
 

  

 

คู่มือการใช้งานระบบคัดกรอง     
ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองทุนพัฒนา

เต็มศักยภาพสายอาชีพ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 



 ในการคัดกรองนัก เรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ ใ ช้งานสามารถเข้าใ ช้งาน ไ ด้ ท่ี  

tps.thaieduforall.org โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google 
Chrome Version 50 ข้ึนไป 
 
การลงช่ือเข้าใช้ระบบ (login) 
 ผู้ใช้งานแต่ละคนจะมี Username และ Password เป็นของตัวเอง โดยเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อคัด
กรอง สามารถเข้าสู่ระบบดังรูปท่ี 1 ด้วยการกรอก Username ลงในช่องช่ือผู้ใช้งาน และกรอก Password ลง
ในช่องรหัสผ่าน หลังจากนั้นจึงกดปุ่มสีแดง เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 
รูปท่ี 1 การเข้าสู่ระบบ 

 
 หลังจากเข้าสู่ระบบจะพบ 1 เมนู คือเมนูคัดกรองนักศึกษา ดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 เมนูคัดกรองนักศึกษา 

 
 และเมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนู “คัดกรองนักศึกษา” แล้ว จะปรากฏหน้าจอในส่วนของคัดกรองนักศึกษา

โดยมีเมนูดังต่อไปนี้ 1) หน้าหลัก 2) ทะเบียนนักศึกษา 3 ) แบบฟอร์มคัดกรองนักศึกษา และ 4) ติดตาม

ความก้าวหน้า ดังรูปท่ี 3 



 

รูปท่ี 3 เมนูท้ังหมดภายในเมนูคัดกรองนักศึกษา 

1. เมนูทะเบียนนักศึกษา 

 เมื่อเข้ามาในเมนูนี้แล้วจะเห็นเมนูย่อยอีก 2 เมนู คือ สถิติจ านวนนักศึกษา และรายช่ือนักศึกษา

ท้ังหมดจากระบบ 2/2562 ดังรูปท่ี 4 โดยในเมนูย่อยแรก สถิติจ านวนนักศึกษาจะแสดงเป็นยอดโดยรวมของ

นักศึกษาท้ังหมด จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุน และจ านวนนักศึกษาท่ีต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูล/ไม่เคยคัดกรอง 

เป็นต้น 

 

รูปท่ี 4 เมนูย่อยสถิติจ านวนนักศึกษา 

 ในส่วนของเมนูย่อยท่ีสอง คือ รายช่ือนักศึกษาท้ังหมดจากระบบ 2/2562 จะแสดงผลสถานะการ

ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนว่าได้รับหรือไม่ได้รับ โดยจะแสดงเป็นเครื่องถูกสีเขียวเมื่อได้รับการจัดสรร หรือ

เครื่องหมายกากบาทสีแดงเมื่อไม่ได้รับการจัดสรร เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกตรวจสอบเป็นรายคณะ 

สาขา และช้ันปีได้ ด้วยการเลือกในช่องด้านบน ดังรูปท่ี 5 เมื่อเลือกแล้วจะแสดงผลเป็นตารางท่ีด้านในมีเลข

บัตรประจ าตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา/ช้ันปี และสถานะการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ

นักศึกษาเป็นรายคน 



 

รูปท่ี 5 เมนูย่อยรายช่ือนักศึกษาท้ังหมดจากระบบ 2/2562 

2. เมนูแบบฟอร์มคัดกรองนักศึกษา 

 2.1 สมัครขอรับเงินอุดหนุน 

 ในเมนูนี้จะสามารถเพิ่มนักศึกษาได้ ด้วยการกดท่ีปุ่มสีน้ าเงินเพื่อเพิ่มนักศึกษา ดังรูปท่ี 6 โดย

เมื่อกดท่ีปุ่มนี้แล้ว ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาท่ีต้องการจะเพิ่มเข้ามาใน

ระบบ ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 6 เมนูสมัครขอรับเงินอุดหนุน 

 ซึ่งข้อมูลของนักศึกษาท่ีผู้ใช้งานต้องกรอกเข้ามานั้น จะประกอบไปด้วย เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน ค าน าหน้า ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด คณะ สาขาวิชา ช้ันปี การสมัครขอรับทุนว่า

ต้องการสมัครหรือไม่ต้องการสมัคร และถ้าหากเลือกว่าไม่สมัคร จ าเป็นต้องระบุเหตุผลท่ีไม่ขอรับทุน

ด้วย ดังรูปท่ี 7  



 
รูปท่ี 7 การเพิ่มนักศึกษา 

 จะเห็นได้ว่านักศึกษาท่ีถูกเพิ่มเข้ามาในระบบจะมาแสดงรายช่ืออยู่ในหน้าเมนูสมัครขอรับทุน

ท้ังหมด ดังรูปท่ี 8 ซึ่งจะแสดงในรูปแบบของตารางท่ีระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล 

สาขาวิชา/ช้ันปี สถานะความต้องการขอรับทุน และเหตุผลท่ีไม่ขอรับทุน เป็นรายคนตามคณะ 

สาขาวิชา และช้ันปีท่ีผู้ใช้งานต้องการจะเข้ามาสมัครขอรับทุนให้กับนักศึกษา 

 

รูปท่ี 8 เมนูสมัครขอรับเงินอุดหนุน 

 



 2.2 คัดกรองนักศึกษา (กสศ.01) 

 เมื่อท าการเลือกคณะ สาขาวิชา และช้ันปีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีระบุ

ในเมนูสมัครขอรับทุนว่าต้องการสมัครขอรับทุน พร้อมท้ังสถานะว่า “ยังไม่ได้คัดกรอง” หรือ “ยืนยัน

ข้อมูลแล้ว” และช่องแจ้งสาเหตุไม่คัดกรอง ให้ผู้ใช้กดท่ีปุ่ม “บันทึก กสศ.01”หลังรายช่ือของ

นักศึกษาท่ีมีสถานะว่ายังไม่ได้คัดกรอง เพื่อเริ่มต้นบันทึกข้อมูลนักศึกษา ดังรูปท่ี 9 

 

 

รูปท่ี 9 เมนูคัดกรองนักศึกษา (กสศ.01) 

 หลังจากกดท่ีปุ่ม “บันทึก กสศ.01” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปท่ี 10 

ซึ่งการบันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กสศ.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 10 แถบสถานะการบันทึกข้อมูล 

1. ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน 
2. สถานะครัวเรือน 
3. รูปสภาพบ้าน 
4. การรับรองข้อมูล 

 

 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน 

 

 

รูปท่ี 11 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครัวเรือน 

 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ช่ือ, นามสกุล, เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน

ของนักศึกษาขึ้นมาอัตโนมัติท่ีด้านบนจากฐานข้อมูลเด็กนักศึกษารายบุคคล รวมไปถึงรูปภาพของ

นักศึกษาเพื่อให้อัพโหลดรูปลงไป และผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองได้ในส่วนแรก  

ส าหรับส่วนท่ีสอง ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งจะแสดงเป็นตารางดังรูป

ท่ี 9 โดยประกอบด้วยคอลัมน์ดังต่อไปนี้ 

- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ให้ผู้ใช้ใส่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท้ังหมด จากนั้น
จะแสดงตารางตามจ านวนสมาชิก 



- ความสัมพันธ์กับนักศึกษา กดเลือกความสัมพันธ์กับนักศึกษาลงไป อาทิ มารดา บิดา ย่า เป็นต้น 
- อายุ ส าหรับกรอกอายุของนักศึกษาหรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีความสัมพันธ์กับนักศึกษา 
- ความพิการทางร่างกายและสติปัญญา ถ้าบุคคลนั้นมีความพิการเลือก “ใช”่ หรือไม่มีความพิการ

ให้เลือก “ไม่ใช”่ 
- รายได้ต่อเดือนของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับนักศึกษา จะประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) 

ค่าจ้างเงินเดือน 2) รายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรหลังหักค่าใช้จ่าย 3) รายได้จาก
ธุรกิจส่วนตัวหลังหักค่าใช้จ่าย 4) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่ง
อื่นๆ ซึ่งจะกรอกในรูปแบบตัวเลข ถ้าไม่มีรายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้
ผู้ใช้ไว้ในช่อง รายได้รวมเฉล่ียต่อเดือน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ช่องดังกล่าวจะกลายเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือน 

- รวมรายได้ครัวเรือน / รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน ซึ่งท้ังสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะท าการ
ค านวณอัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส าหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักศึกษาคน
นี้ว่ามีความยากจนหรือไม่ 

 
รูปท่ี 12 การบันทึกข้อมูลรายได้สมาชิกในครัวเรือน 

 
 เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกและถัดไป เพื่อไปท าส่วนถัดไป 
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานในขั้นตอนถัดไปได้ 
 

ส่วนที่ 2 สถานะครัวเรือน 

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน (กรอกเฉพาะบุคคลท่ีอาศัยในบ้านปัจจุบัน) เป็นข้อมูล

แสดงสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัว ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนมีภาวะพึ่งพิง 2) การ

อยู่อาศัย 3) สภาพท่ีอยู่อาศัย  4) เป็นเกษตกรท่ีมีท่ีดินท ากิน(รวมเช่า) และ 5) แหล่งน้ าด่ืม/ใช้ 6) 

แหล่งไฟฟ้าหลัก 7) ยานพาหนะในครัวเรือน 8) ของใช้ในครัวเรือน (ท่ีใช้งานได้) ซึ่งการกรอกข้อมูลจะ

เป็นตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงและตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ ดังรูปท่ี 13 



 
รูปท่ี 13 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน 

 

 ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องระบุตัวเลือก (ต๊ิกถูกหน้าข้อความ)  หากไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือนตรงกับ

ความเป็นจริง เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกและถัดไป เพื่อไปท าใน

ส่วนถัดไป 

 

ส่วนที่ 3 รูปสภาพบ้าน 
 ส าหรับการบันทึกพิกัดที่ต้ังของบ้านนักศึกษา ระบบจะดึงท่ีอยู่บ้านนักศึกษามาให้อัตโนมัติ
ตามฐานข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว หรือถ้าท่ีอยู่ของนักศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมให้เลือก เปล่ียนท่ีอยู่
และบันทึกท่ีอยู่ใหม่ จากนั้นกด ดึงพิกัดจากท่ีอยู่ระบบจะดึงพิกัดมาให้อัตโนมัต ดังรูปท่ี 14 



 
รูปท่ี 14 การบันทึกพิกัดท่ีต้ังของบ้านนักเรียน 

 
 ในส่วนของสถานภาพครอบครัว ภายในบ้าน และการเดินทาง ให้ผู้ใช้เลือกสถานภาพ
ครอบครัว พร้อมกับแนบรูปถ่ายบ้านนักศึกษาในแบบขอรับทุนโดยรูปภาพจะแบ่งออกเป็น 2 รูปได้แก่ 
1) รูปสภาพภายนอกบ้าน และ 2) รูปสภาพภายในบ้าน และหากกรณีถ่ายภาพบ้านไม่ได้เพราะบ้าน
อยู่ต่างอ าเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรืออาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ ให้ถ่ายภาพนักศึกษา
คู่กับป้ายมหาวิทยาลัยได้  และบันทึกข้อมูลการเดินทางของนักศึกษา ดังรูปท่ี 15 



 
รูปท่ี 15 การบันทึกข้อมูลสภาพบ้านและการเดินทาง 

 
ส่วนที่ 4 การรับรองข้อมูล 
 ในส่วนของการรับรองข้อมูล ให้ผู้ใช้งานท าการอัพโหลดรูปลายเซ็นของตัวนักศึกษาท่ีผู้ใช้งาน
ท าการคัดกรองมา ดังรูปท่ี 16 โดยก่อนท่ีจะอัพโหลดรูปจะมีข้อความการให้ความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ให้ผู้ใช้งานกด ยินยอม เพื่อท่ีจะสามารถอัพโหลดรูปภาพ
เข้ามาได้ 



  
รูปท่ี 16 การรับรองข้อมูล 

 
 เมื่อท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้ท าการกด “บันทึก” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล 

จากนั้นจะมีหน้าสรุปข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้รับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดยท่านสามารถเล่ือน

ขึ้นลงเพื่อดูข้อมูลท่ีบันทึกไว้แล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นคลิก 

 (1) “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายบ้านของนกัศึกษาเป็นความจริง” ทุกครั้งเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องว่าข้อมูลเป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วน  หลังจากนั้นจึงกดยืนยันข้อมูล ดังรูปท่ี 17 

 
รูปท่ี 17 การรับรองข้อมูล 



 เมื่อ “ยืนยันข้อมูล” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูล

เสร็จเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์แบบ กสศ.01 ให้กดท่ีปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลิก 

ดังรูปท่ี 18 เมื่อกด “ตกลง” โปรแกรมจะดาวน์โหลดไฟล์ กสศ.01 ( PDF ) เข้าสู่เครื่องของผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 18 หน้าแสดงการบันทึกข้อมูลเสร็จส้ิน 

 

3. เมนูติดตามความก้าวหน้า 

 จะเป็นการติดตามการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มกสศ.01 ว่านักศึกษาในคณะ สาขาวิชา ช้ันปีนั้นๆมีกี่คน

ท่ีได้ท าการคัดกรอง กสศ.01 ไปเรียบร้อยแล้ว และมีกี่คนท่ียังไมไ่ด้คัดกรอง โดยถ้าคัดกรองแล้วระบบจะขึ้น

สถานะ กสศ.01 ว่า “คัดกรองแล้ว” แต่ถ้ายังไม่ได้คัดกรอง ระบบจะแสดงว่า “ไม่ได้คัดกรอง” ดังรูปท่ี 19 

 

รูปท่ี 19 เมนูติดตามความก้าวหน้า 



 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
 คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองทุนพัฒนา

เต็มศักยภาพสายอาชีพผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
ส าหรับ  Admin มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Admin มหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของ Admin เอง ซึ่ง Username 

ดังกล่าวจะน าหน้าด้วย school@... โดยเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วจะพบว่ามีการท างานท้ังหมด 3 เมนูหลัก คือ 

 1. จัดการข้อมูล 

 2. ทะเบียนนักศึกษา 

 3. ติดตามความก้าวหน้า 

1. เมนูจัดการข้อมูล 

 1.1 ข้อมูลมหาวิทยาลัย 

 ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ช่ือมหาวิทยาลัย  ช่ืออธิการบดีหรือ

ผู้อ านวยการ  ข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัย เป็นต้น และทางมหาวิทยาลัยยังสามารถแก้ไขข้อมูล

มหาวิทยาลัยเองได้ หากข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงโดยกดปุ่ม “แก้ไข” ดังรูปท่ี 20 

 

รูปท่ี 20 การจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัย 

 

 1.2 เพิ่มนักศึกษา 

 ผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มนักศึกษาเข้ามาในระบบได้ผ่านเมนูนี้ โดยการกรอกจ านวนนักศึกษาท่ี

ต้องการจะเพิ่มลงในช่องว่างด้านบน จากนั้นระบบจะแสดงเป็นตารางท่ีมีจ านวนแถวให้กรอกตาม

จ านวนนักศึกษาท่ีผู้ใช้งานกรอกเข้ามา ดังรูปท่ี 21 โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลของนักศึกษา เช่น 



เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ค าน าหน้า ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา ช้ันปี วัน/เดือน/ปีเกิด สถานะ

ต้องการรับทุนหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการต้องระบุเหตุผลท่ีไม่ขอรับทุนด้วย 

 

รูปท่ี 21 การเพิ่มนักศึกษา 

 

 1.3 ข้อมูลผู้ใช ้

 ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ Admin สามารถ เพิ่มผู้ใช้งาน แก้ไขข้อมูล การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ 

(Reset Password) และ ยกเลิกผู้ใช้งานได้ 

1.3.1 การเพิ่มผู้ใช ้

 หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน ให้ท าการกดท่ีปุ่ม “+เพิ่มผู้ใช”้ ท่ีด้านขวามือของหน้าจอ 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลส่วนตัวท่ีต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ ดังรูปท่ี 22

หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ขึ้นมาให้กรอก เช่น ค าน าหน้า ช่ือนามสกุล E-mail 

เบอร์โทรศัพท์ Password และยืนยัน Password ดังรูปท่ี 22 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “เพิ่มผู้ใช้เรียบร้อย

แล้ว” จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ 



 

รูปท่ี 22 การเพิ่มผู้ใช้ 

1.3.2 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 

 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้กดท่ีปุ่ม  ด้านหลังช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล ระบบจะ

แสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดังรูปท่ี 23 และเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด 

“บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการ

เสร็จส้ินขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 

 

รูปท่ี 23 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 



1.3.3 การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ 

 กดท่ีปุ่ม  ด้านหลังช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ โดยผู้ใช้จะต้องมี

ข้อมูล e-mail ก่อนถึงจะสามารถ Reset Password ได้ โดย Password จะท าการส่งไปยัง 

e-mail ของผู้ใช้ท่านนั้น ดังรูปท่ี 24 

 

รูปท่ี 24 การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ 

 ระบบจะแจ้งให้ยืนยันการต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ เมื่อกด “ตกลง” จากนั้นระบบจะแจ้งว่า 

“Password ใหม่ได้ส่งไปใน e-mail จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการ Reset 

password ดังรูปท่ี 25 

 

รูปท่ี 25 การแจ้งเตือน Reset Password 

 

รปูท่ี 26 หน้าระบบแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลส่งเข้า E-mail 

 



1.3.4 การยกเลิกผู้ใช้ 

 กรณีท่ีผู้ใช้ต้องการยกเลิก User ท่ีใช้งานสามารถท าได้โดยการกดท่ีปุ่ม  

ด้านหลังช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการยกเลิก โดยในการยกเลิกจะมีสาเหตุให้ระบุดังนี้ 1) ย้าย 2) 

เกษียณ 3) ลาออก และ 4) เสียชีวิต ดังรูปท่ี 27 

 

รูปท่ี 27 การยกเลิกผู้ใช้ 

 เมื่อระบุสาเหตุในการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “ยกเลิก

ผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการยกเลิกผู้ใช้ 

 

2. เมนูทะเบียนนักศึกษา 
 เมื่อเข้ามาในเมนูนี้แล้วจะเห็นเมนูย่อยอีก 2 เมนู คือ สถิติจ านวนนักศึกษา และรายช่ือนักศึกษา

ท้ังหมดจากระบบ 2/2562 ดังรูปท่ี 28 โดยในเมนูย่อยแรก สถิติจ านวนนักศึกษาจะแสดงเป็นจ านวนยอด

โดยรวมของนักศึกษาท้ังหมด จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุน และจ านวนนักศึกษาท่ีต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูล/ไม่

เคยคัดกรอง เป็นต้น 



 

รูปท่ี 28 เมนูย่อยสถิติจ านวนนักศึกษา 

 ในส่วนของเมนูย่อยท่ีสอง คือ รายช่ือนักศึกษาท้ังหมดจากระบบ 2/2562 จะแสดงผลสถานะการ

ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนว่าได้รับหรือไม่ได้รับ โดยจะแสดงเป็นเครื่องถูกสีเขียวเมื่อได้รับการจัดสรร หรือ

เครื่องหมายกากบาทสีแดงเมื่อไม่ได้รับการจัดสรร เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกตรวจสอบเป็นรายคณะ 

สาขา และช้ันปีได้ ด้วยการเลือกในช่องด้านบน ดังรูปท่ี 29 เมื่อเลือกแล้วจะแสดงผลเป็นตารางท่ีด้านในมีเลข

บัตรประจ าตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา/ช้ันปี และสถานะการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ

นักศึกษาเป็นรายคน 

 

รูปท่ี 29 เมนูย่อยรายช่ือนักศึกษาท้ังหมดจากระบบ 2/2562 



 

3. เมนูติดตามความก้าวหน้า 
 จะเป็นการติดตามการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มกสศ.01 ว่านักศึกษาในคณะ สาขาวิชา ช้ันปีนั้น มีกี่คน

ท่ีได้ท าการคัดกรอง กสศ.01 ไปเรียบร้อยแล้ว และมีกี่คนท่ียังไม่ได้คัดกรอง โดยถ้าคัดกรองแล้วระบบจะขึ้น

สถานะ กสศ.01 ว่า “คัดกรองแล้ว” แต่ถ้ายังไม่ได้คัดกรอง ระบบจะแสดงว่า “ไม่ได้คัดกรอง”  ดังรูปท่ี 30 

 

รูปท่ี 30 เมนูติดตามความก้าวหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
 คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองทุนพัฒนา

เต็มศักยภาพสายอาชีพ ผ่านโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้ใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการส ารวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การท างาน แอพพลิเคชันสามารถใช้ไ ด้ท้ังในระบบปฏิบั ติการแบบ iOS และ Android  คู่มือการใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตในการส ารวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (1) การติดต้ังโปรแกรม และ (2) 
วิธีการใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การติดต้ังโปรแกรม 

โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android   
ความต้องการขั้นต่ าของระบบ 

iOS version 8.2 ข้ึนไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป 
Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป 
ถ้ามีคุณสมบัติต่ ากว่านี้ให้ท าการอัพเดทเวอร์ช่ันหรือเปล่ียนไปใช้เครื่องท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมแทน 

o ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชพี” ท่ี App Store และกดติดต้ัง 
o ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ” ท่ี Play Store และกด

ติดต้ัง  

 

รูปท่ี 31 แอปพลิเคชันทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 

 เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานสามารถเลือกดึงข้อมูลเฉพาะคณะ สาขาวิชา ช้ันปีท่ีต้องการ

คัดกรองได้ การดึงข้อมูลครั้งแรกต้องต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังรูปท่ี 32 

 



   

รูปท่ี 32 การเลือกสาขาวิชา ช้ันปี 

 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะมีท้ังหมด 3 เมนูหลัก คือ 1. กสศ.01 เป็นแบบคัดกรอง 2. อัพเดทฐานข้อมูล 

เป็นการส่งข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และ 3. ล้างข้อมูล เป็นการลบข้อมูลค้างเครื่องท้ังหมด ดังรูปท่ี 33 

 

รูปท่ี 33 เมนูท้ังหมด 



1. เมนู กสศ.01 
 อาจารย์คัดกรองเลือกคณะ สาขาวิชา ช้ันปี เพื่อท าการคัดกรอง แต่จะเห็นว่ามี 2 สถานะคือ ยังไม่ได้

คัดกรอง และคัดกรองแล้ว โดยผู้ใช้งานจะต้องเลือกรายช่ือนักศึกษาท่ียังไม่ได้คัดกรอง เพื่อท่ีจะเริ่มบันทึก

ข้อมลู ดังรูปท่ี 34 

  

รูปท่ี 34 เมนูแบบคัดกรอง กสศ.01 

 จากนั้นครูคัดกรอง เริ่มบันทึกข้อมูลต้ังแต่ข้อมูลผู้ปกครอง โดยการคลิก ตามรูปท่ี 35  

   

รูปท่ี 35 หน้ารายการส าหรับการคัดกรอง 

บันทึกข้อมูลผู้ปกครองให้ครบถ้วนและกดบันทึก หลังจากนั้นจึงเลือกท ารายการอื่นๆต่อไป ดังรูปท่ี 36 



      

รูปท่ี 36 หน้าระบบการบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง 

 ต่อมาคือส่วนของรายได้ครัวเรือน ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นจึงกด

บันทึก ดังรูปท่ี 37 

  

รูปท่ี 37 การบันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือน 



 ส่วนถัดไปคือสถานะของครัวเรือน เมื่อกรอกข้อมลูทุกอย่างครบถ้วน จึงกดบันทึก ดังรูปท่ี 38 

  

รูปท่ี 38 การบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือน 

 และส่วนสุดท้ายคือ ภาพถ่าย/ท่ีอยู่ ดังรูปท่ี 39 

  

รูปท่ี 39 การบันทึกข้อมูลภาพถ่าย/ท่ีอยู่อาศัย 



 เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ขั้นสุดท้ายของ กสศ.01 ให้ผู้ปกครอง/ผู้แทน รับรองข้อมูลและ

ภาพถ่าย โดยคลิกเลือก รับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจริง และระบบจะปรากฎให้ลงลายมือช่ือผู้รับรอง

ข้อมูล โดยใช้นิ้วมือเซ็นต์ได้เลย ดังรูปท่ี 40 

  

รูปท่ี 40 หน้าระบบการรับรองของผู้บันทึกข้อมูล 

เมื่อลงลายมือช่ือ และกดบันทึก หน้าระบบจะแสดงเครื่องหมายว่า รับรองข้อมูลและภาพถ่ายเป้นจริง 

ถือว่าเสร็จเรียบร้อยในการคัดกรอง กสศ.01 ดังรูปท่ี 41 

 

รูปท่ี 41 แสดงหน้าระบบท่ีบันทึก กสศ.01 เรียบร้อย 



2. เมนูอัพเดทฐานข้อมูล 
 เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือต้องจากออกจากระบบ ให้ผู้ใช้กดอัพเดทฐานข้อมูลทุกครั้ง

เพื่อเป็นการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ และการบันทึกข้อมูลคัดกรองท้ังหมดผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ต  

สามารถท างานในขณะที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ( Offline Mode )  โดยหลังจากผู้ใช้ท าการเข้าสู่

ระบบและดึงข้อมูลรายช่ือนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบ Offline Mode โดยท าการบันทึก

ข้อมูลได้ปกติเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ  ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคล่ือนท่ีก่อน เม่ือต้องการส่งข้อมูลให้ท า

การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่เมนูหลักในส่วนของการส่งข้อมูล ให้ท าการกด 

“อัพเดทฐานข้อมูล” หลังจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้สังเกตท่ีสถานะบนหน้าจอ

แสดงผล ดังรูปท่ี 42 

  

รูปท่ี 42 การอัพเดทข้อมูล 

3. เมนูล้างข้อมูล 
 เมื่อต้องการลบข้อมูลท่ีค้างเครื่องออกไว้ทั้งหมด สามารถกดล้างข้อมูลได้ 

 

 

 

 


