดเข้ำสู่ระบบเพ่ือใช้งำน 

 

หมำยเหตุ : กรณีใช้หมำยเลขบัตรประชำชน 13 แล้วไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ กรุณำติดต่อ 

Admin โรงเรียน หรือ Admin เขตพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อมูล  

 

 

 

 

 



4. กำรใช้งำนระบบเบื้องต้น 
วิธีกำรใช้งำนระบบและกำรใช้งำนส่วนต่ำงๆของระบบ กำรตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐำนเบื้องต้น 

1. เมนูส่วนตัว  

1.1 ดูโปรไฟล์ หรือข้อมูลพ้ืนฐำนของตนเอง และแก้ไขข้อมูลของตนเอง 

1.2 เปลี่ยนรหัสผ่ำน Password เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนของท่ำน 

     2. เมนูกำรใช้งำนทั้งหมด เมนูนี้จะเปลี่ยนไปตำมสิทธิ์กำรใช้งำนของแต่ละ user หำกท่ำนเป็น Admin 

โรงเรียนสำมำรถเปลี่ยนได้ท่ี หมำยเลข 6 

 
 

 

 



 3. ซ่อนเมนูเพื่อเปิดพ้ืนที่กำรใช้งำนให้กว้ำงข้ึน 

 
     4. ภำคเรียนปัจจุบัน 

     5. ชื่อและสังกัดของ user เมื่อ Login เข้ำมำ  

     6. เปลี่ยนสิทธิ์กำรใช้งำน กรณีเป็น Admin โรงเรียน หรือ Admin เขตพ้ืนที่ 

     7. ออกจำกระบบ Logout 

 

5. ข้อมูลพื้นฐำนนักเรียน 
5.1 ข้อมูลพ้ืนฐำนนักเรียน โดยเลือกเมนู ดูแลช่วยเหลือนักเรียน -> ข้อมูลพ้ืนฐำนนักเรียน ดังภำพ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 1. ข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้น ชื่อ-นำมสกุล เพศ ระดับชั้น หมำยเลขบัตรประชำชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ 

สำมำรถดูข้อมูลเป็นรำยบุคคลได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อ-นำมสกุลนักเรียน 

2. ปรับจ ำนวนแถวในกำรดูข้อมูลนักเรียน โดยปรับได้ 4 ระดับ 10 25 50 100 แถว 

3. ค้นหำข้อมูล หรือกรองข้อมูล เช่น 2/1 หรือค้นหำจำก Keyword ชื่อ-นำมสกุล 

4. กำรส่งออกข้อมูล เป็น Excel PDF  หรือ print  

5. กำรแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐำนนักเรียน รำยบุคคล 

6. กำรพิมพ์รำยช่อนักเรียน รำยห้อง 

 

5.2 กำรแก้ไขข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 

 



 

 1. ระบุเพศ ชำย หรือ หญิง 

 2. ค ำน ำหน้ำ เพ่ือเป็นแนวทำงเดียวกันให้ใช้ค ำน ำหน้ำแบบเต็ม  เช่น นำย นำงสำว นำง ฯลฯ 

 3. ชื่อตัว 

 4. นำมสกุล 

 5. ชื่อเล่น 

 6. ชื่อ-นำมสกุล ภำษำอังกฤษ  

 7. วันเดือนปีเกิด 

 8. รหัสนักเรียน (ห้ำมซ้ ำกันในโรงเรียนเดียวกัน) 

 9. รหัสประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 

 10. เชื้อชำติ 

 11. สัญชำติ 

 12. ศำสนำ 

 13. น ำหนัก (กิโลกรัม) 

 14. ส่วนสูง (เซ็นติเมตร) 

 15. กลุ๊ปเลือด  

 16. โรคประจ ำตัว (ถ้ำมี) 

 17. ควำมพิกำร (เด็กพิกำรตำม พ.ร.บ. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) 

พ.ศ. 2556 มี 9 ด้ำน) 



 18. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (เบอน์มือถือ หรือ เบอร์บ้ำนก็ได้) 

19. Facebook (http://www.facebook.com/xxxx) 

20. อีเมล (E-Mail) 

 

21. เพ่ือนสนิทในโรงเรียนเดียวกัน คนสนิท กลุ่มเพ่ือน 

22. นักเรียนอำศัยอยู่กับใคร 

23. สถำนะกำรสมรสของบิดำ-มำรดำ 

24. รหัสบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ 13 หลัก 

25. ชื่อ-นำมสกุล บิดำ 

26. เบอร์โทรศัพท์ บิดำ 

27. รำยได้ของบิดำ ต่อเดือน (บำท) 

28. อำชีพของบิดำ 

29. รหัสบัตรประจ ำตัวประชำชน มำรดำ 

30. ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ 

31. เบอร์โทรศัพท์มำรดำ 

32. รำยได้ต่อเดือน มำรดำ (บำท) 

33. อำชีพมำรดำ 

 



 

36. ควำมสัมพันธ์ของนักเรียนและผู้ปกครอง 

37. รหัสบัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลักของผู้ปกครอง 

38. ชื่อ-นำมสกุล ของผู้ปกครอง 

39. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง 

40. รำยได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง (บำท) 

41. อำชีพของผู้ปกครอง 

42. รหัสบ้ำน (ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน) 

43. หมำยเลขทะเบียนบ้ำน (ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน) 

44. หมู่ที่ (ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน) 

45. ถนน (ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน) 

46. ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณี (ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน) (วิธีกำรใช้งำน ให้พิมพ์เพ่ือค้นหำจำก

ชื่อต ำบล) 

47. เบอร์โทรศัพท์บ้ำน  

48. รหัสบ้ำน (ท่ีอยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ หรือท่ีอยู่ปัจจุบัน) 

49. ทะเบียนบ้ำน (ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ หรือที่อยู่ปัจจุบัน) 

50. หมู่ที่ (ท่ีอยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ หรือที่อยู่ปัจจุบัน) 

51. ถนน (ท่ีอยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ หรือที่อยู่ปัจจุบัน) 



52. ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณี (ท่ีอยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ หรือท่ีอยู่ปัจจุบัน) (วิธีกำรใช้งำน ให้

พิมพ์เพ่ือค้นหำจำกชื่อต ำบล) 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้ออมูล หำกไม่มีปัญหำระบบจะแจ้งกำรด ำเนินกำร  

“บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

6. บันทึกกำรรับทุนกำรศึกษำ 
กำรบันทึกกำรับทุนกำรศึกษำ 

 

1. เมนูเพ่ือบันทึกกำรรับทุนกำรศึกษำ 

2. บันทึกรำยกำรใหม่ 

1. เลือกนักเรียนที่รับทุนกำรศึกษำ 



2. ชื่อทุนกำรศึกษำ 

3. จำกหน่วยงำน 

4. ประเภททุนกำรศึกษำ (ทุนต่อเนื่อง ทุนครั้งเดียว) 

5. วันที่รับทุน 

6. จ ำนวนเงิน 

7. รำยละเอียดอ่ืนๆ 

8. ปุ่มบันทึกข้อมูล  

แสดงรำยกำรทุนกำรศึกษำที่บันทึก 

 

7. บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

 
1. เมนูบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

2. รำยชื่อนักเรียนในควำมดูแลของท่ำน  



3. ปริ้นรำยงำนบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เมื่อมีกำรบันทึกข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำนแล้ว 

4. บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนรำยบุคคล 

 

7.1 บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน โดยเลือกเมนูหมำยเลข 4 เพื่อบันทึกข้อมูลรำยบุคคล 

1. แสดงรำยชื่อนักเรียน ห้องเรียนและโรงเรียนที่ก ำลังจะบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลจำกกำรสังเกตุและสอบถำม 

2. จ ำนวนพี่น้องที่มี (รวมตัวนักเรียน) 

3. เป็นบุตรล ำดับที่ 

4. ชำย 

5. หญิง 

6. กรณีท่ีมีพ่ีน้องในโรงเรียนเดียวกัน (พิมพ์เพ่ือค้นหำจำกชื่อ หรือเลขประจ ำตัวนักเรียน) 

ข้อมูลบิดำมำรดำและผู้ปกครอง 

7. ที่อยู่อำศัย  

8. สภำพตัวบ้ำน (เก่ำ, ทรุดโทรม, คับแคบ) 

9. นักเรียนอำศัยอยู่กับ 

10. สถำนะกำรสมรสของบิดำมำรดำ 

11. รำยได้เฉลี่ยของครอบครัว ต่อเดือน 

12. นักเรียนได้รับค่ำใช้จ่ำยจำกใคร 



13. ได้เงินมำโรงเรียนวันละกี่บำท 

14. นักเรียนท ำงำนหำรำยได้ 

15. รำยได้ (บำท) 

16. เวลำท ำงำน เช่น วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 

 
 

17. ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง (ข้อมูลจำก DMC ปรำกฏอัตโนมัติ) 

18. อำชีพผู้ปกครอง  

19. ชื่อ-สกุลบิดำ (ข้อมูลจำก DMC ปรำกฏอัตโนมัติ) 

20. อำชีพบิดำ  

21. ชื่อ-สกุลมำรดำ (ข้อมูลจำก DMC ปรำกฏอัตโนมัติ) 

22. อำชีพมำรดำ 

กำรเดินทำงจำกบ้ำนไปโรงเรยีน 

23. ระยะทำงจำกบ้ำนไปโรงเรียน 

24. กำรเดินทำงจำกบ้ำนไปโรงเรียน 

25. พำหนะเดินทำง 

26. ควำมปลอดภัยระหว่ำงไปโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



กำรดูแลและสนับสนุนด้ำนกำรเรียน และพฤติกรรมของครอบครัว 

27. ด้ำนกำรเรียน (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 หัวข้อ) 

28. ด้ำนพฤติกรรม (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 หัวข้อ) 

29. ด้ำนควำมสัมพันธ์ของสมำชิกภำยในบ้ำน 

30. พฤติกรรมที่ไม่ดีของนักเรียนเมื่ออยู่บ้ำน 

31. ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโรงเรีน 

32. โรคประจ ำตัวนักเรียน  

33. ควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย 

สรุปผลกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนด้ำนต่ำงๆ 

34. สมควรได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนและควำมสำมำรถ 

35. สมควรได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ 

36. สมควรได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน 

37. สมควรได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนสภำพแวดล้อม 

38. สมควรได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนพฤติกรรม 

 
39. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

40. อัพโหลดภำพเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 



 
41. ลบภำพที่อัพโหลดไปแล้ว 

 
42. ปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 



8. บันทึกคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล 

 
1. คลิ๊กเลือกเมนูคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล 

2. รำยชื่อนักเรียนทั้งหมด 

3. ปุ่มบันทึกกำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล 

4. รำยงำนกำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล (เม่ือมีกำรบันทึกข้อมูลแล้ว) 

 

8.1 กำรบันทึกกำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล คลิ๊กเลือกหมำยเลข 3 เพื่อบันทึก 

1. ชื่อนักเรียน ห้องเรียน ที่ก ำลังบันทึกข้อมูล 

2. หัวข้อกำรคัดกรอง เด็กกลุ่มพิเศษ (อัจฉริยะ) 

3. สถำนะกำรคัดกรอง 

4. รำยละเอียดอธิบำย กำรเป็นเด็กพิเศษ 

 



 
5. หัวข้อคัดกรองด้ำนวิชำกำร 

6. มี หรือ ไม่ควำมสำมำรถด่นวิชำกร 

7. ถ้ำมีให้กรอกช่อควำมสำมำรถด่นวิชำกำรท่ีมี 

8. หัวข้อด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

9. มีหรือไม่มีควำมสำมำรถด้ำนกิจกรรม 

10. ถ้ำมีให้เลือกกรอกข้อมูลด้ำนที่มีควำมสำมำรถ 

 
11. ปกติ คือนักเรียนที่ไม่มีปัญหำ หรือควำมเสี่ยงด้ำนนั้นๆ 

12. เสี่ยง คือนักเรียนที่มีควำมเสี่ยงที่จะเป็น หรือเสี่ยงในหัวข้อนั้นๆ 

13. มีปัยหำคือเด้กท่ีมีปัญหำด้ำนนั้นๆ แล้ว 

14. หัวข้อด้ำนควำมเสี่ยง 



15. หัวข้อด้ำนมีปัญหำ 

16. ปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
หมายเหตุ : ระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคลระบบนี้ การคัดกรองหัวข้อท่ี  1 จะเป็น เป็น(สมใจ), ไม่เป็น หัวข้อท่ี 2 -3 จะเป็น มี, 

ไม่มี หัวข้อที่ 4-12 จะเป็นกลุ่ม ปกติ (พอใจ), เสี่ยง (ห่วงใย), มีปัญหา (ใกล้ชิด) 

 

9. ระบบตรวจสุขภำพนักเรียน 

 
1. เมนูตรวจสุขภำพนักเรียน 

2. รำยชื่อนักเรียนในที่ปรึกษำ 

3. เพศ 

4. อำยุ 

5. น ำหนัก 

6. ส่วนสูง 

7. BMI for age ดัชนีมวลกำย 

8. สรุปกำรตรวจสุขภำพ 

 

10. รำยงำนกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ 

แบบประเมินตนเอง (SDQ) นี้  เป็นแบบประเมินของส ำนักพัฒนำสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต  

กระทรวงสำธำรณสุข  พัฒนำจำก The  Strengths  and  Difficulties  Questionnaire (SDQ) เป็นเครื่องมือที่

ผ่ำนกำรวิจัยแล้วว่ำมีประสิทธิภำพในกำรคัดกรองปัญหำเด็กได้ดี  สำมำรถช่วยเหลือครูในกำรคัดกรองปัญหำและ



ให้กำรช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กในโรงเรียน  แบบประเมินตนเอง (SDQ) นี้  เหมำะที่จะใช้กับเด็กอำยุระหว่ำง 4 - 

16 ปี โดยกำรประเมิน SDQ นี้ต้องประเมน 3 ครั้งดังนี้ 

- ครูประจ ำชั้น / ที่ปรึกษำ 

- นักเรียน 

- ผู้ปกครองนักเรียน 

 

โดยสำมำรถจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ 6 ด้ำน  ได้แก่ 

1. พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ (5 ข้อ) 

2. พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมำธิสั้น  (5 ข้อ) 

3. พฤติกรรมเกเร / ควำมประพฤติ (5 ข้อ) 

4. พฤติกรรมด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพ่ือน (5 ข้อ) 

5. พฤติกรรมด้ำนสัมพันธภำพทำงสังคม (5 ข้อ) 

6. ปัญหำโดยรวม (5 ข้อ) 

 



 
 

1. เลือกดูแบบประเมิน SDQ ส ำหรับครู, ผู้ปกครอง , นักเรียน 

2. ปุ่มพิมพ์เอกสำรรำยงำนรำยห้อง 

3. ปุ่มบันทึกและปุ่มพิมพ์รำยงำนรำยบุคคล 

4. หัวข้อกำรประเมินด้ำนต่ำงๆ 

5. สรุปร้อยละ กำรแปลผล SDQ 

 

 



 
1. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องกำรประเมิน 

2. ตัวเลือกกำรประเมิน ไม่จริง, จริงบ้ำง, จริงแน่นอน 

3. ปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 



11. แบบประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient :EQ) 

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ คือ ควำมสำมำรถทำงอำรมณ์ในกำรด ำเนินชิวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีควำมสุข 

กำรรู้จักควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของตนเองเพ่ือกำรพัฒนำและกำรใช้ศักยภำพตนเองในกำรด ำเนินชีวิตครอบครัว 

กำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและประสบควำมส ำเร็จ กรมสุขภำพจิตได้ตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของควำมฉลำดทำงอำรมณ์ จึงได้สร้ำงแบบประเมินส ำหรับนักเรียนเพ่ือใช้ประเมินตนเอง 

ด้ำนดี หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์และควำมต้องกำรของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืนและมี

ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม ข้อ 1 - 18 

ด้ำนเก่ง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำและแสดงออกได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน ข้อ 19-36 

ด้ำนสุข หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงเป็นสุข ข้อ 37-52 

สำมำรถเข้ำใชงำนได้ที่เมนู “บันทึก EQ” ดังภำพ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
1. พิมพ์เอกสำรรำยงำนรำยห้อง 

2. กำรรวมคะแนน ด้ำนต่ำงๆ 

3. สรุปกำรแปลผลด้ำนต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 



กำรบันทึกข้อมูล SDQ เลือกตอบเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับตัวท่ำนมำกที่สุด ตรวจสอบข้อมูล

ของคุณก่อนกำรกดบันทึกข้อมูล เพรำะเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ โดยให้นักเรียนประเมิน

ตนเอง จ ำนวน 52 ข้อ ดังภำพ 

 

 
 

เมื่อนักเรียนท ำกำรบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ ท ำได้เพียงแค่พิมพ์รำยงำนส่วนบุคคล 

 
หมำยเหตุ : ผลที่ได้เป็นเพียงกำรประเมินโดยสังเขปคะแนนที่ได้ต่ ำกว่ำช่วงคะแนนปกติไม่ได้หมำยควำมว่ำท่ำน

หรือเด็กมีควำมผิดปกติในด้ำนนั้น เพรำะด้ำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่มีกำรพัฒนำและมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

ดังนั้นคะแนนที่ได้ต่ ำจึงเป็นเพียงข้อเตือนใจให้ท่ำน หำแนวทำงในกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในด้ำนนั้น ๆ 

ให้มำกยิ่งขึ้น 



12. ส่งเสริม ช่วยเหลือ โครงกำรกิจกรรม กำรส่งต่อนักเรียน 

 
 

1. เมนูส่งเสริม / ช่วยเหลือ 

2. บันทึกโครงกำรใหม่ 

3. ออกรำยงำนกำรบันทึกโครงกำร 

4. ปุ่มส ำหรับลบข้อมูล 



 
1. ชื่อโคงกำรกิจกรรม 

2. แก้ปัญหำหรือส่งเสริมด้ำนใดบ้ำง สำมำรถเลือกได้หลำยข้อ 

3. หน่วยงำนที่จัด 



4. สถำนที่จัดโครงกำร 

5. ช่วงเวลำวันที่ ที่ด ำเนินโครงกำร 

6. รำยชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

7. รูปภำพกำรจัดกิจกรรม 

8. ปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

13. บันทึกกำรรับทุน 

จุดประสงค์เพ่ือให้มีประวัติว่ำนักเรียนคนใดรับทุนหรือยังไม่ได้รับทุนและเพ่ือนเป็นกำรบริหำรัดกำร

ทุนกำรศึกษำของนักเรียนในภำพรวม 

 
 

1. เมนูบันทึกกำรรับทุนกำรศึกษำ 

2. บันทึกกำรรับทุนใหม่ 

3. ปุ่มลบกำรรับทุน 



 
1. ชื่อผู้รับทุน 

2. ชื่อทุน 

3. จำกหน่วยงำนหรือบุคคล หรือผู้ให้ทุนกำรศึกษำ 

4. ประเภททุน ชเน ทุนต่อเนื่อง, ทุนครั้งเดียว 

5. รับทุนเมื่อ 

6. จ ำนวนเงิน 

7. รำยละเอียดอ่ืนๆ ถ้ำมี 


